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Ledare
Av: Aziz Poli

Ordförande, Bethnahrin
Kultuförening i Botkyrka

Det har gått ännu ett år och vi närmar oss årsmötet.
Ibland kan det vara svårt att välja vilken av
händelserna, under det gångna året, man ska skriva
om. Aktiviteterna i BKF kommer ni att kunna !äsa om
i denna rapport under olika rubriker. Här kommer jag
att betona utvecklingen bland vårt folk i allmänhet
och i synnerhet i vår förening, i både gott och ont.

f,
tt/
,,^,

kristna turkar". Det som detta parti gjort kan
Hopp om ett hemland
Assyrierna hade velat och väntat på ett inte räknas som patriotiskt, snarare tvärtom.
historiskt tillfälle för att kunna bli hörda och Men tyvärr så inträffar sådant bland alla
räknade som en folkgrupp på den politiska folkrörelser. Det finns alltid individe4 ledare och
arenan. För att de länder som det bor assyrier
i har sedan länge nekat assyriernas existens.
Efter att USA hade bestämt sig att störta
Saddam regimen, har våra assyriska politiska
partier och organisationer börjat röra på sig

för att vara engagerade och delaktiga

i

processen. De samlade sina krafter för att
kunna förena sina idder, planera inför framtiden

och vara beredda inför den eventuella
utvecklingen i hemlandet.

till och med partier som arbetar och kämpar

för fiendens intresse. Men som tur är så blev
enigheten starkare bland de resterande
partierna, de fortsatte sin verksamhet med att
samlas än en gång, men den här gången i
Amsterdam, for att planera ett större möte i
hemlandet som kunde intressera folket mer och

flera partier.
Efter Saddams fall, som spred glädje åt oss

alla, började drömmen om att mötas
hemlandet - Bethnahrin, verka ett steg

i

Första mötet i frågan forverkligades för första
gången i London. Där samlades nio assyriska
politiska organisationer för att diskutera de
förändringar som skulle kunna inträffa och för
att bilda en enad front som skulle representera
vårt folk bland de andra folkgrupperna i irak.
De gav ut en kommunikd och enades om ett
gemensamt ledarskap som skulle bevaka
assyriernas intresse i området. Men som vanligt
så visade det sig att ett av de nio partiernå,
som gav sig ut att vara ett progressivt och
demokratiskt parti, visade sitt missnöje och
nekade till majoritetens beslut. Det partiets
aggressivitet nådde fram till George Bush dörrar
genom ett hemligt brev som var fullt av
smutskast och hat på Oet valda ledarskapet.

på aet sättet försökte de splittra enigheten
och lägga extra glädje till de folkgrupper som
fortfarande nekar vårt folks existens, genom
att kalla oss "kristna kurder, kristna araber och

till uppfyllelse. Med Assyriska
Demokratiska Rörelsen (ADR) i spetsen med
närmare

hjä I p av Assyriska Demokratiska Orga

n isationen
(ADO) och de andra politiska partier planerades
Bagdad konferensen, som gav oss hopp och
värme. Konferensen tog plats den22 november

2OO3, där deltog

flera representanter av våra

olika kyrkor/ organisationer och partier.

Konferensen påglck i tre dagar och lyckades
mer än väntat, trots några få motsättningar.
Som utvärdering av Bagdad konferensen
samlades de sedan till Wiesbaden konferensen
i Tyskland. Där diskuterade man även hur
framtiden kommer att se ut i vårt hemland.

Spionage bland Assyrier
samband med kriget i Irak och Saddam
regimens fall har ADR medlemmar avslöjat ett
flertal assyrier som samarbetade med regimen

I

och spionerade på våra landsmän som är aktiva
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i den assyriska frågan i diasporan. Ingen trodde
att sådana förrädare skulle kunna infiltrera sig
i den assyriska rörelsen och spionera på sina
egna bröder och systrar åt fienden. Det här
spioneriet ledde till att vi förlorade ganska
många aktiva ledare och personligheter som
blev offerför den fascistiska regimen i Bagdad.
Säkert är det inte bara Irak som organiserar

spioneri bland oss, Man undrar över hur många
flera som spionerar för Syrien, Iran och Turkiet,
som finns bland oss.

Svenska Cupen - Final
Assyriska-Elfsborg
En händelse som höjde upp assyriernas status,
UåAe i Sverige och i utlandet, var det Assyriska

fotbollslagets framgångar

i

Svenska Cupen.

Assyriska fotbollslagets (AFF) otroliga
prestationer slog ut både Örebro SK, IFK
Göteborg och Djurgårdens IF. Trots att alla tre
lag var topplag i den svenska fotbollen och

nåOae

fram till finalen med oväntade

överraskningar. Assyrierna stod i fokus under
nästan en månad i alla media kanaler i Sverige.

AFF blev ett etablerat fotbollslag och fick
respekt av de andra fotbollslagen/ men tyvårr
kunde AFF inte fortsätta med samma takt och
ork i Råsunda den 1 november mot Elfsborg IF,
framfor ca: 11 000 åskådare varav 95 o/o var
anhängare till AFF. Matchen slutade med 2-0

till

Den handlar om anledningen till assyriernas
utvandring från hemlandet och dess
konsekvense4 bl.a. ku ltu rkrock, fa m i ljekonfl i kt
och integration. Pjäsen blev mycket omtyckt
och uppskattad, den lät åskådarna återuppleva
en stund från historien och se den
familjesplittring som är aktuell idag i alla hem.
Pjäsen spelades upp vid olika tillfällen, bl.a.
fyra gånger i Hallunda och två gånger i
Södeftälje. Den videofilmades och kan beställas
av BKF.

AUF's pris

Med stor stolthet kan vi konstatera att BKF
har fått AUF: s pris som årets forening två år i
rad, nu hoppas vi på samma pris även för tredje
gången. Utöver det har BKF vunnit första priset
på Assyriska Ungdomsförbu ndets (AUF)
kulturfestival i Södertälje med ett mycket
känsligt och kulturellt stycke ur pjäsen "Vart
ska vi ta vägen nu?".
Års planeringen i Enhörna, Camp Neshro (för
både barn och ungdomar i Uskavi gården),
fotbollslaget för killar och bildandet av tjejlaget,

ungdomsaktiviteter, UFL (ungdomar

i

föreningslivet) projektet och dess verksamhet,
som blev anledningen till att många ungdomar
samlades i BKF, Assyrian Kids (barnkommittd

och dess verksamhet), kvinnoaktiviteter,
kulturella aktiviteteq musikskola, dans och kör

Elfsborg under stora festligheter och verksamhet, studiecirkel verksamhet och
glädjetårar trotts förlusten. Den stunden då mycket mera är en del av de aktiviteter som
Assyriska flaggan rullade ner över de stolta BKF bedriver.
åskådarna och täckte hela södra läktaren på
Råsunda fotbollsarena, är oförglömlig...

BKF' s omfattande verksamhet
till Bethnahrin Kulturförenings
(BKF) vettiga aktiviteter höjde statusen för
både foreningen och dess medlemmar. Utav
många fina aktiviteter som BKF bedrev under
årets gång, kan vi nämna bara några av dessa.
I samband med Vy 2003 har BKF: s teater
grupp, som består av 30 medlemmar, spelat
upp teaterpjäsen "Vart ska vi ta vägen nu?".
Från Assyriska FF

Asha ridu Ku lturfestival 2OO4
Förutom ovan nämnda aktiviteter har vi mycket
samarbete med olika förbund och föreningar
runtom i landet. Nu står vi framför en ny
utmaning, och det är en kulturfestival, som vi
arbetar för fullt med, under sommaren 2004
(5-B augusti, i Brunna IP). Asharidu Festival
kommer att vara väldigt stor och omfattande,

även lag och kulturella inslag från utlandet
kommer att medverka.
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Sekreteraren
har ordet
Av: Yuvana Poli
Sekretera re, Beth nahri n
Kulturtorening i Botkyrka

Året som har gått har varit mycket intressant
och fullt av roliga och lärorika aktiviteter.
Det som utmärkte året 2003 för BKF mest, var
nog teaterprojektet "Vart ska vi ta vägen nu?"
Samarbetet kring "VY 2003" projektet med
Ri ksteatern, Ha I I u nda/Norsborg fören i ngsråd,
Folkets Hus och andra föreningar i kommunen
har varit ett nöje som har givit oss många
nyttiga bekantskaper och samarbeten.
Projektet har visat att det finns ett behov för
li knande samarbeten över foreningsgränserna
ikommunen.

i större utsträckning delta i

BKFs planerade

aktiviteter.
Under året har BKFs medlemmar deltagit i
många stora och mindre evenemang. Bland
annat var ungdomarna med i olika turneringar
och vunnit olika priser. BKF har samarbetat med
andra assyriska föreningar kring assyriska
högtider och minnesdagar. Vi har genomfort
sommarläger för två åldersgrupper och vi har
varit aktiva vid kommunens olika tillställningan
En

"nyhet" som vi hoppas kommer återkomma

När BKF i ett tidigt stadium av projektet varje år var det assyriska julbordet som BKF
började planera en föreställning iden ordnade med. Det dukades upp 86 olika
omfattningen kändes det som en svår och maträtter på tre stora långbord. Det hela var
komplicerad uppgift. Hela projektet byggde på så fint upplagt och arrangerat att bara
en idd av Simon Poli som ville sätta upp en anblicken gjorde så att det vattnades i munnen
pjäs om Assyrierna.
på en. Det känns alltid rolig att en ny

Att se en id6 växa och ta form, att kunna
engagera ett tjugotal barn och ungdomar för
att genomföra idtln, har varit en fröjd för ögat.
Vilka talanger vi har i BKF, vilka kompetenta
ledare vi ha4 som har den energin som krävs
för att kunna genomfora sådana stora projekt.
När man sen ser resultatet av allt arbete i
form av beröm från alla håll, är det svårt att
tåta Uti att känna en stolthet för att man är
medlem iBKF.

I år har vi även börjat med att skicka ett

informations- och aktivitetsblad, en gång i
månaden, till alla medlemmar. på så sätt har

verksamhet får den uppskattning och den beröm
som vårt julbord fick.

Ungdomarna måste få en eloge för deras
engagemang att stötta och hjälpa i de olika
aktiviteter som BKF genomför. Många gånger
skulle verksamheten inte fungera som den gör
om inte ungdomarna ställde upp och tog ansvar.
Det har varit ett bra år for BKF. Medlemsantalet

stiger stadigt, verksamheten utökas,
aktiviteterna varieras och vi försöker att alltid
sätta medlemmarnas behov på första plats. Vi
ser fram emot nästa verksamhetsår med många
nya och spännande aktiviteter.

medlemmarna möjlighet att planera och därmed
:;!11-!tiiti

Verksamhetsrapport
en pina eller ett nöje?
Av: George Aydin
Revisor, Bethnahrin
Kultudörening i Botkyrka

Hur svårt är det att skriva verksamhetsrapport?
Varför är det så viktigt?
Ja, dessa frågor ställer man atltid när det är dags
för rapportering av föreningens verksamhet för
det gångna året. Frågan är om det verkligen är så
svårt att skriva verksamhetsrapport? Enligt min
mening är det inte så svårt alls! Det är en

planeringsfråga!

Sedan bildandet av Bethnahrin Kulturförening i
Botkyrka (BKF) har det blivit tradition att skriva

Alla måste vara med och skriva!

en omfattande verksamhetsrapport om det
gångna årets aktiviteter. Dessa rapporter har
uppskattats mycket positivt - inte bara av
medlemmarna utan av många assyriska
föreningari såväl kommunala instanser som
andra organisationer - verksamma inom
Botkyrka kommun. Några organisationer har
t.o.m. köpt rapporterna for att använda dem

Verksamheten i en forening genomförs inte bara
av enstaka personer. I vanliga fall är det många
personer som delar ansvaret i flera sektioner,
kommitt6er; grupper etc. Det är både fel och
orättvis att i slutet av verksamhetsåret bara
några personer som ska skriva verksamhetsrappoften för de 10 tals personer som har varit
med och ansvarat för de omfattande aktiviteter
som man har genomfört under året. Det ger
inte den riktiga bilden heller!
Den här rapporten som består av många sidor
kan se ut som om det har tagit flera månader
att skriva, Men så är inte fallet - om man

som utbildningsmaterial for sina medlemmar.

Svårighetsgraden i skrivningen av rapporterna
är beroende av hur den planeras samt hur
många personer man lyckas engagera i frågan.

De första åren skrev man verksamhetsberättelserna på det traditionella sättet vilket
innebar stor belastning for några personer i

styrelsen när det var dags att skriva rapporten.

Detta medförde oftast stora brister och man
hade svårt att skriva en komplett rapport som
speglade den riktiga verksamheten som
genomfördes i föreningen. Detta upplevdes
som en stor brist och besvikelse. Man ville ju
se resultatet dokumenterat islutet av
verksamhetsåret för att alla som var med i
verksamheten skulle känna igen sig och få skäl
till att öka sina insatser ännu mer vid kommande
åren. Så kom BKF modellen...t

planerar och delegerar arbetet i tid och
rätt sätt!

på

När BKF's ordforande på ett presidiemöte under

början av december informerade att det börjar
bli dags att skriva verksamhetsrapporten, satte
man igång med planeringen. En person åtog
sig att till nästa möte komma med förslag om
rubriker på de ämnen som skall ingå i rapporten.
Vid nästa möte d.v.s. en vecka efter tillkallades
alla ansvariga inom olika verksamhetsområden
till mötet.

Där delades samtliga ämnen till respektive
ansvariga och man kom överens om en
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deadline - när alla skrivelser bör vara om hur verksamheten skall utvecklas samt föra
färdigskrivna. Man fick på sig ca. en månad, erfarenheterna till kommande generationer.
alltså till den 20 januari 2004. Till 90 o/o ydr Dessutom tar flera personer från ollka instanser;
skrivelserna färdiga och resten kom några dagar organisationer del av dessa erfarenheter.
efteq vilket man räknade med,
-o
Två personer ansvarade för text, Det finns många andra skäl till varför det år så
databehandling och layout.
viktigt att skriva en sådan omfattande rapport,
men här vill jag sätta punkt och hoppas att
Efter den 20 januari satte de igång med

slutfasen av rapporten. Första veckan i februari
lämnades rapporten tilltryckeriet. Lägg märke
till att det är den tiden d.v.s. sammanlagtZYz
månad tog det att få färdigtryckt den här
rapporten som du håller i din hand.

denna rapport kommer

att uppfylla

de

förväntningar som man från BKF hoppas på.
Jag vill framföra ett

stort tack till:

Alla sektioner och ansvariga inom BKF
- Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)
- Assy r is ka U n g d o msfö rb u n d et
i Sverige (AUF)
- Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige
-

Om man tänker på omfattningen av rapporten
det är inte så lång tid. Dessutom är den så
välplanerad att den inte har besvärat på något
sätt de aktiviteter som pågick i föreningen,

eftersom ungefär 30 personer har varit (AKF)
inblandade och medverkade till att denna - Assyriska Distriktet i Storstockholm (ADS)

rapport har utkommit. Vi rekommenderar alla
våra föreningar att planera på samma sätt, ty
det är mycket viktigt att alla foreningar i slutet
av verksamhetsåret dokumenterar sina
aktiviteter.

Varför är det så viktigt?

Assyriska U ngdo msd istri ktet
i Storstockholm (AUDS)
- Assyriens Befrielsepa fti ( G FA) / FU RKONO
- Svenska Kommittån för Assyrier (SKA)
- Arbetarnas Bildningsförbu nd (ABF)
- Fittja Föreningsråd (FFR)
- H a I I u nda / N o rsborg fören i ngsrå d
- Folkets Hus i Hallunda
- Riksteatern i Hallunda
- Botkyrka kommun
-

En förening vars verksamhet är baserad på
frivilliga krafter - omfattande kulturella, barnoch ungdomsverksamhet är av stor vikt att samt övriga föreningar och organisationer
den dokumenteras. Alla medverkande samt för det fina samarbetet och medverkandet
medlemmar kan se resultatet först när till rapportering om er verksamhet som
verksa m heten utvä rderats och doku menterats. tryckts i denna rapport.
Förutom att man känner sig stolt och tillfreds,
blir man även motiverad att skapa nya id6er
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BKF r ett föredöme
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för andra.

Av: Abraham Staifo
Ordforande iAssyriska
ungdomsförbundet i Sverige

Under de år jag suttit i ledningen för assyriska
ungdomsförbundet har en förening utmärkt sig
speciellt i verksamheten.
Med en god sammanhåltning, öppenhet och en bredd i
verksamheten visa r Bethna h rin kulturförening vägen
för andra föreningar och institutioner.

D^et

är ingen slump att föreningen två år i rad

fätt motta AUF:s utmärkelse årets förening.

BKF har under en rad år varit en av de allra
aktivaste medlemmarna i AUF. BKF har visat
att det går att få en större grupp människor
att arbeta mot ett mål och framförallt att
aktivera ungdomarna i meningsfulla projekt.
Medlemmarna i BKF har genomfort både stora
rikstäckande arrangemang i AUF:s regi och

samtidigt upprätthåltit en livsviktig
ungdomsverksamhet på lokal nivå,

ungdomarna och själva vara föredömen genom

sitt engagemang. Och alla ungdomar vill jag
bara uppmana att fortsätta på den inslagna
vägen.

Det ni gör i BKF uppmärksammas

och
respekteras högt av oss som ungdomsförbund.
Men framförallt bidrar ni till att assyriska
ungdomar växer till medvetna individer och ni
ger hopp om framtiden. Och det är ovärderligt.

Det känns tryggt för förbundet att

Till sist villjag bara lyfta en sak som slagit mig
med BKF. Jag har i föreningen upplevt en
gammaldags känsla som tidigare fanns i alla
föreningar. på.den tiden då det ideella arbetet
var ett ideal. på den tiden då man vill offra av
sin tid för att bygga för framtiden i foreningen.
Det känns som att den tiden är nu i BKF.
Jag hoppas att ni vill sprida den känslan till
andra föreningar och dela med er av
erfa ren heter och ku nskaper.

Ungdomsverksa

ett år med gott samarbete med en spetiell

Föreningens- unga teatergrupp som skördat
stora framgångar och vann tävlingen under
AUF:s kultufestival 2003 är bara ett exempel,
fotbollsturneringen Babylon cup 2002 ett annat.
Och snart väntar AUF:s största arrangemang
på många år; kanske någonsin, tillsammäns med
BKF. Vi ser med glädje fram emot den stora
kulturveckan i början av augusti.

samarrangera en sådan verksamhet med er.

Från AUF:s sida ser vi fram emot ytterligare

m

heten kräver

si

na eldsjä la r, och

det verkar finnas gott om dom i BKF. Allt
ungdomsarbete grundar sig i en vilja hos
medlemmarna att bevara den assyriska
identiteten och utveckla den; Att erbjuda

samhället produktiva medlemmar som fått sin
näring i foreningen. Det kräver en glöd hos de
funktionärer som avsätter tid och hårt arbete
för att erbjuda sina ungdomar en fostran i
demokratisk assyriska anda.
Jag vet vilken tid det tar och vilket tålamod
det kräver.
Därfor villjag rikta en stor eloge till alla "vuxna"
i föreningen som tar sig tid att vägleda

tanke på den kommande festivalen, Asharidu,
5-B augusti.
Jag vill å AUF:s vägnar och personligen
gratulera till fantastisk verksamhet i foreningen
och göra allt jag kan för att uppmuntra er att
fortsätta i samma anda. Det gynnar oss alla.
Ni är ett föredöme.
Varma hälsningar och shlome

Göteborg den 37 januari 2OO4
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Organisation
Målsättning

§

Måtsättnins

BKF har förbundit sig att följa de av ARS antagna stadgar för sina
medlemsföreningar då BKF blev godkänd som medlem hos ARS den 23
mars 2OO2. Följande är BKF-s målsättning:

§

att vara förenade organ för de

§ att vårda det assyriska kulturarveti
det Assyriska språket

§

att representera assyrierna i Botkyrka

§

att

med.

m dess verksamhetsområde

aa

för att bevara och utveckla

kommun

hålla förmedla kontakt med myndigheter som assyrierna kommer

i kontakt

Årsmötet - Medlemmarna - personalen
Årsmötet

Medlemmar

2OO3

Årsmötet hölls som planerat den 2 mars 2003.

Till mötets ordförande valdes George Aydin,
till sekreterare Behiye Poli och tilljusteringsmän
valdes Santuyu Kerimo och Rahel Poli.
Årsmötet fattade många viktiga beslut. Förra
styrelsen fick ansvarsfrihet och därefter valdes
ny styrelse for verksamhetsåret 2OO3/2004.

Eftersom det är beslutat sen tidigare att hela
styrelsen inte avgår samtidigt, vilt<et innebar
att ordförande, kassör och sekreteraren är
valda för två å1 så är de kvar istyrelsen för
ytterligare ett å-r. Styrelsen bestod av följande
personer efter årsmötets beslut:

AzizPoli
Ordförande
Kerimo V. Ordförande
Yuvana Poli
Sekreterare
Sabo Saldamli Kassör
Fehime Poli
Ledamot
Yildiz

Kerimo
Aydin

Utvecklingen av barn och ungdomsverksamhet

å ena sidan, medlemsfoimåner som har

tillämpats, föräldrarnas oro över sina barn och
ungdomar som kan hamna på aåtiga vägar är
några av de faktorer som har bidragit till
ökningen av antalet medlemmar.
Det är många förslag som har diskuterats när
det gäller medlemsvård på bästa möjliga sätt i
framtiden.
Vad som är nytt för i år på Aetta område är
att en databas för medlemsregister har
upprättats vilket kommer att innebära större

möjligheter att betjäna medlemmarna

Fehime Kopar Ledamot
Habib Barsoum Ledamot
Ninos

ökat från 349 till 395. Betalande
medlemmar har ökat från 13O till 155.
Det är många skäl till den positiva ökningen.

Styrelsen

Ninos

En förening-s verksamhet och utveckling är
beroende på antalet aktiva medlemmar. Utan
ökning av antalet medlemmar och aktiva som
ol
sadan ar fÖreningen motström. BKF har sedan
bildandet lyckats öka sina medlemmar varje
år, vilket innebär att den är på rätt väg. Under
verksamhetsåret har antalet medlemmar

i

fortsättn ingen.

Suppleant
Suppleant

Personal
BKF har under år 2003 haft följande anställda:
hela året en halvtidsanställd, Sedan 1 augusti

Revisorer
Årsmötet valde George Aydin och Behiye Poli
till ordinarie revisorer samt Teglat Besara
tillsuppleant.

Valkommitt6
Årsmötet valde Edvart Kerimo, Seman Kahlaji
och Murat Poli till valkommitt6

Styrelsemöten

en heltidsanställd. Sedan 1 september en
heltidsanställd. Sedan 25 november en
heltidsanställd. Samtliga personal är anställda
med lönebidrag vilket innebär att föreningen
erhåller statligt bidrag med 90 o/o av de totala
lönekostnaderna,
Med denna personal kommerföreningen att ha
enorm hjälp för planering och genomförande
av verksamheten. Två av personalen kommer

att sköta buff6verksamheten och övriga

praktiska förekommande arbetsu ppg ifter såsom
i telefon, matlagning, barnpassning,
hjälpa tillvid samkväm mm.
Den tredje personalen kommer att ansvara for

svara
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit
protokol lforda sa m manträden.

B

Presidiemöten

lokaler, vaktmästeri, kontakter med olika

instanser, inköp av material etc. Han kommer
att vara direkt underställd styrelsen, presidiet
Dessa möten som har blivit BKF klassiker har och kansliet.
fråttits sedan 1999. De hålls alltid på måndagar Den fiärde personalen kommer att vara ansvarig
kl. 18.00 och är öppna för alla medlemmar. for all kulturell verksamhet. Organisera musik
Dessa möten spelar avgörande roll i föreningens
utveckling och kom att bli dess drivande motor.
U nder verksa mhetsåret höl ls 48 presid iemöten.

och folklorekurser. Utveckla teaterverksamheten inom föreningen. Ansvara för
föreläsni ngar, söndagsverksamhet mm.

Medlemsbladet
Sedan mars 2003 har styrelsen gett ut informationsblad under namnet "Medlemsbladet"
Syftet är att informera medlemmarna en gång i månaden skriftligt om de planerade - fasta och
kontinuerliga aktiviteter inom BKF. Bladet har varit till stor hjälp att aktualisera och påminna
med lem ma rna om fören i ngens fortsatta verksa m het.
Utan avbrott har styrelsen - I samråd med presidiet och ansvariga for olika verksamheter inom
BKF gett ut Medlemsbladet en gång i månaden. Under år 2003 uppgick antalet månadsblad till
9 stycken.
Vid ett presidiemöte informerade ledningen för ungdomssektionen att inom snar tid, då föreningens
hemsida är igång (i början av 2004) kommer sektionen ta över utgivningen av medlemsbladet
samt publicera den på hemsidan,
Det är föreningens forhoppning att fortsätta utgivningen av medlemsbladet samt utveckla det
så att det trycks i finare form.

WWW.BKF.SE

Hemsida
På gethnahrin Kulturförening i Botkyrka (BKF)
har man sedan flera år
tillbaka diskuterat och
sagt att man skall skapa

l*s.nr fl

en egen hemsida för

föreningen. En sida där
man publicerar kommande
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på vägen genom att anlita

en webbyrå som bygger
sidan.
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Sidan lanseras i

mars 2OO4! Håll
utkik på
www.bkf.se!
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Teaterverksamheten
- frukter av de gångna årens insatser!
Av: Siduri Poli

Bakgrund
Bethnahrin Kultur Förening har alltid gjort sketcher och teatrar från dag ett. Året
2OO3 var inget undantag, utan t.ex. På julfesten spelade kvinnosektionen upp en
mycket rolig sketch som handlade om hur föräldrar och ungdomar ser på giftermåI.
Och nästan varje fest fick vi känna glädjen utav en sketch eller något liknande
underhållning. Men ändå var förra årets största teaterhändelse en stor föreställning
som väckte starka känslor hos människor lite överallt i det här landet...

Vart ska Vi ta Vägen Nu?
I slutet av 2002 började Simon Poli skriva på
ett manus, som i första hand handlade om ett
folks historia, och som sedan skulle komma att
bli en succ6 åt OåOe hans och föreningen
Bethnahrin Kultur Föreni ngens
vägnar. Detta manus skulle
göras om till en fulländad
teater inklusive sex sceneq 20
st. skådespelare, regissör och
allt annat som skall finnas till
hands som t.ex. ljus och
ljudtekniker. Men denna teater

sig i ett bröllop och tre turkiska soldater dödar
alla kristna Assyrier i bröllopet.
Sedan hissas en bild av Svenska landbygden
upp och dem resterande scenerna spelas upp
i "Sverige", där vi först får se hur en invandrar-

skulle inte bara röra dessa
personoer utan.en hel forening

som sä smäningom blir djup

engagerad
projekt.

i detta

stora

Handling
Teatern fick sig att kalla sig;
"Vart ska vi ta vägen nu?"
Döpt efter en mening i själva
manuset, där en vilsen assyrisk
,
-o
mor i Sverige
frägar
sig just
detta.
Hela teatern är indelad i två 9röllop pt Assyriskt vis, som det firas i Assyrien. Från teaterpjäsen
delar, den ena delen i hemlandet "Vart ska vi ta vägen nu?".
Turkiet därAssyrierna var nöjda
och glada och den andra delen Oå Oet folket klass tarden svenska lektionen som hålls, det
blir mycket komik i hela akten. Den andra
blev tvingat att invandra till Sverige.
får vi se typiska situationer i hemmet.
scenen
Så en stor bild av landet i Turkiet hissas upp,
Där
det
blir gräl p.g.a. kulturkrocken och
gammal
den föreställer en
och förstörd bro samt
integrationen
som än en gång får en att gråta,
en modern bro, de båda broarna drar sig mellan
vilsna modern tar upp alla sina
det
är
där
den
de två floderna Tigris och Eufrat.
problem med maken. De båda vet att de hade
Dem två första akterna utspelar sig alltså i det bättre i hemlandet, med pga. alla mord
hemlandet med dans och sång och som visas i var de tvungna att fly till Sverige och där sker
folkloredanser, medan den tredje delen utspelar något nästan ännu värre. Barnen glömmer bort
vart de kommer ifrån.
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I den sista scenen hålls en
debatt där man pratar fritt om
j ust ku ltu rkrock och
integration men även om
folkets historia, Invandringen

till Sverige och

dess
betydel§e. Vissa ansåg att vi
nu borde assimileras medan
andra tyckte att segregation
var lösningen. Teatern slutar
sedan med ett kort tacktal av
programledaren och ett roligt

dansuppträdande utav tre

skådespelare.

Förberedning
Premiäförestäl ningen fick ett
datum i början av september
i Hallunda 2003 i samarbete
med VY 2003. Men redan i
I

slutet aV april började

Fltll,a

föreningens

7::r1:r?*

träningarna för fuilt t

llktare på premiären till teaterpjäsen "Vart ska vi ta vägen nu?".
intresset förantedde senare titt ftera spetninsar runtom i

lokaler,
Skådespelarna valdes ut, bakgrunderna till De flesta gångerna gick träningarna till snabbt
scenen skissades, musiken och ljudeffekterna oc! smidigt men det fanns dagar då
spelades in, ljuset bestämdäs samt alla skådespelarna och Simon var trötta, då kunde

praktiska deta-ljer t.ex. videoinspelningen som
fick bokas, skådespelarkostymerfick iys upp/
köpas in o.s.v. Dem flesta foräldrar och äldre
syskon var med på träningarna för support och
de flesta gångerna lagade dem även mat åt
de jobbande ungdomarna.
Alla-de s-kådespelare som deltog var mellan
1B år frän föreningen. Träningarna skedde

små gräl utbrytas men försvann snabbt då man
tänkte på dagen då man skulle uppträda. Och
alla var gemensamma om en sak: Simon
strävade inte efter någonting som skulle kallas
okej, utan han strävade efter något man skulle
kunna kalla perfektionism.

Uppträdanden
9ca Trots att detta inte var Hollywood och

2-3 gånger i veclian och nästan hela våren
och sommaren gick åt titl att förbereda. Den
sista veckan tränade dom varje dag och de
sista dagarna övergick träningarna också till
scenen i Riksteatern, Självklart var det svårt
attfå ditskådespelarna eftersom att ungdomar
också har annat att tänka på for om Jet inte

skådespelarna inte kunde jämforas med lulia
Roberts eller Al Pacino så var det en teater
som lyckades beröra hundratals personer. Den
6 september var det alltså dags för premiären,
och all den förberedning som föreningen och
de engagerade haft i många månader skulle
nu bevisas i ca 60 minuter.

är läxor eller prov så ar det basket eller
pianolektioneroch detta var någotsom Simon Självklart var många som var pirriga inför
Polijobbade hårt

med.

framförandet och att vi även fått en scen som

Simon var den som jobbade mest med var mycket mindre än vad vi hade forvåntat
ungdomarnaochvariföreningendagligen, han oss steg nervositeten en grad högre.

visade ungdomarna exakt hur de skulle röra
sig, uttala orden, rikta blicken och allt det andra
som är nödvändigt i en sån stor teater. Han
såg till att träningarna blev av och att alla
skulle kunna det dom skulle.

Riksteatern hade gett oss "Bragesalen" vilket
var en av de mindre scenerna i byggnaden.
Det kom förvånansvärt många personer den
dagen och leden sträckte sig flera meter
utanför dörrarna. Men tyvärr fanns det endast

250 platser i salen, vilka blev fyllda på nästan
bara en kvart, men folket gick även med på

att stå upp för att se iöreställningen.

Riksteatern blev Oå forbluffade över ait så
mycket folk var intresserade och att teatern
var så stor att de ångrade sig djupt att vi inte
hade fått en större hatl.
Många mammor i foreningen hade även lagat
den assyriska maträtten "Kutle o dowghe" som
bjöds till publiken, eftersom att den sista
dansen handlade just om denna maträtt.

När gardinerna väl drogs bort och

en
presentatör gick fram till scenens mitt och sa
ett välkomsttal samt berättade kort om folkets
historia blev salen knäpptyst. Alla visste att
nu, efter att så länge ha kämpat, var det
äntligen dags att framföra den stora teatern.
När allting väl var slut kom stora applåder och
många tog fram sina servetter och torkade
bort tårarna. Teatern hade blivit en succ6.

Föreningen var så stolta att de bjöd alla
engagerade till lokalen där glädjen snabbt
återgick till fest. wånga skådespelare träffades
direkt av teatern och kände hur nya
egenskaper inom sig själva växte fram. Bland
dessa var stolthet en av de största men många
fick åven ett mycket bättre självförtroende

ån förut, och man började leta efter en
skådespelarka rriär även utanfor föreni ngen.
Sen den dagen kunde man höra om teatern
"Vart ska vi ta vägen nu?" Över många
assyriska föreningar i Sverige, och även
svenska skolor i närheten blev intresserade och

det resulterade sig sen genom att

te-atergruppen fick uppträda ytterligare fyra
gånger. Varav en gång skedde i den siora salen
Estrad i Södertälje, där de flesta medverkande
blev dju pt besvikna av både nssyriska
Föreningen i Södertälje och det Assyriska folket
i Södertälje, alla hade jobbat så hårt att det
skulle bli bra och när det väl var dags kom
bara ca 150 personer.

Trots det tyckte foreningen att skådespelarna
varit så duktiga med både uppträdanden och
träningar att varje person belönades med varsin
present. Man fick välja mellan en biljett till
Evin Agassis fest eller en matchbiljett till AFF's
match mot Elfsborg.

Gruppen vann även första plats ien
talangtävling arrangerad utav Assyriska

Ungdoms Förbundet. Den tävlingen skedde
under den stora årliga AUF-festivalen och det
kom tävlanden från hela Sverige.
Så teatern slog alltså igenom mycket stort,
trots allting, och eftersom att eftertrågan varit
så stor så har man beräknat att kunna sälja
videoinspelningen i hundratals exemplar.

Till Slut
sammanfattning: Simon Poli misslyckades.
Han misslyckades med att uppfylla hans
strävan: perfektionism. För som många vet är
det ett ord som är omöjligt att fullgöra. Men
han lyckades med något större och mycket
bättre. Han lyckades tillsammans med de
skickliga skådespelarna fånga ett helt folks
hjärta och få dem att tänka om. Visa två helt
olika samhällen på en gång, berätta om vilka
konflikter det orsakar och hur det blir löst.
Och han har även också fått en hel publik
efter sig som vill se något mer utav honom
och hans teatrar.
Så

till slut säger jag ett stort tack till BKF, alla
ungdoma6 VY 2003, Hallunda Folkets Hus, alla
tittare, Alla som hjälpte till och sist men !nte
minst Simon Poli som utförde 2003's största
upplevelse och som jag och många fler kommer
att ha med mig långt i livet. Tackl
Så

Videokassett

P,g.a. kravet från medlemmarna
hos BKF beslutades det att spela
in hela teatern på videokassett.
Arbetet med kassetten är i
Vilket gjorde att alla tappade sin lust for att slutskedet - den beräknas komma
uppträda, men personerna bakom scen gav det ut närmaste
moraliska stödet som behövdes och fick snabbt veckorna.
skådespelarna på benen igen. När teatern väl Information om
var slut och folket i Södertälje väl fick reda på
kassetten och
av dessa 150 människorna ångrade även de
sig djupt och ville få oss att uppträda igen. priset kommer
senare,
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Marianne Bergquist
Ordförande Hallunda/
Norsborg foreningsråd

Kommenterar teatern:

..VART SKA VI TA VÄGEN
NU?"
Tack för att jag fick tillfälle att se er föreställning, Den var imponerande på många
sätt. Barnens framförande naturligtvis, deras allyar och intensiva intevelse, men
även den bakomliggande texten. Jag har läst manuset på nytt sen jag kom hem. Jag
blir naturligtvis berörd över att få belyst händelser i er historia som jag aldrig hade
hört talas om förrän för 2O år sedan då jag hade elever som berättade för mig. Sedan
har jag lärt mig mer efterhand. vår värld krymper genom förbättrade
kommunikationer och vi får veta mer om varandra.
Jag kan dock tycka att vi som nu delar samma

livsutrymme borde lära känna varandra bättre.
Vi har fortfarande fördomar om varandra. Jag
tror nämligen inte att vår syn på etik och moral
egentligen skiljersig så mycket i grunden. Det
ni beskriver i pjäsen som era värderingar är i

Jag kan förstå att mycket av det ni ser här är
chockartat. Vi delar den upplevelsen.

Vår svenska välfärd och vår demokrati som
byggdes upp av föregående generationers
kamp för ett rättvisare samhälle tar vi idag för
given. Men vi är inte
längre beredda på att den
innebär att vi ibland måste
avstå från det vi vant oss
vid for att dela med oss

till

andra som har det

värre.

Assyriska skördedansen, en anrik tradition sedan flera tusen år tillbaka i
hemlandet Assyrien. Spelas här i teaterpjäsen "Vart ska vi ta vägen nu?",

stort sett desamma som jag uppfostrades i.
Men vi ser i första hand det som avviker från
det vi själva är vana vid. De som avviker är
kanske inte så många. Tittar vi närmare hittar
vi likheterna.

Vi arbetar mer för att ha
råd med det vi vant oss
vid, ibland för att vi är
rädda för att forlora vårt
arbete och då får vi mindre
tid för oss själva och
familjen. Då orkar inte alla
längre vara vuxna. Vi har
också vant oss vid att
samhället alltid tar hand
om oss och lämnat ifrån
oss en del av det
personliga ansvaret. Detta
är den negativa sidan av
vår välfärd.

Detta sku lle va ra
intressant att prata mer om vid tillfälle. Kampen
för ett gott samhälle för alla borde vi föra
tillsammans. Då har er pjäs verkat som
väckarklocka för oss alla.

en

"Vart ska vi ta vägen nu?"
En

teater av Bethnahrin kulturförening i Botkyrka (BKF)

Regi och Manus: Simon Poli
Av: Danielle Barsoum
Mediautskottet, AUF

"Hawar yo"avslutade Ninsun poli en av sina monotoger med, när
BKF (Bethnahrin Kultur Föreningen) spelade upp pjäsen "vart ska
vi ta vägen nu" för första gången, "Hawar yo,,sa hon och gick
sedan bakom kulisserna som planerat men det som inte var
planerat var att hon bröt ihop och började gråta. Tillsammans
med Ninsun grät de flesta i publiken, bland de jag. Under en
otroligt känslomässig timme förde Simon polioch de mycket
duktiga skådespelarna oss igenom assyriernas liv, från våra
förfäders till dagens. En unik upplevelse fylld av skratt och gråt,
förbittring och sorg, av plågsamma minnen för några och
förverkligade berättelser för andra. Det var helt enkelt ett
oförglömligt minne som jag vet alltid kommer att stanna kvar i
folks hjärtan och minnen.
"Vart ska vi ta vägen nu", skriven av Simon
Poli är_en pjäs som har övats på i över ett
halvt år nu. Pjäsen handlar om vårt folks
historia och integrationen i Sverige men inte
bara om det, Den handlar om sanningens
smårtsamma konsekvenser som än idag

där man visar hur man skalade och krossade
vetet for att laga "burgul". Nu har man hamnat
lite längre fram i tiden, det är början av 1900
talet, snarare for:sta världskriget år 1914 och
1915. Folk dansar, sjunger och firar det lyckliga
paret som idag ska gifta sig. Plötsligt hör man
påverkar assyriernas levnad. När ridån hissades ett ljud,
någonting som låter precis som ett
upp stod Ninsun där och inledde med att skott. Folk springer helt skräckslagna, de söker
sa m ma nfatta assyri e rnas h istoria : " Assy ri e r n a
skydd hos varandra, de är forvirrade och vet
härstammar frSn Mesopotamien, nuvarande inte vart de ska ta vägen. In kommer flera
östra Turkiet och norra lrak, som numera män utklädda till turkiska soldater; de får syn
kallas civilisationens vagga. Assyrierna hade på den assyriska flaggan och börjar skjuta på
stor makt fram till Ninwes fall år 612 f.k och allt och alla. Folk ramlar på golvet en efter en.
senare Babylons fall 539 t.k, .,. Själva Soldaterna spottar på flaggan, de nedvärderar
massflykten av assyrier kom till dagordningen
sparkar på ae döda som om de inte
på riktigt år 1915, i synnerhet efter den assyrierna,
varit människor,
etniska resningen "svärdets 3r" som vi kallar
"Seyfo", Under Seyfo har flera hundratals En kvinna år fortfarande vid liv, bruden. Hon
assyriska liv plånats av turkiska soldater med blir dragen till ett separat rum, där hon blir
hjälp av kurdiska stamledare."
våldtagen och återigen kastad på golvet, som
ett objekt. Folk i publiken minns, folk förstår
Detta är en del av vad Ninsun berättade innan äntligen. Det man har hört så många gånger,
hon gick bakom kulisserna och föreställningen det man upplevt
och sett när man var tio år
började. Man ser män och kvinnor odla och gammal. De föräldrar och syskon, de kusiner
skörda så som våra förfäder gjorde. Det är och vänner man förlorat 1914 och 1915
musik i bakgrunden, Simon Poli kallar detta föreställs här idag av de barnbarn de haft om
"skördedansen". Sedan kommer "vetedansen" inte deras öde hade vänt den förödande
dagen.

Naramsin Poli, som spelar en familjmedlem på
bröllopet är den enda överlevande, han sörjer
sina vänner, sina syskon. Här står han helt
ensam bland de döda, han tittar upp och med
sitt kroppsspråk tilltalar han till gud, tillsammans
med honom, vill vi i publiken av vrede och sorg

skrika ett och samma ord; varför? Trots allt
reser Naramsin sig upp, överlappar sig själv
med flaggan och forsvinner under den. Och
jag tänker, itårar: "idag finns jag, idag vet jag
vem jag är tack vare personer som han, tack
vare våra förfäder som hellre dog än glömde
sin identitet". Folk i publiken ryser fortfarande,
och diskret torkar sina tårar när belysningen
sänks och skådespelarna backar undan.

När scenen belyses

därifrån, trött på att alltid gräla om samma
saker. Där står mamman (Ninsun Poli) gråtfärdig,

Hon börjar sin monolog: "... Vi flyttade hit till
Sverige för att rädda osst men det blev snarare

tvärtom. Våra barn blev rånare, knarkare,
mördare och hamnade ifängelse. Våra döttrar
är ute, lever livet och går ut med främmande
män. Hawar yo, hawar y (hjälp)!!! Vart ska vi
ta vägen nu??? Hawaryo!" Så gick hon bakom
kulisserna. Hon lämnade en tom scen bakom
sig och en publik helt förstummad. Ninsun gick
in i rollen på ett enastående sätt. För oss
kändes det inte som skådespeleri längre, och

inte heller för henne. Sanningen var

på

nytt står Ninsun där,

återigen. Hon är klädd
som vi andra i publiken,
det är nutiden. Ninsun
berätta r
om
utvandri ng en:

"Un

der de

villkoren,
ku nde
assyrierna inte längre
tåla mer tortyr, förtryck,
De
började söka sig på egen
hand,..till en plats där de
kunde leva tryggt, känna
sig fria och demokratiskt

rån och massaker.

behandlade... Men när
de generationerna vuxit
i diasporan har klyftan
mellan föräldrar och
barn, även föräldrarna
emellan, blivit större.
Familjer börjar splittras
och man vet inte var
man ska ta vägen nu."

Vete krossas under den Assyriska skördedansen på teaterpjäsen "Vart ska
vi ta vägen nu?".

Nu är vi i Sverige är t97O,

förkrossande och stämningen i lokalen var
iskall. Hon uttryckte sig med en otrolig känsla,
vartenda ord från hennes mun kändes direkt
Vi befinner oss i ett klassrum där unga Assyrier från botten av hennes hjärta. Ninsun kunde
ska lära sig svenska. Lärarinnan har svårt att inte hålla sina tårar längre, och det kunde inte
få tyst på barnen. Integrationen är ett stort publiken heller.
steg som kommer att behöva bearbetas. En
till plats där vårt folk har haft svårigheter med Pjäsen avslutades med en debatt där dagens
att kompromissa mellan vår gamla livsstil och assyrier diskuterar integrationen. Man pratar
den svenska, är sjålva hemmet. Nu är vi hemma om kompromissen mellan att leva i ett svenskt
hos en Assyrisk familj. Barnen tittar på tv samhälle, under svenska lagar och ta till sig
medan mamman lagar maten. Maken kommer den svenska kulturen utan att forlora sin egen
hem och paret börjar bråka angående sättet kultur, sina rötter, sin identitet. Utan att förlora
på vilket barnen ska uppfostras. Maken går det våra förfäder våldtogs, bortrövades och
dog for.
1980, aå ae första assyrierna vandrade in till
Sverige.

Musik r Folklore&
Körver ks amhet
Sedan flera år tillbaka har dessa verksamhetsgrenar varit en av viktigaste i BKF. Musik-

verksamheten som leds av den stora assyriske
konstnären Joseph Malke har hållits en gång i
veckan med olika instrument beroende på resp.
elevens intresse.

Även under 2003 har dessa lektioner nåilits
hela vår och höstterminerna. Antalet deltagare
har varit mellan 15-20 barn i åldrarna B-13.
.,.o
Kursen är igäng även for 2A04.

deltagare uppgår till ungefär 40 barn i åldrarna
7 - 74. Lektionerna håtts på söndagar mellan
kl. 13-16.
Nya mål i sikte
Tack vare Ayla Aho's ledarkompetens

i

verksamhetsområdet samt Simon polis ansvar
att organisera verksamheten har nya mål
insattes. Att inom närmaste två åren kommer
man att försöka bilda en musikgrupp med
spelande av olika instrument, sångare och kör

grupp. Man räknar med att arrangera
Folklore och kör
uppträdande for dessa grupper inom såvål små
Ayla Aho - en ung assyrisk tjej från Syrien har fester som stora beroende på hur gruppen
ansvarat för båda verksamheten. Antalet utvecklas i sin verksamhet.

nSgSende musikkurs under ledning av )oseph
Akkadia Hawsho och Arim Hawsho.

Joseph Malki, Ilona Soma,

Planeringshelgen i Enhörna
Av: Aziz poli

Bethnahrin Kulturföreningen (BKF) i samarbete med ABF-Botkyrka/Salem har
planerat andra året i rad en planeringshelg utanför kommunen i Enhörna med kost
och logi. Deltagarantalet var upptill4O personer och är aktiva i olika sektioner och
komiteer, de representerar alla ålderskategorier och kön i föreningen.

Nytta kambinerad med nöje var ett av syftet med planeringskonferensen i Enhörna
BKF har redan från starten försökt planera sina och för det andra blir många medlemmar
aktiviteter i god tid, men för det mesta har delaktiga i planeringen, vilket ger mer glädje
det varit spontana och kortsiktiga planeringar. och samhörighet under aktiviteterna.
Då var det svårt att budgetera för aktiviteterna

igod tid och då har vi oftast förlorat

Medlemmarna tar mer ansvar eftersom de själva

ekonomiskt mycket pga. dåliga planeringar.
Men för två år sedan kom vi överens i

är med och bestämmer. Som uppföljning på
årsplaneringen i BKF har vi korta

föreningen om att organisera en planeringshelg
för hela året så att vi skulle kunna soka biOrag
från otika instanser i god tid för att sedan kunna
bud getera aktlviteterna.

planeringsmöten (presidiemöten) som äger rum

på måndagar, de har kommit att bli
verksamhetens ryggrad. Tack vare sådana
planeringar kan man delegera arbetet bland
flera medlemmar, det är därfor jag kan med
BKF har kommit med ett färdigt förslag till ABF stolthet säga att nästan 7A-9Oo/o av våra
i Botkyrka/Salem och den stödjade förslaget. medlemmar oavsett kön och ålder ar aktiva
Vi ville ha denna planeringshelg utanför och delaktiga i allt som händer i BKF. Jag tror
kommunen för att kunna koncentrera sig inte att någon annan forening varken svensk
ordentligt på planeringen som senare skulle bli eller invandrar forening har kommit så långt.
föreningens stubbe, Vi i BKF tänker fortsätta på det sättet harvi kunnat forstå hemligheten
med sådana helger för att det har visat ett med att dra flera medlemmar till föreningen
bra resultat. För det första blir det en och samtidigt aktivera de.
organiserad och välgenomtänkt verksamhet

Av:

Julbordshjältarna, gör det på
assyriskt vis!
Yilmaz
Poli

Den 121 12-03 anordnades ett assyriskt jutbord i BKF's
lokaler för medlemmar och icke medlemmar. Id6n var att
göra ett assyriskt julbord och försöka överföra den assyriska
matkulturen vidare till alta som inte är bekanta med att jobba
i kök, speciellt alla den nya generationen som har bilda[
familj i Sve.rige och kommande generationer, visa de att vi
har en mycket stor och utbred matkultur. Id*6n godkändes i
presidiemötet och av BKFs styrelse.

Planering
En trepersoners kommittå bildades. Dessa:

Yilmaz Poli, George Aydin och Simon poli började
med planeringen under tre veckors period. Vilka
rätter skall lagas, kalla, varma, dessert och

frukt. Man kom överens om att ha ett julbord
bestående av ungefär 50 olika maträtter
inklusive brod och dessert,
dessutom begränsade man
sig till varmrätterna för att

man ansåg

dessert och frukt vid ett bord för sig själv.
Våga gissa minen.förvåningen, förtjuiningen
och förbannelsen över att ha glömt kameran
hemma. Mottot har varit: ät så mycket du orkan
Margareta Wiklund - fd riksdagsledamot presenterade SKA projektet "l0 kr till Assyrien"

att det blir

svårt att nålta dem varma.

Detta var tänkt för de
vuxna och ungdomar över
13 år, eller barnfritt om man
vill kalla det. Brages väg
17 hyrdes för alla under 13

och "Assyrian Kids"
gruppen tog på sig
ansvaret och samma kväll

anordnade

under-

hållningskväll åt barnen.

Arbetet

uppradad framför sitt mästerverk, från vänster:
Poli, Sureya Lahdo, Simon Poli, George Aydin, Janet Kahlaji

Kommitt6n delegerade de
olika varmrätterna till dem som kunde hjälpa
till och resten skulle lagas i BKF's lokaler. Det
fantastiska med det hela har varit att se nästan
alla i foreningen engagerade på sitt sätt, Edvart
Kerimos färska bröd var som punkten på i:et.

Fredag den L2/L2
Assyrian kids ordnade fest på Brages väg 17
med att ha lekar, danser, tomten kom och
delade ut godis osv. Varje barn hade fått en
jultallrik dit skickat och det bjöds på täsk, chips
och annat. I BKF möttes gåsterna/medlemmarna med en stor smile och välkomst drink i
form av fruktbål till en dämpad ljus och musik
och slussades till lekrummet for att se en biljard
och pingisbord fullt med olika assyriska
maträtter (totalt blev det över B0 rätter) plus

en insamling 10:-/mån

till de drabbade

assyrierna i Irak. Kvällen avslutades med dans,
musik och "vuxna" lekar.
SAMMANFATTNING
får bara inte försvinna,
de maträtter som gjordes är inte ens hälften
av vad som finns, vi måste värna om den och
uppmanar alla att ta tillfället av att Iära oss
den av dem äldre generationerna som
En sån här matkultur

fortfarande finns bland oss, anordna

matlagningskurser och visa hur exempelvis
bulgur görs, hukkude gjordes osv. för den är
minst lika viktig som att gå titt kyrkan eller åka
och se Assyriska spela fotboll.
Tack alla som engagerade sig!

Aktiviteter i korthet
Sammanställt av

George Aydin
2OA3-O1-29, Fader Butrus Shushe på besök 2A03-04-A6, Demonstration i Sergels torg
Fader Butrus - assyrisk präst verksam i BKF deltog aktiv i förberedelserna till en
Tyskland besökte BKF under sitt besök i demonstration förAssyrierna i Irak - arrangerad
Sverige. Under besöket informerade om sin av Svenska Kommittd förAssyrier - SKA. Många
verksamhet bland assyrier och olika frågor mm. medlemmar från BKF hade varit i Sergels toig
och uttryckte sin solidaritet för Assyrierna i
Irak,

Fader Butrus Shushe under sitt

2OO3-O2-O9, Naum Faik Dagen
BKF deltog i en minnesdag för den assyriska
kämpen Naum Faik - anordnad av ADS, Dagen
hölls i Assyriska kulturhuset i Södertälje.

BKF medlemmar deltog

Sergelstorg

aktivt trots kylan i

2OO3-O2-23, Föreläsning - ADR
Yalda Maroge representant från Assyriska
Demokratiska Rörelsen - ADR har informerat
om organisationen bl.a. sin verksamhet i Irak.

2OO3-O3-O 7, AU F' s årsmöte
Till AUF's årsmöte som hölls i Göteborg deltog
BKF - förutom sina representanter även med
en grupp ungdomar som föreställde olika
kulturella aktiviteter. De fick stor uppskattning.

2OO3-O3-O9, Information om civilförsva ret BKF medlemmar håller upp en av flera banderoller
o
-o
personer frän
Tvä
civilförsvaret i Botkyrka
informerade BKF medlemmar om ämnet. 2OA3-O4-2A, Föreläsning om Seyfo

Informationen hölls i BKF's lokaler.

I samarbete med ADS anordnade en
informationsträff på St. Georgis syrisk ortodoxa

K'ha Bnison - firandet av den kyrkans lokaler i Hallunda. Föreläsaren var Ragib
assyriska nya året
Sarakoglu från Turkiet som har skrivit många

2OO3-O3-29,

En stor dag för firandet av det assyriska nya
året - K'ha Bnison anordnades av ARS och
ADS. På dagen var många kulturella aktiviteter
och på kvällen en stor fest. BKF deltog aktiv i
firandet hela dagen,

artiklar om assyrier och är mycket kunnig som
sådant. Informationen handlade om Seyfo.
Ragib strävar bl. a for mänskliga råttigheterna
i Turkiet.

2OO3-O5-7O, föreläsning om cancer
Dn Zuheir Gaurie från Södertälje foreläste om
cancersjukdomen på Aff 's lokaler,
6-8 juni 2OO3r Familjefestivalen i Fittja
BKF deltog i Familjefestivalen i Fittja som
arrangerades av Fittja föreningsråd. BKF bidrog
med fol klord a nser, leva ndem usi k av Så nge rska n
Nadia Luis samt mat forsäljning i tält.

20A3-A6-O9, VyZOOB
Som arralgerade^s av Hallunda/Norsborg
föreningsråd där många föreningar verksamma
i området bl.a. har nl(f Oeltagit aktivt hela
dagen (se bildeerna). BKF's aktiviteter bestod

av kulturella, information och teater

föreställningen "Var skall vi ta vägen nu?" som

var en stor succ6.

3-06- 7 4, avs I utn i n g sfest
Anordnades av sektionerna i BKF i samband
2OO

med skolavslutning samt de ordinarie

aktiviteterna inom BKF för vårsäsongen.

O O 3-O 8- 3O, Bot ky rka d a g e n
I Hägelbyparken anordnades Botkyrkadagen av

2

ABF. BKF deltog med kulturella och informations

verksamhet. Samma dag firades bl,a. ABF's
B0 årsjubileum genom en stor fest på kvällen.

Oversta bilden: Murat Poli organiserar upp BKFs bord på Vy 2003.
Mitten bilden: Ninib Aydin (tv) och Enkido Poli (m) tillsammans med presonal frSn Riksteatern sköter ljud
och belysning på BKFs teateruppträdande.
Nedre bilden Det var fullsatt på premiären av teaterpjäsen "vart ska vi ta vägen nu?".
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Som anordnades i Assyriska kulturhuset i
Södertälje där representanter från BKF hade
varit representerade.
2OO3-A 8- I O, M a rty re rn as Da

2OO3-O8-25, Besök av Fader Elias George
Den assyriske prästen Fader Elias George
verksam i Libanon i den assyriska skolan T. M.
S besökte BKF. Han framförde sin tack till den
bidrag som'hade skickats av BKF till skolan
samt informerade om skolans situation.
2AO3-O9-O3, Mig rationsministern besöker
BKF
Migrationsminister lan O. Karlsson höll en
informationsmöte i BKF's lokaler i under
parollen lA TILL EURON !

7 O-O 2, Di a b i I d sv isn i n g
BKF arrangerade i samarbete med ADS en
diabildsvisning i Kärsbyskolan. Bilderna handlade
om en fotoutställning gjord av Özgur Nizam turkisk konstnär som handlar om assyriska byar
i Turkiet under namnet "De bleknade rosor"

2OO3-

2OO3-7O-A8. Förcställning i Borgskolan och

st, Botvids gymnasium
ägde rum av en grupp ungdomar från BKF
med flera kulturella aktiviteter.

I 7, Information am
barnuppfostran
Zahra Cerrato från st. Botvids gymnasium lärare i barnuppfostran informerade BKF
2OO3- 70-

medlemmarna om ämnet samt projektet som
hon håller.

2OO3- 10-

7

2, Fi I mvisn ing

Sommarläger aktiviteterna

som

dokumenterades av ungdomssektionen på fitm
visades i BKF's lokaler.

2OO3-70-29, Samkväm för äldre
Anordnandes i BKF's lokalen Mat, dryck och
många aktiviteter ägde rum under kvällen.
2OO3-77-O9, föreläsning om Bagdad

konferensen
Fr. vänster Yilmaz Kerimal tillhöger Aziz Poti lyssnar
på Migrationsministern (i mitten) lan O. Karlsson
som berättar om Euro omröstningen.

Simon Poli som hade närvarat sig i Bagdad för
deltagandet i Bagdad konferensen om Assyrier
för att bestämma om Assyriernas mänskliga,
kulturella och nationella rättigheter i Irak.
Konferensen ägde rum under perioden 22-24
oktober 2003.

Kvinnor från BKF lyssnar på migrationsministern

2OO3-O9-2 7, Fi I mvisn i ng
Dokumentärer om Assyrier - en film producerat
av Enkido Poli som resultat av sina studier i
medias visades i BKF's lokaler där tillgång till
filnt
el nroj3ktor m1a

]1rskäIm

,

,,,,

2OO3-77-75, AUF möte
AUF höll ett planeringsmöte på nxr's tokaler.
Många ungdomar från BKF var engagerade
under mötet.

2OO3-17-79, debatt om integration
SAP i Norsborg höll en debatt dag om
integration i BKF's lokaler där flera medlemmar
från både SAP och BKF varit.
2OO3-72-O7, Besim Aho informerar
eå inbSudan av BKF informerade Besim Aho från
Södertälje, under presidiemötet i BKF om sina
erfarenheter - i egenskap av en utbildad

socionom och veteran iAssyriernas

föreningslivet i Sverige sedan 7971.

9, avsl utn i n gsfest
Arrangerades av ungdoms- och kvinno2OO 3- 7 2- 7

sektionerna isamband med skolavslutning och
övriga aktiviteter i BKF för höstsäsongen. Under
festen delade tomten fina presenter till barnen.

avslutningsfest, på programmet bjuds på många
överraskni ngar.

BKF ledningen önskar er alla ett år med många

spännande och positiva händelser!

Ungdomssektionens
verksamhetsrapport
Av: Ninib Aydin
Ordförande, Ungdomssektionen
Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka

Årsmöte 2OO3
Årsmötet år 2003 var planerat till den 22 mars.
Årsmötet g ick en I igt stad geen i ga föreskrifter.
En ny ungdomssektion och ny ordforande fick
förtroendet att leda BKF's ungdomssektion
under 2003. Den nytillsatta styrelsen bestod
av 9 ledamöter och Wå suppleanter. De tillträdda
ledamöterna var som följande:
I

Ninos Kerimo (ordforande)
Yakob Poli (vice ordförande)
Nahir Poli (sekretera re)
Ninib Aydin
Ninos Aydin
Kima Poli
Sanharib Poli
Teglat Besara
Mulle Adam
Ashur Poli (suppleant)
Barsom Chammas (su ppleant)

Ett nytt år
Verksamheten förr BKF's ungdomar hade
blomstrat under 2OA2. Babylon cup var en stor
succ6 som satte vår förening på den assyriska
kartan. Ungdomar i föreningslivet (UFL) var ett

nytt projekt för ungdomar i 13-18 års åldern.
Där det prim-ä.ra syftet var att engagera
målgruppen i foreningsverksamheten och på
så sätt förebygga ungdomskriminallitet. Dessa
två var huvudorsaken till att BKF fick mottaga,
för tredje året i rad, "årets föreningspris" från
AUF,

Många mål var satta av ungdomarna under
2003. Vissa realistiska andra avlägsna. Under

BKF's årliga planeringshelg

satt

ungdomssektionen tillsammans och gnuggade
geniknölarna. Hela året, en ny framtid, skulle
planeras under denna helg i Enhörna. Många

punkter som skulle förbättra och förnya

ungdomarnas arbete togs upp. Stora aktiviteter

Ninos Kerimo som var ordförande under det
av
ungdomssektionen att återigen sitta som
ordförande och representera BKF's ungdomar
både internt och utanför föreningens dörrar.
På grund av studier i Östersund var Ninos
Kerimo tvungen att avgå, samtidigt som många
av ledamöterna inte heller kunde stannar kvar
i ungdomss§relsen. Därför anordnades ett nytt
Årsmöte den 20 augusti. Där bildades en ny
ungdomsstyrelse och en ny ordförande valdes.
De nya friska själar som fick ta över den gamla
ungdomsstyrelsen som varit så framgångsrik
under det gångna halvåret var:

gångna året fick förtroendet

inib Aydin (ordförande)
hir Poli (sekreterare)
Kima Poli (vice ordförande)
Izla Elyas (vice sekreterare)
Sargon Kerimo
Gabriel Aydin
Aram Kerimo
Sanharib Poli (suppleant)
l\yla Aho (suppleant)
N

Na

som ungdomarna länge velat göra sattes

i

dagordningen. När ungdomssektionen lämnade
planeringshelgen gjorde man det med nya
planer för framtiden. Frågan var nu om de skulle
fullfoljas!?

Mycket nytt för i år

En

hemsida skulle

skapas,

ungdomspresidiemöten skulle startas,
fotbollslaget skulle omorganiseras och få en
ny styrelse, sommarläger för barn respektive
ungdomar separat i samarbete med andra
föreningar och kontakt med andra föreningars
ungdomssektioner.

Ungdomspresidiemöten
Bethna hri n ku ltu rforen i ngens presid iemöten som

hålls varje måndag kom att bli föreningens
identitet under de år man tillämpat det. En
dag i veckan samlas foreningens medlemmar
och icke-medlemmar vid foreningens Iånga bord.

Där sitter barn, ungdom och vuxna med Aziz
Poli i spetsen och diskuterar; i samband med
fika, framtida aktiviteter och aktuella händelser

i och utanför föreningens samt utvärderar
gångna aktiviteter. Dessa små "chivaten,,
underlättar föreningsarbetet för samtliga
s§relser/kom

m

itt6er

sa mtid

i

gt som

a

I

la få r va ra

med och få sin röst hörd = OfUO«nan. på
grund av detta och ungdomarnas ständigt
växande verksamhet kände ungdomssektionen
att "ungdomspresidiemöten" var ett måste.

dessa möten träffas medlemmarna för att
diskutera och genomföra verksamheten i
föreningen. på så vis drivs allt arbete igenom
på ett underlättande sätt samt att man
engagerar många medlemmar i föreningslivet,
vilket är det primära syftet med våra assyriska
föreningar.
Det är tack vare dessa möten, som har
fungerat som drivkraften, som BKF har
kunnat hamna i den nivån den är idag,
Just därför har man börjat med
ungdomspresidiemöten i BKF.

Mer än 35 personer närvarade under
det första mötet. Kort efter att BKF's
ordförande Aziz ?oli berättat om vikten
av presidiemöten kunde Ninib Aydin,
ordförande för ungdomssektionen,
starta mötet. Bland annat berättade
N i ni

b om

hu

r strukturen

för

ungdomsverksamheten ser ut i BKF.

|,\ånga ungdomar samlades
ungdomspresdiemöte

tilt

lJngdomssektionens

Utskicktill AUF om
ngdornspresidiemöten
Under Bethnahrin kulturföreningens

Idag har BKF en ungdomssektion som
koordinerar all ungdomsverksamhet
samt anordnar aktiviteter för ungdomar
första
från 14-15 år. Därefter finns "Ungdomar
i Föreningslivet (UFL)", som
koncentrerar sig på ungdomar i 13 - 20 år. Här
är Dita Poli ansvarig projektledare. För B-13

u

(BKF) årliga planeringshelg, som hölls

Enhörna kursgård

i

i maj, beslutade

ungdomssektionen att man ska starta
"Ungdomspresidiemöten". Efter en
massa marknadsföring och reklam

initierade man det forsta presidiemötet
tisdag den 23 september 2003. Tanken
är att varje tisdag, från klockan 18:30
hålla öppna möten, för medlemmar som
icke- medlemmar i f<ireningen där alla
får vara med och besluta äch komma

med egna förslag, föra allmänna

diskussioner samtidigt som det bjuds på
fika,
H uvudsyftet med u ngdomspresid iemöten
år, att alla ska få vara med och påverka

i föreningsarbetet samt att

...aven damlaget närvarade under första mötet

minska
arbetsbelastningen för de redan överbelastade
ungdomssektionerna/kommittderna. Sedan
bildandet av BKF har presidiemöten fråttits på
måndagar oavbrutet för alla åldrar. Genom

års åldern finns projektet "Assyrian Kids" där
Nisha Kerimo är huvudansvarig. For båda dessa

projekt är huvudsyftet att

engagera

målgrupperna i föreningslivet så att de själva

får vara med i det ideella arbetet och lösningen för den växande verksamheten.
beslutsprocessen. Utöver dessa två projekt Ungdoms-sektionen fick i uppdrag att besvara
finns det nystartade "tjejprojektet", där bland denna fråga och tog tag i problemet. Ninos
Kerimo anlitade en webbyrå som ågs av

vår landsman Milad Shamoun. Mycket
arbete har lagts ner på skapandet av
BKF's nya hemsida och man kommer
stolt att presentera sin nya hemsida
under ungdomssektionens årsmöte den

3l januari,

Ungdoms- och barnläger
Under UFL's framgångsrika period drog
BKF igång ett stort samarbete med
Assyriska kulturföreningen i Norrköping

(AKN). Utbyte mellan föreningarna

i

Norrköping och Botkyrka gjordes, Kulmen
för samarbetet skulle komma att bli
"CAMP NESHRO 2AO3". Till Uskavi, som
ligger utanför Örebro, skulle över 50
Camp Neshro 2003 (ungdomar)
ungdomar samlas. Planeringen för detta
annat AUF ha'r bidragit med projektstöd. assyriska ungdomsläger pågick i ett år. Sargon
Tjejprojektet har idag 25 tjejer i 14-30 års Kerimo och Ninib Aydin från BKF och Izla
åtder som aktiva i ett fotbollslag som Barhanko från AKN satt iotaliga möten föratt
förhoppningsvis kommer att spela i Stockholm planera ett så bra läger som möjligt.

fotbol lsförbu nds seriesystem.
Samordnare är Ilibra Yacob -Hawsho
och Lucy Jano.

Under premiärmötet gick man igenom
olika frågor: Bland annat beslutade man
att ett nytt ungdomsrum som ska
färdigsättas, med ny färg på väggarna,
nya möbler och ny look. En skidresa

mellan 21-24 december i Åre är
fastställt. Att damlaget ska få nytt
material och nya kläder m. m,

Bethnahrin kulturförening

och
ungdomssektionen hoppas att ungdomspresidiemöten inte bara stannar inom
dess egna forening utan att även andra
assyriska föreningar tar efter deras camp Neshro 2003 (barn)
exempel och for in presidiemöten i deras
verksamheter - för både ungdomar och äldre. Parallellt med ungdomslägret planerade
föreningen för ytterliggare ett sommarläger.
Hemsidan
Veckan innan ungdomslägret anordnade BKF
Behovet av en hemsida for föreningen har växt ett barnläger för barn i S-13 år på samma
enormt under senaste två åren. För att ställe, som kom att locka över 35 barn. Totalt
marknadsföra föreningen utåt och underlätta engagerades över 15 ledare och B0 ungdomar
föreningsarbetet skulle en hemsida kunna bli

i

båda dessa sommarläger. (Se separata

verksa

m

hetsberättelser för respektive äger.. )
I

Aktiviteter 2O03
timmar hade lagts ner för planering
såväl som genomföranäet av aktiviteterna.
M-ånga

Många ungdomar hjälpte ungdomssektionen

i

sitt arbete och litervis av svettdroppar
hade gått åt. Verksamhet för barn,
ungdomar och vuxna - blandade
åldersgrupper eller enskilda. Vissa av
aktiviteterna var sådana som varit en

när Inter föll i mållinjen av sina rivaler Milan.
Glädjen kände inga gränser när universums
andra BIG BANG var ett faktum. Den skedde i
Turin, och det var Juventus som slog ut
stjärnlaget Real Madrid.
FINAL! Milan-Juventus. Hel italiensk. Fansen
för respektive utslaget lag höll på motståndar

tradition i BKF medan andra varit av ny
karaktär. Däremellan anordnades
ungdoms-sektionen en massa fester for
foreni ngens al la med lemmar.

Champions League
Under den europeiska fotbollssäsongen
pågick UEFA Champions League, Värmen

under höst- och vintermörkret var
fotboll av toppkvalit6. Medicineringen
mot depressionerna var stormatcher som

Real Madrid mot Milan, Milan mot

nga ungdomar samlade under fotbollskvällarna
Juventus och så vidare. Då Champions
League spelades öppnades föreningens dörrar laget. Det var inte bara Milan mot Juventus.
för sa mtl ga å dersg ru pper. Storbi ldsprojektorn Det var nu inter/luventus - Madrid/Milan. Båda
togs fram och taco eller assyrisk grill mat Över B0 personer hade samlats i föreningen.
serverades. Stora u ngdomsskaror invaderade Ena sidan var färjad svart/vit andra svart/rött.
föreningen då semifinaler och finaler spelades. Med lagens tröjor pådragna och naglarna
förbrukade av nervositeten var det
upplagt för en supermatch. Men, många
glömde att det var en hel italiensk final.
Synonymen till detta är en 0-0 match
i

I

d.v.s. försvarsspel i120 minuter.

Beviset att italienska storlag spelar feg

och defensiv fotboll var

när

kameramannen zoomade in en man som

sov mitt under Champions League
finalen. Milan gick ut som segrare efter
ett straffdrama som avgjordes av
Andrei Schevchenko.

Picknick
Det grillades, badades, spelades fotboll.
Allt under kristallblå himmel med en gul
fläck lysande på vara assyriska hudar,

Det var BKF's årliga picknick

Under fotbollskvällarna tillagade man olika tilltugg,

dagensrätt var nachos.

Minnesvärt var semifinalen mellan Inter - Milan
och Real Madrid - Juventus. Dessa lag har
hängivna supporters i hela världen inte minst i
den assyriska folkgruppen. Många tårar fälldes

Norsborgsvallen.

i

Man kan konstatera att över 130
assyrier- spädbarn, barn, ungdoma4 vuxna och
pensionärer - var samlade för att njuta av
underbart väder och "ny"assyriska kultur i form
av grillning och fotboll. Picknick har varit en

några ungdomar fr
återkomma nde

a

Norrköping var samlade denna picknick

ktivitet som u ngdomssektionen

tagit på sig att anordna undir sommarens

varmaste månad. Under denna dag spelas en
hedersmatch mellan gifta och ogifta. Där de
gifta fortfarande vill bevisa att de är unga och
virila. I en prefekt värld skulle detta gå, men
inte i en assyriska. För efter bara 5 minuter så
har det blivit mixade lag där både barn och

..."slavarbete"

spelar koftlek eller backgammon medan de äldre

berättar om deras liv för barn som fortfarande
inte utvecklat sitt medvetande.

Pubkvällar
Veckan innan AUF skulle anordna Assyriska
kulturfestivalen i Södertälje, hade man samlat
25 ungdomal från Sveriges alla hörn, för att
sitta i planeringsmöte i BKF. Senare mot kvällen

...grillteamet

i samma lag som sin far och

hade ungdomssektionen att anordna en riktig
"pubkväll" för funktionärerna och resterande
Vid sidan om fotbollsplan spelar barn och assyriska ungdomar i stockholmsområdet.
kvinnosläktet brännboll. Pappor som inte längre Sargon Kerimo och Ninib Aydin var dagens
behöver visa vad de går för på fotbollsplan bartenders. Det blev inga Tom Cruise shower

ungdom spelar
farbröder.

denna kväll men över 70 ungdomar kom dit för

samarbete med Ungdomssektionen) a nordnar

Utöver den na pu bkvä I a nord nades ytterl

pubkvällar. Den ena med temat "endast

speaker) upp på scen tog tag i mikrofonen
och började prata. Jag informerade kort om

..Sargon Kerimo spelar da katfothe

...hungriga munnar

föräldrar" och den andra i samband med AUFmöten och ungdomsstyrelsemöten i BKF. Till
den sistnämnda puben hade över 90 ungdomar

vår kommande skidresa, programmet, vad
pengarna sorn vi tjänar in i dag går till (Byn

att träffa och umgås med sina assyriska en sån här sak. Män när vi insåg att folket
kompisar.
hade tröttnat så gick jag (som spelade
I

ig ga

re

samlats vilket var en succ6 för
ungdomssektionen dels aktivitetsmässigt dels
ekonomiskt.

Fester
Nedan följer ett exempel på hur det såg ut när

Ungdomssektionen/UFL anordnade en fest på
BKF. Texten är skriven av Siduri Poli och festen
var under september månad. Vinsten skulle
skickas till Deyro d 'Bekube

Derkube som förstördes under kriget, och ska
nu byoggas.!fp ige"n) och till slut välkomnade
jag vära gäster frän Turkiet upp på scen. De
hade nämligen gjort en utställning om "u froso"
om Tur Abdin och informerade oss kort om just

den, dessutom bjöd de in alla i lokalen till
utställningen som skulle ske någon vecka

senare.

Efter att dem berättat klart började

..."Edijalla, alla kommer snart"! Alla virrade runt
i föreningen som vilsna höns och försökte hinna
med att göra i ordning det som skulle vara
klart. Dita kämpade med maten, Ninib skrev
menyn, Sargon åkte ivag för att köpa in sånt
som vi inte hade hunnit med, Matti och Babel
fixade och trixade med musiken och jag skrev

människorna som satt ner beställa lite... kanske
Iite för mycket. För de stackars servitriserna
(Babel, Jag, Sara, Gabriel och Aram) blev så
stressade att de inte visst vart de skulle börja
och vilka dom skull ta, beställningarna for från
höger till vänster från bord till bord, och de
stackarna som stod i köket bakom disken hade
det ju inte så mycket lättare heller. Men vi
gjorde så gott vi kunde och gav aldrig upp
(riktiga kämpar).

programmet, fast det gjorde inget. För det var

svetten forsade ner från pannan.

med stora och tjocka bokstäver på en stor
skylt: Dagens Inkomst Går Till Byn Derkubet
Några minuter i halv åtta kom dem första Sedan satte Matti på "a katfuse" och alla gick
gästerna och satte sig vid borden. Matti satte upp på dansgolvet och skakade loss, när
på llte lugn musik och innan vi visste ordet av humöret var på topp gick Sargon och tog tag
var foreningen proppfull av skrattande vuxna "al i D'naga" och folket blev vilda. Det blev
och springande barn. Festen hade börjat.
bara mindre och mindre folk vid borden och
leden på dansgolvet blev bara längre och
Det tog ett tag innan vi kunde börja med längre. Alla hade stora smile på tapparna och

ju trots allt första gången som vi i UfL (i

När många började känna kramp i axlarna gick
dem och satte sig igen, beställde dricka och
fick våra servitriser att börja jobba igen.
Senare var det kvinnoforeningens tur att visa
vad dom gick för. Behiye tog tag i tre vuxna
män och tre vuxna kvinnor och satte dom
mittemot varandra, hennes plan var nämligen
att lura in dom i någon sorts lek. Så alla
deltagare fick en påse var som innehöll två
papperstallrikar med hål i mitten och två

stannat kvar om det inte vore för att jag var
helt död.
Mest p.g.a. all dans och allt spring som skedde
då jag var servitris men också bärodde det på
att jag skrattade så mycket den kvällen. För
jag kände verkligen dagen efter att en liten
muskel arbeta lite i magen, kanske, men bara
kanske skulle jag få en rutmage!! Och om jag
fär det ska jag berätta för er att jag gärna gör
om en sän här kväll. Mest for att få traffa all

...Sabiha shtelakh sagi, ko m dmach rhimto d lebi...

sockerbitar. Jag vet. Det låter helt sjuk och
dom som inte var där forstår nog ingenting nu.
Fast ta det lugnt jag ska berätta vad leken
gick ut på; Först skulle man ta en papperstallrik
och på något sätt "hänga den" eiler sätta fast
den på örat, så skulle man ta sockerbitarna
och använda dom som framtänder. Det är lite

komplicerat att förklara men resultatet var

i

alla fall i det roligaste laget! Ni som medverkade

ta inte illa up nu... men man kunde faktiskt
en likhet mellan er och ett ufo.

se

Och det roligaste av allt var att de samtidigt
som de såg ut sådär skulle de även sjunga
"Sabiha". När alla väl hade skrattat så mycket
att de grät var det Babels tur att vara dj, så
han satte på bra klassiska Assyriska dansiåtar
och alla var i full gång och den fortsatte även
långt in på tvatten. Själv var jag inte hemma
förrän 01,30... och skulle mycket gärna ha

ni som jag inte träffar varje dag och få kunna
dansa och ha kul samtidigt som man hjälper
en Assyrisk by som är beroende av hjä|p... men
också för att jag ska kunna ha kvar min nya
tränade mage.
Så allihopa... nästa gång det blir Shahro, var
därl För vad jag märker blir våra fester bara
bättre och bättre. Och istället för att slösa

tusentals pengar på gym... kom bara till vår
fest så får du inte bara en rutmage utan också
ett längre liv. För det är ju trots allt så... ett
gott skratt förlänger livet...

Nytt för i år

Playstationturnering
Fyra playstation moduler installerade bredvid

fyra tv-apparater.32 barn och ungdomar
nervösa inför sommarens händelse. FIFA 2003

mästerskapen på playstation skulle snart sätta
igång, Aldrig tidigare har BKF anordnat en
turnering som denna. Klockan 19:00 var det
så dags för årets stora "Playstationturnering".

Mänga personer var samlade framför tvapparaterna, både hejande syskon och
förhoppn i ngsfu I la forä

ld rar:

sållningen var avklarad mötes vinnarna från
första omgången. Imponerande var att vi hade
fyra tjejer kvar i åttondelen och att Ninos Poli,
Sargon Kerimo och Enkido Poli hade kvalificerat
sig till andra ronden. Åttondelen bjöd på
spänning, glädje och tårar. Många av

matcherna gick

till straffläggning.

En

minnesvärd match var mellan Rebecka Rhawi
och Kinora Poli. Efter 7 slagan straffar
vann Kinora på "sudden death". Ett
jubel spred sig när hon tryckte in det
avgörande målet med en skruvad
bredsida. Föräldrar och vänner skrek
av glädje medan förloraren fick noja
sig med tröst från föräldrarna och
syskonen.
Många av spelarna som nu var i
kvartsfinal började utveckla blåsor på
fingrarna och svett nerför pannan.
Nu var det bara de främsta kvar och
inga utrymmen för misstag fick finnas.
Matcherna som gick var mellan Kinora
Poli mot Kinora Malkemichel, Ninos Poli

...ungdomarna värmer upp inför allvaret

motsin kusin Erido Poli, Naramsin Poli
mot den 11 år äldre Sargon Kerimo
och till sist Tiglat Poli mot Nahir
Kerimo. Spänningen stod osande i
luften. Åskådarna hade knappt några
naglar kvar på fingrarna. Många av
matcherna avgjordes på uddamålet
el ler straffspa rkar, Sl u mpen avgjorde
vem som skulle vidare till semifinal.
De som drog det längsta strået var
Erido Poli, Sargon Kerimo, Kinora
Malkemichel och Nahir Kerimo. Det
var tre killar med ertarenhet mot en
ensam 11 årig tjej. Vem skulle stå
som segrare?
Den första semifinalen stod mellan
Erido och Kinora, Kinora tog en snabb

två måts-tedning. Men Erido

hann
vända till 3-2 överläge innan halvtid.
Kinora kvitterade kort inpå andra

Mulle Adam slSr

ut Gabriel Ayal i åttondelen

Varje match gick i en returmatch där totala
i en
åttondelsfinal. Många matcher var intressanta
och innehållsrika. Vissa av matcherna gick till
straffsparksläggning medan resultaten i de
andra var lik en hockeymatch. När första

vinnarna från varje omgång möttes

halvlek. Direkt efter kvitteringen
nickade Erido in bollen på hörna.
Matchen slutade 4-3 till Erido men alla minns
Kinoras kämpainsats och en välförtjänt
semifinalplats,

En minst lika spännande semifinal spelades
mellan Nahir och Sargon. Sargon tog ledningen

med 1-0. Nahir vände till 2-1. Sargon
utjämnade och tog ledningen med både S-Z
och 4-2. Nahir hann kvittera till 4-3 men fick
se sig slagen av sin kusin med uddamålet,
En match om tredjepris spelades mellan Kinora

och Nahir. Denna vann Nahir väntat med 3-0
och fick noja sig med 150 kr i presentkort på
Onoff.

Kerimo vinner över sin kusin Nahir Kerimo

i

Finalspelet var en riktig nagelbitare. Sargon
och Erido gick inte att separera. Ingen kunde
vinna. Efter full tid stod det 3-3. Matchen
gick mot "Golden Goal",

Kort innan det skulle bli dags för straffsparkar
fick Sargon se sig besegrad av Erido med en
skruvad distans skott i sitt högra kryss. Erido
och hans mamma exploderade ijubel och Erido
vann första pris på +SO kr i presentkort och
titeln FIFA 2003 mästare.

Un

gdomsstyrelseträff med Assyriska
kulturföreningen i Norrköping

Som en fortsättning på samarbetet mellan BKF
och AKF bjöd ungdomssektionen in AKF till ett

möte for att vidareutveckla samarbetet samt
att dela av varandras erfarenheter. BIand annat
beråttade respektive sektion om hur deras

föreningsstruktur ser ut, hur utbredd
ungdomsverksamheten är idag och om

den preestigefyllda Playstation finalen.

framtiden för ungdomsverksamheten. Man förde
diskussioner om hur man ska kunna locka
ungdomartill sina verksamheter. Hur man kan

underlätta arbetet med presidiemöten.

Dessutom lades det en grund for en framtida
samarbete mellan ungdomsstyrelserna där BKF
planerar att åka till Norrköping en helg för att
sitta i möten och umgås.

I

samband med detta möte samlades AUF's
huvudstyrelse, Nationella och Kulturella

utskottet (NOKU), Internationella och hemland
utskottet (IHU) och BKF's damlag för att sitta

i enskilda möten i BKF's lokaler. I dagens agenda
var det möten från 12:00 - 22:O0. LJnder äagen
bjöd BKF på nasmit6 pasta (gjord av Geoige
Aydin) och assyriska dessert (gjord av Soraya
Lahdo). Pä kvållen när hjärnan inte längre kunde
ta mer anordnade ungdomssektionen en
pubkväll för alla AUF delegater, Norrköping
ungdomar och många andra assyrier.

Badmintonturnering
Gabriel Jano som jobbar i Olligång Botkyrka (ett
stor komplex som erbjuder badminton/squash/

tennis/golf) hade bokat hela komplexet till

BKF's ungdomar. En badmintonturnering stod
pä schemat denna dag och Gabriel hade
a nord nat a I lt^- poka er,-spe ltider, g ru ppspel. 30
ungdomar från 17-35 år var samlåde. Alla med
förhoppningar om att erövra den första pokalen
i "Assyriska cupen i badminton". Deltagare
indelades i 5 grupper, där alla i gruppen mötte
varandra i bäst av tre set. De tre främsta i
varje grupp plus de bästa fyra gick vidare till
16-dels final. Efter bara gruppspelet var de
flesta utmattade. Nu var det slutspel och
n1ånga gick på reservkraft. Det erbjöds både
pä stormatcher och utklassningar.
I

I semifinalen ställdes Gabriel Jano mot Ninos
Poli och Sargon Hawsho mot Ashur Badur.
Gabriel Jano som tidigare plöjt igenom allt
motstånd hade inga svårigheter att slå Ninos
Poli. Ashur Badur slog en helt utmattad Sargon
och tog sig till final. Förutsättningarna var

Kungen (Ninos Poli) och drottningen (Nahrin
Ozmen)

svåra. Vägen till finalen var lång och mödosam"
Tidigare hade Ashur slagit ut Paul Poli i B-dels
final, Enkido Poli i kvartsfinaloch Sargon i semin.
Gabriel hade slagit ut Ninib Aydin i Kvarten och

Ninos i semin. Med 7 matcher i benen och bäst
av tre set var båda slutkörda. Men Gabriel som
är den enda av alla som tränar badminton kunde

ganska enkelt vinna finalen och få titeln
Assyriska cupen mästare i badminton.

Efter finalspelet satte sig alla i bastun och
fordrev tiden med kall öl och en massa snack.
AUF

aktiviteter

Under året som gått har Assyrisk

ungdomsförbundet (AUF) traditionsenligt

anordnat veckoslutskurser och idrottsturneringar. Som vanligt har BKF ställt upp med
ungdomar på veckoslutskurserna och spelare
till deras turneringar och funktionärer till AUF's
första kulturfestival i Södertälje.

AUF-kulturfestival

2OO3

Sargon Kerimo och Nahrin Özmen fick i uppdrag
från AUF och NOKU (där båda sitter som
utskottsmedlemmar) att ta ansvaret och
anordna en kulturfestival i AUF's namn. Ett
stort projekt med många planerings- och
arbetstimmar. Sargon Kerimo som sitter i BKF's
ungdomsstyrelse hade bland annat ansvaret
att ordna med funktionärer. Totalt var det 25
funktionärer och från BKF ställde Nahir Poli,
Nisha Kerimo, Danielle Barsoum (sitter med i
NOKU), Ninsun Poli och Ninib Aydin upp,

Inslagen

i

kulturfestivalen var bland annat

talangtävling, utställningar och olika

Da hamcho(fr. vänster: Sargon Earkarmo, X, Rabi
entrar scenen under invigningen Masso Neshro
Barmano, Y)

uppträdanden och mycket annat med kulturella

inslag. Bethnahrin kulturförening deltog i
talangtävlingen med sin teatergrupp som

spelade en sketch från "Vart ska vi ta vägen
nu". Många blev berörda av framträdanOet UåAe jury och åhörare- detta ledde till att BKF
vann talangjakten och fick ett fint pris i form
av en tavla målad av Adam Odisho. Senare på
kvällen anordnades en stor fest där över 800
personer samlats med våra kära sångare Habib

...Alltså, ni -vet sådana dagar man verkligen
inte orkar gå upp ur sängen, då man med hlla
sitt hjärta försöker öppna ögonen och kunna
ro-ra någon muskel. Då man inte kan tänka på
något annat än att bara få somna om igen.
Detta var inte en sådan dag.

BKF's bidrag till kulturfestivalen. Sketch från "Vart ska vi ta vägen nu".

Mousa och Aboud Zazi stod

för

under-

hållningen.

väckarklockan skulle börja pipa. Och det händer
dag...
När jag kom fram till föreningen kände jag att
alla måste ha tänkt likadant. För kanske för
första gången i historien så var nästan alla på
plats...i tid ! ! Jag vet inte om det var ett
tecken, ett mirakel eller bara det att alla skaffat
klockor som gjorde denna uppenbarelse. Men
härlig var den.

ju inte varje

Babylon Cup 2OO3

Årligen arrangeras fotboltsturnering av
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige AUF. För år 2OO3 arrangerades turneringen
i Norrköping lördagen den 6 december.

Tidigt på morgonen begav sig BKF's

ungdomar iväg till Norrköping med en
rnanna buss,

Jag t.o.m. vaknade en halv timme innan

5O

Följande iakttagelser är skrivna av: Siduri Poli

Når vi väl kom på bussen så var det ingen
sova här inte, utan de satte på en skiva (som
jag förövrigt har grov kritik föq det är en
Assyrisk turnering och jag får höra kurdiskt,

turkiskt och t.o.m. indisk musik i högtalarna)
och alla trallade på som om det gälide liver.
Heja-ramsorna ekade i bussens väggar och
busschauffören började t.o.m. följa med
rytmen.
Cirka två timmar senare kom vi fram till vad
många skutle kalla: Sveriges öknen. Och som i

Så fortsatte det och tyvärr gick det lite sämre
för damlaget som förlorade nästan alla sina
matcher. För herrla^get vann vi i och för sig
första matchen (då vi hade hittat var nya
stjärnskott: Stalina Abdo). Andra matchen
förlorade vi och tredje gick vä1... ja... vad ska
man säga? Det andra laget var lite väl

...Sanharib Poli och Jesper Kopar laddar med

BKF vinner över motståndarna

själva verket är Norrköpings industriområde och
idrottshallen låg i mitten av denna röra. Vi klev
in i hallen och möttes av hundratals assyrier
springa fram och tillbaka efter en svartvit boll.
Vi hörde ASSYRiSK musik i högtalarna och blev

hårdhänt? Hur som helst så blev det inget mer
,-o
o -.
spel rran var sida av turneringen.

kothydrater

Sedan hade ingen någonstans att ta vägen så

Frida erbjöd sig sitt hem, vilket alla var
bjudna på frukost. Jag kände en sån stor tacksamma för. Sedan skulle alla försöka ta en
stolthet då jag kollade upp och såg vår flagga taxi dit (eftersom att ingen hade bilar) så Oå
hänga och de pokaler som något lag antagligen ringde vi och berättade vart vi var. Och gissa
skulle vinna, Helt klart tyckte jag att tjejtaget vad?! Taxifirman visste inte vart hallen lågt Så
från Bettan borde vinna,
för att komma någonstans var vi tvungna att
promenera till norrköping C och ta buss... men
jag
Sedan s-åg
en domare gå upp på plan och det var för lång väg och dessutom var det for
vissla på sin visselpipa, samtiOigt som två lag många minus grader ute. Så vi var alltså

gick upp tillvarsin sida. De grep tag i varandras
händer och böjde sig ner för att snacka
statistik. De reste sig upp igen och ropade
högt upp deras förenings namn och som

sumobrottare gick till mitten av planen.
Visselpipan tjöt igen och bollen rullade.
Slaget om Babylon hade börjat.

De som inte spelade fick vånta otåtigt på
läktarna tills vårt lag skulle spela. Först utav
dom var tjejlaget från BKF kallade "2+7" de
spelade ett snyggt och välspelat men det
räckte tyvärr inte och de förlorade. Sedan var
det dags fcjr BKF's killag att spela. Det var en
tuff match men redan efter någon minut hörde
jag folket jubla och vi ledde, vi vann matchen
överlägset med några poäng.

Innstängda i den lilla hålan och hade ingenstans

att ta vägen då fnkido och Sargon som två
hjältar kom farande med en minibuss.
HALLELUJA, vi var räddadel

|

!

Laget åkte innan oss andra och när vi väl kom
fram till "Hotel Barhanko" visste jag att vi var
välsignade. Vissa åt, vissa tittade på tv, vissa
spelade FIFA 2003, vissa surfade på nätet,
vissa lyssnade på musik o.s.v, o.s.v. Vi hade
det hur lugnt som helst och ju mer vi var där
desto mer blev huset fullt. Efter några timmar
hörde man hur magen skrek efter mat och vi
beställde hem mat xyummiex.

Efter att alla käkat så borlade de flesta göra i
ordning sig för'tu hago" men alla tog det bara

lugnt och det var säkert för forsta gången det
inte var någon stressl Vi ringde efter taxi (vi
fick beskriva vägen noggrant) medan de flesta
stirrade på bollen på w och kollade på matchen
mellan Juventus och Lazio... haha ska jag
påminna er om att Juventus skämde ut sig?
Tänkte väl det...

Sååå allihopa... hålt.haka.n uppe och ryggen
rak och tills nästa gäng säger vi:
Vi ska vinna vi ska ta dom...
Och vi ska definitivt göra ketchup av dom!

Trötta ungdomar som bara vill gå och festa

...lag 7+2 mottar "fair play" priset under festen

När vi kom in till festen (som var i samma hall
som de hade turneringen i) så var detjackorna

AUF årsmöte 2OO3

Årets årsmöte gjordes i

Assyriska

i

Göteborg. En ny styrelse
skulle väljas med en ny ordförande. Även AUF's
på och halsdukarna hårt snörade föi det var fyra utskott - IHU, NOKU, iU, MU - skulle
iskallt där inne! Medan jag hackade tänder såg förnyas. BKF fick två röstberättigade. Ninos
jag hur de lediga sittplatserna blev allt färre Poli och Sargon Kerimo representerade vår
och färre. I början av festen så gick min kåra förening. Förutom dessa två fanns Nisha
bror upp på scen och presenterade de som Kerimo, Danielle Barsoum, Ashur Poli och Ninib
vunnit pokalerna och vår förening blev inte Aydin närvarande. Dels för at närvara på
utan en, nej. Utan domarna ansåg att tjejlaget årsmötet dels för festen som följde efter
spelade det sjystaste spelet på plan. De vann årsmötet.
nämligen årets Fair Play!!
Sedan var det dans och dricka som gällde
resten utav natten. Det var kul. Speciellt
eftersom nästan hela vår förening var där och
det var nästan det bästa. Vid fyra kom bussen
och vi åkte hem... helt döda och helt olika än
va vi var då vi kom.
Trots att vissa blev besvikna av att vi inte
vann och trots att detta inte var helt så som

många hade förväntat sig var detta en
oförglömd upplevelse som många helt kart
kommer att minnas hela livet och längta till
nästa gång.,. och jag är övertygad om att det
kommer att bli minst lika roligt då som vi hade

denna qång.

kulturföreningen

Som ny ordförande valdes Abraham Staifo. Från

BKF finns Ninos Poli med i styrelsen (vice
ordförande), Sargon och Danielle i NOKU och
Nisha i iHU. Under årsmötet bjöd BKF's
dansgrupp på teater och dans.
AUDS Årsmöte
Assyriska ungdomsdistriktet

i

Stockholm

(AUDS), som är en nybildad organisation hade
sitt forsta årsmöte i april månad. Ninos Poli,
Ninos Kerimo, Yakob Poli, Ninos Aydin, Ashur
Poli och Ninib Aydin var närvarande. Yakob Poli
och Ninos Poli valdes in i styrelsen medan Ninos
Kerimo blev suppleant. Melek Debasso valdes
till Ordförande.

rr

Camp Neshro 2OO3
Datumi 27/B - 7/S
Målgrupp: B-13 år

Av: Danielle Barsoum

Den 27e augusti 6753 var det äntligen dags att åka till det efterlängtade
sommarlägret Camp Neshro 2OO3. Klocka åtta lämnade vi Bethnahiin kultur
föreningen i Botkyrka, och gäv oss av mot Uskavi gården, en bit utanför örebro. Efter
tre timmars vä9, i en femtio manna buss fyild med tjugosex barn sugna på att
äntligen'få spendera några av qg roligaste dagarna på-hela året, är det fårståndigt
att alla, speciellt vi ledare blev övenlycKLrcA, när vi fick syn på uskavis
välkomnande s§lt, En hemtighet, som jag med gtädje kan åvstöja idag är att vi
ledare hade kommit överens om att vara så positiva som möjligt när det kom till att
kritisera gården.

Vi trodde tyvärr att gården inte skulle leva
upp till våra förväntningar. Den tanken höll vi

fotbollsturnering, musiktävling, vattenkrig,

inte fast vid länge. Liksom på forra årets läger,
insäg vi att oavsett om vi har dem renaste
toaletterna och dusch, de fräschaste rummen
och de mest bekväma sängarna, så är det helt
och hållet upp till oss att göra det stållet till
världens bästa. Vi kryddade Uskavigården med
assyrisk kultur, gemenskap, otroligt mycket skoj
och främst enormt mycket fÄnrcX. Med en
sådan mix, kunde vi omojligt få någonting annat
än världens bästa sommarläger som resultat.

nutidsorientering och den traditionella 5kampen. Vid tre tiden ungefär, direkt efter

vattenkamp, talangjakt, skattjakt,
indelningen

i

grupperna, kunde fotbolls-

turneringens gruppspel börja. Redan då såg

man hur pass allvarligt barnen såg på B-kampen
och hur pass mycket tid vi ledare skulle lägga
ner på att få barnen att förstå att det vikt-iga

Musiktävling
Redan första dagen, eller snarare första timmen

började barnen att busa, ae påUoriade ett
vattenkrig. När alla hade lugnat ner slg, var
det dags för Aziz Poli att inviga lägret med
hans traditionella välkomnande tal. Sedan var
det Ninibs tur att dela in alla barn i grupper
som bestod av sex eller sju barn, med varsin
ledare. Ninos Kerimos grupp hette Babylon,
Nisha Kerimos; Tigris, Ninsun och Nahirs; Litfi

och sist men inte minst, min grupF,
Nabukadnassar. Ninib var huvudledare, det vill
säga att han inte hade någon grupp utan han
såg till att allt gick som dät stulte, med hjälp
av Aziz Poli och vi andra ledare. När barnen
hade packat upp sitt pick och pack och valt
rum, kunde Camp Neshro slutligen börja. Det
sågs att man ska akta sig vad man ber om för
att man faktiskt kan få det. Det borde barnen
ha tänkt på när de bad om att få ett fylligare

schema

i år än den vi

hade på förra å-rets

läger. Mer fullproppat än så kunde det inte ha
blivit.

Hela lägret gick ut på att tåvla i en B-kamp,
vars "grenar" eller lekar skulle spelas i följd,

dag efter dag. I B-kampen

ingick

Grabbarna "bus" intog sina rum och packade upp sina
saker. Från vänster: Axel Kerimo, Gabriel Oyal, Kashir
Poli, Nahir Kerimo.

inte är att vinna utan att ha roligt tillsammans.
Täck och lov, Ninib hade redan förberett sig
inför det, med någonting som han kalladå
fairplay. Fairplay var ett extra sätt att få poäng
utöver själva grenarna, det gick ut på att få
plus eller minus poäng beroende på ifall man
betedde sig på ett schyst sätt eller inte mot
andra. Det gällde under hela veckan, både
under 8-kamps grena1 och utanför de, Tro det
elter ej, många lärde sig att vänlighet och
tävling faktiskt kan höra ihop. Turneringen gick
utmärkt, alla hejade, spelarna körde med full
fart och forutom några små skador så gick allt

i:fi:3:ir=;i§;r;i:.

ff§;!::*;:-1-1Eiju§i{§å4s§: ;r.:+::;§

i

1i-lå:åi:;;ä:jJä=:*::§j:a_:.,i.i,l=;:_,å:l_i::ä:i§it§j ä§;.ä

exakt som planerat, Hjälten den dagen måste
jag nämna, det var den stackars Nahir Kerimo
från gruppen Litfi, som bokstavligt talat gjorde
allt på plan. Han var back, mittfältare och forward samtidigt. Hans kämpande fick han
faktiskt beröm för när han blev utsedd till

efter låt. Den gruppen som kände igen mest
artister och titlar skulle vinna tävlingen.
Resultatet var så jämt mellan tre av lagen, att

turneringens bästa killspelare, Min kära
Nabukadnassar medlem, Rebecka Rhawi, blev

i

Barnen njuter av kvällsbad. Sedd uppifrån nedåt:
Naramsin, Nahir, Gabriel, Kinora, Kinora, Daniella,
Sharbel, Shmuni, Johan, Axel, Tobil

Ninos Kerimo agerar domare under
fotbollsturneringen.

sin tur utsedd till turneringens bästa tjejspelare.
Hon spelade inte bara bra utan var hur modig
som helst. Den stackaren fick bollen med hög
fart, rakt in i näsan, hon höll för ansiktet och

fällde knappt några tårar.
En minut senare var hon på fötter igen. När vi
var klara med gruppspelet kunde vi gå och
äta. Maten var alltid i tid och hur god som
helst, tack vare två underbara kvinnor som
ställde upp under veckan med all matlagning
och köks arbete. Vi tackar från hela lägret
Bahie Poli och Lydia Shahine for en perfekt

insats. Vid niotiden skulle musiktävlingen börja
så vi tog barnen till vattnet och simmade lite
till det blev dags.

vi var tvungna att köra en till lek för att avgöra.
Ninsun skulle säga en bokstav och man skulle
komma på en låt vars titel börjar med den
bokstaven. Tack vare "Axel paxel", som kom
på en låt som börjar med ingen annan bokstav
än ö, tro det eller ej, så vann gruppen Litfi
den första avklarade grenen på B-kampen,
musiktävlingen.

Alla barnen skickades i säng, medan vi ledare
hade det traditionella kvällsmötet. Där
konkluderade vi att dagen gick utmärkt, eller
det är snarare det vi forsökte göra men vi blev
avbrutna ungefär 167 gånger för att barnen
vägrade lågga sig. Det visade sig att några
var helt säkra på att de skulle klara av att
sova så sent som klockan fyra på morgonen.
Kinora Poli var troligen den som ångrade sig
mest, hon var så utbränd morgonen därpå att
hon blev sjuk och fick stanna i säng en hel
dag.

Väckning på Danielte och Ninsun's vis
Klockan åtta på dag två fick jag göra det jag
som tidigare hade varit vår kära Nahirs ledare tycker är roligast när man är ledare på ett
att han äntligen fick smaka på sin egen medicin. läger, alltså VÄCKA alla. Inget är roligare än
Till slut gick det att få tyst på barnen ändå att se nyvakna och trötta irriterade assyrier.
och då kunde vi börja köra lite "lära känna Ninsun och jag var de första vakna, som tur
varandra" lekar. När det var dags för var för oss. Aziz Poli var på väg att väcka alla
musiktävlingen, satte sig varje grupp vid ett genom att snällt knacka på dörrarna när vi
bord, medan Ninib och Ninsun spelade upp låt stoppade honom. Vi hämtade stereon, ställde
När alla hade samlats forsökte Nahir förgäves

att få barnen att lyssna. Där kände vi andra

oss mitt i korridoren, la max volym och satte
på Destinys Child. För Ninsun och mig var det
en perfekt början på dagen men jag tror nog
inte att de andra tyckte samma sak. När alla

På

Vattenkamp a la Assyria
tisdag morgon var det maraäas och andra

instrument som gällde vid väckningen. För varje

hade vaknat, borstat tänderna och tagit på
sig, kunde vi börja med dagens program. Varje
grupp ställde sig i led utanför huset, för att
sjunga vår älskade national sång i'Dachte
d'bakoba". Direkt efter det satte man fart och
sprang mot fotbollsplanen for att ha den så
omtyckta morgongympan, som bara halva
barnen plötsligt blir sjuka innan. Natalie och
Mattias vet nog vad jag pratar om! Vissa saker
förändras helt enkelt aldrig.

Efter frukosten var det äntligen dags för

lägrets första föreläsning, som Aziz poli höll.
Den handlade om historia. Många barn var
mycket aktiva under lektionen och for att var
ärlig så lärde jag mig också en het det. Vi åt

Tjej gänget förbereder sig inför nattsömnen.
Överst: Sharbel Från väniister: Petra, Linda, Shmuni,
Daniella.

dag var folks miner allt värre. Mindre sömn
och mer oljud, en perfekt blandning for en
irriterande väckning. Dagen alla hade väntat
på naOe äntligen t<ommit, det efterlängtade
vattenkriget följd av vattenkampen låg på allas

Barnen förbereder sig för den assyriska
nationalså ngen

lunch och därefter gick vi till fotbollsplanen för
att spela turneringens slutspel. Vinnarna var
annu en gång gruppen Litfi, det var en

förvånande men mycket välfortjänad vinst, de
kämpade mest av alla. Vi ledare fick torka lite
tårar; eller hur Liliana?l Men när barnen hade
sörjt klart sina forluster var det ändå klappar
på axlarna och gratulationer som gällde, Vid
sextiden började Nisha förklara reglerna på tite
inne lekar. Vi körde bland annat blink leken.
o
Tjejerna mäste jag erkänna var smidigast. Innan
vi ens märkte av det så var det redan dags
att gå och lägga sig.

Nahir och Daniella (grupp Litfi) attackerar grupp
Na

bukadnassa

r

vi national
sången liksom varje morgon, hade
to-pplista. Först självklart sjöng

morgongympa och viktigast av allt dagens
foreläsning . AzizPoli lärde ut om det assyriska
språket. Där lärde vi oss till exempel att det

assyriska alfabetet är

ett av de få enda

i

världen.

jag som var domare skrek till och pekade på
linjen, av reflex. Sötnosen var så ärlig att hon
kom tillbaka och där forlorade gruppen mycket

Medan några åt lunch andra ledare förberedde
vattenkriget. De stackarna hade stått i köket
i tre och en halv timmar och fyllt ballonger
med vatten, Klockan var ungefär ett och kriget
kunde börja. En riktig bana, med baser och
skydd oc_h ungefär 700 vatten ballonger
väntade på deltagarna. Babylon tog hem segern
(äntligen Ninosl). De kom till final med min
grupp, Nabukadnassar.

När finalen var slut hoppade alla på

Oe

ballongerna som var kvar och det började likna
ett riktigt vatten krig å la Assyrieq alltså huller
om buller. Vatten kampen spelades i sin tur.
Den innehöll löpning, simning och paddling. Lilla
Petra var en av dem som sprang, tillsammans
med Kashir. Petra gick inte bakom linjen och

tid. Sorry Petra och Kashir! Efter lite fusk hit
och lite missförstånd resulterade kampen med
att två av lagen, Litfi och Nabukadnassar,
tyckte sig vare vinnare. Domarna diskuterade
och man bestämde att båda lagen kom etta
med varsin poäng. Kanoterna fick vi ha kvar
lite till, så några paddlade medan andra badade.
Jag paddlade med Johan, Naramsin och Mattias
om jag kommer ihåg rätt, medan Ninos paddlade
med axel och Nahir.K eller vad det Gabriel Oyal?

Aja, det jag säkert kommer ihåg i alla fall är
att när vi var framme vid bryggan Ninos och
hans kompanjoner hade redan gått av kanoten
och förberett sig för att välta vår. Vi kunde
inte backa, vi hann knappt reagera, så tåg vi
alla i vattnet, med kläder och skor på. Ninos
hade sina livvakter under lägret, bland andra
Gabi, som nästan inte Iät mig kasta hans sista
rena tröja i vattnet. Vampyren lyckades bita
mig, men inte stoppa mig. När man kom hem
var man så utmattad och hungrig att man bara
proppade i sig en massa mat. Vi tränade lite
på talangjakten, så var det dags att gå och
lägga sig.

Stor spänning i vattenkampen mellan grupp Litfi och
Na

Skattjakt och spöktåg
Onsdag var definitivt den mest actionfulla
dagen. På programmet stod det skattjakt,
nutidsorienteri n g, förä ld rabesök och spöktå g.
Utanför schemat stod ASSYRISKA MATCH,
Vilken match som helst var det inte heller, vi
spelade mot Caf6 Opera, ett lag som vi hittills

bukadnassar

Stor kalabalik om vem som är segraren

Barnen

lär varandra att dansa"

Khassade"

aldrig hade lyckats slå. Den dagen bröts
mönstret med inte mindre än 5-2. Föreläsningen

sedan adderas till multiplikationen av poängen
som tidigare har reducerats med 4 + L23 gånger

gick inte som planerat, tyvärr vaknade x, y 2 564... alltså Litfi ledde. Vi satte oss ner
Naramsin med ett utslag på huden, han var för att äta, när Assyriska matchen började.
tydligen allergisk mot någonting. Aziz poti åkte Efteråt var det hoppande, skrikande och

till sjukhuset med honom. Så Oar stod vi, Nahir,
Ninsun, Ninos, Nisha och jag med 25 ungar
och ingen föreläsare. Eftersom föreläsningen
skulle handla om assyrisk kultur bestämde vi
oss för att ha dans lektion tills Aziz Poli kom
tillbaka. Lektionen gick utmärkt och när
Naramsin kom tillbaka, med ingen större skada,
tack och lov, kunde vi lära oss lite om vad
ordet kultur innebär.
Efter lunchen skulle vi ha nutidsorientering, där
man skulle svara på frågor angående lektionerna
vi haft. På grund av att det regnade ute hade
vi "orienteringen", som nu bara var en massa
frågori inne. Alla lag visade sig vara mycket
duktiga, resultatet var lik för tre av de, som
vanligt var det Ninos grupp, Babylon, som låg
efter. Jag tror att alla tre lagen fick lika mänga
poäng. Under tiden hade de flesta föräldrarna
hunnit komma. Vädret blev lite bättre och vi
fick grilla ute, som planerat. Efter många pussar
och kramar kunde vi fortsätta med programmet,
nu var det dags för skattjakten.

aktivitet som visade sig vara lika intressant
för ledarna som för barnen. Gåtorna var så bra
och lapparna så himla bra gömda att det enda
som gällde nu var att visa vad man verkligen
gick for och vinna den här tävlingen som var
En

sjungande som gällde. Kvällen närmade sig och
vi ledare hade förberett SPÖKTÅGET.
Stämningen forändrades helt, vi hade aldrig
varit så allvarliga. En enda regel gällde, gick
man m.ed på spöktåget fanns det INGEN
ÄTERVANDO. Vi samlade alla och förklarade

lJngarna laddar inför den långa dagen...

tydligt att de inte skulle få ångra sig, oavsett
situationen. Där skrämde vi redan de flesta, vi
föreslog till många att stanna hemma, för att
den här gången så9 vi till att spöktåget levde
upp

tillsitt

namn.

den svåraste på hela B-kampen. Min grupp hade

Sharbel, Erido, Tobil, Linda, Maria, Liljana,
i alla fall hur roligt som helst, till vi kom till Natalie, Shmuni, Nina och Daniella var nog
gåten som ledde till kanoterna, därvi förgäves klokast och bestämde att stanna hemma och
letade i kanske en timme, utan att hitta lappen. titta på film. Sexton personer var kvar, vi
När vi hade tröttnat på att leta kom vi tillbaka varnade de en sista gång men de var envisa
till huset. Där stod alla ledare och bråkade om och trodde att de skulle vara tuffa nog att
vem det var som förtjänade att utses till "överleva" spöktåget. Oå fict tåget börja. Alla
vinnare.
fick sitta vid en brasa för att lyssna på ruishas
Litfi, Ninsuns grupp, hade hittat skatten utan
den sjätte lappen, som ingen hittade, nåmligen
den vid kanoterna. Nisha, alltså Tigris gruppen,
tyckte inte de borde vinna utan alla sex lappar.
Medan Ninos, som vanligt stod på sidan och

skrattade åt situationen. Nahir och Ninib som
var domare gav ändå Litfi vinsten för att de
hittade skatten trotts allt. Hur blir det nu, enligt
Pythagoras formel, dividerar man resultatet som

historler. Hon berättade om Söderby sjukhuset
och filmen "The ring", bland annat.
Som tur var hade vädret försämrats igen, och

det började åska. Nisha var själv rädd för
åskan, det gjorde så att barnen redan då
började bli riktigt skrämda. Min roll i det hela
var att hämta två, tre barn från brasan, att
guida de till själva tåget, där Ninsun, Ninib,
Nahir och Ninos väntade på dem. Sedan skulle

de sätta sig på brunnen, vänta två minuter
och sedan gå mot stigen i skogen.
När de väl skulle in i skogen skulle de gå rakt

fram och på vägen väntade sminkade och

bara så kommer ni ångra er på nästa års läger;
det garanterar jag... mohahahat!! Klockan blev
otroligt mycket. Dem stackare som var gömda
i skogen blev genomblöta. Äntligen, vid fyra

maskerade ledare som var förberedda att göra
allt för att skrämma de. Det hela resulterade
med att den tuffa Axel kramade mig, darrande,
och spyfärdig, utanförtåget, han vågade inte
ens gä hela vägen. Mattias, Gabriella, Kinora,
Melke M och Rebecka gick inte längre än till
brunnen.
Johan och Sebrin, tillsammans med Rebecka,
Kinora och Gabriella som grät för att få avsluta
sin tur; blev så rädda att de kutade iväg efter
Ninos (som varsista personen på tåget). Ninos
och Nahir var tvungna att springa efter de
innan de sprang för långt in i skogen. Kinora P
grät, halvvägs tilt tåget, då skickade jag hem
henne, och Kashir ville hem, han sa att han
bara hade ont i magen, a visst vi säger så;).

Dragkamp

Av Nisha fick jag höra någonting annat. Han
hade tydligen tagit tag i hennes t-shirt och
inte släppt, hela vägen hem. Det var ingen
annans fötter än Nahir K och Gabriels som Ninib
tog tag i så att de ramlade, mitt i den mörka
skogen, där lyckades vi skrämma två av de
tuffaste. Också svårt att skrämma var fem av
de äldsta, Sara, Renyo, Alex, Naramsin och
Nahir Aslan. I och för sig Sara må ha varit
modig och nästan själv tvingat de andra in i
skogen, men jag vet att hon var bland dem
som var mest rädd. Nahir A blev hur rädd som
helst, när han tyckte ha sett en man bakom
Nisha vid brasan.

Agg i mjöl

Nahir tro mig det var ingen av oss, det var
inte meningen att någon skulle vara gömd där.
Där lyckades han skrämma vår lilla Nisha ännu

på morgonen gick vi tillbaka till stugan där vi
sov snabbare än vi någonsin gjort.
Och vinnare är, Babylon!

mer än hon redan var. Renyo och Alex lyckades På torsdag morgon fick vi sovmorgon,
vi få ut några skrik ur, medan Naramsin lyckligtvis. Den dagen skulle vi ha den

fortfarande spelade likgiltig. Honom ville vi traditionella 5-kampen. Dår åven var det
skicka in ensam men de andra var alldeles för omöjligt att få alla att lyssna, inte för att
rädda så han gick in med dem. Bland alla de nämna alla tårar vi fick torka, igen, och alla vi
skrik Nisha, lilla Axel, som stannade utanför fick skälla ut. Men, som vanligt, slutade det
med oss, och jag hörde måste några ha tillhört med klappar på axlarna... hmm undrar om
Naramsin... erkänn!!
fairplay har någonting med det att göral! ;).

Vi var nöjda med spöktåget, ingen kunde

När vi hade samlats den morgonen, lurade kill-

komma och säga att inte de blev rädda, våga

ledarna alla till att samlas framfor huset. När

alla satt där fick de en hel hink vatten pä sig,
från övervåningen. Där stod Ninos och Nahif
de väntade^på en signal från Ninib för att slänga

vattnet på alla. Som om inte det räcktl,

försvann de samma ledare plötsligt under 5kampen.

När vi kom tillbaka till stugan, hade två rum
forstörts, i ena hade man lagt
raklödder på sängarna oCh
skrivit "haha" på kuddarna,
och i det andra hade man
täckt hela väggen med tape.
Meningen med detta var att
få killarna att tro att det var

Sedan kom gruppen Tigris de spelade en show,
"Axels show", där Axel var program ledare, han
gick och besökte en assyrisk familj, Renyo var
pappan, Det var många som kände igen sig
själva. Där skrattade vi mycket också. Babylons
pjäs var mycket mer allvarlig, den handlade
om "seyfo", alltså folkmordet på assyrierna.
Ett par gifte sig, när turkiska soldater, som

spelades av bland andra
Mattias, kom in, våldtog
bruden och mördade alla.

Där väcktes många känslor,
som det alltid brukar göra. Min

grupp, Nabukadnassar, var
sist, vi härmade ledarna. De
vi eller snarare barnen mest
skämde ut var nog Nisha,
genom att skratta åt hennes

andra deltagare som gjorde så

mot de, för att starta ett krig,
samt lite bus.

Men så smarta råkade inte

Assyriska, och Nahir som aldrig

våra vuxna ledare vara,
Naramsin och de andra
förstod att det inte kunde

vara någon annan än ledarna
som gjorde så eftersom bara
de och Aziz Poli använder
raklödder. Haha, avslöjade!
Nu var kriget deklarerat, det
var alla 25 deltagarna mot killledarna och Sharbel, som
råkade sova i deras rum.

blir fu 11... eller hu r Na hir? ! Jag
har äran att säga att vinnarna

av talangjakten var ingen

annan

grupp

Nabukadnassar!

!

Linda Rhawi blev utsedd
Camp Neshro 2003

Självklart kunde inte Nisha och jag vara pä
någon annans sida än barnens. Att ha förstört
killarnas rum och slängt vatten på alla, bland
andra små t3eierna, räckte inte. Gissa vad
barnen gjorde när ledarna satt under fönstret
i sin tur, japp de kastade vatten på dem. Det
var inte så originellt men ändå mycket roligt
att se, Vi lät kriget vara för en stund och
grupperna övade inför talangjakten för sista

till

miss

!

Efter talangjakten gick vi
igenom alla grenar och alla
poäng. Ninib, som var
huvudledare och oftast

domare utsåg lägrets vinnare,
lägrets bästa deltagare, fairplay vinnaren och
bästa kill- och tjej- fotbollspelare. Som sagt

gangen.
Det var vår sista natt i Uskavi, och som varje
år, skulle vi avsluta lägret med en disco fest.
Men innan discot var det dags för talangjakten.
Tigris började, de spelade Zelge fans på
matchen mot caf6 opera, en med s3u må1, vi
skrattade en hel del, mest åt kommentarerna
som till exempel: "abri samjo hat mede!l her
komoch hmoro".

än

!

Mulfono Ninos tillsammans med Babylon. Från
vänster: Gabriel, Mattias. Erido Gabriella, Kinora,
Linda
.--.".-".....-.........''-.

tidigare, Nahir Kerimo och Rebecka Rhawi uSågs
ti ll bästa fotbollspelare.
Linda Rhawi utsågs i sin turtill årets deltagare,
och laget Babylon vann fairplay, Efter att ha
räknat ihop alla poäng var det den gruppen
som minst skrek, grät, fuskade, tjatade och
smörade som vann. Det vill säga gruppen
BABYLON. Nu var det PARTY TIME, tävlingen
var slut och ungarna tog fram vita flaggan. Vi
fick tvinga upp ganska många, men till slut
hade alla roligt.

fol-k åt godis och chips, dansade och
smäpratade, men några andra hade fortfarande
inte gett upp tanken att hämnas på kill-ledarna.
Efter flera "möten" såg planen ut så här:

killarna, med Naramsin, Gabriel och Nahir

ha vunnit bus kriget. Gabriel och Nahir K, tog
varsitt glas, fyllt med fiskblandning och tog
ett sista försök. De gick upp till ledarnas rum,
Sharbel och Ninib forsökte slänga ut de från

rummet när Gabi kastade blandningen på dem.
Det slutade med att Ninib sprang efter Gabi,
fick tag på Hrm HINKEN, forrfarånde full och
vände den upp och ner på CaUis huvud.

Han öppnade till och med fiskens käk och la i
Gabis ansikte... stackars gubben. Vid tolvtiden
ungefär, när man hade stådat klart, hade vi
utvärdering och de traditionella avskeds tal
frän Aziz Poli och Ninib. När vi var klara hade
ungdomarna (vems lägerskulle börja nu) hunnit
komma fram. Vi pussade och kramade de så
tog vi vårt pict och pack och gick till bussen.

i

spetsen skulle vakna klockan 6:00, banka allt
de kan på ledarnas dörr och fönster till dem
öppnar dörren. Och då skulle de slänga en

blandning på dem. Jag kallade den fisk
blandningen. Den innehöll ett fiskhuvud,

Vänta en sekund... Nisha hade vi inte sett på
kanske tre timmar. Hon hade gömt sig i rummet
hela. morgonen f-or att hon var rädd att få ägg
pä sig (som jag forresten fick på mig av Nahir).
Men inte ens det hjälpte. Hon gick ut då hon
verkligen var tvungen, alltså när vi skulle iväg,
och självklart stod Nahir och Ninos på anfall
plats.

Efter att ha räknat ihop alla poäng var det
den gruppen som minst skrek, grät, fuskade,
tjatade och smörade som vann. Det vill säga
gruppen BABYLON. Nu var det PARTY TIME,
tävlingen var slut och ungarna tog fram vlta
flaggan. Vi fick tvinga upp ganska många, men
till slut hade alla roligt. folk åt godis och chips,
dansade och småpratade, men några andra

Nahir och Ninib (som skulle vara kvar på
ungdomarnas läger) hade klivit på bussen för
att säga hejdå till barnen. När Ninib kom ner,
kunde jag inte hålla mig, jag bad om en kram,
och gav honom ett ägg i huvudet. Barnen fick
skratta en hel del åt oss ledare som faktiskt

sjövatten, gräddfil och gud vet vad mer. Våra
modiga krigare var så LATA att de helt enkelt
inte vaknade, och lät ledarna vinna över dem.

hade fortfarande inte gett upp tanken att
hämnas på kill-ledarna.

De kastade ägg på henne precis framför bussen.

hade löjlat oss hela den morgonen.

Men när man klev på bussen var det inte så
roligt längre, man satt och pratade redan om
alla minen man skulle ha kvar av lägret och om
hur mycket man skulle sakna det, Efter tre
timmars väg var vi hemma i Hallunda. Alla
kramades en sista gång, så var det slut på en
perfekt vecka och ett perfekt läger. Det enda
man såg fram emot nu var återträffen.

Efter flera "möten" såg planen ut så här:
killarna, med Naramsin, Gabriel och Nahir i
spetsen skulle vakna klockan 6:00, banka allt
de kan på ledarnas dörr och fonster till dem
öppnar dörren. Och då skulle de slänga en
blandning på dem. Jag kallade den fisk
blandningen. Den innehöll ett fiskhuvud,
sjövatten, gräddfil och gud vet vad mer. Våra Bethnahrin Kultur Förening i Bot§rka samt
modiga krigare var så LATA att de helt enkelt alla deltagare från Camp Neshro 6753
inte vaknade, och lät ledarna vinna över dem. tackar så mycket Uskavi Gården, Eurospar
Lindeberg, Behiye Poli och Lydia Shahine.
Bye Bye Uskavi
Det var fredag morgon och leendet var som
störst på t<itt-teOarnas ansikten för att de trodde

Camp Neshro 2AO3
Datum: L/B - B/B
wålgrupp: L4-2A är

av: Siduri Poli

Fredag

- samling utanför föreningen

Med nöd och näppe kunde jag vakna och med tunga steg kravlade jag mig fram mot
klockan 97.AA, Shit! Måste vara i föreningen om 15 minuter! Tog mitt bagage och
hoppade in i bilen, sekunder efter det körde min mamma på maxfart genom vägarna

till hudro.

När vi kom fram skuttade jag ur bilden o flåsande kom fram till huvudentr6n.
Där jag, till min stora besvikelse, fick se att det inte stod någon buss där, men
samtidigt blev jag glad över att nästan alla deltagare var på plats. Och för detta
fenomen behövs en stor applåd för det är nog första gången VI är i tid och något
ANNAT är försenat, i detta fall bussen.
Efter några nervösa samtal från Sargon såg vi 2 timmar och 49 min senare var vi framme i
till slut bussen släpa sig fram till hudros dörrar. örebro, Nora, Uskavi.
Och utan n^åOot ljud satte sig alla i bussen, Det första vl iict< syn på var golfbanoq solsken
och med några olyckliga försök av Gabi att och gladasvenska barnfamiljertralla runt.

liva upp stämningen somnade de flesta nästan
direkt.

.hela tjocka gångets

3

rliga posering

Vi-fick nämligen syn pä en annan version av
Hågelbyparken med camping, bad och
vandrarhem, Någon halvtimme ienare hade
även Norrköping gänget anlänt till platsen då
alla hurrade och kramades för den perfekta
återträffen.
Sedan fick vi säga adjö till barnen (som redan
hade varit där en vecka innan och skulle nu
åka heml och gå in till våra högt forväntade
rum.
Fast det var för höga förväntningar, visst, halva
gruppen fick en fin plats, liknande hotel att
sova i. med havsutsikt, egna toaletter och
fräscha rum medan den andra halvan fick bo i
ett skräpområde där inget annat än kiss
luktade. Sedan åt vi vår lunch och efteråt hade
Sargon och Ninib ett litet möte med oss där

de predikade om regler, regler och lite fler regler

("Om ni inte foljer reglerna ska vi låsa in er
toaletterna", olojoj, Sigge vi blir så rädda).

i

Efteråt var det så varmt att vi bestämde oss

för att bada så nästan alla gick ner till

"strandenl Och även om den och bryggan var
fylld utav människor kom vi som en militär och

skulle få torka henne när hon insåg att hon
måste hämnas...
Sedan blev alla så hungriga så vi gick upp och
åt mat, aå CaUi gick fiånlattrik utl tailrik och
tog sig en bit från varenda en.

När alla sedan var mätta och belåtna fick vi
reda på att Abraham Staifo (som skulle föreläsa
om identitet) inte lyckats komma, så vi fick
istället vandra upp till fotbollsplanen och leka
lekar. Då vissa trott sig väldigt gamla och sagt
kommentarer som: "är det här ett dagis eller"?
Och sedan satt sig vid sidan om. Trots att det
var roliga lekar som Bobil & Nineve, Kramleken
och maffia. Så "Mulfone" Aziz, Ninib och Sargon
samlade ihop alla och gav oss en
miniutskällning, en lektion om hur man
egentligen ska uppföra sig på lägeroch frågan:
"är det någon som vill åka hem"?
Då endast en ynka hand sträckte sig i luften
(denna hand tillhörde Amoshia).

Efter detta gick vi allihopa tillbaka till lägret
med dystra miner tills vi fick höra en vacker
melodi från pianot i matsalen och när jag kom
in fick jag se bröderna Enkido och Nahirs fingrar
dansa på tangenterna. Efter deras lilla konsert
och deras stackars fingrar börjat få kramp
samlade Nisse oss och satte på en film om
assyrierna. Men tyvärr var den så tråt<ig ocn
alla så trötta att efter en halvtimme efter att
Nisse satte på den låg alla och sov en djuuuuup
sömn.

Lördag -morgongympa!!
vaknarav att Någon bankar på dörren, sedan
kommer in och skriker, som sedan sätter på
musik (!). Japp, så var det dags för den
traditionella morgongympan... kl. halv nio!
Så vi gick ut och fick (som vanligt) vänta på
att grabbarna skulle vakna och vissa tjejer
skulle sminka sig klart. Till viäntligen kom iväg.
Ledarna var Nisse och izla Nison som gjorde
Vi

leka

r

annat hade "lära känna"

vart vi än gick flyttade sig folk ur vägen för
oss,

Kanske for att de var rädda eller kanske för
att de helt enkelt inte ville bli nerknuffade i
vattnet, för det var precis det vi gjorde.
Knuffade ner allt och alla från bryggan. Även
Izla Nison blev nerknuftad - fast med KLADERNA
pål Så med en "ftoso min" i ansiktet klampade
hon upp ur vattnet och väntade på att solen

en ganska lugn men skön träning
fotbollsplanen.
Efter gympan och frukosten skulle vi ha

i

foreläsning med Abraham Staifo (identitet) fast
hur mycket vi än fick vänta var det ingen
Abraham som dök upp genom dörren. Så
istället spelade vi allihopa "hänga gubben"
tillsammans.
Efter några timmars forsening kom vår Abraham
in genom dörren med ett skinande leende och

ett: "sorry förseningen". Hur som helst kom att vi (barnen, inte ledarna) BAD honom att
föreläsningen ändå igång och det var en stanna kvar en stund till och svara på vissa
mycket, MYCKET bra föreläsning (så det var frågor.

väl värt all väntan i alla fall) som handlade mer
om ungdomar, framtiden och "kriget" mellan
Assyrier och Syrianer. Det var väldigt lärorikt
och alla .(t.o.m. Ibbe o co.) uppförde sig
exemplariskt och var tysta som små skolflickor

hela tiden. Det var så faktiskt så intressant

Sedan åkte han iväg, Och då var det ganska
så mycket fritid så Ninsun satte på stereon
och vi rockade på. ;ag hängde med samt alla
andra och killarna kom också med (fast de ville
ha techno) tills Frida satte på allas favoritlåt

"Chori, Chori, hanguri" eller vad den nu

än

heteri från filmen The guru.
När vi hoppat runt ett tag började man känna
sig lite hungrig så vi åt middag.

Efteråt var det föreläsning igen men denna
gång med Sait Yildiz och om SEYFOT Det var
en väldigt lärorik föreläsning fast med för många

"hopp" som gjorde att det kunde vara svårt
att h-änga med ibland. Där uppförde sig alla
också väldigt, väldigt bra.
Efter det hade vi vår första gren i sjukampen.
Det var två musiktävlingar. ben föista gick ut
på att man satte på en Assyrisk låt och vi
skulle veta vem som sjöng och vad låten heter.
20 låtar han vi gå igenom. Den andra gick ut
på att tävlingsledaren skrek ut en bokstav och
den grupp som kunde komma på en titel med
respektive bokstav skulle ställa sig upp och

Abraham Staifo berättar om ungdomar och
framtiden.

Sait Yildiz berättar om assyriska historia

sjunga/skrika låten. Totalsegraren blev grupp
"Nineve".

"Norra B" Ungdomar under pausen

Efter många besvikna min och endast ett få
tal överlyckliga vinnare satte sig många på sig

badkläderna och gjorde sig redo för ett

nattdopp... vattnet var iskallt så Ninib tände
på brasan och alla samlades där efter sin Iilla
simtur. Oå naOe även våra gäster (Sait Y och
Iskender Debasso) kommit och sällskapade oss.
Och inte bara sällskapade oss utan fick oss
allihop falla av bänken av skratt ("och då sa

dagen innan (fick sova 7z timme mer). Efter
morgongympan (då Nahir och Ibbe var ledarna)
och frukosten skulle vi ha en sista foreläsning.
Vi hade den med Sait Yildiz och den handlade
om HISTORIA.
Sedan "spelade" (spelade?) Gabi och Aram...
de låtsades vara ett Gaypar. Visst var dom
söta?? Bra att vi fick med det på videol
Efter lite mer dötid åt vi luncht (yummie)!! Och

senare vid tretiden började

vår

beachvolleyturnering! ! Vi spelade och spelade
tills man inte orkade spela längre och sedan
vann grupp "Ashur". Mitt i den heta finalen tar
grabbarna och kör vattenkrig där även många
tjejer blev i knuffade i vattnet (bl.a. Amoshia).
KRIG!I

Mulfono Iskender Debasso berättar roliga historier

jag Jävla MONGO", ni som var där fattar vad
jag pratar om). Mulfone Aziz,Iskender och Sait
berättade om när de själva var unga, om några
pajaser i deras hemtrakter (Ibbe o Gabi??) och
roliga historier om när de kommit hit till Sverige.
Efter att man fått träningsvärk i magen av allt
garv gick vissa utmattat till sina sängar och la
sig medan andra fortsatte sin andra natt på

Efteråt gick vi upp och satte oss på gräsmattan
och väntade på att middagen skulle bli klar
(detta var vid sjutiden). Då Terzo sa från klar
himmel : "Hallå, varför leker vi inte gräskrig för?"
Men många suckade och skakade på huvudet.

Men jag var nyfiken och sa: "Vad är det för
något?". "Det här', sa Enkido och fyllde sin
hand med gräs och kastade på Terzo som i sin
tur gjorde detsamma - fast kastade på mtCt
Och jag blev jätte sur på Enkido som började
det hela och hämnades på honom som i sin tur
fick syn på Ninsun... o.s.v. Terzo fick som hon

ville och gräskriget var igång. Vi förstod att
det började gå för långt då man fick på sig
brännässlor och Kima hade hela håret fullt med
gräs och vatten. Dessutom var det dags för
middagen och vid den här tiden var vi så
utsvultna att vi skulle kunna käka vad som
helst, fast tur nog vad det inte vad som helst
som seryerades utan en jättegod spagetti med
köttfä rssås.
Efter att alla varit måtta och belåtna hade vi
lite snack uppe i stora rummet tills alla kände
sig så trötta att de vinglade sig fram till sin
sovrum.

Sandra, Matti och Mattias tar det lugnt medan de
andra har vattenkrig och gräskrig

lägret längre ut på natten, problemet var bara
det att de skulle vakna 3 timmar senare...
Söndag -SOVMORGON!
Nästa dag fick vi allihop en liten sovmorgon
för att vi varit så duktiga på foreläsningarna

Måndag - fotbollsturnering
Morgonen började som vanligt. Fast hade ett
annorlunda innehåll på dagen. Idag var det

nämligen dags för den efterlängtade

fotbol lstu rneringen

!

!

Inte nog med att Sargon hade skrytigt så
mycket om sitt lag att han hade blivit blå
i

ansiktet så kan jag glatt meddela att vårt lag
knäckte dom rejält. Hur som helst började det
som vanligt med gruppspel sedan var det semioch till slut final.

Spänningen var väldigt hög- med tanke på att
Bethnahrin (mitt lag) endast forlorat en match
och vunnit alla andra och Gilgamesh (det andra

det vackra stället. Eller som en gång i tiden
var vackert. D.v.s. innan vi var där.
Hur som helst badade och solade vi där tills
sex sen åkte vi hem och åt middag,
Fast det vi fick syn på hemma var inte så
mycket bättre än det ställe vijust hade lämnat.

Aram, Ibrahim och Daniel är besvikna efter en

förlust i

fotbollsturneringen

laget) redan hade spelare som var

professionella (?) som t.ex. Daniel, Ibbe, Robil
och Tjejer som sportar mycket.
Fast Alla visste

ju faktiskt att Bethnahrin var

såååå mycket bättre än Gilgamesh, och visst
hade ALLA rätt. Bethnahrin vann finalen över
Gilgamesh genom straffar och om det inte vore

Sigge gör upp en eld, med ungdomarna

runtomkring

nog så vann dom även hejarklacktävlingen
octisåt Sedan gick vi upp o.t', åt och såg-på
en film om assyrierna och deras ankomst till
Sverige, där producenterna själva är Enkido
och hans klasskamrat. Även folk från Bethnahrin
Föreningen var med i dokumentärfilmen då
Enkido och hans "filmteam" kom och filmade
en debatt vi hade... blivande moviestars??
Tisdag

-

Robinson Crusoe

Den här dagen skulle ge oss lite extra hade vi
hört. Planerna var att vi skulle ut på
upptäcktsfärd med kanoter mellan alla öar som
fanns i området. Efter SÅ många problem med
kanoterna (bl.a. Sanharib och Aram som
spelade sjörövare och välte 2 kanoter + sina
egna - i mitten av sjönll) hamnade vi på en
liten mysig ö med brygga, lågereld och
majonnäs. Japp, du läste rätt. MajonnåsllFör
efter att vi kommit dit och efter att vi hade
grillat våra korvari ätit, lekt lekar och sjungit
hade Ninib så "tråkigt" att han tog Majonnås
flaskan och hällde den över Nisse, Enkido, Gabi
(sin egen bror), Ibbe och en massa andra. Efter
att vi åkt där ifrån var det majonnäs, ketchup,
korvaq schampo, krämer och juice över hela

Tjejerna från Norrköping njuter av det sköna
vattnet. Från vänster: Madde (från Borlänge), 5ara,
Athra, Hiba, Terzo, Elinore

Amoshia (som åkte hem den dagen) hade
lämnat kvar lite minnen... ifall någon skulle
glömma bort henne.
Hon hade nämligen bombat köket och snott
allt ifrån... ja... gud vet vad. Sedan smetat det
över tjejernas (Ilona Oyal, Natalie, Ninorta och
Ilona Baresso) sovrum!. Detta ledde till att
tjejerna hämnades på killarna (som de trodde
var skyldiga) på ett vidrigare sätt, Det gick
absolut inte att sova i lakanen den natten och
stanken var outhärdlig. Med många forbannade

ord och mycket tjafs fick dem som blivit Onsdag - Blair Witch Project no. 2
påverkade tvättas sina saker...
Dagens huvud mål var lätt som en plätt
Efter det skulle vi Egentligen ha vattenkrig.
Men allting blev så forsenit att vi struntade i
den och lämnade den tills nästa dag istället.
Vilket kanske var lika bra för jag tror knappast
att någon hade lust med vatlen krig efter allt
dem varit med om under dagen.

VATTENKRIG, eller paintball Iiknande krig.

Vi hade banan, vi hade spelarna, vi hade
domarna, vi hade vapnen och vi hade Våra

outfits. Det var lätta regler som t.ex. Kasta ej
vattenballonger på varandras huvuden, du blii
död vid en träff oavsett om ballongen spricker
eller ej och blablabla.

Inte för att jag tror att någon egentligen

lyssnade utan alla var så förväntansfulla för

att bör.ja. När turnering sedan sattes igång!

Man körde två matcher (1 Match= Z Sei) sådan kunde man komma i semi- och därmed final. I denna turnering vann gruppen Gilgamesh
och de vann även hejarklackstävlingenl! Men
inte nog med att gruppen Gilgamesh kammade
hem 4 poäng så fict de även spela en match
mot ledarna. Sedan blev man så hungrig att vi
åt middag som följdes utav Cåqarcti

tlngdomarna tittar på Hollo Matke

Så vi gick upp och kollade på "hollo Malke"
istället.
Själv var det första gången jag såg den och
kan med ren ärlighet berätta att den filmen

verkligen var något extra.Jag garvar

fortfarande ihjäl mig när jag tänker på honom.
Rolig och påminner så mycket om verkligheten
att det blir löjligt, Men, men... det var ett minne
den där filmen som många pratade om efter
lägret också och jag är glad att få vara med
och uppleva denl

r

fegt och avvaktar

Detta var vid sextiden så solen var stark och
fåglarna kvittrade. Men det ledarna, som gjort
gåqakten, inte tänkte på var att dennaJakt
kunde ta timmar och solen slutar värma och
stråla efter en viss tid. Och att skicka ut 40
ungdomar i skogen, sjön, brasan, fotbollsplanen,
tvättstugan, Grannarna och en helt annan ö

var kanske inte det bästa vid tanke

på

omständigheterna.
Fast Ninib och Sargon var envisa och istället
för att säga: "Nja, det börjar faktiskt bli kväll
vi kanske bara ska dra oss in igen" tog de fram
ficklampor, spadar och ledare och skickade iväg
oss.

Jag vet ju inte hur det gick för dom andra
grupperna men jag tror att jag pratar för hela
MIN grupp (Bethnahrin) att vi hade VÄLDIGT
svåra gåtor och när man väl listade ut frågan
var det omojligt att hitta lappen på en fråga
var svaret t.ex. ved så vi sprang vi till närmaste
ved-ställe och började leta.
Problemet vara bara det att det fanns tusentals
ved-bitar på aet stället och den minimala
lappen fanns mellan fVÅ UfnV DOM. Dessutom
var både lappen OCH träet vitt, vilket gjorde
saken ännu svårare. Men efter att ha kämpat
i nästan en timme gick vi fram till Sargon och
drog honom med oss och krävde av honom att
beråtta vart den där jädrans lappen befann
sig. Då han mycket fint gick fram till en av de
nedre träbitarna, petade lite på den och drog
upp en LITEN lapp ur träbitens SPRICKA! Vid
fantasi d u ha r, Sa rgon ! I

När vi kom upp till stugan såg vi även att Dita
vardet någon fråga om att"Fem vänner var där och hälsade på Ot
har jag dä klockan är 3, du har varit bakom Efter allt "hej, hej" fanns inget annat än mars
mig och är alltid framför mig. Ty du ser på i sängl Vi var väldigt trotta och mycket hade
mig... hos mig hittar du NYCKELN", eller något hänt under dagen. Dessutom var det ju inte
sänt. Och alla vi visste att han måste mena mitt lag som vann gåqat<ten heller:.. utan det
den ön vi åkte till i tisdagst Vid det här laget var "Babylon" som vann med George Ozmen i
Sedan

var det mycket mörkt ute och man kunde inte
se någonting utan ficklampan. Så vi gick ner
till strand'en (Där Babels grupp befann sig, de
hade redan hunnit välta sin kanot och deras
ficklampa hade försvunnit, så alltså var vi två
grupper med en ficklampa) och såg en stark
rödlampa från andra ön, och vi tänkte direkt
att det måste vara Enkido och dom som står
och väntar på att vi skulle komma. För Ninib
och Sargon KUNDE ju inte bara skicka ut några
ungdomar mitt i sjön så här mitt i natten!
Trodde vi...
Allting gick ju bra, och de båda grupperna åkte
ivåg. Ninib och Sargon kom ner till oss för att
se på^ vilken fråga vi låg på (vid detta taget
var våra kanoter utom synhåti) Oå vi sa stolt:
"Vi skickade iväg dom till Enkido på andra ön".
Med en oförstående blick sa Ninib: "men Enkldo
och dom är ju uppe i huset". I denna sekund
förstod vi genast att vi måste ha skickat iväg
dom till fel människor (och vi hade ingen aning
vilka det var som var där), och dessutom till
fel öl Så med Baywatch-stilen tog Ninib och
Sargon en kanot och rodde iväg för att rädda
de vilsna ungdomarna.
Sedan vid all spänning och oro hände något
helt fantastiskt. Kalla det lögn, kalla det realism
men detta hände och jag såg det med egna
ögon.

Vi satt på stranden då Rthra ropade åt oss
att kolla upp mot himmelen!!
Det jag fick se då var ett stort korsliknande

spetsen som var den enda som lyckades bräcka
gåtan som ledde till skatten.
Tors^dag

- Martyrernas

Dag
väldigt speciell dag. En
sän hä-r dag kommer nämligen endast en gång
varje är. En sån här dag hyllar alla våra nära
och kära som har stått ut med mycket i sina
liv och som nu ligger begravda.
En sän här dag kallas Martyrernas Dag!l
Många av oss (t.ex. jag) visste inte vid denna
En sän här dag var en

dag egentligen betydde. Vad som menades med
den. Och bara för det fick vi oss en 30 minuters

förläsning av Mulfono Aziz, som var mycket
givande och lärorik. Han gick in på "svärdets
år" (Seyfo) och berättade om egna upplevelser
och historier han hört av nära släktingar som
varit med där. Han berättade innebörden med
Martyrernas Dag.
Efteråt var det lunch!! Denna lunch var också
lite speciell, eller for vissa i alla fall. För efter
att några grabbar hade druckit ett glas saft
(som Ninib hade lagt fram) kände de sig lite
vridna i magen. Lite bajsnödiga,
Efter trafikstop vid toaletten kunde man bara
se Ninib flina. Och grabbarna stöna, Det var
nämligen så att Ninib hade lagt laxeringsmedel
i en kanna saft, och han var noga med att
endast några drack ur den. Så for en gångs
skull gjorde Ninib något som man kunde skratta
åt... eller vissa av oss i alla fall.

Efteråt var det dags för den katastrofala-

och en gubbe liknande moln. på bitden såg man

traditionella-femkampen (jag börjar känna mig

jag kände en kall rysning längst

och ni som inte vet vad det är för en lek kan
jag berätta att det är någon galen lek som går
ut på att hoppa på varandra. Typ. En grupp
ställer sig i en ring tätt intill varandra så ska

att gubbens armar sträckte sig mot korset. som en riktig kritiker snart). Där den forsta
Jag har aldrig sett något liknande och det var kvarten gick jätte bra, vi körde dragkamp och
som taget ur en bild. Molnen var så raka och sånt. Sedan var det dags för "Babels Torn"
så skarpa att

ryggraden.
Men det var inte allt utan det fantastiskaste
utav allt var att månen gav sken till de här
molnen att korsets skugga skuggade sig på
VAttNCt PRECIS OÄN VÅNN KANOTER VAR!

I

!

Helt underbart.
För efter ett tag kom alla iland med Sargon
och Ninib i spetsen och allt övergick till det
normala.

den andra gruppen försöka riva ner den ringen
genom att hoppa upp på dom. Så du kan väl
föreställa dig hur det känns att plötsligt få
Nahir på sig. Och fem till. Hur som helst

urartade den sig ändå helt fel. wånga

misslyckade försök och många klagomål och
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många misstankar gjorde att Sargon gav upp
och sket i hela leken. Istället gick vi ner till
vattnet och hade simtävling.
Och under hela den här tävlingen hade
Assyriskas match mot Göteborg börjat. Detta

var alltså en stor match ihistorien, för
superettan laget Assyriska skulle möta
Allsvenska laget Göteborg i Svenska Cupen.
Så alla småsprang upp till stora matsalen för
att lyssna på radio. Några minuter efter att

Efter en kvart att matchen hade börjat ledde
Assyriska med hela 4-0! FYRA-NOLL!!! Inte ens
jag kunde tro det fast sveptes ändå med
glädjestormen.
Så med chockad min gick jag fram till radion
och tänkte: "Det måste vara något fel, det är

"Di mendelo"

ett misstag" men hörde sedan en mjuk röst
Vissa drar medans andra

blir tvungna att släppa

Enkido satte på den hördes massa jubel, skrik
och hurringar.Jag hörde alla sjunga alla AFF
ramsor som nägonsin existerat. Jag såg alla
killar springa ner till vattnet med Assyriska
flaggan på ryggen och hoppa i, med kläder
och allt och sedan springa nakna (ja helt nakna)
nerför vägen. Jag såg Tjejerna som var kvar
uppe dansa. Jag såg Sargon ta fram i"Dinnaga"
och spela. Jag såg maten i matsalen kallna

säga: "4-0 Till Assyriska efter första kvarten.
Det måste bara vara något där uppe från. Det
måste vara den största hyllningen, för idag är
det nämligen de Assyriska Martyrernas dag.
Det blir säkert fest i Södertälje" jag kan banne
mig säga att det var fest i Uskavi ocksål!
Efter all glädje hade alla totalt glömt bort med
att äta och gick genast in för att få i sig något.

Killarna flippar ur efter assyriskas seger...

"O tanoro"
och alla var ute och festade. Vad hade hänt?
Jo,

Sedan fick alla stressat gå in titt sina grupper
och träna på talanglakten som skulle ske
samma kväll. (Innan jag glömmer berätta så
satte Göteborg i ett må1, d.v.s. matchen

slutade med 4-1 till Assyriska.) Efter mänga
träningar på gång på gång så gick vi attihäp
upp till stora stugan och böry'ade visa upp det
vi hade att komma med. Där hade redan en

...och ltoppar

i

historien. En väldigt bra och uppskattad
föreställning. Sista gruppen ut var Nineve som
gjorde en sketch om en dag i Camp Neshro
lägret. Haha...

vattnet för att uttrycka sin glädje
...skönhetstävling där Aram borde vinna

grupp backat ur (Nahir, Sara och Saras grupp).
P.g,a. att dom inte hade något att komma med
blev dom diskade ur allting.
Första gruppen ut var Ashur där de visade en
liten sketch om en Assyrisk familj och om hur
foreningslivet löste alla deras problem. Den var
väldigt komisk och rolig att se.
Sedan var det dags för grupp Bethnahrin (kom

igen allihop, gör vågen)l Dom visade nog det

mest vågade. Dom hade nåmligen MISS
ASSYRIA TÄVLINGt Japp, de hade en

skönhetstävling med Miss Kamishli, Miss Midyat
och Miss Azech. Fast det roligaste var att det

De som vann den tävlingen var Gilgamesh
(nää... ärligt, Bethahrins grupp borde ha
vunnit)l Sedan tog ledarna fram chipspåsar,
godisskålarna och läskflaskor och vår "Shahro"
hade börjat. Där hade vinsten med Assyriska
stor påverkan för alla var fortfarande glada
och gjorde festen ännu bättrel I Så dansade vi
och dansade vi och dansade vi hela natten
tills grannarna ännu en gång kommit och klagat
för att det var for högt ljud. Jag tror faktiskt
att den dagen var den roligaste utav alla
dagarna vi hade på Camp Neshro. Det var ju
trots allt den sista natten vi hade där:.. och
efter all glädje var det nog inte så många som
fick någon vidare blund den natten, för allt de

Grupp Ashur

var KILLAR som hade klätt ut sig till TIEJER!
Mycket roligt och väldigt... ehm... realistiskt
t??\

Sedan var det dags för Gilgamesh som
uppträdde en teater om just Gilgamesh

Ibrahim som kung Gilgamesh

De-nna gå-ng tog han
målade på alla.

fram en spritpenna och

Jaha, det var väl det sista roliga som hände.
För trots att vi spelade George Bush och gjorde
alla möjliga krig på lägret som ballongkrig,

vattenkrig, spritpennkrig, tuschpennkrig,

gräskrig och sand krig kände man ändå en sån
stark gemenskap med alla som var där. Att alla
våra krig slutade med fred. Och även om jag

...vilka försöker vi imitera

hade att tänka på var glädjen att komma hem
till sin egen säng men också sorgen att skiljas

frän alla de andra...

Fredag - Bye, bye, miss you Assyria Pie
(baklawa?)
Denna dag varalltså hemfärds-dagen. Alla såg
verkligen förstörda ut. Alla hade håret
hullerombuller, ögonen blodsprängda,
andedräkten värre än ostbågaq och hyn var
helt kritvit, Nej, det var inte för att vi skulle
åka hem utan for att vi hade haft det så roligt
dagenlnatten innan.
Så vi började städa (där jag ska börja bete
mig som en kritiker igen och säga att vissa var
väldigt lata och betedde sig som kungar som
trodde att vi alla andra skulle städa upp allting
som slavar). När allting var klart samlades vi i
stora gräsmattan och fick utvärderings papper
som vi skulle fylla i. Kort därefter kom våra
bussar och då skulle vi ta ett farvä|. Vi snyftade
och suckade och lovade och sa att vad som
än hände var vi tvungna att träffas igen! Och
det var på hedersord.
Sedan proppade vi in allting i bussarna och
med trötta blickar började vår färd hem till
Botkyrka igen.
Fast denna gång var det inte som ditfärden,
d,v.s. alla gick inte och la sig utan vi satte på
cd-spelaren. Så alla vi pratade och skrattade
(och jag flätade Ilona Akkaya's hår). Sedan
gjorde vi ett litet stopp i McDonald's som
påminde väldigt mycket om "Den Sista Måltiden"
som om den var tagen ur bibeln... även om
våra ungdomar inte är så heliga. Sedan var
det dags för Ninib att starta ett sista krig.

...on the beach

...after beach

fortfarande ska hämnas på Xima för att hon
sprutade vatten på mig vet jag att jag och
hon är kompisar, Och jag vet att alla vi är
kompisar. Och jag vet att vi alla kommer att
forbli som kompisar. Och jag hoppas med hela
mitt hjärta att alla våra krig skall fortsätta
även nästa är där jag skall berätta om vad
som händer där. Men till dess skall jag börja
med mina krigsplaner och alla de där
förhandlingar man behöver. För även om det
endast är på skoj, finns nog en gnutta allvar i
det hela i alla fall. Så om det blir nåt nästa år
säger jag bara... WATCH OUT! Haha...

*'[Jngdomar i föreningslivet"
Av: Dita Kleman
ordförande UFL

Ungdomar i föreningslivet är vuxnas gemensamma medhållning oavsett var man bor
och lever, Så har det varit sedan begynnelsen och så kommer det att förbli i
framtiden. Bethnahrin Kulturförening har sedan bildandet av föreningen tagit detta
som princip. Utifrån denna synvinkel har man velat organisera
ungdomsverksamheten på ett sätt där man kan skapa en välfungerande,
kontinuerlig och organiserad verksamhet. En verksamhet, som ungdomarna ska
tycka är rolig att besöka på sin fritid. En förening, som ska kännas som ett andra
hem, där man får vara med och bestämma, planera och utföra g!ädjeskapande
aktiviteter för att erhålla den stimulans varje ungdom behöver på sin fritid.
"Ungdomar i föreningslivet" (UFL) började som
ett projekt hösten 2002 och pågick fram till
hösten 2003. Nålgruppen var ungdomar mellan
13-L7 år, som själv uttryckt behov av
orga n iserade a ktivi tete r. Syftet med p roj e ktet
var att anordna aktiviteter för ungdomarna,
där de själva skulle vara med från start och
bestämma, planera, utföra och utvärdera
aktiviteterna. Det övergripande målet var
förebyggande verksamhet, d.v.s. intressera
ungdomar i föreningslivet vid tidig ålder då
kriminaliteten tyvärr blivit utbredd mer och mer
och börjar i allt tidigare åldrar. Att föreningen
blir en naturlig mötesplats för ungdomarna att

träffas

i

och genomföra samhällsnyttiga

aktiviteter.
Projektpengarna tog slut, men ungdomarna,
ca 40 personer, som hade samlats till UFL och
föreningen hade fortfarande vilja och energi
kvar att fortsätta samma arbete. Resultatet
blev att UFL fortsatte sitt arbete i form av en
kommitt6 i BKF.

tillen början
av MattiAdam, GabrielAydin, Siduri Poli, Fadia
Chahine, Ninib Aydin, Nisha Kerimo, Danielle
Barsoum, Sargon Kerimo och Dita Kleman (Poli).
Danielle, Gabriel och Fadia kunde inte fortsätta
och Babel Poli började som ny kommittdmedlem.
Under 2003 bestod UFl-kommitt6n

etc. Vid sådana aktiviteter har det samlats
mellan 15-30 ungdomar. För varje aktivitet som

vi har genomfört har vi skrivit rapporter

i

dagboksform för utvärderingssyfte. Utöver de
aktiviteter jag nämnt ovan har vi även haft
"större" aktiviteter och dessa kan man läsa
om längre fram i denna verksamhetsrapport.
UFL-kommittdn år 2004 består av; Siduri Poli,
Matti Adam, Babel Poli, Sara Poli, Ninib Aydin
och Dita Kleman.
Jag

vill tacka tidigare kommitt6medlemmar för

ett oerhört bra och kul arbete och önskar de
nya medlemmarna välkomna till BKF's absolut
bästa och roligaste kommittd, nämligen
Ungdomar i föreningslivetl O
Ha en fortsatt

trevlig läsning!

Norrköpi ng, 2OO3-O2-2 7
Fredag - Caf6 Ishtar

I oktober 2002 hade UFL, med 26 ungdomar,
åt<t titt Norrköping för att låra känna sina
assyriska landsmän. Den 21/2 var det dags for
Norrköping att ta en liknande tripp till Botkyrka.

Planerna för fredagen var enkla. Så fort
Norrköping ankom så masades alla till Caf6
Ishtar, där ungdomar från UFL och Södertälje
väntade med öppna armar. Norrköping, som kom

med 15 ungdomar/ anlände vid 21:00.
Vi har genomfort många aktiviteter år 2003 Tillsammans med BKF, som bestod av 77
och vi har fått sällskap av fler ungdomar. Vi personer och Södertälje och deras ungdomar
har bt.a. gått på bio flera gånger, då som var 20-25 personer var det totalt 60
ungdomarna som vanligt haft samlingspunkten
personer på Cafe Ishtar. Lägg till ytterligare
i föreningen och därifrån åt<t inop. Vi har haft 20 personer (ledare och andra som bara
flera samkväm i föreningens lokaler med besökte caf6t) så kan ni få en bild av hur
filmvisning, mat, spel, etc. Vi har även haft tilltrasslat det blev. Speciellt då alla 70-80
organiserade debatter om bl.a. integration, personerna skulle äta. På menyn stod pizza.
kri m i na

I

itet,

na rkoti

ka, ku ltu rkrocka

r,

jä m I i khet,

En massa pizzor beställdes och ungdomarna

Ja, ja, efter ett par tusen upprepningar fick
hon till slut fortsätta med berättelsen, men

det tog henne ungefär en hel lektion att

berätta den. Efter historien märkte Nisha att
varenda ledare hade somnat förutom hon själv
och Danielle. Natten fortsatte med en massa
historier och skämt och mysiga konversatione6
tills det var lördag morgon och det var tid för
att bryta fastan (breakfast).

Ungdomarna sitter och fikar innan Norrköpings
ungdomar beger sig av

glufsade i sig pizzorna som om de vore gräddade

med pengar och diamanter. Efter maten
samlades alla i en stor ring för att presentera

ungdomarna för varandra. Men eftersom alla
redan kände varandra (tack vare AUF's kurser

Lördag - magen kurrar i föreningen
Jag (Siduri) kan knappast påpeka att vi
vaknade, vissa hade inte ens somnat. Vissa
satt och pratade, andra åt, killarna spelade
kortspel (!), tjejerna sminkade sig o.s.v. Men
alla var utsvultna och räknade sekunderna tills
Dita skulle komma med frukosten. När hon väl
kom sprang inte Norrköping och hoppade på
Dita (så som jag tror att våra ungdomar skulle
ha gjort om vi varit i Norrköping) utan alla tog
det lilla lugna och lät oss fixa i ordning alltihop
tills vi en efter en tog det våra magar begärde.

och fester, samt BKF's tidigare resa till Resten av dagen var allt rent spontant,
Norrköping) satte vi igång med några lekar, egentligen hade vi inte planerat eller bestämt
men det var omojligt med så många ungdomar.

Därfor satte vi igång musiken istället (från
Assyrisk till indisk musik). Det tog ett par timmar
att få igång tuffingarna, men vi lyckades i alla
fall, genom att sätta på låten "Bagiye"! Efter

dansen fick ingen som redan stod på
dansgolvet sätta sig (vare sig de ville eller ej),
kvällen fortsatte med dansande och skojande.

Klockan 01.00 var det dags for Hallunda och
Norrköping att resa till sitt temporära hem,
nämligen till BKF's lokaler. Oå borjade kaoset.
Först var det helt ok, vi satt allihopa och
diskuterade om olika saker ungefär till kl. 03.
Det värsta kom när vi ledare sa att det var
dags att lägga sig, alla började gapa i mun på
varandra "Nej, vadå lägga sig?!" Ungdomarna
började göra uppror och fick till slut som de
ville och var därför vakna hela natten.
När ungdomarna lugnat ner sig från allt gap
och tjat sa Nisha att hon skulle berätta en
berättelse, alla var villiga att höra på. Men hon
kom så långt som "det fanns en gång ett
barnsjukhus..." innan det tuffa gänget (Gabi,
Matti, Ibbe, Sanho m.fl.) tyckte att de var så
roliga att de avbröt henne så fort hon sa ett
ord och hittade på egna fraser. Så nar kunde
det se ut:
Nisha: "Det fanns en gång ett barnsjukhus..."
Matti: "... som hette Fittja sjukvård."

Gabriel Aydin och Nahir Poli driver med omgivningen
och sig själva

något speciellt den dagen. Utan den skulle bli
som den skulle bli och där hade vi verkligen
gud med oss. Efter frukosten var vårt forsta
mål bowling, men där kommer vi tillbaka till

samma problem som vi stötte på i Norrköping.
Det är lördag. Det är timslaget då hallarna alltid
har fullt. Vi är 30 personer, så säker som en
giraff är i stan åkte vi iväg till Vårby gård,
utan att egentligen veta vad som väntade oss.
När vi väl kom fram möttes vi, av vår stora
lättnad, av tom bowlingshall, Hurra!! Alla vi 30

personer trängde

in oss i den

stackars

bowlingshallen och väntade till de skulle stafta
banorna. .
Så vi spelade lite i en timma eller två och sedan

var det dags för nästa spännande (och helt
spontana) äventyr. Anrika Heron City. Vi hade
tånkt "gå och fika" och sedan dra på bio...
fast hälften av oss var inte hungriga. Så nalften
åt och resten tog en rundvandring i Heron ett
tag tills det var dags att se på filmen. Men
även där delade vi upp oss, hälften gick och
såg rysaren "The ring" och den lite mer fega
hälften kollade på fdOies nya komedi "I spy".
De som tittade på "the ring", som var mer
spännande än läskig, §ckte att rullen påminner
om alla andra rullar. Spännande, seg och
spännande igen. "En trea av fem möjliga". Nu
har ni en klar uppfattning om den filmen. Efteråt
blev den hälften som inte åt, hungriga. Så där
delade vi upp oss igen.

Vid 18.30 började vi dra oss hemåt där
föreningens manliga medlemmar hade lagat

middag (ganska synd efter

ett besök på

in på natten man kom, det hela slutade med
skön bakgrundsmusik. När vissa tänkte ge upp
natten och gå och lägga sig kom Sargån in i
bilden igen och staftade krig med sin armd mot
ingen annan än Tibella. Ja, det hela slutade
med att den arma flickan fick ansiktet igen
tryckt i snön och som om mulningen inte var
nog fortsatte striden inne i föreningen också,
men med liggdynor och kuddar. När Tibella
sedan gav upp och bönade och bad om fred
skakade Sargon motvilligt hand, även om det
inom hans huvud kretsade meningen "men än
är det inte över".
Senare samlades vi allihop i biljardrummet och
mysade lite med kuddar, filtar och spökhistorier.

Särskilt om det mystiska sjukhuset i Salem,
Söderby. För oss från Bethnahrin var det ingen
vidare stor match, men för ungdomarna från
Norrköping var det andra bullar. När vi väl fått
allihop i rätt stämning tog ledarna varsin bil, 4
personer i varje bil och åkte ivag. När alla 7
bilar kommit fram till Söderbysjukhuset var det
mer som om ledarna blev skraja, så fort vi tog
ett steg ur bilen utbröts panik och alla sprang
in i bilarna igen,
Som om vi var jagade av någonting åkte vi
fort, som ögat blinkari därifrån. Norrköping
gänget hann inte få några skakande ben och
andningsbesvär, men forarna gav inte upp utan
åkte istället iväg med oss till Norsborg, Vallen.

McDonald's). Även om magen
var proppfylld till halsen var man
tvungen att smaka (pasta med
pastasås) och det må ni tro var
ljuvligtl Senare började festen,
eller snarare barnkalaset. Det
var trögt i början men sen
började folk dras som en

magnet mot mitten

av

dansgolvet.

Det började ganska "seriöst"
(seriöst= dansa som en Carlton
Banks influerat med arabisk
rave) men senare mot kvällen
bildades en ring med Sargon i
Iedning och ett zoo i mitten,
Där en efter en skulle gå in i
ringen och dansa helt sjukt
(d.v.s. som man brukar göra)
och alla som var runtomkring Trötta ungdomar efter en lång helg
skulle härma personen i fråga.
Och inne idenna cirkel förekom alltifrån fåglar Stället där folk spårlöst försvunnit och
tillapor. Resten avden biten försvann ju längre skrämmande barn bott, men även där fick vi
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bara en snabb titt genom glasrutan innan vi
åkte ivag till föreningen. Väl framme i foreningen
hände inte mycket mer än att alla bara satt

skrämd katt och bad om hjälp. Till sist, med
nöd och näppe, lyckades han ta sig ner. Vid
denna tidpunkt hade våra tre instruktörer
förberett 19 stycken selen som vår

timmar. De flesta slocknade direkt, medan andra
utmanade ödet och tänkte hålla ut ytterligare

grupp fick ta på sig. Instruktörer gick igenom
klättri n genspri nci per. Efter en kort i ntrod u ktion
sattes ungdomarna igång med klättringen.
Killarna, som försökte spela coola satte genast
igång med att klättra på Oe högsta och
svåraste väggarna (13 meter). Många av dem
skötte sig utmärkt, speciellt två av dem,

och slappade. Vissa var helt utmattade
eftersom att de inte hade sovit på över 40
en natt.

- Städning iföreningen och fika
Alla som sa att de skulle klara av att vara
vakna en nätt till ljög så att näsan växte. Även
om de bara sov i någon timme eller två
eller fyra så var huvudsaken att de sov!
Dagens uppgift var städning. Vi trodde
att det skulte vara nåt som aldrig skulle
funka, speciellt inte med de här
Söndag

ungdomarna. Men ännu en gång slog de
oss med häpnad. Efter att ha delat in alla
I smä grupper var allting klart på nästan
en timme. Mission complete and many

kisses!!

Efter städningen åt<te gruppen till Slagsta

köpcentrum för att fika, som en liten
avslutnings för det
hela. Iväg åkte vi till mini köpcentrumet i
Slagsta och slog oss ner på Oet finaste
cafået. Där satte Tibella alla på plats med Genomgång av säkerhet och säkring
sina små IQ-tester. Nästan alla som gjorde
nämligen Matti Adam och David Teymor. David
hennes väl utformade lQ-test fick resultatet imponerade inte bara sina egna kamrater utan
"75 procent dum". Huvudrollsinnehavaren, för även instruktörerna och folk runt omkring. I
dagen, Tibella hade dessutom små gåtor som två timmar klättrade vi och de flesta tyckte
var väldigt långsökta, med betoning på att det var en otrolig rolig upplevelse. Kan inte
långsökt. t"tågra exempel kan inte tas upp räkna hur många gång"icåoriel, Ibbe, Yakob,
eftersom undertecknad och resten av Matti och många andra frågade om vi kan göra
närvarande inte förstod ett skvatt av hennes om denna aktivitet.
gåtor. Ja, efter fikat tog alla farväl (en massa
kramar och pussar) och hopp om återträff
Frågan är här om klättringen var tilldragelsen
eller om det var den vackra instruktören/ som
Nisha Kerimo, Siduri Poli, Ninib Aydin
killarna gillade mest. Jag (Ninib) säger bara:
stackars tjej. Varenda kille var på henne från
Klättring, 2OO3-O3-15
första stund. Många killar forsökte till och med
Klockan tre var det samling i föreningen. Som att få hennes nummer. Citerar en av killarna:
vanligt var ingen i tid. Vid 15:50 bar det så "abo, kan jag få aitt nummer?". Hon svarade:
iväg. Vi kom fram till Karbin, i Västberga, strax "ja om du klättrar uppför väggen". Killen: "okej,
efter fyra. Ungdomarna fick byta om till iiii lätt". Han klättrade upp ganska enkelt. Hon
bekvämare klädsel och klättring skor. Innan vår gav honom sitt nummer och det var foljande:
tid hade börjat fick man prova på ae kortare 070-0000000, Gissa om hon svarade när han
väggarna som inte krävde rep och säkring ringde.
(bouldering). Gabriel Aydin, som försökte spela
Sylvester Stallone i filmen Cliffhanger, klättrade I vilket fall som helst tror jag personligen att
fint upp for väggen. Men vid nedgången vågade många av killar upptäckte en ny sport som
han inte hoppa ner (endast fem meter med både ger kondition, styrka, smidighet och
matta), utan där stod han i 10 minuter som en samtidigt en enorm kick. Efter att vi duschat

åkte vl alla till Max för att äta. Vissa av killarna
fortsatte till föreningen för att se på matchen
mellan Juventus och Modena (Juventus vann
tyvärr med 3-0) medan de andra åkte hem.

Ninib Aydin

Demonstrationen & Cosmonova
2003-o4-o5
"Samling i hudro halv ett! Och kom inte
försent!",'varför ens besvära med att säga till
dem?

Halv två var alla på plats i foreningen och stress

hade redan spritt sig som virus. Om en halv

timme skulle vi vara på Sergels torg och

demonstrera! Jag (Siduri) prickade av alla och
med snabba steg tog vi oss till Tunnelbanan
som lyckligtvist hade tre minuter kvar, alla de
svettiga ansiktena pustade långsamt ut. När
T-banan anlänt och vi satte oss började vi
diskutera Irak-frågan, De flesta var lättade
över att de idag kunde göra något åt saken.
Det var ju trots allt därför demonstrationen
äg! rum, vi var alla överens om att "assyrierna
måste synliggöras".
Den 40 minuter långa resan till T-Centralen
var lång och det kändis som om vi aldrig skulle
komma fram, ännu mindre hinna itid. Men när
T-banan väl stannat och den fnittriga rösten i
högtaIaren sagt "nästa T-Centralen", pressade
vi oss ut genom dörrarna och skyndade oss till
Sergels torg. När vi kom fram till "plattan"
möttes vi av c:a 100 assyrier med viftande
flaggor och blå-röd-gul målaOe ansikten. Mina
medpassagerare blev djupt besvikna av att det
var for få människor på demonstraUonen, men
det fick oss bara att skrika ännu högre. Ramsa
efter tal efter ramsa efter tal och våra fötter
hade förvandlats till isblock, näsor som
takrännor för istappar och fingrarna sega som
gummi. Det var flera minusgrader ute och
demonstrationen tycktes aldrig ta slut.

och köpte det äckligaste godis vi köpt för så
mycket pengar, sedan gick vi tillT-banan. Halva
gruppen väntade på att Matti skulle komma
medan andra delen tappade tålamodet och
åkte ivag fcjr att kopa billetter. Väl framme på
gigantiska Cosmonova var det en timme kvar
tills filmen skulle börja.
Vissa promenerade in i den lilla souvenirbutiken
medan resten tog ett museum besök på

Naturhistoriska Musdet. Efter

att ha qått

igenom och undersökt hela mus6et från roten
var det dags för filmen. Detta var en ganska
stor upplevelse för de som aldrig varit på
Cosmonova förut, de möttes av en stor sal,
vars skärm omringade dem. De gapade av
häpnad, men även de som varit där förut fick
till baka sa mma hojdskräckskänsla. När fil men
sedan rullade igång ("Space Sation", hette den)
var allas ögon öppna och öronen stack ut for
att det verkade så lärorikt. Efter tio minuter
var det flera ögonlock som stängdes igen och
snarkningar började höras.
Filmen var visserligen intressant, för vi fick på
en
rymdstation, men efter halva filmen började
det bli så uttråkande att folk gick på toa för
att slippa titta. Med höga suckningar och
besvikna uttryck gick vi ut ur Cosmonova när
filmen (äntligen) var slut. Det enda vi gjorde

40 minuter se hur det känns att leva i

pä vägen tillbaka, förutom att tappa bort
varandra, var att ge mig klagomål for filmvalet
och ta snabbaste tunnelbana hem till Norsborg
igen. Där alla, utmattade nog efter en lång
och tröttsam dag, tog sig hem.
Siduri Poli

Veckoslutskurs - Enhörna
20o3-o4-18/L9
Fredag - samling i föreningen
Eftersom det var en röd dag var alla lediga
Några timmar senare, när demonstrationen var denna varma soliga fredagsmorgon, men vid
slut, tryckte vi in oss själva i Kulturhuset, efter synen av ungdomarnas ansiktsuttryck verkade
några magkurrningar bestämde vi oss för att de inte se livet ur den sidan. I stället för att
äta någonstans. Efter lite prat och tjafs över vara glada över att det svenska vädret äntligen
var vi skulle mätta de små ( l) magarna kom vi tillät lite sol var alla sura för att de var vakna.
överens om att Kungshallen var perfekt. Vi Stora protester (influerade med gäspningar)
begav oss till Kungshallen så fort vi kunde och bröt ut. Vissa drog en keps över halva ansiktet,
parkerade oss längst ner vid wok-baren. Någon andra använde glasögon, allt för att täcka de
timme senare och magsäckarna fått i sig lite stora ringarna under ögonen. En halvtimme
thai, indiskt, mexikanskt och turkiskt reste vi efter samlingstiden åkte vi iväg, vi var framme
oss upp för att hinna till Cosmonova. Vi gick i Enhörna runt tio tiden. Alla valde var sitt rum
snabbt in i en godisbutik på Drottninggatan och började göra sig hemmastadda, efteråt
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hade vi en liten samling i den stora salen. Alla
verkade må bra och lyssna intresserat av vad
Dita hade att säga och föreläsarna hon
presenterade, nämligen Shamiram Demir och
Sevim Barbasso.
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tillbaka efter rasten verkade alla mer
motiverade och sansade.

vi middag, där maten var en
ytterligare gång mycket utsökt. Efter middagen
hade vi inget mer som stod
Sedan hade

på schemat, alla gick

tillbaka till sina rastsysslor.
Tills det att Nisha kom på
att vi kunde bjuda in

Assyriska Föreningen
Södertälje dit. De flesta
ungdomarna var väldigt
i

positiva åt den id6n medan

andra var mer åt det
negativa fråttet.
Så en grupp blandad med
ungdomar och ledare åkte
till närmaste lca och köpte
in det som skulle behövas,
och de andra bara väntade.
Och väntade. Och väntade.
Vid tiotiden på kvällen kom

Södertäljes ungdomar

äntligen in genom de stora
på Shamirams föreläsning...
dörrarna. Först var det en
kallstämning mellan de båda föreningarna, men
Den första föreläsningen började strax innan den stämningen blev uppvärmd när både
elva och skulle handla om identitet. Till en Danielle och Dita kom på några lekar, Sedan
början verkade allt gå bra, vi Iyssnade satte vi på musik (både assyrisk och
l-lngdomarna från BKF lyssnar

intresserat och frågade på ftitigt, men tio
minuter efter började allt gå åt pipan. Det
börjar med att någon sa nåt, som egentligen
var mycket tråkigt, men som fick alla andra
att skratta ihjäl sig. Det slutade med att ingen
brydde sig om vad som hände på scen. Det
gick faktiskt så långt att föreläsarna började
bli irriterade och började säga åt ungdomarna
att vara tysta. Men nej, våra ungdomar (flest
killar faktiskt) hade sina hjärnceller pekade mot
annat frått. Nar föreläsningen väl var slut var
det dags för lunch!!

internationell). Och även om Södertäljes

ungdomar inte dansade så mycket som våra
gjorde hade vi roligt allihop tillsammans.

Sedan skulle Södertälje-ungdomarna åta. Små
farväl här och där, små slängkyssar där och
här och NÅCO[\ fick en riktig kyss av vad-honnu-än-hette. Lite kärleksmystik i det hela.
Efter att Södertälje-gänget hade åkt fixades
det kvällsmackor; alla åt tills de stupade. Efter
det var klockan redan tolv på natten och det
skulle vara tyst. Dagen därpå var det ju trots
allt fotbollsfest i Södertälje, så några tänkte
gå och lägga sig for att vara riktigt utvilade
god
har
som
vi
lunch,
Det var en underbar
tacka
för.
morgonen efter, medan andra gick ut i skogen
Simon Poli och Edward Kerimo att
på upptäcktsfärd.
vissa
valde
Efter den lunchen hade vi rast, där
fram
andra
tog
att steka sig i solen medan
fotbollen och började spela (vi hade en hyfsat Lördag - upp och hoppa!
bra grusplan precis bredvid stället). Nästa gång Andra dagen började med att Nisha vaknade
vi samlades var för att vi skulle ha en klockan 06.00 istället för 08.30 för att hon
diskussion, angående just identitet. Den fick ett hostanfall. Hon gick ut ur rummet och
diskussionen gick mycket bättre än vad hostade klart, när hon skulle tillbaka in i rummet
föreläsningen gjorde, de flesta var djupt hindrades hon av världens vidrigaste lukt. Det
engagerade och var aktiva hela tiden. Vi hade var ingen annan lukt än våra killars egna doft.
även en lite paus i diskussionen när vi märkte Det är onödigt att avslöja vilka so-m sov i det
u"-: rummet eftersom att de flesta ändä redan vet.
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Klockan 08.30 var det väcknings dags. Att
väcka ungd-omarna är ett heltidsjobb. Det
bankades på deras dörrar; inte bara en gång.
För att väcka BKF's killar krävs mycket mer än
så. Ninibs hemliga väcknings vapen gjorde att
de flesta vaknade, ingen kan ligga kvar i sängen

var så kul att se grabbarna städa toaletterna.
Antligen efter 2 timmars städning, som
egentligen borde ha tagit en halv timme, var
alla klara med sitt pick och pack. Då var det
snart dags for fotbollsfesten. Notera: SNART.
Det väntades i, tro det eller ej, inte mindre än
3 TIMMAR för killarna att bli klara.
Som avslutning till vår första veckoslutskurs
fick vi en väääldigt lyckad fest i Assyriska
föreningen i Södertälje. Bättre avslutning hade
vi inte kunnat tänka oss, det var helt enkelt
ett grymt slut på en grym helg.

Festen

Inför Enkido

Poli

's

filmvisning

efter det. wågra blev väldigt irriterade, men
synen på deras miner när de kom ut var värd
kritiken. Till sist lyckades vi väcka alla,
och även samla dem till köket for att äta
frukost. Just det var lätt som en plätt,
mat är det sista våra ungdomar säger nej
till. Murat Polioch Shamoun Chammas var
våra kockar denna dag, Maten var alltid
klar i tid och hur god som helst, exakt
som förväntat.

Anledningen till att vi utökade veckoslutskursen
med en fest är att vi traditionellt avslutar en
veckoslutskurs med en assyrisk fest. Tidlgare
under året har projekt UFL bedrivit danskurser
där vi läft ut traditionella assyriska danser. Under
denna fest fick ungdomarna tillsammans med
deras dansledare visa upp det de hade lärt sig
under danskurserna. Assyriska fester är for

våra ungdomar ett sätt att träffa andra

assyriska ungdomar från övriga Sverige, vilket

Efter frukost fick man lite fritid innan
föreläsningen. Killarna passade så klart
på att vattenkriga (det var ju ganska fint
väder). Ninib var såklart den som fick
mest vatten på sig @. Nu var det dags

för föreläsningen, men helt plötsligt
forsvann alla åt varsitt håll. Vi hann till
slut samla allihop. För att vara ärlig så
gick inte föreläsningen så bra. Vissa av
Grabbarna släpper loss på dans golvet under Zelges kick
tuffingarna tyckte att det var kul att "löjla" off fest
sig att de förstörde stämningen, Sedan
var det lite svårt att komma in i föreläsningen var fallet under denna tillställning. Genom att
igen efter de här små störningsobjekten, men träffa andra assyrier från Sverige stärker
efter många om och men lugnade de ner sig, ungdomarna sin identitet. Dessutom är
Efter föreläsninogen var det dags for en paus assyriska danser en del av vår kultur. I och
med att identitet och kultur vävdes in i
igen, ännu en gäng försvann ungdomarna.
varandra på veckoslutskursen passade festen
Som förväntat, var det enda som fick dem att bra som avslutning på kursen.
samlas igen, lukten på den goda lunchen, som
nu var klar. Efter lunchen fick vi lite fritid igen, Deltagare under veckoslutskursen i Enhörna
under vilken vi inte gjorde så mycket, tjejerna Siduri Poli, Gabriel Aydin, Ibrahim Kerimo,
var på sina rum och försökte rappa till några Andreas Kerimo, Sanharib Poli, Aram Kerimo,
låtar, medan killarna slängde sig på varandra, Nahir Poli, MattiAdam, Sargon Kerimo, Daniel
på en och samma säng. Klockan blev ungefär Jacoub, Barsoum Chammas, Dita Poli, Ninib
18.00 när det var dags för städningen. Det Aydin, Nisha Kerimo, Danielle Barsoum, Kima

Poli, Fadia Shahine, Simon Poli, Edwart Kerimo,

Shamoun Chammas, Murat Poli och Marie
Barsoum.

Siduri Poli & Nisha Kerimo

softade i stora rummet, andra glodde på tv,
vissa satt framför datorn och resten bläddrade
igenom Cosmopol ita n ( in klusive kil la r).
Som sagt vi hade det en lugn och fin stämning.
Efter att Cosmopolitan var utläst och datorn,
sakta men säkert, börjat krascha

bestämde vi oss för att servera
banana splitt. Vi tog fram halvliters
glas o fyllde på med lite glass, lite

banan och

lite sås så fick

mungiporna på
högre upp.

fotf aft peka

vi

ännu

När människorna ätit upp allting (och

bett om mer) tyckte vi att det var
dags med en film. Så CaUi och Matti
fick springa till Hallunda och hyra en,
passande, film. Jag, Sandra och Kima
hjälptes åt att plocka fram chipset

(1.5 kgl) och godiset. Utan att
överdriva, 3/+ äv snäsket hade hunnit
bli uppätet, redan innan filmen börjat.

Gabi och Matti kom tillbaka till

Samkväm
2003-o5-o1
Allt började vid halv åtta Oå det var meningen
att alla skulle samlas, men, men. Vid halv nio
började folket strömma in. Jag (Siduri), Gabi
och Matti (ansvariga) hade tänkt oss att ca.
10-15 pers skulle dyka upp, men "icke sa

föreningen med James Bond- "Die
another day" i sina händer. Och folket jublade
av glädje.

Vi satte på filmen, som egentligen bara var
komplicerad och överdriven, som alla killar
tyckte var skithäftig, med tanke på bilarna enligt
dom. Men med tanken på att deras tunga slank
ut så de började dregla varje gång
Halle Berry visades på skärmen fick
mig att tro att de gillade filmen av en
annan orsak. O

När filmen tog slut var det läggdags
for vissa Oå titta visaren passerat två.
AIla, killar också, började städa hela
stället tills det sken av glans och
tvättmedel. När allt var klart samlade
de sina saker och promenerade/åkte/
cyklade hem, och även om vissa
knappast höll ögonen vid liv visste
jag att alla hade haft det roligt.

Det som var extra bra var att det
gick bra, mest på tanke på att inga
Filmvisninig...

vuxna/ledare var med förutom de som
var ansvariga. Och kanske, bara
gick
kanske,
det så bra p.g.a. det (?). Tolka
det hur ni vill men jag är Iättad av att allt gick
så snabbt, bra och enkelt. Och att alla till slut
gick hem med ett leende på läpparna.

Nicke". När allt började rulla in hade, till vår
förvåning, 25 personer trätt in i lokalenl Även
om bara 4 av dessa var tjejer gick det bra
iallafall. Vi började steka korv för de hungriga
magarna sen satt alla och tog det lugnt, vissa Siduri Poli

$3,8å!

Camping
2003-06-20l2ll22

skymning, som perfekt och romantisk utsikt.
När alla båtar äntligen var framme vid ön och
Jag vet att jag upprepar mig ännu en gång när all packning var avlastad kunde vi sätta upp
jag säger det här, men det vore att bryta tälten. Det var inget större problem, de flesta
traditionen om inte jag skrev om det; kunde göra det oCh alla hjälptes åt. Förrestent
ungdomarna tog rekordet den fredagen, de var Nämnde jag att det regnåde och att det blåste
hela två timmar försenade. Det var tinkt att så kallt iet kunde?! Öet första vi gjorde när
vi skulle samlas klockan tolv i foreningen och alla var klara var att tända en brasä, just för
åkasåfortallahadekommit.Viåkteinieforrän att det inte var speciellt varmt. Efter maten
hände det inte så mycket, alla
frös och var så trötta efter att
ha rott hela dagen.

Vi satte oss vid brasan

och

småpratade. Men vad vore en
natt nära en sjö utan ett dopp
for Ninib och Babel. De hindrades
inte av vädret, de hoppade i utan
tvekan. Utöverden händelsen satt
vi hela natten framfor brasan och
berättade skräckhistorier, drack
te, varma koppen, varm choklad
ocn åt mackor medan Ninib och
Nahir "försökte" berätta en
skräckhistoria, vi ket misslyckades
totalt eftersom ungdomarna alltid
skulle driva och lägga till en massa
detaljer.
I

I samband med den vackara solnedgtngen sitter Sigge och delar
med sig av sina erfarenheter,
klockan Wå. tite mer än en halv timme senare
var alla våra fem bilar framme på cålo's vackra
skärgård, Innan vi gav oss ut på sjön, fyllde
nägra sina fickor med godis, medan andra gick

på riktiga toaletter får sista gången på-tre
dagar. Alla tog på sig flytvästar; vi ledare tog
varsin Uåt fyttO med packning och vad var det
nu igen..,ah, just det, ungdomar. Där började
jakten på en ö stor nog att hantera oss. Ja,
för att det var faktiskt den stackars ön som
fick stå ut med oss och inte vi med den, de
som var där förstår nog vad jag (Danielle) menar
(undrar om ön finns kvar).
På min båt satt jag och mina kära kompanjoner;
"när jag var 18"*Gabi, David och "låt mig ro"Tigge. Med de tre på båten lyckades vi komma
fram sist av alla, både på vägen dit och på
vägen tillbaka. Redan vid andra försöket, hade
vi tur och hittade den perfekta ön (det tog

bara 3 timmar). Ön som skulle bli vårt

pro-visoriska hem under midsommarhelgen var
strålande. En stor och vacker skog inbäddad
runt klippor med en underbar utsikt. Mitt favorit
ställe på on var en klippa med utsikt över hela
sjön, en massa segelbåtar; en stor släkt ankor
som simmade fram och tillbaka, gryning och

Gissa vem det var som lekte
väckarklocka morgonen därpå, om inte Gabi.
Förvånande var det ju inte med tanke på att
han gick och la sig direkt efter maten dagen
innan, alltså vid sju, åtta tiden på kvällen. Inte
heller förvånar det någon att hans
väckningsmetod inte skiljer sig från andra i
gängets metoder, alltså var det skrik och
hoppande som gällde, ungefär som bergsgorillor
under deras parningsakt, Det var midsommar
och solen vägrade visa sig.

Vi funderade, tillsammans med ungdomarna,
på att åka hem en dag tidigare. Vi tänkte äta
frukost och se hur vädret skulle utveckla sig.
Som tur var kom solen fram. Vem hade trott
att bara några solstrålar skulle ändra allas
inställning. Det var absolut inget snack om att
åka hem längre, på några minuter hade de
flesta redan strippat av sig ungefär tre lager
tjocka trojor och börjat sola halvnakna. Solen
skapade inte bara bättre inställning utan den
ledde till att vi insåg att det faktiskt fanns
mycket man kunde göra på denna ö. När har

vi stått så nära så mycket vatten utan att
börja slänga en massa vatten på varandra,
inte ofta måste jag säga. Årets vattenkrig
började när Nahir hällde minst två liter vatten

på en skadad Ninsun, som för en gångs skull
inte kunde försvara sig så som hon brukar. Hon
lyckades ändå blöta ner ganska många, eller
hur Sargon? Jag måste erkänna att hon flck
ganska mycket hjälp av sina medbrottslingar

kanske en och en halv timma, om inte två.
Förresten, harjag nämnt att han bara ärsjutton
är? Med en fantasi som hans, kan jag bara
säga att vi fick skratta en hel del, alla utom
Ninib kanske, som fick nog vid flera tillfällen.
Under resten av kvällen var det småprat, lite
diskussioner, faktiskt mycket intressanta, om
äktenskap, studier och allt sånt.
För min del var helgen helt enkelt perfekt; tre

dagar utanför samhället. Bara vi, vår ö,

naturen och den underbara soluppgången som

avslutning. Ingen stress, inga måsten

och
absolut inga andra människor än vi 17 ungdomar
från BKF. Sista dagen åt vi frukost, packade
våra saker och roddL tillbaka till samhället. Det
enda alla tänkte på var att äntligen få ta en
lång varm dusch, få sova i en riktig säng och
att få gå på riktiga toaletter.
vacker vy över camping

Danielle Barsoum

Sara och Siduri. Det var inte mindre än

tre ledare: Sargon, Ninib och Enkido,

som gav sig på Gabi (din egen bror Ninib,

hur kunde du?). Inte ens vår gäst Ilona
slapp bli blöt. Några stackare slängdes
till och med i vattnet. På tal om
stackare, jag har äran att utse ingen
mindre än Ibrahim Kerimo till helgens
"offer". Listan över allt han har fått gå
igenom under helgen vore alldeles för
lång och for pinsam om jag skulle nämna
allt.

Låt oss bara säga att han må inte ha
badat, men få personer kan ha känt sig
mer blöta ä n ha n. Någ ra av de
smartaste, som lyckades hålla sig torra,
var Daniel, Jesper och David, som lugnt
assyrier som ska ut i kriget mot...
höll sig utanför kriget och helt enkelt
njöt av att se de andra blötas ner (killar och
Paintball
tjejer, nu vet ni vem det är ni ska ge er på
2003-07-L7
nästa gång). Senare under dagen bestämde Äntligen, efter mer än ett halvt år av längtan
sig några for att åka och fiska. Enkido och var det dags för UFL att få gå på paintball.
Sargon tog med sig Nahir, Babel och Ninsun, Klockan var 13.00 när vi gav oss av från
vad sa Enkido nu igen? Just det, "för att fiska föreningen. Ungefär fyrtio minuter senare var
ordentligt".
vi fram me på " pa ntba I torpet" uta nför Haninge.
Där fanns, en barack full av gamla möbler och
Gissa hur många fiskar de fickl Inte en endal arm6 dräkter. Det fanns även flera stora
Jag och Nisha fyllde varsin båt och skulle också paintball banor som alla verkligen längtade efter
försöka fiska, men även det slutade med ett att få prova och några färg kulor på marken.
vattenkrig. Ninib och några andra var kvar på Allt stämde, vi var där i tid (konstigt nog), alla
ön och laddade med en massa ved för kvällen. var riktigt laddade inför spelet, och banan såg
När vi kom tillbaka höll Gabi på med hans "när hur bra ut som helst. En pytte liten detalj tyckte
jag var arton" historier. Han berättade om allt vi fattades ändå, det fanns inte en enda själ
han hade varit med om när han var arton, i där förutom vi. Hm... Klockan blev två, det var
i

I

då vi egentligen skulle ha börjat spela. Något
fel visste vi att det måste vara, när har vi
kommit någonstans överhuvudtaget tidigare än

andra??!! Trots

att vi inte ville tro

det,

misstänkte vi att vi hade kommit på fel datum.
Aldrig tidigare hade vi varit så slarviga och
glömt att titta igenom alla papper innan en
aktivitet. Tro det eller ej, vi stressade, samlade
30 personer på en kväll, skaffade fem bilar
och åkte enda till Haninge för helt enkelt
ingenting. Vi ringde ägaren och tyvärr fanns
det inte så mycket han eller vi kunde göra åt
saken. Klockan blev halv tre och ingen ville
hem så klart. Varför inte försöka ringa iilt några
andra paintball ställen, tänkte vi.
Vi trodde aldrig att det skulle gå

att boka sista

sekunden men, efter några desperata försök,
hittade vi underbara Södertälje paintball som
kunde ta emot oss samma dag klockan 19.30.
Det enda problemet var nu att det var fem
timmar kvar till dess. Så dår stod vi, med 30

ungdomar, mitt

ivad jag skulle

kalla

"ingenstans" och värst av allt med ingenting i
magarna. Vi bestämde oss för att åka titt

att göra det de är bäst på, alltså att

spöa
varandra. Resten går att lista ut själv, det var
skott när man inte fick skjuta, stanna kvar på
banan när man var träffad och egentligen
skulle ut, och självklart kampa istället för att
attackera, som gällde. Kampa eller ej, fuska
eller ej, ingen kom undan blåmärken. Ännu en
gång har jag äran att utse Ibbe till dagens
offer. Hans blåmärken qick noq inte att räkna.
Vår kära Ibrahim Kerimö fytldeio år den dagen
och så mycket som vi tyckerom honom kuÅOe
o
..
o
vi Ju Inte valja någon annan att
ge oss pä.
När tiden gick ut, och vi hade spelat klart fick

vi, med hjälp av ställets ägare, lura Ibbe till
att ställa sig i mitten av banan, det vill säga

mitt på en gräsmatta större än en fotbollsplan.
Han trodde att vi skulle ta gruppfoto, men det
han inte visste var att var och en av oss hade
sparat en massa skott till honom bara (vilken
födelsedagspresent!!). Det enda jag tror att
han kommer ihåg är ägarens röst, när han sa
till honom de följande tre orden: "LYCKATILL,
SPRING!!".

Det som hände efteråt måste ha
känts som rena helvetet för vår
älskade Ibbe, tänk er, att ha 29
personer som står och skjuter i
ryggen på en och det enda man
kan göra är att springa så fort man
bara kan. En riktig dansande
kyckling såg han ut som. Hans
stackars rumpa fick troligen lida
mest. De andra ungdomarna, kan
ni tänka er, såg helt tillfredställa ut.
De eller snarare vi alla, måste jag
erkänna, tyckte utan tvivel att det
var höjdpunkten på heta dagen.
Grattis ännu en gång Ibbe!
Vi avslutade det hela med en liten
samkvåm i föreningen, for dem som
ville. Så var det slut på dagen, med

Alla firar efter att vi "pepprat sönder" Ibrahim Kerimos bakdel...

två tängtade måt

äntligen

uppnådda, ett, att slutligen ha fått
gå på paintball, och två, att ha spöat Ibbe
och gjort honom till ett offer ännu en gång, på
ingen annan dag än hans egen födelsedag.

Haninge Centrum, där alla splittrades for att
välja mellan kebab, McDonalds och taco. När
alla hade ätit, och ungdomarna var klara med
sin jakt på "vem som är bäst på att irritera
försäljarna", kunde vi ge oss av mot Södertälje.
Vi hade fortfarande ungefär tre timmar kvar Danielle Barsoum
att vänta, vi åkte till Mälarbadet där vi solade,
spelade volleyboll och badade lite innan vi fick
Skidresa - Åre
gå på paintball. Äntligen, klockan 19.30, inte
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mindre än fem och en halv timmar senare än
planerat, var vi framme på SoOertalje paintball. Resan började med en lång och sömnlös
bussresa som varade i ca 10 timmar. Den
Ungdomarna var fortfarande riktigt laddade infor
började ca kl 22,00 från föreningen. Alla var

och Naramsin Kerimo visade sig vara bland de
förväntansfulla och hoppades på Oet bästa. Vi smidigaste. "Watch out" för "små raketerna"l
kom dit vid utsatt tid (ca kl 08.00) och med
turen på vår sida flck vi stugorna diiekt, vilket Eftersom vi stannade på Tegefjällen, fick vi
alla jublade över. Samtidigt som Ibbe fick ett åta tite på backen vid stugornå (iom for övrigt
nytt smeknamn: "Mine Mine Mine Mine Mine var större än Flottsbro!). Trots att många blev
Mine Mine..." (efter filmen "Hitta Nemo").
besvikna över att den var så liten var det den
Aldrig tid-igare blevjag (Danielle) så lycklig över enda möjligheten som fanns, så sena som vi
att ha fått syn på en säng. Förståeligt kan var. När hela gruppen väl kom upp på toppen
man lätt säga att det var med tanke på att såg man nästan ingenting, det blåste förfärligt
man hade försökt somna på en busstol i nio mycket och snön gjorde en blind, men jag antar
timmar. Men nejl Sova fick vi inte göra utan vi att det tillhör.

Efter de första metrarna märkte
man hur det tunna snötäcket sakta
men säkert blåstes bort och endast
is var under. Backen hade

förvandlats till en riktig

skridskobana. Oturligt nog gjorde
man missen att få med sig HELA

gruppen upp till toppen, vilket
betyder att även nybörjarna, som
aldrig stått på ett par skidor forut,
nu stod där uppe skräckslagna.
Några tedare bemödade sig själva
med att försöka hjälpa de

stackarna att komma ned, vilket
de allra flesta lyckades med. Men

Från vänster: Nahir, Ibo och Andy

tog på oss skidkläderna och gick mot

receptionen för att hämta våra skidor. Efter
ungefår en och en halv timme fick vi äntligen
alla på oss rätta pjäxor och skidor. la då skulle
vi upp till backarna men turen var inte med
oss den dagen eftersom bara en backe på
Tegefjäll var öppen, en röd backe var det
tydligen. För mig och izla innebar det inte
mycket mer än att den kanske hade någonting
med den röda färgen att göra.
Varken hon eller jag hade någon aning om vad
en röd backe var tills vi kom upp for den. Vägen
dit borde ha fått oss att förstå att det inte
var något lätt som väntade oss Iängst upp. I
liften höllvi på att ramla flera gånger. På vägen
ner eller snarare en tiondedel nerför backen
ramlade vi kanske 28 gånger var. När våra
vrister började värka tyckte vi att det nog var
dags att be någon nerifrån komma och ge oss
en lift ner. Då bjöds vi på en imponerande
sightseeing från en skoter.
Resten av gänget verkade hur glada som helst
över att äntligen få åka skidor. Naramsin Poli

Izla och Danielle hoppade ned i ban
kanten och hade inga planer på att
åka ned med skidoi.
De andra nybörjarna ryckte sig bara på kragen

och efter 45 minuter och tusen fall var de
äntligen nere. Det var då man märkte att två
stycken fattades. Så vi åkte upp igen och
började sökningen efter Danielle och Izla,
lyckligtvis fann vi dem och skickade upp en
snöskoter till dem. De två forsta hade blivit
räddade. Men ändå hade hela nedfärden nästan
bara gått ut på att vänta på varandra, vilket
man gjorde under resten av resan/ alla dagarna.
Man väntade och väntade och vääääntade.
Första skiddagen gick egentligen bara till för
att lära nybörjarna att stå, bromsa och volta
med skidorna. Ninib, Sargon och Enkido gjorde

några misslyckade försök att starta ett

snöbollskrig, men Oå ae märkte att alla var
helt utmattade efter den långa bussresan
bestämde de sig för att spara sina krafter till
ett snöbollskrig till senare.
Dagen kändes oändlig. Klockan 16,00 ungefär.
Var vi tillbaka i våra stugor tröttare än på flera
år, men ändå sugna på att vara uppe och njuta

av varje minut. Till slut blev det så att alla
bara var i sina respektive stugor och slappnade

av. Bodde man under tjejernas stuga tror jag
(Danielle) inte att man fick någon sömn. Tänk
er ett gäng med sju övertrötta tjejer; i Åre, i
en helt egen stuga och med en stereo. Jag
tror att orden talar för sig själva. Vår underbarå
kock för helgen, den käre Ninos Aydin, även
kallad Do-rit, hade middagen klar till klockan
18.00 Så fon magarna v1r full proppade av
Dorits mat, vilken fick MVG som slutbetyg, gick
alla upp till sina stugor igen.

I vår stuga fanns "TV-freak"-siduri och

phone-addicted "-Ki ma,
vilket innebär att det inte var
den bästa sammanhållningen
det kunde varit, men vi får

svarta backarnal Åka med de allra största
liftarna, som tog oss till topp! Sedan åka en

mysig kvällsåkning! Men nej. Så var inte fallet.
Utan Äre gav oslen smäll i ansiktet då ingen
av dessa önskemål uppfylldes. Först fick vi reda
ni att alla svarta backar var avstängda p.g.a.
aåtigt väder, "fcir mycket is". Eftersäm aft de
var stängda behövdes inte de stora liftarna
heller. Den dagen fick vi alltså noja oss med
röda backar. Man märkte av ganska snabbt
vilka som faktiskt var där for att åka skidor
och vilka som var där for att fika. Det handlade

"

skylla på trötthetent

De

smartaste den dagen var

Ninib, Sargon özz och
Sargon Kerimo, som hade
sovit under eftermiddagen
och som nu var piooa noo
att gå och besöka-Åre oyl
Under tiden spelade resten
Monopol (under Dorits
ledning) tittade på TV,

diskuterade eller helt enkelt
laddade infor morgondagens
åkning genom att äntligen ha
gått och lagt sig.
Efter frukosten andra dagen,

kom Willy, vår

kära
busschaufför, och hämtade Ungdomarna värmer sig själva med varm chocklad
oss. Alla utom Kima, som
kände sig lite dålig och stannade hemma. Willy alltså om Naramsin Poli-klanen vs. Ninosskjutsade oss till Kabinbanan, en av Åres teamet.
många stationer man kunde åka skidor på. Om
ja-g inte tar fel så tror jag att det ännu en Naramsin-klanen tjatade och ville åka svarta,
eller svårare backar, under hela resan. De ville
gång var en röd backe vi alla hamnade i.
inte slösa en enda sekund på något annat och
Det är nämligen så att vår kära Andy fyllde år stressade sig fram genom alla backar. Medan
den dagen och följer man UFLtraditionen måste Ninos-teamet hellre tog det lugnt och njöt mer
bara en sak ske; födelsedagsbarnet måste bli i liften än vad de njöt av att faktiskt åka. en
dagens "offer". Ni kan tänka er själva hur mulad regel for detta team är: gå på caf6 var tredje
han måste ha blivit den dagen. Att döma av kvart. Trots att Naramsin-klanen borde ha flest
korten som tog-s såg Andy ut som en riktig medlemmar hade Ninos-teamet lugnt många fler
snögubbe efteråt. Vi får inte heller qtömmå anhängare. Så sammanfattning: 89o/o av de
standard "offret" Ibbe som hittills inte har som kom på resan fikade, åt eller satt på snön
kunnat komma hem från någon aktivitet riktigt 3 femtedelar av resan.
lika frisk som han var innan aktiviteten" Siduri
får berätta mer om det- därför att för Izla och Observera att detta var en skidresa. När vi
mig var det raka vägen hem till Tegefjäll, där väl gick upp till en restaurang för att verkligen
åta överbevisade Siduri och Enkido sin dumhet
vår kära barnbacke väntade på osi.
genom att försöka öppna dörren till cafdet
I dag skulle vi åka till Åre by och få känna av genom ett rep, som var fäst vid ett fönster.
att åka skidor på riktiga backar; på de stora Efter att Siduri kämpat ett tag med repet och

verkligen inte kunde öppna fönstret (som hon
trsdde var dörren) kom Enkido som en spelande
hjälte och drog ännu hårdare. Det tog ett tag
innan vi insåg att det inte var dörren vi ryckte
i. Hur som helst så tröttnade de flesta redan
vid 14.00 och vi bestämde att vi skulle åka
tillbaka till stugorna, äta och sedan komma
tillbaka och åka kvällsåkning vid kl. 18.00.

När Izla och jag (Danielle), efter en och en
halv timme i en och samma lilla backe, fick nog
(notera att'vi lärde oss att bromsa, stanna
och åka ner for backen flera gånger utan att
ramla O) gick vi tillbaka till stugan och mötte
Kima. Knappt någon halvtimme senare fick vi
samtal av resten av gänget.
Skadad nummer ett, på UFL's
skidresa år 2003 var ingen
annan än Sara Poli. Hon hade
tydligen ramlat snett och vridit
fotleden lätt, Tack och lov var
det inget allvarligt, hon
väntade på att de andra skutle

en sten i Åresjön nedanför oss. Vi frågade
personalen som fanns på plats varför de var
stängda och fick svaret: "De öppnas inte forrän
i januari" Även om det stod på broschyren att
de skulle vara öppna och att en utav personal
manskapet tidigare under dagen sa att de

skulle vara öppna. Åre kunde lika gärna ha
spottat oss i ansiktet. För att inte bli bittra
och ledsna bestämde Ninib att starta kriget
han inte hann avsluta. Dagens offer blev
olyckligtvist Andreas som flck snö lite överallt.
Når våra skidälskare kom hem, irriterade, och

minst sagt genomblöta, var det inget annat
än bastu och avslappning som gällde.

åka t<tart och kom hem i lagom
bra skick.

På vägen hem stannade
bussen vid en ICA butik. Det
var nämligen så att vi alla
trodde att det inte fanns någon
kiosk eller livsmedel iTegefjäll,
därför fyllde alla på ordentligt
med godis, chips och choklad.
Kima, Izla och jag var även
redo att ta bussen ända dit

bara för lite sötsaker,

så

Ninib blir mulad av Nahir, Sigge och Sigge..
desperata var vil När vi gick ...Ninib
mular Sigge, Sigge och Nahir
in i Tegerjälls reception för att
fråga efter vägbeskrivning fick vi reda på att Mysigast var det, utan tvekan, i de äldre
bara 30 meter från våra stugor fanns ungdomarnas stuga- alltså Ibbe, Gabi, Nahir,
"Matboden", en minilivsaffär med precis allt man Babel, Andy, Sigge Oz och Ninibs. Där bjöds
man på glögg och sköna diskussioner. Monopol
behöver för att skapa en mysig kväll hemma.
var självklart huvudämnet i Ninos stuga, om
Äntligen var alla hemma, nöjda över dagens man inte spelade, diskuterade man spelet eller
åkning och proppmätta på godis. När det var bråkade om vem det var som verkligen hade
matdags var nästan alla så mätta att de inte vunnit. FörSargon, vår käre, men oroväckande
ville äta. Vem kunde ha anat att de ungdomarna pyroman, gällde bara skötseln av brasan och
någonsin kunde säga nej till köttbullar och for Enkido, vår media bevakare, gällde inget
potatismos. Vi var några få som valde att inte annat än lagringen av bilder.
åt<a på kvällsåkningen, vi som nästan tyckte
eå dag tre, alltså den sista dagen för skidåkning
synd om oss själva...
var alla verkligen på Ct Så vi skyndade oss
Då var det dags för kvällsåkningen alltså. Vi fort som ögat och gick iväg for att åtniuta
ringde bussen och mer än halva gruppen skidåkning. Denna dag blev det inte så mycket
hoppade in i bussen. Men när vi kom fram fikande förutom en gång, då vi stannade for
möttes vi av släckta lampor och avstängda lunch, vilket kommer bli en historisk lunch. För
backar. Hoppet inom alla sjönk lika snabbt som direkt efter att alla ätit klart tog Enkido, Ninib
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och Sargon tag i sin plan som de säkeft planerat

sista timmarna. Vi åt, duschade och hade
mänader innan resan och hoppaOe på lUUe. världens vatten krig i tjejernas stuga, där några
Som blev blåst rakt i ansiktet då ha; trodde killar blev inblandade. Så går det "if you mess
att alla var "på hans sida", Bevismaterialet är with girls". Allt började när några av oss tjejer
videokameran som visar en röd irriterad lbbe. tyckte att det vore roligt att överraska Siduri
Inte nog med det blev Ibbe mulad ytterliggare och Ninsun och ta kort på dem när de verkligen
en gäng- endast 5 minuter efter den första.
inte var beredda på Oet. Detta lilla skämt ledde
Medan alla höll på att mula ibbe var Nisha och till någonting man lätt kan kalla ett ordentligt
Kima på upptäcktsfård bland backarna i sin vattenkrig. Där fick vår älskade "städfreak"
alldeles egna lilla värld, samtidigt som Izla och Kima verkligen ångra att hon överhuvudtaget
Danielle blev utklassade av sexåringar på tog fram dammsugaren under resan.
barnbac(en. Men tyvärr slutade den här
skiddagen just då den började bli rolig och När^allt lugnade ner sig klädde alla på sig för
backarna stängdes. Vi lämnade backarna i Åre att äka till Äre centrum, vilket vi trodde skulle
for sista gången genom att mula Enkido poli.
vara ett livfullt centrum med tanke på alla
turister Åre besöks av varje år: Men nej, mycket
Willy (vår busschaufför) kom och hämtade oss, kan detta centrum kallas för men sist av allt
vi alla fick vänta på Xima och Nisha som hade kan det kallas livfullt. Klockan var knappt tio
haft den oturen att gå vilse och som därför och allt höll på att stänga, enbart en bar var
fick skjuts av en skoter, ända fram till vår buss. öppen och de var snälla nog att låta oss komma
Framme vid Tegefjäll var vi tvungna att lämna in. Några märkliga glassar tog vissa och vanliga
tillbaka skidorna, vilket var väldigt svårt. Nu alkoholfria drinkar fick det vara för de andra.
var det slut på riktigt, precis då man började Alla var på pertekt humör och försökte helt
tycka om den sporten, som man först tyckte enkelt ha roligt.
bara handlade om att åka upp och ner och
upp och ner och upp och ner. Om att ramla När vi kom hem, efter att ha sjungit "ja må
och volta och rulla flera meter ner och frysa. han leva" till Andy för tjugonde gången,
samlades de flesta i tjejernas stuga, som hade
Ja, om allt detta men egentligen också om så hunnit torka under tiden, for att äta inget
mycket mer, Jag (Danielle) vet inte riktigt vad mindre än Danielles gudomligt goda franska
det beror på, men det är så otroligt roligt att pannkakor. Sargon tände brasan, Enkido tog
äka skidor. Förhoppningsvis blir det här början kort, Ninib försökte desperat starta en
av regelbundna skidresor för många, för det är diskussion, medan Nisha och jag helt enkelt
definitivt många, om inte alla, som tycker att smälte in bland ungdomarna. Det var det gamla
skidåkning är hur roligt som helst. Nu ,ar vanliga, men otroligt roliga for oss UFL:are,
pjäxorna och skidorna inlämnade. Vivar ledsna som förmodligen alltid kommer att fortsätta
över att inte ha kunnat åka mer än så, men tjata och skrika på varandra, men som aldrig
det är inte varje dag man befinner sig i Åre, kommer att få nog av varandra.
skidstaden. Nu gällde det att njuta av dom Siduri Poli & Danielle Barsoum

Från vänster: Renjo, Sara, Siduri, Sigge K., Bobet, Ibo, Sigge Lahdo, Naramsin K., Gabi, Ninib, Ninos, Nahir
K., Andy, Nahir P., Ninsun, Nisha

ASSYRIAN KIDS
avr Nisha Kerimo

Som många av er redan vet så har vi många barn i föreningen i olika åldrar. För
något år sedan startades projektet UFL -Ungdomarna i Föreningslivet för ungdomar
mellan tretton och sjutton år gamla, det gjordes och görs fortfarande många roliga
aktiviteteq för de och de har helt enkelt kul samtidigt som de lär sig lite smått om
föreningslivet. De harn som är under tretton år ser detta och de blir mycket mer
desperata av att ha kultillsammans och de vill jätte gärna lära sig om föreningslivet
också.
För att exemplifiera detta vill jag här nämna med i kommitt6n skulle nominera sig själva och
när jag var under femton fick jag inte delta i resten skulle rösta på fyra av dessa som de
sädant, dä längtade jag ännu mer efter att bli tyckte skulle vara lämpligast för kommitt6n.
femton för att jag äntligen kunde vara med. Jag ska nu berätta om de olika aktiviteter vi
Men faktum är att när jag var femton öppnades har haft och i slutet av allt så ska jag berätta
BKFoch jag fickvara med iungdomssektionen lite om vart vi vill uppnå med Assyrian Kids
ialla fall. Men jag ska inte gå ln på det. Det samtidigt som vad vi har planerat för

jag försöker komma in på är att barnen vill aktiviteterförframtiden...
göra mycket och de började helt

enkelt klaga på oss, att vi
nästan aldrig hade någon

aktivitet för de osv. Självklart
så finns det ju aktiviteter för

dem, som: teatergrupp,

dansgrupp, musik lektioner men
de ville ha nåt mer helt enkelt.
De ville ha det som UFL, att ha
egna discokvällar, samkväm utan

några föräldrar, gå på bioT

bowling och liknande. Någon i
föreningen tänkte att det är
dags att starta nåt liknande för
barnen, jag vet inte vem det
var men det spelar nog ingen
roll. Jag ombads då att ta hand
om den här kommittön som ska

finnas för att ordna aktiviteter Barnen på filmvisning i BKF
för barn mellan åtta och tretton
och själva kommitt6n skulle bestå av tre till
Årsmöte/Samkväm
fyra barn tillsammans med mig, så att de också
19.O9.O3:
lär sig lite om föreningslivet.
Denna kvä.ll började med att vi hade ett litet
ärsmöte där vi bestämde vilka som ska sitta
Årsmöte och bildandet av "Assyrian
med i kommittdn, Innan vi började med
Kids"
röstningen. Jag började med att berätta lite
Jag tog ansvaret och började med att ringa om varför vi startade det här, det tog mig ca
runt alla barn som är medlemmar i föreningen 30 minuter att göra det... det var ungefär 25(upp till 50-60 barn) som är mellan åtta och 30 barn och alla pratade i mun på varandra.
tretton och informerade om vårt lilla årsmöte
Sedan fick alla var sin lapp där de skrev fem
som vi tänkte ha för dem. Årsmötet skulle bli namn av de elva som stod på tavlan, sedan
likt en vanlig årsmöte där barnen som vill vara började jag räkna rösterna och till slut så fick

dessa flest röster: Naramsin Poli, Axel Kerimo,

Kashir Poli, Sara Kerimo och Kinora Poli. Nu
sitter dessa fem med mig i kommittdn och
hjälper att planera vilka aktiviteter vi ska ha
och vad som ska göras på dem. Det var faktiskt
jätte roligt- att se alla barn så seriösa som på
ett riktigt årsmöte.

"DJ Nisha in tha House"

Det var många som blev besvikna för att de
inte fick vara med i kommittdn men jag hade
berättat för de att alla skulle få chansen att
vara med, var sjätte månad ska vi välja fem

nya barn till kommittdn, det lättade

förbereda innan alla började komma. Jag blev
förvånad över att alla i kommitt6n var där i
tid, jag tänkte: "det här kommer att gå jätte
bra"!
Vänta bara tills jag berättar om hur det gick
när vi skulle handla.."
Vi är nu i ICA affären i Hallunda och ska handla
godis och chips, det var det värsta jag
någonsin varit med om, jag hade bara fem
barn med mig men det kändes som om jag
hade alla 40 barn som bara skrek och
hoppade runt. De fem som sitter med mig i
kommittdn (ni vet vilka det är), alla jobbar
bra och vill lära sig men när det kommer till
godis & chips så är dem som fern åringar
hehehe... Till slut sa jag att det var sista
gången de handlar med mig men det var
ändä en kul grej!
Ja, ja sedan vänder vi tillbaka till föreningen
och fixar till borden tillsammans med de andra
ledarna lbrahim, Aram, Gabriel och Andreas
som ställde upp mycket för mig den kvällen
och Danielle anlände också strax innan 18.00
från Södertälje.
Klockan 18-19 började det bli en stor samling
av barn så vi gjorde en stor ring med stolarför
att kunna leka våra lära känna lekar. En av
våra rapportörer (Naramsin Poli) skrev så här:
"Det började kl. 1B men man kan säga kl. 19
eftersom det tar en timma tills alla barn kommer

stämningen..
Japp, efter vår två timmars
långa möte som egentligen borde
ta en halvtimme max, så var det
äntligen dags för filmen som vi
hade hyrt (Austin Powers).
Under filmen så bor3ade jag och
Danielle (som var till stor hjälp
den dagen) lägga fram all chips
och godis, ni skulle ha sett hur
alla tömde de tio skålen som
fanns framme på tlo min bara
och de blev aldrig mätta.
Jag förstår att barn tycker om
godis men efter att ha ätit så
mycket så trodde jag att man
äcklades, väl det gjorde inte de
här barnen i alla fall. Men det
viktiga är ju att alla hade kul!

Disco/Samkväm
11.10.O3:

Här bestämde vi att alla i kommitt6n skulle
samlas kl. 16 för att handla inför kvällen och

och så... ja, ni vet hur det går

tilll I alla fall när
alla barn var på plats, så satt alla ien rund
ring och fick lära sig alla andras namn genom
namn lekar som tex. "Tidnings leken" där det

är meningen att en ska stå i mitten och slå på
varenda ens huvud tills man börjargrina! Skoja!
Vi spelade några andra lekar också iom "Maffia"
där lilla Erido Kerimo var den sista maffian som
kämpade hårt mot staden och hade lite kvar

ville g_ora Halloween kvällen perfekt. Ledarna
var då jag, Danielle, Aram, Ibrahim, Nahir,
Sanharib, Kima och Ninib. Jag vet att ni nu
tänker "Aoo! Så många ledare?!" men tro mig
det behövs. Era barn är inte så snälla som ni
tro; tänk er bara 40 barn som bara
vill och vill och vill.
Vi ska nu gå vidare, klockan är nu
18 och alla barn är samlade intill
scenen. Nästan alla barn var
uppklådda i Halloween kläder och
många av de skrämdes faktiskt. Jag
öppnade kvällen genom att berätta

för barnen att vi hade en
överraskning för dem. De blev glada
men jag ska inte gå in i det nu,
kommer att berätta lite senare om
överraskningen.

visar sina "moves" tillsammans med Sharbel

men staden var for mäktig och vår maffia blev
besegrad !
Sedan blev det DISCO! Jaaa, alla dansade
och hade så himla roligt eller från början så
var det bara fyra personer som dansade och
alla andra kollade på men till slut så var alla
med. Vi lekte dansstopp och kram
leken under discot och vi hade jätte

Det första vi gjorde var att servera
barnen deras middag som Georges
Aydin hade lagat, det var burgul med
kött eller kyckling sås, jättegottl
Under middagen så tänkte vi ledare
slappna av lite efter all stress men barnen
längtade efter discot som skulle pågå i två
timmar bara, så de liksom "turbo" åt. vi hann
nästan inte ens äta för att barnen ville ha
disco så fort som möjligt. De vill aldrig ha någon
fritid, inte ens på fem minuter. Så vi startade

kull Det är i alla fall vad jag tycker

men alla andra nåtler nog med mig.
Jag tror det blir dubbelt så roligt på
Halloween festen eftersom vi alla har
blivit bättre kompisar!
Så ha det bra,

hej!"

Jag hade också jätte kul, jag tror alla
andra ledare hade lika kul. Alla var vi
utmattade efteråt men det är såna
kvällar som gör en glad och som man
vill minnas, det är när barnen har så
roligt!
Jag vet inte var jag ska börja, det
finns så mycket att berätta... men kan

säga så här att jag och Danielle Bethnahrin visar ungarna hur man egentligen ska dansa
planerade stort inför kvällens tema.
,ooo
Det skulle sovas över så vi hade en laaang discot direkt efter maten och det var action
på dansgolvet.
natt frarnför oss.
Allt började med att alla vi ledare samlades Vi hade två titt tre Dl's den dagen, nämligen
16.00 för att dekorera lokalen lite läskigt, vi DJ Aram och Dl lbbe, Vi hade våra speakers
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också Nahir och Sanne som trodde sis femll! Skoja... från fyra till typ tjugo personer
uppträda på TV, de var duktiga kan jag sägä och det tycker jag själv är jåttebra.
men tyvärr grabbar. Det var bara ett barndisco

Sen var det dags for den
låskiga filmenl Och den var
väldigt läskig och när jag säger
läskig så menar jag läskig men
ni förstår nog att det är

meningen, eller det var i alla fall
vad jag trodde! Jag blev jätte
o...ö
förvånad när vära ledare fick
kritik för att barnen blev skrämda
på halloweenl Vadå ska filmen
vara komedi? Om ni inte vill att

era barn ska bli skrämda

Barnen utklädda

i

samband med Halloween

inget mer. Så hade viju våra äldre barn Danielle
och Kima som dansade bland barnen.
Det bästa var ju barnens klädsel, jag säg
Marilyn Manson ansikten överallt alltså och jag
fortfarande mardrömmar. Jag ska inte gå så
dj_upt in i det här utan jag ska låta barnen,

våra rapportörer

berä1ta

så

skicka inte dom på en fest eller
nått som heter HALLOWEENI För
att jag väntar alltid på halloween
för att bli skrämd och ha kul!
Och ja tänker inte låta kritik
forstöra för alla dom som vill ha
en läskig halloween och det är
dom flesta!

Efter den LÄSKIGA filmen så
skulle ledarna berätta mSruCn historier som
var mycket LASKIGA!! När dom hade berättat
dom LÄSKIGA historierna så gick vi på en
spökrunda genom hudro där alla gick ner till
korridoren och ledarna låtsades att nått hemskt
hade häntl Sedan gick alla upp mycket nära

resten:

"Jaaa...då var det dags för
halloween den enda kvällen som
du verkligen blirskrääämd! Det

är det som är meningen i alla
fall. Allt skulle börja kl. 18.00
men den har gången kom ingen

för sent för att de ville

förbättra sig så de kom för
tidigt och fick stå och vänta i
ett rum i en timma. Ett tips:
försök att komma aå Oet står
att du ska komma nästa gång,
I alla fall den hemska natten
skulle börja med att alla barnen
skulle äta! Ooooooooo! Vi fick
jättegod mat, det var kött och
kyckling med spagetti, LYX! När
alla hade käkat mat så var det

dags för det traditionella...

DiSCO! Det var jättekul men för

Barnen försöker skrämma varandra.., om de bara visste vad som

väntar...

mig så var det ganska så svårt att dansa varandra och såg blod (låtsas) överallt och
eftersom jag nyss hade käkat mat, juste... när vi kom in i biljard rummet så var Danielle
dansarna ökade från fyra personer till hela mördad (på låtsas) och Andreas kom ut ur

toaletten som mördaren och det var mycket Till slut gick vi alla tre för att handla. Den
LÄSruCf t Sedan så sov vi vid k|.04.00. alla här gången handlade vi inte godis utan nu köpte
vi kakor istället, många olika soften Vaför inte?
LYXI Så mycket fick inte ens

ufl's ungdomar... i alla fall.
Efter att ha handlat så gick
vi till föreningen. (jag slapp
bära nägra päsar). När vi väl

var framme så fanns inte

Petra är trött och

vaknade kl.10.00 och fick frukost, när vi åt
frukost så kollade alla på filmen igen och blev
piggal Så var det slut for Halloweenl Alltså
tack så mycket for ledarna och den LASflCn
natten!
Betyg: 10/10
Kommentar: mycket lyckad kväll eftersom den
var läskig och det är det som är meningen!
Så ha det bari hejl
// Naramsin Poli och Axel Kerimo
Hahaha, de skriver så roligt, vi fick mycket
kritik med all rätt men barnen har faktiskt rätt,
Halloween går ut på att skrämmas men kanske
inte med en sååå läskig film som får mig att
rysa fortfarande...
Men den här kvällen var verkligen lyckad och
alla hade så himla kul, det är det som är det
viktiga för mig och alla andra ledare. Förresten
överraskningen var den läskiga promenaden
genom foreningen, barnen berättade lite men
det går verkligen inte att berätta med ord.
Man måste ha sett det... hahaha....
Först och främst var jag i Hallunda centrum

för att handla inför kvällen. Jag trodde att jag
skulle klara det ensam men sen så träffadeiag
på ruiniO och Ibrahim, som också hjälpte mig
på kvätlen.

mycket kvar att fixa, klockan
närmade sig 1B och barnen
började droppa in en efter en,
Alla ledare fanns redan på
plats. Jag låter Naramsin ta
ordet lite grann:
"Jaa, pyjamasparty betyder
att man ska ha pyjamas på
sig och festa! Men vi ville
ändra på Oet når vi såg att
av de 25 barn som var där
så hade bara 3-4 barn på sig
sina pyjamas. Det var då de
3-4 töntiga barnen, en av de
var självklart jag självl

Vi skulle i alla fall äta först och det tog typ
en timma då alla skulle bestämma sig för vad
de skulle ha, eftersom vi skulle beställa mat.
Alla assyrier älskar ju mat; i det här fallet pizza!
Men barn är ju barn så alla kunde ju inte äta
en hel pizza. De som var lite äldre då fick pendla
mellan borden och små äta det som var kvar,
hahaha! Precis som planerat... "
Det var exakt så de gick till men det var inte
allt. Efter maten så Uo6aOe vi leka lekar som
blink-leken osv. Danielle tillsammans med Ibbe,
Nahir, Sanne och Gabi fick stanna kvar med
barnen för att fortsätta lekarna medan jag och
Ninib hyrde film. När vi var tillbaka så hade
Danielle hunnit slita ut vartenda hårstrå som
hon hade på huvudet. När hon såg mig kom
hon nästan springande mot mig och sa: "Jag
förstår nu exakt hur du känner dig och varför
du skriker på deml"
Det är nämligen så att Danielle har alltid försökt

att lugna ner mig när jag försökte få barnen
att lyssna lite. Jag brukar skrika efter 30-45
minuters slit, för att få de att lyssna. Äntligen
började hon förstå mig, det kändes psykiskt
skönt.
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Efter att ha tittat på filmen "Dum och
Dummare" och ätit fruktsallad med glass så
samlades vi alla i biljard rummet och började
berätta roliga historier för varandra. Efter en
timmes mysig fika med kakor och historier så
var det dags att lägga sig, klockan var då
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kommer in så ser jag att några av barnen inte
är i sina sovsäckar. Jag fick hjärtattack! Jag
springer till stora lokalen och ser att 5-5 av
dessa busar som jag snackade om, försökte
göra ljud genom att slå på tofsUanken! Klockan
var 05.45, jag blev rasande och lät alla dessa
sitta uppe med mig tills de
blev utbrända. Klockan
blev halv sju och alla höll
på att somna stående, till
slut fick de gå och lägga
sig.

Men de forstörde mina
planerl Jag skulle vakna
innan alla för att köpa en
lyxig frukost till dem, och
till och med fixa frukosten
innan de hann vakna...

Lyxiga frukosten blev av
men inte på Oet roliga
sättet som jag hade tänkt
mig... nu hoppas jag att
alla tar lärdom av denna

helg och inte gör om

samma misstag igen!
...för att Nahir Poli berättar

SK

Efter den här helgen fick

alla straffas kollektivt,

02,00 på natten. Det tog mig en halvtimma
att få de i sina sovsäckaq men inte nog med
det fick jag också stå där som ett träd och
väntade på att alla skulle somna. Det var några

genom att avbryta aktiviteterna tre månader
framöver, Men snart startar vi igen, hoppas på
början av februari...

som hade planerat bus.

JULBORD/ BARN PASSNING:
Här hyrde vi en lokal i Hallunda för att kunna
passa de barn vars föräldrar som gick till vår
exklusiva julbord som hade anordnats av alla
som är involverat i föreningen. 70-80 tror jag
att det vaq Assyriska rätter.

Nästan alla sov förutom 6-7 personer och
det var just dessa som planerade att busa!
Klockan var nu 04.00. De hade fått mig att
stå där i två timmar nu. Jag gick till rummet
för att försöka sova, vissa av ledarna var kvar
med barnen för att också sova med dem. Jag
var utmattad och ville sova men helt plötsligt
hörde jag världens ljud från barnen så jag
sprang dit, så ser jag att alla la sig ner så fort
jag kom in (som om jag inte såg dem). Jag
väntade lite till och gick tillbaka igen och nu
hade det gått en halv timma och då tantte
jag: "jag är inte där och inte ett enda ljud, de
måste ha somnat". Äntligen fick jag sova
klockan 04.30.
Helt plötsligt vaknade jag av ett ljud som om
Teven hade exploderat! Jag springertill barnen

for att kolla om alla mådde bra och när jag

Vi skulle få lokalen klockan sex på kvällen så vi

gick och handla inför kvållen vid fem, sedan
skulle vi till lokalen men den bilen som skulle ta
oss dit vägrade att starta. Det började bli
stressigt eftersom som vanligt så kom många
barn tidigare än förväntat så vi skyndade oss
till lokalen och efter fem minuter började det
droppa in barn. Åldersgränsen var 5-13, vi hade
tre som var fem år gamla.. en av de Sara Dag
hade redan efter fem minuter börjat ångra att
hon ens kom men sen när hennes bästis Athrin
Kerimo äntligen dök upp blev det himmelriket,
hahaha...

När alla var samlade kom Aziz Poli med två
stora påsar med matlådor i, från julbordet.
Gissa om det var god mat?l Som tur så kom
maten precis i tid, det blev helt tyst i lokalen
och alla bara åt.

Vad vill vi uppnå med Assyrian Kids?
Det vi vill åstadkomma med Assyrian Kids är
att barnen ska lära sig lite smått om
föreningslivet, eftersom det är de som ska ta
hand om UFL efter oss samtidigt som de har
kul. Det ska liksom gå nivå-vis, att ungdomarna
som finns nu i UFL ska ta hand
om ungdomssektionen och barnen
som finns med iAssyrian Kids ska

ta hand om UFL och därefter
ungdomssektionen. Men det är

inte bara det man lär sig i
föreningen utan genom de
föreläsningar som man har haft
och kommer att ha lär man sig
också mycket av, det beror på
vad det är for föreläsning.

Tjejligan väntar pB godis och chips

Efter maten så korde vi med det gamla vanliga,

Plus att efter en viss ålder så
börjar man ta större ansvar i
föreningen, så som jag gör nu
t.ex. Och det är till stor nytta
även utanförföreningen. Man lär
sig, för att börja med, att ta
ansvar och sköta det på rätt sätt
i rätt tid. Man lär sig att kritisera
och ta emot kritik. Man Iär sig
att stå på sig och våga...

lekar. Eftersom vi inte hade någon musik
utrustning så kunde vi inte ha något disco så Meningen med allt det här är ju också att
vl körde med olika softers lekar. Vi hade däremot barnen ska lära känna varandra och ha kul
en liten bergsprängare som vi forsökte använda
oss av, vi gjorde en liten disco på en halvtimme

där alla fick röra på sig lite. Sedan så kom
tomten in helt plötsligt, tomten hade inga
presenter med sig men barnen fick önska sig
presenter genom att sitta på hans knän,
Majoriteten ville ha bilar kan jag säga men
tomten svarade då: " forst får ni skaffa körkort
sen får ni bilar, Oå får jag längre tid på mig.
Hehehe..."

tillsammans men samtidigt lära sig lite om allt.
Det enda jag begär av föräldrarna är att ha
tålamod, det är forsta gången jag tar ett så
stort ansvar så det är ganska nytt för mig.
Allt tar tid att verkställa. Man har så mycket
id6er och man vill göra så mycket, man vill lära
de mycket men det är inte enkelt... Det krävs
mycket tills man når dit, det krävs penga[
barnens förståelse (vilket är jätte svårt) och
förä ld ra rnas förståelse...

Tomten var kvar ungefär en timma, under Det konrmer att ta några år eftersom man inte
den tiden planerade några av barnen att kan se om man har lyckats förrän barnen har
avslöja tomten, när han var på väg ut så blivit gamla nog för att ta hand om UFL... Men
hoppade ca fem barn på honom och det visade
sig att tomten var en hon... jag avslojar inte
mer.

Efter att tomten hade gått så hade vi musik
på igen och barnen hade det bra. Vid det läget
började föräldrarna komma för att hämta sina
barn. Så kvällen nådde sitt slut igen och vad
jag vet så var det lyckat kväll och alla hade
kul.."

vad jag tror så kommer det här att funka precis

som planerat, det funkar redan nu, vi har börjat
med det roliga nu men nu ska vi försöka blanda
det roliga med det allvarllga.
För mig är ett nöje att jobba med dessa barn,
jag är inte bara deras ledare utan också deras
vän...

Ha det bra!

Det gamla Bethnahrin IF
och det nya

Assyriska Botkyrka

FF

Av: Ninib Aydin

Sedan 1998, då BIF grundades, har målet för laget varit att engagera föreningens
ungdomar och äldre i fotbollen. Under BIF's årsmöte 2Oo2 beslutade man att en
storsatsning skulle göras inför 2OO3 säsongen. Man vilt avancera till division 6,
Med storsatsning innebär det en lång och tung försäsong, Med intensiva träningar,
där fys och kondition ingår.

Man inledde försäsongen tidigt. Redan

november månad började i nomhusträningarna
i Botkyrka hallen. Yilmaz Poli, som varit tränare
sedan 2000, körde hårt med grabbarna och
gav oss givande träningar. Efter juluppehåttet

BIF avancera vidare till slutspel då man möte
erfarna lag från de högre divisionerna. Även i
den andra turneringen, som gick iTumba, var
det bittra miner. Man kunde inte gå vidare till
slutspel dock fick laget erfarenhet och bra
träning.

förhållanden och många av grabbarna valde
att stanna hemma istället för att kämpa i kylan.
Så fortsatte det fram till att solen inte skämdes
Iängre och började visa sig mer i himlen.

spelade BIF tre träningsmatcher. Då inte ens
halva laget kommit på träningarna och istället
jäst hemma, kunde träningsmatcherna bli
intensiva träningar inför säsongen. Det visade

i

inledde man det nya året med två
utomhusträningar: en löpträning och en
fotbollsträning i Brunna IP. Det var hårda När utomhussäsongen kommit igång riktigt

Från ovan vänster: Antonio Moussa, Ninos Aydin, Sanharib Poli, Hammurabi Poli, Sargon Hawsho, paul
Poli. Från vänster nedan: Tiglat Lahdo, Ninos Poli, Dia Najaf, Ashur Poli, Ninos Kerimö, Ninib Aydin.

Under inomhussäsongen spelade BIF två sig dock att matcher går bara att vinna om
turneringar. Den ena som gick i Liljeholmen var man ärfulltränad. Den första träningsmatchen
för lag i divisionerna 4-8. Tyvärr kunde inte gick mot Vanderes som spelar i division 4. I
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hela 30 minuter lyckades BIF spelarna stå

::

emot

halvlek kunde Babylon stiga av planen nöjt med

det intensiva trycket, Dessutom kunde BIF en 1-0 ledning.
ibland ta över spelat och spela bländande spel.

Spelarna i BiF var riktigt förbannade

då man tyckte att målet var ett

orättvist offside måt

och
motståndarna spelade riktigt fult.
Med Morris följande ord gick hela
laget ut på den kyliga planen och
gav Babylonierna en riktig MATCH: "
...vad är det med er grabbar, vi är
bättre än dem, Vi ska gå ut nu och
spela fotboll och krossa dem". Dessa
ord gav spelare i laget alla en rejäl
adrenalin kick. Babylon mötte nu
spelare som inte var rädda för något,

spelare som trotsade kylan och
regnet. Spelare som bara gick in för
att vinna oavsett om motståndarna
tillät det eller ej.

Kort inpå andra halvlek kvitterade
Ninos Kerimo till 1-1, efter ett fint
inspel av Ninos Poli. Redan en kvaft
efter kvitteringen kunde Ninos Poli
Men Vanderes var för starka och kunde därför trycka in bolten i mål efter passning av Ninib
vinna matchen med 5-0. De resterande Aydin. Babylon som blev chockade av BIF
matcherna gick mot syrianskas juniorer och
ett division 7 lag från västra Stockholm. Aåda

Bethnahrin IF's ständiga lagvärdar Edvart Kerimo och Murat Poli.
Övriga: Feyyaz Kerimo och Nathan Lahdo.

dessa matcher förlorades men BIF gick ut med
huvudet högt. Man kände att matcherna gav
bra träning och nu väntade serien där allt kunde
hände.
FC Babylon vs Bethnahrin IF
Med en lång försäsong i bagaget och tre
träningsmatcher kände BIF att man kunde
prestera bra resultat. Men något BIF inte visste
var att, för att avancera från division 7 innebär
det att laget måste inneha kontinuerlighet
under hela säsongen. Något som BIF inte hade
under forsäsongen. Serien inleddes med en
oavgjord match mot Folksam och en vinst mot
lokal konkurrenten FC Babylon.

Under hela året hade det varit en massa
forsnack inför matchen - Oåde på Babylons
hemsida och bland vänner. Med motivationen
på topp och heta känslor bjöds det på en match
båda lagen sent kommer att glömma. Man
väntade storpublik från båda sidor. Men innan
matchen fick börja så fott himlen ner mot Brunna

IP och kylan tog över. Publiken svek men
känslorna bestod. Efter en ful och tuff första

Nahir Poli, Ninos Kerimo, Sargon Kerimo, Paul Poli,
Sargon Hawsho och Antonio Moussa byter om inför
match mot Lautaro, som BIF vann med 5-1.

vaknade till liv efter 2-1 målet och började
pressa framåt. De lyckades skapa en massa
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chanse+ då BIf backade hemåt för att försvara
sin ledning. Med en storspelande Hammurabi
kunde Babylon inte forcera in en kvittering och
BIF gick ut som segrare. Laget blev överlyckliga

av segern och kände nu att det var omöjliga
att stoppa.
Berg och dal bana
Kanske satt Babylon matchen
fortfarande i benen och huvudet.
Kanske var det att vi saknade vår

:

match mot Blue Moose. Matchen slutade 1-1,
tack vare en storspelande Hammurabi, och
Babylon kunde ta över ledningen.

Bethnahrin IF vs FC Babylon
Efter sommaruppehållet hade BIF en frisk
målvakt och taggade spelare. Lager började
vinna men distansen till Babylon och Blue

målvakt Hammurabi eller kanske var

det ett underskattat lag vi möte.
Bethnahrin IF mötte nu Pappas
Pojkar. En enkel match trodde man.
Det såg så ut underförsta halvlek.
Matchen kunde ha avgjorts redan
efter 15 minuter. För under forsta
kvarten hade BIF över 5 glasklara
målchanser som de borde ha satt
och så fortsatte det under första
halvlek. Halvleken slutade inte 100 utan "bara" 1-0. Man gick ut med
underskattning och det straffade
sig tyvärr, Pappas pojkar lyckade
göra 5 måt på fem målchanser och
vann matchen med 5-2. Laget var
chockat och nu var man inte längre Samling inför andra halvlek
oöveruinnliga.
Moose var alltför avlägsen. BIF skrapade ihop
poäng efter poäng och nu hade man ännu en
Man kan summera hela säsongen som en berg stor match att spela. Ytterliggare ett lokalt
och dal bana där dalarna var långa och djupa. derby mot FC Babylon. Förutsättningarna var
Kommande fem matcher var av samma karaktär: perfekta för BIF. Vackert väder! Babylon var
BIF gick ut med en ledning på Z-O eller 3-0 piskat att vinna mot BIF for att man skulle ta
men förlorade matchen med 3-2,4*3, eller 5- första ptatsen. Vid oavgjort eller förlust så skulle
4. Då målvakten är skadad och man har en Blue Moose vinna serien. Bethnahrin däremot
spelare, som för övrigt inte kan greppa en boll, behövde varken vinna eller forlora. Man hade
vaktar buren då förlorar man oavsett om man redan säkrat tredje platsen. Men mer stod på
gör + mål i en match.
spel än bara poäng. Det var äran BiF spelade
för och sin publik. Över hundra personer hade
Många spelare var skadade eller så flyttade tagit sig till Brunna IP. Det var ett darrigt
de till andra städer för att plugga, Babylon som beträdde plan.
Kontinuerligheten saknades och laget förlorade
många viktiga poäng dessutom avgick Yilmaz Men förutsättningarna för BIF ändrades
Poli som tränare- då han kände att han inte drastiskt då nästan halva laget inte kunde
längre kunde vara kvar som tränare. Dels på närvara under matchen. Ett spöke för BIF var
grund av att han startade ett nytt projekt i att många av spelarna jobbade på lördagar.
Botkyrka dels på grund av att laget inte visade Då nästan alla matcher spelades på lördagar
den uppskattning han borde ha fått. Grabbarna saknades spelarna. Just denna match hade BIF
i laget fick nu klara sig själva och fick en maximal otur. En spelare var tvungen att åka
nysta rt.
till Östersund, Två var sjuka. Tre var tvungna
att jobba. Dessa var ordinarie och hade inga
Innan serien vände ledde Babylon och Blue ersättare. Men BIF gick ut med mod och spelade
Moose serien överlägset och BIF hade en svår en match som Babylon sent sent kommer att

glömma. Förvissa kunde Babylon ta ledningen
med 1-0 direkt vid start av Muchlos Adam.
Men kort därefter fick BIF en frispark 30 meter
från mål. Sargon Hawsho steg fram och slog in

punktera matchen för att känna sig säkra. Men
BIF gav inte upp så enkelt. En kvarL från slutet
fick Ninib en framspelning av Dia som han enkelt
satte vid stolproten. NU var det ett skälvande
Babylon mot ett hett Bethnahrin.

Målchans efter

målchans

skapades, och Morris och Ninib var
bara en hårsmån från att kvittera
och skicka Blue Moose till division
6.

Denna gång stod Babylon emot BIF

attacken och lyckades vinna
matchen med 2-3.

En tredje plats
Tack vare Bethnahrin IF, som
lyckades spela oavgjort mot Blue
Moose och vinna över Babylon så
kan man säga att vi avgjorde
serien. Hade inte BIF tagit poäng
mot Blåa älgarna skulle inte
Babylon ta första platsen.
Tack vare en stark höstsäsong och
stora matcher mot Babylon och
Blue Mosse lyckades BIF ta en

tredje plats och på så sätt visa
att man
kommer
att göra ett
o.
o --.
platsen nästa
anspräk pä första

år och ta ett kliv upp

i

seriesystemet. Man undrar hur det
hade gått om spelarna varit friska
och stannat kvar i Stockholm,
Hade vi inte förlorat poäng mot
bottenlagen då skulle BIF spela i
division år 2OO4.
Ny huvuds§relse

Hela laget samlat under BIF's avslutning Sargon Hawsho

tal på Middagen.

för

Bethnahrin IF
Under tre hela år fick Yilmaz Poli
ensam ta hand om föreningens
grabbar iBethnahrin IF. Utan
håller ett någon styrelse eller hjälpande
hand. Därför tog man beslutet
under planeringshelgen att tillsätta

bollen i målvaktens vänstra kryss isamma anda
som Beckham. Klart det finaste målet för i år.

en ny huvudstyrelse- en styrelse som skulle
ta hand om det administrativa arbetet och allt
dä rti

En oerhörd glädje spred sig bland spelare och

publik. Men glädjen blev kortvarig. För domaren
dömde en straff till Babylon som de tyvärr satte
bakom Hammurabi. Efter straffen tog BIF över
halvleken och pressade för ett må1. Babylon
inledde andra halvlek med ett snabbt mål och
utökade ledningen med 3-1. Nu ville Babylon

I

l.

Un

gdomssektionen som fick fortroendet

att för detta uppdrag såg till att detta

uppfylldes.
Ett Årsmöte for BIF anordnades den 6 oktober.
På dagordningen skulle en ny huvudstyrelse
väljas och ett officiellt namnbyte skulle klubbas
igenom.
Till ny huvudstyrelse valdes fyra personer in:

Botkyrka FF. Organisationen kring laget har
ändrats och en ny storsatsning har beslutats.
NU är det division 5 som gäller inom tre år.
Omöjligt kan man tycka men just nu ser det
väldigt ljust ut för vårt "nya" lag Assyriska
Botkyrka FF.

Mulle Adam (ordförande)
Ninos Ayd in (ad ministrativt arbete)
Hammura bi Pol i (sekreterare)
Ninos Poli (sponsor ansvarig)

Länge ville fotbollslagets grabbar byta namn
på laget. För att associeras som ett assyriskt
lag och ett lag i och för Botkyrka valde samtliga
närvarande i årsmötet att rösta enhälligt a1t
byta fotbollslagets namn till "Assyriska Botkyrka
FF". Därmed är lagets officiella namn Assyriska
Botkyrka FF. Under årsmötet klubbades att nya
dressar skulle köpas in för både herrlaget och
damlaget och att en storsatsning skulle ske
för att ta upp laget till division 5.
Dessutom skulle styrelsen hitta en ny tränare
då yilmaz Poli inte längre kunde träna laget.

Bethnahrin IF blir Assyriska Botkyrka

Vi har lärt oss av historien och med

motivationen på topp och en bred trupp så
har vi bara oss själva att spela mot.
Som en avslutning på säsongen anordnades
en av^slutnings middag för laget. Stämningen
var på topp och en ny framtid väntar Assyriika
Botkyrka FF.

Bethnahrin IF i London
Av: Ninos Aydin
Spelare och ledare, hade kommit överens om

FF

Ett nytt årsmöte arrangerades i samarbete med
ungdomssektionen. Då laget spelade utan
tränare under halva serien och man inte hade
någon styrelse så var man tvungen att göra
förändringar. En ny huvudstyrelse valdes och
de fick iuppdrag av årsmötet att nya
lagdressar, hitta en ny tränare och hitta nya
spelare. Lagets namn har ändrats till Assyriska

at-t laget skulle åt<a på ett träningsläger, men
frågan var vart? Ninos Poli kom meO eti förslag,

att vi kunde

åt<a

tilt London och genomfora

träningslägret där.
Ninos Poli var överLygad om att resan skulle
bli billigare än om man skulle åka till någon
svensk ort och bara träna. Han menade att
det fanns en Assyrisk forening som har ett

På besök till det välkända slottet "Windsor Castle", utanför London. Besöket anordnades isamband med
träningslägret i London, England.

fotbollslag som håller samma klass som BIF,
och att de skulle ta hand om oss samt att de
skulle kunna ordna en träningsmatch. Vi tyckte
att iddn var bra och vi beslöt oss för att åka
tilljätte staden London, Under perioden 2 - 6
april 2003 genomfördes resan,

Avresa
Den stora dagen kom. Tränaren Yilmaz Poli

tillsammahs med 10 spelare samlades

i

föreni.ngen.för avresa till Skavsta flygplats, där
såg vi Boeing planet som skulle ta oss till ett
helt nytt främmande land som de flesta av oss
aldrig varit i.
Vi landade i Stansted flyg plats och väntade
på en av Englands Rssyriska föreningens
Medlemmar Ninib Lamassu, och som tidigare är
en gammalvän till Ninos Poli och Yilmaz Poli.
Ninib och en annan medarbetare som tillhör
deras förening korn och plockade upp oss och
körde oss till Ninibs hus, där bjöds det på te

och smörgåsar som Ninibs Kära hustru

Shoshane hade ordnat, vi åt och hade en liten
djivate med Ninib och hustrun och när alla var
mätta sä rörde vi oss vidare mot pensionatet
som viskulle bo i.

som heter Nandos där de serverar stark mat,
vissa av oss fick ont i magen av den starka
maten.

pubbesök
Efter allt ätande så drog vi hem for att göra
oss i ordning, vi skulle dra ut till de kända
engelska pubbarna som vi har hört talas om i
Sverige, så vi drog ut till South Ealings kvarter
och valde ett ställe som heter Edwards place,
vi valde det för att vi har bekanta i Sverige
med samma namn, kvällen slutade med att alla
hade roligt och gemenskapen var i absoluta
topp klass.

British Museum
De flesta av oss vaknade vid eftermiddag

efter
hårt festande och många baksmällor, så halva
dan var förstörd men vi beslöt oss för att åka
till London stad med subway (tunnelbanan) där
skulle vi besöka British museum där de har
skatter från det gamla Assyriska riket, vi såg
vår kära Tawro gefonoyo - den bevingade
tjuren staty som var enormt stor och andra
dyrbara skatter som Engelsmännen stulit från
vårt folk.

Windsor Castte
Morgonen därpå hade Ninib
planerat att vi skulle åka till
ett känt gammalt anrikt slott

"Windsor Castle" Alla var
redo for avfärd forutom två
(Antonio, Delgado) som
behövde minst en timme till,
de tyckte att skönheten och
att styla håret var viktigare
än oss andra, så vi fick vänta
en timme extra på dessa
grabbar men det var det
värt, så mycket skrattglädje
vi fick ut av de två grabbarna
var höjd punkten på resan.
Efter en timmes försening så

åkte vi till Windsor Castle,
efter att vi tittat på slottet
och dess berömda
sevärdheter så satt vi
allihopa och fikade

Assyriska Huset
föreningen.

i

London, vi möttes av

ende ovationer när vi entrade

tillsammans.

Efter mycket tittande och tomma magar sä
skulle vi vidare för att äta mat i närheten av
South Ealing där vi bodde, vi åt i ett ställe

Buckingham Palace
Efter många spillda tårar och upprörda känslor
beslöt vi oss för att vandra till Buckingham
palace och se på nig aen.

Efter mycket vandring blev de flesta hungriga Efter all uppståndelse kring oss så åkte vi till
och ville äta mat, så vi gick till en lyx deras förening för att bli bjudna på middag.
restaurant vissa tyckte att det var dyrt så de

valde MC Donalds som låg tvärs över gatan,
sedan tog vi subway för att åka hem, Assyriska
föreningens ungdomsstyrelse och Ninib
Lamassu anordnade en Turgomo (föreläsning)
åt oss, foreläsningen hölls av en aisyrisk präit
vid namn Khosaba, han berättade om varifrån
kristendomens rötter härskade ifrån, just det
från det gamla riket Mesopotamien.
Matchen med Assyrian Ealings
Efter föreläsningen så mötte två assyriska
ungdomar upp oss, de kom for att köra oss till
arenan och där väntade en prestige fylld match
som skulle spelas mellan Assyrian ealingsBethnahrin IF. Våra kära bröder visade oss till

Dagen efter på morgonen så beslöt vi oss för

att titta på en engelsk ligamatch, Arsenal-

Tottenham, men det blev inte av på grund av
att biljetterna var för dyra, vi fick höra att de
skulle ligga mellan 50-60 pund (ca 750-900 kr)
men vi fick veta att South Ealings stolthet
Brentford som lirar i engelska div 2 skulle spela
mot Cheltenham så vi drog på den matchen
istället. Vi trodde att det skulle vara mycket
billigare och titta på Oen matchen, det var
billigare men för dyrt for en div 2 match hör
och häpna 12 pund (180 kr ).

omklädningsrummet där vi bytte om, Yilmaz Poli
(coachen) snackade taktik om hur vi skulle få
fart på anfallsspelet och hur vi skulle få
stabilitet på försvaret.
Efter att vi bytt om och efter all taktiskt snack
så böriade det närma sig till avspark, vi
samlades i en rad och väntade på

motståndarna, vi gick ut tillsammans hand

När vi stegade in i föreningen bemöttes vi av
stående ovationer och applåderande av ca 200
pers/ nu kan man börja snacka om hur känslorna
började styra ens kropp, och när vi satt ner
så böriade folk storma mot vårt bord, snacka
om att man kände sig som Beckham. Maten
började strömma till borden där vi satt, vi blev
bjudna på febaU som vi slukade i oss efter allt
slit i plan, Kvällen slutade i extas.

i

hand och patrullerade tillsammans till Matchen var mycket dålig , lagen höll samma

fotbollsplanet.

Vi möttes av en stor skala supporters som var
där for att heja fram sitt kära hemma lag.
Det började bli dags för avspark, domaren
bläste på pipan och matchen var i gång.
BIF började matchen trevande och dominerade

ena halvan av första halvlek utan resultat,
sedan tog Assyrian-ealings över matchen och
satte deras målchanser vilket skulle visa sig
vara avgörande i matchen, hemma laget vann
till slut med 3-1, jag skulle vilja tillägga att vi
brände två vassa chanser " Ninos kerimos
frispark som hamnade i ribban och Antonio
Mousa som valde att nicka upp bollen i ribban
istället för att nicka in bollen i öppet må1".
När matchen tog slut så stormade publiken in i
fotbollsplan för att berömma oss för en sjyst
match och det togs bilder på oss, jag skulle
vilja summera att det här är den mest proffs
fyllda match jag spelat i hela mitt liv, publiken,

klass som en div 5 match här i Sverige, matchen
slutade 2-2, men stämningen var grym 12000
åskådare är inte Oåtigt för en div 2 match, nu
kan man förstå varför fotboll är en religion i
England.

Efter matchen så drog vi hem, vi skulle
förbereda oss för att gå ut till Londons fest
kva rter, efter ti m mars förberedande, (Anton io,
Delgado) så tog vi tåget till Piccadilly circus
och vandrade vidare till Leicester square där
alla stora nattklubbar ligge4 vi beslöt oss för
att gå in på Hypodrome, Londons största och
absolut bästa nattclub, vi festade och dansade
loss till 2 sedan var vi tvungna att dra hemåt,
vi var tvungna att hinna och packa for att
hinna till vårt plan som skulle tlyga 7 pä
morgonen.

Resan hem
Ännu en gång så skulle jag vilja tacka Ninib
Lamassu och Assyriska föreningen i London för
att vi blev väl mottagna, och ett stort tack till

domarna, motståndarna och självaste

fotbollsarenan höll absoluta världsklass, jag

vår egen Ninos Poli och Yilmaz Poli Som ordnade
allt inför resan och fick resan att vara verklig.

undrar om vi skulle kunna ge våra motståndare
samma bemötande och hålla den klass som de
höll om de skulle besöka oss här i Sverige.
ca-

AssyRrsKA BoTKYRKA
DAMIAGET
av: Lucy Jano &
Libra Hawsho
Det hela började med att Aziz Poli och George Aydin (två av föreningens
huvudansvariga) tillkallade oss till ett möte, där de tog upp förslaget om att starta
ett tjejprojekt.
Syftet med projektet var att samla tjejer i olika åldrar, inom och utanför
föreningslivet för att ordna olika aktiviteter. Det svåra med det hela var vad vi skulle
hitta på för att locka tjejerna. Medan dagarna passerade funderade vi ut olika
aktiviteter.

i slutet av maj När vi nåväl kom fram mötte vi ett gäng äldre
promenerade vi längs en sjö där vi fick syn på foreningsmedlemmar och efter en kort paus
en övergivenfotboll, sekunden eftertittadevi började vi sparka boll. Efter den dagen spred
på varandra och uttalade det som båda tänkte sig ryktet ännu mer och allt fler blev
på: FOTBOLLSLAG!!!
intresserade.
En varm sommardag

Varför just fotboll?
Tack vare tjejernas engagemang fick vi ihop
Vårt syfte med att skapa ett Assyriskt damlag ett helt gän9, allt från hemmatrakten Botkyrka
är för att få med assyriska tjejer som har t.o.m. Tensta i norr och Södertälje i söder.
intresse för fotboll och som vill känna
gemenskap och samhörighet till sitt folk. Det När vi äntligen fick ihop ett lag började
har alltid funnits en massa aktiviteter for tjejer sökandet efter tränare, Herrlagets tränare
i föreningslivet som t.ex. dans, musik m.m. men Yilmaz Poli rekommenderade oss ett fåtat t<illar.
däremot har fotboll varit mycket sällsynt.
Han skulle ta till uppgift och se vilka som var
intresserade. Den som slutligen blev vårt lags
eåda vi har ett stort intresse när det gäller tränare var Hammurabi Poli som har visat oss
fotboll därför framförde vi förslaget till ett stort intresse och har lagt ner mycket av
föreningen/ som tyckte det var en utmärkt id6. sin tid till att träna upp damlaget.

Efter ett klartecken började jakten efter

spelare och tränare.
Vi frågade runt och ryktet spred sig, allt fler
blev intresserade. Samtliga kallades till ett
möte, där vi bl.a. diskuterade en tid till den
första träningspasset. Även denna dag valde
vi vilka som ville vara med i kommitt6n.

Början
Eftersom det var sommartid och de flesta hade
semester bestämde vi oss för att börja de
riktiga träningarna eftersommarlovet. De som
hade tid beslöt sig för att tjuvstart träna.
Ett tiotal samlades vid föreningen och vi

Fotbollsträningarna började utomhus i början
av september. Vi hade både farsbyskolan och
Tornbergskolans fotbollsplan att träna på, vissa

gånger utan belysning. Våra kära
föreningsmedlemmar kom som åskådare och
hjälpte oss belysa planen med sina bilar. Ju
närmare vintern kom desto svårare blev det
att träna. Vissa gånger kom man klädda som
eskimåer, det gjorde bara våra träningar ännu
jobbigare med tanke på att vi knappt kunde

röra oss. Därför beslöt vi oss för ett

vinteruppehåll.

började

med att jogga till Slagsta Strand, där Jelda
Hadodo tog ledningen och sprang fel vä9. Vi
andra fickspringa efteroch hinna ikapp henne
(vilket inte var lätt) för att visa den rätta
vägen. Tack vare den incidenten tog våra
krafter slut.

Turneringen

Lördag den 6 december hade AUF i samarbete
med norrköping samordnaten fotbollsturnering
som i vanliga fall nästan enbart deltas av
herrlaget med max två tieler per lag, men vi

att representera och debutera vårt
damlag med två killar istället. Som de flesta
valde

:,:;,:,.,:.:,,.,.;,:,;,;,;::,;lr:n

.:,::r.,:.:,,#,:,,:,',:,:.,=1:,:_i,:,__::.1,*:,:.=,::j

,-,'.{,'lt;,._:i:

gruppspelet men däremot vann vi fair-play
priset, vilket uppmärksammade vårt lag och vi
blev oerhört glada.

vill uppnå med det hela är att kunna ha
gt ti I lsa m ma ns"och att ku n na represente ra
vår förening och värt folk med ett eget damlag
till svenska samhället.
Vad vi
ro.l

i

Dagens läge

Under januarimåiad

koä vi igång med
inomhusträningarna som äger rum i

Serien kommer att stafta i slutet av aprilmånad
och vi har blivit anmälda till div. 5. Det är aldrig

Assyriska Botkyrka, Damlaget på träning. Bakre raden:Emelie Andersson, Caroline Bozkurt, Eva Benjamin,
Melania Adam, Melisia Younan, Nahrin Can, Lucy Jano. Främre raden: Hammurabi Poli, Sara Poli, Libra
Yacoub, Elinor Yanko, Kinora Oyal

Botkyrkahallen på söndagar och i Borgskolan
på torsdagar. Matchställ är på beställning och
allt fler har anmält sig och har sina licenser. Ju
närmare seriesäsongen vi kommer, desto mer
hjälp behöver Hammurabi. Så nu i dagsläget
har vi kommit fram till att Sonja Dag som
tidigare var en av våra spelare blivit Hammurabis
medhjälpare.
Mål och förhoppningar

inftir framtiden
Vi ser det här laget som början på något stort
och hoppas delvis på att allt fler föreningar
skapar damlag så vi kan hålla damturneringar
där grabbarna för en gång skull kan sitta på
läktarna och heja på oss tjejer istället I nää
men skämt åsido

,

för sent att anmäla sig till laget - ASSYRISKA
BOTKYRKA.

Träningsdagar:
Torsdagar
18-20
(Borgskolan, nära Hallunda Centrum)
Varannan söndag 1B - 19
(Botkyrkahallen, vid Brunna iP)

Alla som är intresserade av att börja spela
fotboll med oss är välkomna att provträna.
För ytterl igare information, kontakta :
Lucy Jano
073-687 40 39
Libra Yacoub 073-368 89 09

Kom gärna och heja på oss!!!

Kvinnosektionens
ve rksa m h ets be rätte I se

för år 2OO3
Av: Fehime Poli

Årsmöte

Syftet och målsättningen med
kvinnosektionen
Att öka jämlikheten mellan män

Under kvinnosektionens årsmöte, som ägde rum
den 19:e april 2003 i föreningens lokaler; valdes
fö§ande personer till kvinnosektionens ssrelse:

Fehime Poli
Behiye Poli
Rahel Poli
Lydia Chahine
Elisabeth Elyas
Munire Cicek
Peruin Poli
Yildiz Kerimo
Sabiha Issa

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kontaktman
Kontaktman
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

och

kvinnor.

Att försöka ta kontakt med

a
a

andra
organisationer och föreningar för ökat
samarbete.
Att aktivera kvinnorna i föreningslivet.
Att få fler kvinnor att vara mer delaktiga
i föreningslivet, vilket leder till ökat
sjä lvförtroende.
Att försöka öka kvinnornas kunskap om
samhället och omvärlden.
Att skapa olika aktiviteter för kvinnor
barn och hela familjen.
r Att
anordna
föreläsningar, seminarier
och olika diskussioner.

Genomförda

a

ktiviteter:

Sportlovsveckan
Sportlovsa ktiviteter,

u

nder

sportlovsveckan
genomfördes följa

nde
aktiviteter för barnen :
. skidåkning på Flottsbro
under en hel dag.
. Simning i Fittjabadet.
. Disko för barnen.
D

essa

aktiviteter

anordnades av kvinnoLlnder de många aktiviteterna som Kvinnosektionen anordnar har man
även roligt i form av olika lekar på de samkväm som anordnas. Skulle
annars kunna uppfattas som en studiecirkel i hur kvinnorna bättre borde
lyssna på sina män...

Årsmötet avslutades väldigt bra. Det var
positivt att bilda en ny styrelse.

sektionen i samarbete med
barnens föräldrar

Internationella
kvinnodagen
Den B:e mars firades den internationella
kvinnodagen i samarbete med Assyriska

kultudöreningen iSödertälje, BKFdeltog genom utvecklas i kroppen utan att man märker
att foreningens barn dansade och spelade upp syntomen innan det har blivit för långt gången.
en kort sketch.
Mycket uppskattat föreläsning.

Kvinnosektionen anordnade
den 14:e pars i samband med
kvinnodagen ett knytkalas.
Festen var till for föreningens
och andra intresserade kvinnon
Alla tog med sig något att äta
eller dricka, detta ledde till att
det blev många goda mat- och
dessert rätter. För kvällen hade

kvinnosektionen gjort ett

program med sketcher, musik
roliga historier mm. Knytkalaset
blev våldigt lyckad. Det var ett
40-tal kvinnor som var med,
Festen blev väldigt lyckat, det
kommer att anordnas flera
tillfällen iframtiden på samma
sätt.

Föreläsningar

Det har varit tunt

med

föreläsningar från kvinno-

Tävling i viket par som dansar bäst
Hip Hop, RnB & Techno.

till modern musik som exempelvis

sektionens sida detta år.
Men vi har en dock haft en föreläsning under
Påskfest
våren.
Påskfest firades i föreningen som en vanlig
Dr Zuheir Gevriye foreläst om olika former av "shahro" för hela familjen med musik, mat och
cancer och hur de olika stadierna av cancer underhållning, Underkvällen lag kvinnosektionen
tyngdpunkt på att ordna
med olika lekar för de
mindre barnen, samt delade
påskägg med godis till alla
barnen.
Qigong
Under hela våren hade vi
en kurs i Qigong i BKF.
Syftet med kursen var att
få kvinnorna som deltog att
bli mer medvetna om sin
kropp. Att stärka kroppen
samt att röra sig på olika

sätt, varva ner efter

en
lång arbetsdag (en form av

meditation). Mycket
avkopplande och
uppskattat av dem som

deltog.
Kvinnosektionen bjuder på sig själv genom att spela en rolig sketch. Från
vänster: Yuvana Poli, Yildiz Kerimo, Pervin poli & Behiye Poli

Morsdag
Morsdagen firade föreningens kvinnor genom
att boka bord på restaurangen "Keryan Sarai"
i Stockholm. Alla kvinnor (ca 30-tal) samlades

i

föreningen för en gemensam färd till

restaurangen. Välframme på restaurangen åt
vi en underbar middag och dansade till levande
musik.

på

lnitiatlv av kvinnosektionen har några fått i
uppdrag att sy folkdräkter till barndansgruppen.
Kläderna blir klara undervåren 2A04.
Fars dag
att bjuda alla pappor på
kaffe och kaka i föreningen; samt gav de en
ros var.
Fars dag firades med

Julfest

Kvinnosektionen

anordnade en julfest i
samarbete med
föreningens andra
sektioner med mat,
dryck, musik mm. En
mycket trevlig kväll med
många överraskningar;
bl.a. ordnade kvinnosektionen med olika
lekar för barn och
vuxna.
Vi fick se en kort sketch
av några kvinnor från
teatergruppen, de som
går på musikkursen fick
spela något som de har
lärt sig under terminen.
Tomten kom långt ifrån
Kvinnorna på iulfesten dansar för att smälta den goda julbuffån. Från vänster:
Behiye Poli, Santuyu Kerimo, Yildiz Kerimo & Adiba Barsoum

Alla kvinnor fick en ros var från föreningen,
som delades ut på restaurangen. Vi hade
jättetrevligt tillsammans. Besöket blev väldigt
uppskattat och de som var med ville att detta
skall göra om vid andra tillfällen.

Skolavslutningsfest
Innan sommarlovets början anordnades ett
samkväm "shahro" i foreningen för hela familjen
med musik, mat och dans, i samarbete med
alla sektioner i föreningen.

fjärran och

delade

presenter till alla

"snälla" barnen mm.

Slutkommentar
Detta år har gått bra. Kvinnosektionen har
genomfört många aktiviteter i samarbete med

andra sektioner i föreningen, främst
ungdomssektionen, som har ställt upp till
TAOo/o, stort tack...

Ordföranden vill tacka alla i sektionen för sina
arbetsinsatser för detta år. Fast vi inte har
märkts mycket så har sektionen än dock utfort
många aktiviteter, ensamt och i samarbete med
andra sektioner.

Folkdans
Under hösten staftades folkklordans för endast
kvinnor. Syftet var att träffas, umgås och att
arbeta med kroppen på ett roligt sätt. Man
kopplar bort all stress och koncentrerar sig på
just det man håller på med för stunden.

Jag vill avsluta med att önska alla en fortsatt
delaktighet i foreningsarbetet.

MedlemsSa ma

rbetsorga nisationer
ARS är det huvudorgan som representerar
assyrierna i Sverige på riksplan, infor centrala
myndigheter och samordnar föreningarnas
verksamhet. ARS har idag 26
medlemsföreningar och 2 sidoorganisationer;
Assyriska Ungdomsförbundet (AUF) och
Assyriska Kvinnoförbundet (AKF). Den första
assyriska föreningen bildades 7977 i Södertälje.
Föreningarna bedriver olika verksamheter i
samarbete med lokala myndigheter, där lokalen
används som träffpunkt för assyrier som bor i
området.

{ssyriska Riksförbundet i Sverige
tr{<*to& &*"rHR Rut'r."tt Rffi or.dq,q.*ä
BKF antogs som medlem hos ARS den 23 mars

2002.

Medlemskapet för BKF har inneburit ökade
kontakter med ARS ledning, lokala föreningar
utanför Stockholms län, delaktighet och
medverkandet i riksförbundets verksamhet.
Samarbetet med ARS ledning har varit positivt,
detta upplevs av såväl medlemmar som
ledningen hos BKF. Verksamheten hos ARS följs
upp och det som händer på riksnivå diskuteras
ofta. Följande verksamhet har BKF varit med
och medverkat i.

att bevara språket, bygger
broar mellan generationer och kulturer.
Förbundet verkar också för att främja

ARS arbetar för

verksamhet inom kultur, idrott, jämlikhet och

20O3-O3-22,23, Assyriska Babylon jämställdhet mellan könen, samt gruppens
föreningen i Jönköping
anpassning till det svenska samhället. ARS
ARS 17:e riksombudsmöte. Från BKF deltog Aziz

samarbetar med motsvarande riksförbund i
Poli och George Aydin. Årsmötet valde Aziz Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Frankrike
Poli till ordinarie revisor och George Aydin till och USA.
valkommitt6 för verksamhetsperioden 2003/
2004.
Ungdomsverksamheten bedrivs av en
självständig ungdomsorganisation som

20O3-08-24, ABF Huset Kvarnen

tillsammans med de lokala föreningarna
anordnar barn- och ungdomsverksamhet,

i

Norrköping
Ordförandemöte. AzizPoli deltog i mötet.

id

rottsevenema

n

g,

läg er, veckosl utsku rse r med

olika teman och ungdomskonferenser.

2OO3-1O-O7, ARS Kansli

Kvinnoverksamheten bedrivs av en nästan
AKF är ekonomiskt
beroende av ARS, men syftet är att inom snar
framtid kunna ha en egen ekonomi som klarar
den planerade verksamheten.

Informationsmöte om den nationella självständig organisation.
konferensen som skall hållas i Bagdad, Irak

2OO3-L2-27, Assyriska Kulturhuset
Södertälje

i

Möte angående de aktuella händelserna kring
spionageverksamheten bland assyrier i Sverige.
AzizPoli och George Aydin representerade BKF.

Verksamhet
Tidsbestämda

2OO4

Februari:

Om förbundet
Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS, bildades
7977 . ARS är partipolitiskt och religiöst
obundet. Förbundet slår vakt om gruppens

-

Anordnaspråkkonferens.
Anordna Naum Faiks dag (5/2).

April:

benämning som assyrier och arbetar for att

- Anordna kulturfestival
Sverige och FN ska ge assyrierna assyriska
nyåret.
m

inoritetsstatus.

:.'

i samband med det
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Augusti:

- Anordna Martyrernas Dag (7lB).Centralt
och lokalt.
Foftlöpande 2OO3-2OO5

- Möte med Edessa Folkhögskola om
språ kkonferensen.
- Föreningsmöte om konferensen i Bagdad.
- Styrelsemöte i Södertälje
- ARS skickar en representant till
Integrationsverkets arbetsseminarium om
Jämställdhet - och Integration.

- Undersöka möjligheterna att skapa
institutioner för våra äldre.
- Undersöka möjligheterna att starta
Assyriska Lä ra rförbu ndet.
2OO3:
- Undersöka möjligheterna att starta ett September
- ARS hjälper özglr Nizam, fotograf
kulturcenter
från Turkiet, som ställer ut i Södertälje.
för vårt folk i Turkiet.
ARS delegation träffar Svenska
Undersöka tryckeriets möjligheter att
utvecklas.
- Utveckla projekthantering för förbundet och
dess med lemsföreningar,
- Revidering av ARS stadgarna.

Årlio verksamhet

-

Arrangera assyriska högtider: Martyrernas
DaS QIB), Naum Faik (5/2) och Assyriskt
nvär
- Besöka de lokala medlemsforeningarna.
- Verksamhet i samarbete med ReF, på lokal
och riksnivå.
- Trycka böcker som har översatts från
assyriska till svenska/engelska och vice versa

ambassadören
i Ankara, Anne Dismorr. Mötet ägde rum
Södertälje.

i

Med vänliga hälsningar
Moussa Esa
Kansliet

Gli.

som handlar om assyrier.
- Ansvara för den kontinuerliga utgivningen
av vår månatliga tidskrift nujådå,
- Representera ARS i olika sammanhang,
inför statliga myndigheter.

Detta har hänt under 2OO2-2OO3
November 2OO3:

-

Planeringshelg i samarbete med kvinnooch ungdomsförbundet i Norrköping. (15-

L6lLa)

- ARS besöker MKC i Linköping och informerar
om deras anslutning till förbund et. (7 / lL)
- ARS deltar i informationsmöte med
riksdagsledamöter från Turkiet. (5/

1

1)

Oktober 2OO3:

-

ARS skickar en delegation till den assyriska
konferensen i Bagdad. delegationen besöker
även vårt folk i Syrien och Turkiet.
- ARS hjälper Ozgtlr Nizam, fotograf
från Turkiet, som ställer ut i Uppsala.
- ARS deltar i Assyriska kulturfestivalen i
Södertälje.

Assyriska
Kvinnoförbundet
sverig€ - AKF

i

Av: Elisabeth Nison
Ordföra nde, Assyriska Kvi n noförbu ndet

Inledning
Detta har varit två härliga och
minnesfulla år. I två år har vi i styrelsen
arbetat hård med att föra den assyriska
kvinnans talan inför andra organisationer
och bland våra föreningar.
Den gångna verksamhetsperioden, 2OO12OO3, har varit lärorik och lyckat.
Under de här två åren har Assyriska
Kvinnoförbundet i Sverige (AKF) arbetat
hårt och hunnit förverkliga åtminstone en
del av våra målsättningar som vi haft nu
under en mycket lång tid. Jag menar
förstås resan till hemlandet, och
möjligheten att kunna besöka alla dessa
städer, byar, kyrkor, kloster och för att
inte tala om det vackra !andet i sig,
Bethnahrin (Turabdin i sydöstra Turkiet
och Syrien).
jit:;cä.tl?iti:!:i*-1Å:iåii.1:i!

Vi börjar med AKF:s målsättning:
Långsiktig målsättning :
- Att vara ett huvudorgan som skall
representera kvinnoverksamheten i de lokala
a ssy ri ska fö ren i n g a rn a s kv i n n o ko m m i ttöe r.

- Att vara för bevarande och utveckling av
det assyriska språket och den assyriska
kulturen, samt verka för en ökad gemenskap
och förståelse över kulturgränser och
generationsg rä n ser.
- Att verka för och befrämja samarbete
mel la n mbd lem sfö ren i ng a rn a sa mt
ti I I ha nda hå I I a i ntern i nformation

- Att vara ett centralt organ för

kommunikation och kontakt med
myndigheter, i nstitutioner ach ideel la
arganisationer
- Att verka för spridandet av kunskap samt
ökad först$else för flykting- och
i nva ndra rfrågor, sa mt motverka
frä m I i ngsfi entl i g het och ra sism.
- Att verka för en ökad politisk och samhällig
medvetenhet bland assyriska kvinnor i
Sverige
- Att underlätta assyriska kvinnars och
andra invandrarkvinnors anpassning till det
svenska samhället.
- Att verka för utveckling och utbyta av
kvinnors kunskap och erfarenheter genam
att anordna kurser, möten, föreläsningar,
so m m a rläg er, stu d iebesö k, ko nferenser
m.m.

Kortsiktig målsättning
- AKF:s 20 års jubileum

-

man planerar som verkställs, därigenom
upplever man mycket spännande saken AKF:s

arbete är ideelt, den kräver mycket tid och
ork, men sen när man väl har fått sina mål
uppfyllda är det värt hela besväret,

Tid
Den tuffa delen är för det mesta att få tiden
att räcka till. Det kan oftast vara svårt om

man är gift och har barn, och eftersom de

flesta av dagens kvinnor är förvårvsarbetande
är det ganska svårt att få tiden att räcka till.
Vi lever idag i ett samhälle som utvecklas

snabbt och man vill forsöka hinna med så
mycket som mojligt, både innanför och utanför
hemmet. Man ska vara en självståndig, utbildad

och förvärvsarbetande hustru/mamma/
samtidigt som man vill uppfostra sina barn i
detta mångkulturella samhälle. Den assyriska
kvinnan vill vara en skola för sina barn, där
hon lär dem sitt eget språk och traditioner
samtidigt som hon ska uppfostra barnen till
utbildade och väl integrerade individer i det
svenska samhälle.

Engagemang
Man undrar då, hur kvinnorna hinner med detta?

Det är svårt, men det finns idag många kvinnor
som vi kan vara stolta över, att de tar sig den
tiden att hinna med allt detta och är aktiva i
föreningslivet ellerAKF. Man kan lära sig mycket
av dessa kvinnor. Sen finns det ju såklart de

:

Att lägga upp en plan på hur man

ska aktivera assyriska kvinnor i
föreni ngsliv med oli ka prajektmedel.

- Att besöka kvinnosektioner i
r och i nformera
de om AKF:s verksamhet
- Att vara initiativtagare till en
assy ri sk vä rl d skonferens fö r
assyriska kvinnor i världen.
assyri ska fören i nga

Lärorikt och spännande
Efter att ha varit verksam i AKF i ett
antal år kan jag konstatera att det
varit tufft, men samtidigt spånnande
och otroligt lärorikt. Den lärorika delen
är nog att man
blir så engagerat och AKF kvinnor på paddling
o
kämpar for nägot som man verkligen
tror på. Man blir mycket öppen för nya ideår. kvinnor som vill ha allt serverat, och inte har
Man upptäcker nya saker hela tiden och därför ork att engagera sig i olika aktiviteter. Alla
lär man sig en hel del. Den spännande delen medlemmar i en forening har skyldigheter såväl
handlar mest om alla intressanta personer man som råttigheter. Det är faktiskt inte så
stöter på, både män och kvinnor. Alla aktiviteter krävande att bara komma på något möte lite

då och då eller närvara på någon aktivitet som
drivs av föreningarna, En sådan liten sak ger
moral, stöd och uppmuntran till de kvinnor som
är aktiva och_vill påverka. Ingen föds fullärd,
utan det är något som man lär sig under livets
resa.

assyriernas folkrörelse. I samband med
nyårsfirandet i Khabor i Mqalosha vigdes
76 par med assyrisk folkdans, musik och
olika uppträdande och tal. Folkmängden
beräknades upp till 25 OOO.

Platservi besökte: I Syrien bl a Damaskus,
till er som har tid Aleppo, Kamishli med sina förorter.
och resurser att tänka igenom ifall ni skulle I Turabdin bl a Nsibin, Harabale, Mor Melke,
vara intresserade att vara mera delaktig i AKF:s Enhil, Mor Gahriel (klostret), Midyat, Zaz,

Jag skulle också vilja vädja

aktiviteter och dess
organisation, för att hjälpa
förbundet i dess arbete. Att

kunna tala bra svenska är en
fördel eftersom verksam hetens

arbetssätt har utvecklats.
Skrivandet av projektarbeten,

deltagande i konferenser,
veckosl utsku rser och semi na rier,

möten
med
andra
kvi nnoorganisationeq kräver
goda kunskaper i det svenska
språket.

att ha ett självständigt AKF AKF besöker en assyrisk skola i byn Bakisyan Turabdin 2002
/
behövs kompetenta och erfarna
personer. Man måste därfor också våga prova Arbo, Kerburan, Hah, Arnas, Bagesyono,
på, och ge sig själv en chans, det är vi värda. Hasankeyf, Mardin, Dairo Zafaran mm.
Slutligen villjag tacka alla de som har bidragit
Ha-Nison
på olika sätt i verksamheten och önska er alla Vårat främsta mål med denna resa var bl.a.
ett lycka till i fortsättningen och att inte ge att fira första april (Ha Nison) i Bethnahrin.
upp, vi har mycket kvar att kämpa för.
Och vi hade tur, för just under vårt besök
(2002) var arrangemanget infor Ha Nison,
väldigt
stort. Folket i landet och vi forstås fick
En
vara vittnen för 16 unga assyriska par som
!!
vigde sig just den dagen.
För

drömresa som blev
verklighet!

Det var mer än vad vi hade hoppats på, att
bevittna en sådan sak var spännande och
intressant, Det fanns kanske flera tusen
Åntt ig e n b tev Assy riska Kv i n nofö rb u n dets människor och internationell massmedia på
drömresa till hemlandetverklighet. Den 3O plats för att delta och bevaka denna stora
mars 2AOZ åkte AKF med 75 kvinnor från håndelse. En annan mycket intressant händelse
olika assyriska föreningar i Sverige bl,a. som ägde rum under resan var i MarYakob,
Norrköping, Jönköping, Stockholm och klostret Nsibin, där arkeologerna upptäckt nya
Södertälje till Syrien och Tur Abdin fynd om den gömda assyriska historien.
Av: Elisabeth Nison &
Yildiz Oussi

(sydöstra Turkiet).

De yngsta syskonen Jamil och Maryem
Toma som är födda i Sverige var med och
de var mycket fascinerade, nyfikna och
stolta över det upplevda. "Det här är bästa
som har hänt mig" sa Maryem Toma.

Syftet med resan var bl a att återse
hemlandet, fira det assyriska nyåret i
Kamishli, Staden som betyder mycket för

Vi blev extra glada över att vi fick chansen
att fira Ha-Nison på plats och i år var den
väldigt speciell arrangemang kring firandet. Det
var 16 brudpar som skulle vigas samtidigt. Det

förekom mycket tårar och skratt, sorg och
glädje under resan. Och jag uppmanar alla som
aldrig varit i hemlandet att åka och besöka
det, för det är inte förrän DÅ som man verkligen
vet vart man kommer ifrån och var våra rötter
ligger. Jag som är född och uppväxt i hemlandet

känner fortfarande att det alltid år något som
saknas, det är efter den här resan som det
där "tomrummet", den där saknaden har fyllts.

Sedan flyttades

vi tillbaka 4000 år titt

Assyriernas tid. Vi fick se den kungliga vagnen
med drottning Shamiran och kung Sanharib
anlända med sina vakter i pompa och ståt. De
åkte runt,med sin vagn, genom ishtarporten.
Dom gjorde så att hela firandet blev till en
festival, där folk hade tagit med sig egna tält
och grillade kött och åt tabule. 16 assyriska
kvinnor åkte till hemlandet för att uppleva
gamla och nya minnen och att skapa kontakter
med vårt folk i hemlandet och våra assyriska
kvinnor i Europa.

Vi åkte först till Syrien. Efter att ha varit

i

Damaskus åkte vi vidare till Aleppo och därefter

till Kamishli för att delta i det assyriska

nyårsfirandet Ha-Nison. De hade ställt till med
en extra ordinär föreställning det här året. Vi
hade haft tur med vädret denna dag. Det var
soligt med några stackmoln här och dä1 Därefter
tog vi vår buss (izlas buss) och åkte tillbaka
till Tartab.
En kristen familj i Nsibin
i Nsibin besökte vi en av världens äldsta

skolor,
som sedan blev en kyrka, Mor Yakoub d'Nsibin,
där också Mor Yakoubs grav ligger. Det var ett

känsloladdat ögonblick då vi fick se vår
övergivna kyrka utan tillsyn. Idag är det en
kristen familj som tar hand och vaktar kyrkan.

klostrets historia och vilka mirakel som Mor
Malke hade utfört på den tiden.

Åtta assyriska familjer i Gundekshikro
Efter en mycket minnesvärd stund i Mor Malke
åkte vi vidare till den vackra byn Gundike
(Gundekshikro). Därsåg vi att det bodde endast
åtta assyriska familjer. Där finns också en
väldigt vacker kyrka som dessa familjer ser
efter.
Harabale byn är den som
kommer att överleva
Sedan anlände vi till Harabale där vi besökte
deras kyrka och skolan. Det går ca 35 elever i
skolan, som på förmiddagen går i turkisk skola
och senare på eftermiddagen går dom också i
kyrkoskolan. Vi tror att denna by är den som
kommer att överleva längst, just for att det
lever familjer där med barn, som kan ta över
senare, i motsats till byn Enhil där det bodde
endast åtta äldre par, den äldste är 103 år
och den yngste är över 50 år. Deras stora
kyrka Mor Kuryakos är under ombyggnad. Men
byn riskerar att småningom tömmas på sin
assyriska befolkning om inga barnfamiljer flyttar
tillbaka. Fram mot kvällen åkte vi till Estel och
åt midoag,
14 nunnor
Därefter fram mot småtimmarna åkte vi till Mor

vi övernattade och träffade
biskopen Samuel Aktas, Medan vi drack te
samtalade vi med biskopen. Sedan gick vi till
Gabriel, där

nunnornas avdelning, där det bodde 14 nunnor.
Mannen heter Daniyel och har ett barn
som heter Yakoub. Familjen är den enda

kristna som bor istaden Nsibin.
Fortfarande håtter de turkiska

myndigheterna tillsammans med vår
biskop i Mor Gabriel på att gräva fram
mycket som var gömt under marken.
Vi fick tyvärr inte lov att filma eller ta
kort på gården där man arbetade. Deras
mål med allt grävande är att i framtiden
bygga ett kloster eller en skola.
Mor Malke ett mycket gammalt,
vackert och historiskt kloster
Därefter åkte vi till Mor Malke, ett AKF Guidas i Mar Gabriel av en nunna
mycket gammalt, vackert och historiskt
kloster. Där lever två munkar och två nunnor. Vi presenterade oss for dem. De blev mycket
Vi blev serverade te och hela gruppen fick glada över att träffa oss och vi blev snabbt
värma sig vid den öppna spisen. Vi satt och goda vänner med dem. Det är dessa nunnor
samtalade med munkarna som berättade om som tar hand om all sysselsättning i Mor Gabriel;

lagar mat, tvättaq diskar och tar hand om alla
husdjur som klostret har samt odlar frukt och
grönsaker i de prunkande trädgårdarna runt
klostret.

Kerburan
Vid 21.30 gick vi till våra sovplatser; vi skulle

vakna tidigt dagen efter och delta i
morgonbönen som började kl. 5.00 till 6,30.
Efter att ha hjälpt nunnorna med frukost och

värmt oss ordentligt gav vi oss iväg till

Kerburan. Det enda minnet som finns kvar där
från assyriernas tid är två stycken sönderfallna
kyrkoq trots att det här var en by som var
bland dom största och grönaste (med sina
vattenkällor) i Bethnahrin.

Arbaye
Till vår förskräckelse såg vi när vi anlände till
Arbaye att vår enda kyrka där nu används
som djurstall av alla muslimer som lever där.
Men vad kan man forvänta sig, när det inte
lever en enda kristen familj där nu. När vi kom
till klostret Hah blev vi bjudna på mat.
Hah
Mariakyrkan i Hah är nästan 2000 år gammal.
Där bor nu 14 assyriska familjer. Munkarna blev
glada över att se oss och delade med sig av
sina erfarenheter om kyrkans historia och
berättade om alla mirakel som har hänt där.
Efter en intressant vistelse i Hah, gav vi oss
iväg till Bakisyan, där endast ca 74 assyriska
familjer bor. Kyrkan vi besökte därär byggd år
343 e Kr och heter Mor Elio. Härifrån kommer
också helgonet Mor Gabriel. När
vi sedan anlände till Zaz kunde

tillbaka till Mor Gabriel för att äta middag; ris
och fasolie. Sedan på morgonen åkte vi till
Midyat och tittade på alla kyrkor och handtade
lite. Där finns fortfarande många assyrier som
äger bl a guldaffärer. De trivs och mår bra där,
även fast nästan alla deras släktingar bor i
Europa. I Hasankeyf rinner floden Tigris och
alla de höga ihållga bergen där munkarna
brukade gömma sig och bad för frid finns också
där. Vi stannade ganska länge där och åt mat,
gick runt i vatten. Den här byn var bland de
vackraste, men tyvärr bor det inte några
kristna människor där heller nuförtiden.
Våra soldyrka nde förfäder
Sedan åkte vi mot Deyr Zafaran, men innan vi
kom dit stannade vi till i Mardin och shoppade
lite. När vi väl anlände till Deyr Zafaran besökte
vi en grotta som har funnits i mer än 4 000 år.
Innan kristendomen kom var grottan ett tempel
for våra soldyrkande forfäder. Munken som
guidade oss i klostret visade oss runt och
berättade att Deyr Zafaran var också en skola
som tillverkade medicin en gång i tiden. Han

sa att ett kobrahuvud var en symbol för
medicin. Sedan kristendomen har Deyr Zafaran
blivit säte för den syrisk-ortodoxa patriarken i
mer än 700 år och skola för munkar. Idag bor
det två munkar och två nunnor som tar hand
om klostret.

Kamishli
Vi åkte sen tillbaka till Kamishli, där Isa Kalyun
väntade på oss med Izla buss och dagen efter

åkte vi till Mor Yakob, kyrkan i Kamishli, Där

vi inte tro att det vi såg var
sant. Byn var nästan helt
övergiven och allt var förstört.

Med stor besvikelse åkte vi
vidare till Salih, rädda att möta
samma öde där. Men tack och
lov var det mycket mer liv där
än i Zaz. Där fanns ett antal
kristna familjer med ca 12 barn
som gick i skolan för att lära sig

assyriska. Kyrkan där var
mycket gammal och vacker. Den
byggdes år 419 e Kr och heter
Mor Yakub.

Assyriska barn ses under en lektions pass

Arnas
Vi åkte sen till Arnas, men där fanns tyvärr
inga assyrier kvar. Vi åkte senare samma dag

/

Qamishli /Syrien

fanns massor med folk. Därifrån åkte vi sedan
till Qabre Hewore (Kahtanie) och sen vidare
till Demkhia, där blev vi bjudna på "fyltA lamm"
(Karkoro hashjo) av Isa Kalyun, ägaren till lzla
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buss. Där dansade vi och hade roligt måste tillsammans med barn och ungdomar
tillsammans hela gruppen, Dagen därpå h itta nya former av mötesplatser och

splittrades gruppen, hälften åt<te titt Halab
(Aleppo) och därifrån till Damaskus för att
besöka Sayednayas kloster där vi övernattade.

Klostret är mycket lyxigt och vackert byggt. I
klostret finns också två kyrkor, en för allmdnna
besökare och den andra för alla munkar, nunnor
och patriarken.

å

ldersöverg

ri pa

nde a ktiviteter.

Detta kommer att kräva vissa förändringar
ra nde mötes- och fören i n gso rga n isation
som i större utsträckning är anpassade efter
kvinnors och ungdomars levnadsvillkor i dag. I
projektet ska vi försöka öka förståelsen för de
kulturskillnader, mellan hem och samhälle som
våra ungdomar möter isin vardag. Det innebär
av n uva

Den här resan har varit en av de mest
kunskapslyftande och intressanta. Det var bland annat att försöka hitta naturliga
också en chans for dem som inte sett sina mötesplatser i det svenska samhällslivet, som
släktingar eller sina byar på länge att exempel ökad föräldranärvaro i skolan.
återuppleva alla barndomsminnen. Det förekom
mycket tårar och skratt, sorg och glädje under
resa n.

Och jag uppmgnar alla som aldrig varit i
hemlandet att åka och besöka det, för det är
inte förrän DÅ som ni verkligen vet vart ni
kommer ifrån, var era rötter ligger. Jag som är

född och uppväxt ihemlandet känner

fortfarande att det alltid är något som saknas,
det är inte efter den här resan som det där
t'tomrummet", den där saknaden
har fyllts.
Det är extra viktigt för oss föräldrar att berätta
för våra barn om hemlandet och om hur viktigt
det är att åtminstone ha åt<t Oit en gång i sitt
liv. Man får en sådan stabil känsla for sitt folk
och sin nation. Det är också viktigt for vårt
folk som fortfarande bor kvar där att bli
besökta av oss. De känner en sådan trygghet
och glädje över att se oss, de får en känsla av

uppskattning. Jag tycker också att det är

väldigt viktigt av oss att hjälpa dessa människor
på alla sätt och vis, ekonomiskt samt moraliskt.
Det som jag dock inte kunde förstå var
när och till vad skulle de använda alla dessa
vackra kloster och kyrkor när det inte bor en
enda kristen familj i vissa orter.

Fa

miljeprojektet Kultur- &
generationsmöte

Assyriska kvinno- och ungdomsforbu ndet
har starta ett integrationsarbete i våra lokala
föreningar för att minska kultur- och
generationsklyftorna och öka antalet möten
mellan olika åldersgrupper och mellan svenskar
och assyrier,

Syftet med projektet är att minska
klyftorna mellan första, andra och tredje
generationen assyrier i Sverige. Därför måste
nya mötesplatser skapas. Vuxengenerationen

Vi är oroade över de klyftor som uppstått
mellan de olika generationerna och att
integrationen i samhället inte går tillräckligt
snabbt. Ett exempel på en generationsklyfta
är våra fester. Idag hålls våra ungdomsfester
och andra aktiviteter för ungdomar i stort sett
utan vuxnas närvaro, Bristen på bra förebilder
i vuxenvärlden gör bl.a. att ungdomar känner
sig vilsna och de kan då lätt få aåtiga vanor.
Kompetens och erfarenheter går forlorade när
generationerna i nte möts.

Föreningarna kommer att anordna
åldersintegrerade aktiviteter som är riktade till
både vuxna, ungdomar och barn. Speciella
aktiviteter riktade till unga föräldrar samt

tonårsföräldrar och ungdomar kommer att
prioriteras. Vi kommer att öka vårt samarbete
med ungdomarna i föreningarna bland annat
genom att anordna gemensamma aktiviteter

som seminarier, fester, läger

och
kursverksamhet tillsammans med Assyriska
Ungdomsförbundet, AUF, och de lokala
u

ngdomssektionerna.

Internationella
Kvinnodagen
av: Yildiz Oussi
Den B mars firas Internationella
kvinnodagen runt om i världen. Dagen har fått
samma symboliska värde som 1 maj. Det är en

gammal tradition som har sina rötter

i

kvinnornas kamp för rösträtt.
-o

Första gången som dagen firades var
1911 på initiativ av Clara Zetkin, Hon var en
aktiv socialist i Tyskland och arbetade hela
sitt liv för jämlikhet och frihet. Hon arbetade
ihop med Rosa Luxenburg fram till hennes död.

t1:,.!;7.l u:t:9:iiix.iil:j,1å:.j'ii

Redan 1911 var utgångspunkten att forena
arbetarkvinnor i en gemensam sak och dagen
var en socialistisk kampdag. Året därpå gick
kvinnor i Sverige for första gången ut i en
demonstration på Internationella arbetar-

Assyriska
Ungdomsförbundet
Sverige (AUF)

i

kvinnornas dag.
Parollerna handlade om jämlikhet och kamp mot
privat egendom och kapitalets makt. Efter ryska

Av: Ninos Poli
Vice Ordförande Assyriska
ungdomsförbundet i Sverige och medlem
i Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka.

firade dagen världen över var kommunister. Det

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, förkortat

sossarna började fira den igen på 60-talet.

Kulturförening i Botkyrka söker medlemskap hos
och blir beviljad som fullvärdig medlem hos. Ett

Dagen blev mer populistisk och 7977 utropades
av FN till Internationella kvinnodagen i ett försök
att göra den till en opolitisk högtidsdag, istället

beviljat medlemskap hos ett nationellt assyriskt
riksförbund var en förutsättning, då man
grundade föreningen i mitten av 90- talet, för
att Bethnahrin Kulturförening skulle kunna bli
bidragsberättigad av Botkyrka kommun, Ända
sedan dess har BKF haft en lite speciell relation

revolutionen tog många socialdemokratiska
partier avstånd från B mars och de enda som

var en kommunistisk kampdag till dess att AUF, är det första förbund som Bethnahrin

för den socialistiska kampdag den var. Men
överallt i värl-den fortsätter kvinnor att gå ut
den B mars och kräva jämlikhet och kämpa

till Assyriska Ungdomsförbundet.

mot kapitalismen och dess kvinnoförtryck.

En

samarbetspartner som föreningen kommer
väldigt
bra överens med och som förbundet är
Våtaet mot kvinnor är i stor utsträckning dolt,
väldigt
stolt över att ha som medlem. Sedan
Bristen i statistiken om kvinno-våldet medför
grundande
BKFs
har man haft deltagare på nUfs
också att det är svårt att få kunskap om hur
på senare år har man utan
aktiviteter
och
rättsväsendet hanterar fall som rör våld mot
avbrott
haft
representanter
i forbundets olika
kvinnor. Det finns visserligen uppgifter som visar
arbetsutskott
samt
styrelse.
att en kvinna blir slagen var 20:e minut, att
en kvinna våldtas var 50:e minut samt att en
kvinna i genomsnitt misshandlas till döds var Den fina föreningskänslan som BKF utger och
tionde dag i Sverige. Våtdet mot kvinnor måste alla de aktiviteter som ungdomarna genomför
har på senare år ökat och breddats.
kraftfullt bekämpas!

Ungdomarna har ökat kontakten med

närliggande föreningar i StorStockholm och till

Kämpa mot all diskriminering, på arbetsplats,
politik o.s.v. Kämpa för ett mer rättvist samhälle
med lika värde! Den internationella kvinnodagen
är för att firas så länge det finns en kvinna i
världen som blir slagen och förtrycks.

och med Norrköping. Dessa kontakter har
resulterat i att fler föreningar blivit mer aktiva
och deras ungdomar har fått större inspiration

till att vilja utföra aktiviteter i sina respektive
föreningar.

Trots att en del lagar och rutiner skärpts och
andra tillkommit är kvinnan näst intill rättslös i
Sverige. 1994 mördades totalt 37 kvinnor. 1995
fick Sverige 12.350 anmälningar.

Med det här som underlag och mycket mycket

mer som BKF gör för ungdomarna så är det
ingen slump att föreningen nu två år i rad (år
2001 och är 2OO2) får utmärkelsen "Årets
Förening". Man har goda forhoppningar om
samma utmärkelse förår 2003. Sommaren 2003
vann även föreningen AUFs kulturfestival med
bästa bidrag. Nu siktar man in sig på Asharidu
festival 5-B aug genom att samarrangera med

15 länder har redan beslutat att göra B mars

till helgdag och vi anser att Sverige bör vara
ytterligare ett land bland dessa - en viktig

markering av Sverige som ett land som strävar
efter jämställdhet!

AUF.

]\
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Assyriska Distriktet
Stor-Stockholm

i

Av: Yusuf Dikmen, Ordförande Assyriska
Distriktet i Stor-Stockholm

Årsmöte

Assyriska Distriktet i Stor-Stockholm - ADS
nar hållit sitt ordinarie årsmöte den 23 mars
2003. Nystyrelse valdes under mötet. BKF
valdes Murat Poli att ta plats i styrelsen,

här fördelade man sedan ut styrelseposterna
mellan föreningarnas representanter. Som det
tidigare nämnts har vi ifrågan gällande
bildandet varit beslutsamma att åta på oss

ansvaret av Distriktens bildande och att

målmedvetet gå vidare i arbetet. i dagsläget
märker vi att vår beslutsamhet gett resultat.
Vi har sedan starten varit medvetna om att vi
kommer att bemötas av olika svårigheter,

Trots alla hinder och ekonomiska bekymmer har

vi lyckats genomföra våra aktivitete; om inte
till hundra procent men till den utsträckning vi
Målsättning
räknat med. Sedan ADS bildande har
ADS målsättning kan sammanfattas enligt styrelseledamöterna aktivt arbetat för att
följande:
genomföra alla aktiviteter och sammankomster
som föreningarna gemensamt anordnat. Detta
§ att vara förenade organ för de assyriska hade inte varit mojligt utan styrelsens stora
föreningarna i Stor - Stockholm och uppoffringar. Jag anser att vi gemensamt har
sa m o rd n a fö ren i n g a rnas verksa m het i åstadkommit oerhört mycket, ön del har åtagit
frågor av gemensamt intresse och sig ännu fler arbetsuppgifter för att kunna
representera dessa inför statliga och förverkliga målen.
kommunala organ.
§ attfrämja den assyriska befolkningens Distriktets styrelse har även under sin
gemensamma sociala och kulturella mandatperiod förverkligat flera av de assyriska
strävanden med målsättningen att nationella och kulturella dagarna såsom Naum
uppnå iamsättdhet metlan assirier och Faiks minnesdag samt firandet av
I a n d ets m aj o ritetsbefo I kn i n g.
MARryRERNAS Dag. Detta är första gången
§ attarbeta för jämställdhet mellan kvinnor som man arrangerat MARTYRERNAS Dag på ett
och män.
sätt som var mer annorlunda än tidigare/ man
§ Distriktet är partipolitiskt och religiöst lyckats sprida mer information om vad som
obundet.
hände assyrierna under" Svärdets är" 19141921 och Semeli massakern 1933. Slutligen får
Inledning
vi inte glömma att det som gjorts är bara en
Assyriska Distriktet i Stor-Stockholm bildades del av det som vi bör göra och som vi har
7997, detta efter ett antal sammanträde som framför oss. Vi måste vara medvetna om att
hölls i Assyriska föreningen i Stockholm. Av de vi har mycket kvar att uträtta och vara
sju närvarande föreningarna bildades en förberedda på att ännu fler uppoffringar samt
styrelse som enades kring målsättningen och anstränga oss mer för de kommande
stadgan som lades fram till forhandlingarna.
u ppg ifterna.
Id6n och behovet av att bilda en Distrikt i
Stor-Stockholm föddes för mer än tio år sedan. En av de tänkta uppgifterna är att integrera
den assyriska kvinnan som är stötestenen för
Den gången bildades ett Distrikt som tyvärr vår kultur och våra barn, arbeta för att hon
upplöstes p g a att en del föreningars skall få en jämbördig plats i samhället. Vi får
samarbetssvårigheter. Intresset för ett Distrikt inte heller glömma de assyriska ungdomarna
har funnits sedan en lång tid tillbaka , tggT som inte känner sig hemma vare sig i det nya
ansåg vi att tiden var mogen för att återigen samhället eller i sitt eget hem.
bilda Distriktet. Till följd av detta kallades alla
assyriska fören i nga rnas representa nter i Stor- Genomförda aktiviteter under 2OOB
Stockholm till ett möte för att lägga fram ett
förslag på måtsattningen for Distrititet.
Naum Faik's Dag

Assyriska Distriktet arrangerade min
smärre samarbete med Assyriska Riksförbundet till
justeringar av den framlagda stadgan minnet av den assyriska folk kämpe och
beslutades den 11 oktober 1997 att bilda ADS, författaren Naum Faik.

i

Efter tre påfotiande sammanträden och

Erol Sever var en sann assyrier vän. Han skrev
och författade en hel del böckerom assyrierna,
översatte en hel del skrifter och skrev mer än
tjugo års tid i Assyriska Riksförbundets tidskrift
Hujåaå. Han var poet, författare och journalist
samt kämpade för mänskliga rättigheter och
för de förtryckta folkgrupper så som assyrierna.

Kha b'Nison - det Assyriska nya året
ADS och ARS firade Assyriska nya året Kha

Naum

Faik

y::#f",*

srav i New

b'Nison-1 april i Assyriska Kulturhuset i
Södertälje. Där har en hel del kulturella inslag
förekommit under dagen och på kvällen under
festen.

Slutkommentarom ADS
Föreläsningar av Sargon Dadisho
ADS
kan
åstadkomma (många,) en hel del
Styrelsen -beslutade att ge till Dr Sargon
allsidiga
och
omfattande verksamhet om alla
Dadisho från USA som är chef för Assyria SAT
assyriska
föreningarna
i stor - Stockholm hade
att tilldela Assyriska distriktets pris för år 2003.
velat
bli
medlemmar
iorganisationen.
Det finns
I samband med detta organiserades
på
mycket
att
uträtta
regional
nivå
som
kan
föreläsningar hållna av Dadisho vid tre tillfällen
lokala
underlätta
föreningarnas
belastade
som framgår enligt nedan.
Assyriska Kulturhuset Södertälje
Söndag 16 februari kl. 15:00
Assyriska föreningen i Stockholm
Måndag 17 februari kl. 19.00
Bethnahrin KF. i Bot§rka
Tisdag 18 februari kl. 19.00
ADS arrangerade tre föreläsningar under hösten

i Stor-Stockholm med Ragip Zarakolu från
Turkiet som handlade om Assyriernas utsatta
situation i Turkiet. Ragip som är författare och
en intellektuell person kämpar bland annat för
mi noriteternas mä nskl i ga rätti g heter i Tu rkiet
och har skrivit en hel del om Assyrierna I Turkiet.
Foto utställningen "De bleknade rosor
från Anatolien"
ADS arrangera.de diabildvisningar och
föreläsningar av Ozgur Nizam och Huseyin Elgi
i samband med deras utställning som handlade
om assyrierna från Turkiet under namnet "De
bleknade rosor från Anatolien". gåaa
utställningarna har varit lyckade. Och inte

situation. För att ge ett exempel: alla föreningar
vill anordna firandet av Kha b'Nison - det
assyriska nya året.
Men alla kan inte göra det vage år av olika
skä1. Men varje 5r skulle firandet kunna
anordnas genom ADS om alla föreningar hade
varit med. Det är ADS ledningens forhoppning
att alla lokala föreningar förstår vad jag menar
med detta exemplet. Jag önskar våra
föreningar stora framgångar med många
aktiviteter för våra föreningar och dess
medlemmars bästa.

Assyriska
U ngdomsdistri ktet i StorStockholm (AUDS)
Bildandet
initiativ av ungdomar tillhörande medlemsföreningar i ADS kallades till ett möte för att
På

diskutera bildandet av ungdomsdistrikt

i

Stockholm.

minst diabildsvisningarna blev väldigt

Årsmöte
Representanter från ungdomssektioner
samlades till ett årsmöte under
föreningen i Stockholm, Bethnahrin föreningarna
april
2003
och
höll första årsmötet. Mötet
kulturföreningen i Hallunda samt Assyriska
om
att bilda Assyriska
enades
föreningen i Södertälje.
uppskattade och lätt till intensiv debatt under
föreläsningarna som ägde rum i Assyriska

i

Erol Sever
ADS och ARS arrangerade till Erol Sever's
minne en ceremoni i Assyriska föreningen i
Stockholm den 23-02-2003.

U ngdomsd istri ktet i Stockhol m med förkortn i n g
AUDS. Från BKF närvarade sig - Ninos Poli,
Ninos Kerimo, Yakob Poli, Ninos Aydin, Ashur
Poli och Ninib Aydin. Yakob Poli och Ninos Poli
valdes in i styrelsen medan Ninos Kerimo blev
suppleant. Melek Debasso från Assyriska
föreningen i lärfälla valdes till Ordförande.

Assyriens Befrielse Pafti

på den politiska arenan. Den är nu ett dagligt
samtalsämne bland vårt folk.

(GFA)

Förändring i Mellanöstern
Kriget mellan Irak och Iran och senare Gulfkriget
var tecken för våra intellektuella att det kommer
att ske förändringar imellanöstern. Därfor

är en förening
som känner för sitt
BKF

folk. Flertalet av dess
medlemmar deltar i

grundade dem GFA. När 11:e september
attentatet inträffade blev vi än mer säkra på

olika aktiviteter för
det Assyriska folket.
De tvekar inte när
deras hjälp behövs
för vårt folks bästa.
På

koft tid har

BKF

kommande föränd ringar i Mellanöstern.

I början av augusti är 2OO2 stod det att läsa i

partiets officiella tidsskrift, Furkono, en ledare
med kritik riktad, för forsta gången bland det
Assyriska folket, mot den irakiska oppositionen
i diasporan/ som bestod av araber och kurder.
Vi kritiserade dom för att vårt folk och våra

uppnått väldigt mycket.

Föreningen har nära fyrahundra

medlemmar och 7O olo av dessa är aktiva i
föreningen. Det som har gett BKF en sådan
stor framgång är dess starka organisation

rättigheter inte nämns och att vi vill ha
i ett federalt Irak efter Saddam

autonomi

med regelbundna presidie-möten varje

Hussein.

vecka då alla får var sin uppgift.

Vi anklagade oppositionen för att

vara
odemokratisk som Saddam Hussein då de inte
erkände oss som folk utan endast som ett
kristet folk. Vår kritik fortsätter än idag.
GFA menar att för en varaktig fred i irak krävs
en lösning bestående av ett federalistiskt
system bestående av fyra olika folkgruppel
Assyrie4 Arabe[ Turkmener och Kurder. Denna

Föreningen är ett föredöme för andra

föreningar inte minst på grund av det stora
antalet aktiva kvinnor och ungdomar.
Föreningen, som är solidarisk med alla
Assyriska organisationer, har bett oss i
Assyriens befrielse parti om en
verksamhetsberättelse. Detta på grund av
det nära samarbete vi har ihop. Vi tackar tanke var en av anledningarna för att
för denna fina gest och känner oss hedrade genomföra London konferensen.
över denna unika chans att få berätta vilka
vi är och vad vi vill.
Om konferenserna i London, Amsterdam och
Bagdad kan du läsa mer underTEMA 2.

Kort om paftiet GFA
Partiet grundades 1995 den 15 juni. tvtålet ar
Samarbete med andra organisationer/
ett fritt och självständigt Assyrien för att det
paftier
Assyriska folket ska kunna leva ett liv i frihet 1999 fanns ett samarbete mellan GFA och
och demokrati. För att uppnå detta krävs Assyriska Demokratiska Partiet (ADP) senare
naturligtvis mycket tid. Partiet vill ge kunskap utökades detta samarbete första mars 2003
om värt folk och stödja folket i sin kamp för till att omfatta Shuraya Partiet, Assyriska
sina rättigheter. Därför harvi genomfört möten, Befrielse Rörelsen (ALM) och Yezidiernas med
konferenser och ungdomsläger över hela deras ledare, prins Anwar Al Muawiya.
världen.
En enad Assyrisk front är ett måste!
Vi har inlett en dialog med alla partier och Som vi har nämnt i våra skrivelser från början
organisationer inom vårt folk. Och vi har av Irakkriget har vi hela tiden varnat för ett

framförallt fört en dialog med alla grupper inom
vårt folk och uppmanat dem till enigtret så att
det assyriska folket förenas. Ett av våra mål
är en politisk gemensam front bestående av
alla Assyriska partier för att kunna göra folkets
röst hörd och uppnå dess må1.

inbördeskrig i Irak, något som vi absolut inte
vill ska ske och som är väldigt farligt för vårt
folk. Turkmenerna har för sig själva skapat en
enad Turkmenisk front och de förbereder sig
för kommande prövningar. Men vi Assyrier har
hittills inte lyckats åstadkomma en enad front,
och vi frågar oss... om inte nu, när? Partierna
som deltog på Rmsterdam konferensen och som
inte var nöjda med resultaten från Bagdad
konferensen träffades i Wiesbaden, Tyskland

Seyfo- folkmordet på assyrier
I arbetet om folkmordet på Assyrierna (seyfo),
ett bortglömt folkmord, har vi nu fort upp frågan
,

,:_i

ir,

2003-11-16. Där beslöt de att man ska
genomfora en andra konferens i Bagdad och
där ytterligare tydliggöra det assyriska folkets
krav iIrak. Hittills har inget hänt sedan
Wiesbaden konferensen. Nu kommer de fyra
samarbetspartierna med Yezidiernas ledare att
börja arbeta för att genomföra vår strategi i
Ira kfrågan.

utta la nden, d i re ktkonta kte r med jou rna I ister,
radioframträdanden etc.
Från hösten 2003 är SKAs styrelseledamot NilsOskar Nilsson ledamot i Sveriges Riksdag,

svenska

*o--,tl'å'?å. r""r.ier,

sKA

bildades 1994 och är en politiskt och religiöst
obunden organisation, som har till syfte att

sprida information och väcka opinion för
assyriernas situation i framforallt hemländerna.
SKA arbetar även för humanitärt bistånd till
assyrierna i deras hemländer.

Årsmöte
BKF har under de senaste åren

Årsmöte hölls den 15 mars 2003 vid Bethnahrin
Kulturlörening i Botkyrka.
Förhandlingarna leddes av Margareta Viklund,
som också höll ett tal om assyriärnas situation
i framförallt Turkiet och Irak.

haft ganska

utbrett samarbete med SKA. Föreningen
har betalt medlemsavgift och medverkat
aktivt i några av SKA verksamhet. BKF's
lokaler är ställda till förfogande för
övriga aktiviteter
organisationens möten, har även hjälpt SKAs arbete har som helhet kännetecknats av
administrativt. Samarbetet är både på stor aktivitet även om verksamheten i början
organisations -och individuellt basis.
av perioden kanske var lite trevande och lam.
Här nedan publiceras ett utdrag av SKA's Men allt eftersom tiden gått har entusism och
verksamhetsrapport då den innehåller a rbetsvilja ökat vilket också visat sig i
mycket information om de senaste uppkomna resultat.
händelserna som skett i synnerhet i Irak.
Förslag till omorganisation av SKA.

Inledning och sammanfattning
I diskussionen om den fortsatta verksamheten
Verksamhetsåret har kännetecknats av stor och för att nå ett så bra resultat som möjligt
aktivitet, Årets verksamhet började dock med med SKAs olika insatser förslog styrelsen i
en viss pessimism, bland annat på grund av början av verksamhetsåret bland annat att
att 2002 års valutgång av riksdågsvalet
resulterat i att SKA inte blev representerat i - ändra sammansättningen av styrelsen
riksdagen. Styrelsen upplevde därför att det Genom att föra fram den opolitiska stämpeln
skulle bli svårare att påverka dels den politiska och därför inte vara beroende av att personer
debatten och dels att få ut sitt budskap, Men från de politiska partierna finns representerade
efter djupa mål- och verksamhetsdiskussioner istyrelsen. Styrelsen skall inte bedriva
beslutade styrelsen att försöka få ett ökat partipolitik. Ordföranden skall vara hela
samarbete med olika assyriska organisationer s§relsens ta lesma n/kvi n na och föra kom m itt6ns
och att trots den rådande situationen försöka tala n.
bli mer utåtriktad i sin verksamhet,
I styrelsen skall ingå betrodda och engagerade
Det spända politiska läget och den kritiska personer som representerar sig själva och olika
situationen i Irak för framförallt de etniska folkgrupper och samhällsgrupper i vårt land.
minoriteterna kom att påskynda det arbetet.
Resultatet av aktiviteterna har inneburit att
- målsättning skall fördjupas
arbetet på olika sätt förnyats och fått en ny I målsättningen måste ingå att hoja kunskapen
inriktning. Som exempel kan nämnas ett konkret avsevärt både internt hos styrelsen och
utökat samarbete med assyriska organisationer nationellt och internationellt om assyriernas
och föreningar, opinionsmöte på Sergels torg, situation. Det kan exempelvis ske genom att
projektet "10 kronor tiII Assyrien", deltagande
vid nternationel la konferenser; tid n ingsa rtikla r, - verka som opolitisk lobbygrupp i riksdagen
i
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- vara en kanal för informationsspridning

- vara en spjutspets utSt i samhätlet.
- organisationen ändras

möjlighete[ som tillsammans kanske skulle
kunna bli till något riktigt bra. I alla fall bättre
än om vi drar åt otika håll och kanske arbetar
dubbelt.

Dele-gera arbetsuppg ifter och ansva r.
Ex på uppgifter: Skriva aftiklar, Mediala utspel,

Vi skulle kanske gemensamt kunna ha en
Inhämta kunskaper, Uppdaterad på händetser insamling, som inte bara assyrierna här i Sverige
i hemländerna, PStryckargrupper i riksdag och ägnar sig åt utan till hela äet svenska folkät,
regering, Beredskap för, internationella

insatser
Kontakt med assyriska massmedia, Arrangera
m ed I e m s rn öte n reg e I b u n d et, Fö lj a u p p ti d i g a re
uttalanden och aktiviteter
För att kunna verkställa dessa åtaganden
krävs att fler SKA-medlemmar engagerar
sig.

Inledningsanförande vid möte
den 26 maj 2OO3.
Inom SKA har vi många gånger funderat över
hur och med vad vi skulle bättre kunna hjälpa
det assyriska folket iframförallt deras
hemländer. Under senare tid har ju situationen
varit kritisk många gånger i olika länder i
framforallt Mellanöstern. Jag tänker på Turkiet
och alla löften som i våra dagar ges där om
mänskliga rättigheter. Men när man börjar
granska de olika löftena och stiftade lagarna
som sägs skall förbättra situationen for bl a
den assyriska folkgruppen, visar de sig vara
ganska tunna och håller inte vad de sägs att
de skall trålta.

alla som bor här. Men Oå fordras det
gemensa m ma a ktiviteter, men fra mföra I lt måste

en sådan insamling följa vissa regler och lagar.
Till det kan behövas projektbeskrivning, ganska
detaljerad sådan som svarar på fråg-orna vad
vill vi, vad kan vi, vad görs redan idag? Det

kan handla om byggprojekt, utbildning,

humanitära insatser av olika slag, som t ex att
hjälpa barn, som blivit övergivna m.m, m.m.
Jag tycker att det vore bra om vi kunde finna
ett speciellt avgränsat projekt. Jag tycker inte,
om vi nu kommer fram till att vi skall göra något
gemensamt, att vi skall gapa över för mycket i
början, utan försöka finna en nisch, där
assyrie-r-svenskar kan göra en viktig insats,
som slår igenom. En kanske liten insäts, som
kan växa med tiden.

Varför vi har kallat till detta möte är för att
höra efter om det är möjligt att vi kan göra
något gemensamt. För att diskutera hinder,
hur vi kan bryta dem iså fatl och om det går
att samarbeta, d v s arbeta tillsammans för
att hjälpa assyrierna i Irak. Alla de assyriska
föreningarna, organisationerna har oanade
resurser i fråga om framförallt människor och
id6er. Det gäller att använda dem på ett bra
och framåtriktat sätt. Ja, detta är något om
bakgrunden till detta möte.

Turkiet har ju så gott som lyckats förinta den
assyriska folkgruppen i det landet. Det som nu
framförallt drar till sig våra tankar och blickar
är situationen i Irak. Där skall det enligt uppgift
finnas cirka 1,8 miljoner assyrier. Ibland lyckas
några ta sig till vårt Iand for att åtminstone, Arbetsgruppen arbetade snabbt fram en rapport
tills att läget stabiliserat sig i Irak och det går med förslag till samordnade aktiviteter gällande
för alla människor att vistas där, skall kunna få assyrierna i Irak. Rapporten antogs vid ett nytt
en viloplats i Sverige.
"stormöte",- som också blev ganska livligt.
Rapporten återges i sin helhet.
De rapporter som kommer in om situationen i
Irak är ganska knapphändiga. Men vi vet att
Rapport från arbetsgruppen för
många lider och, som vanligt, ar tlamaa mellan
samordning av aktiviteter gällande
olika muslimska grupper. Ofta går våra tankar
assyrierna i Irak.
till dem samtidigt som vi känner oss så Med ordet assyrier avses i det foljande också
maktlösa. Vi vill så mycket men formår så lite. syriane4 kald6er med flera kristna grupper.
Inom SKA har vi intensivt funderat på vad vi Arbetsgruppen för samordning av aktiviteter
skulle kunna göra. Vi har haft och har tankar för assyrierna ilrak utsågs vid ett möte
om en del uppslag. Men i allt vårt tänkande måndagen den 26 maj 2OO3 vid
och alla funderingar har vi kommit fram till att Assurföreningens i Fittja lokaler. Till mötet var
vi tillsammans skulle ha mycket större chanser följa nde orga n isationer/fören nga r i n bjud na :
att göra något bra än om vi jobbar var och en
för sig i denna jättesvåra fråga. Vi har olika Assyriska Ri ksförbu ndet, ARS
i nfa lsvi n kla r, ol i ka resu rser, konta ktvä ga r och
Assyriska U ngdomsförbundet, AU F
i
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Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO
Shuraya Partiet
Assyriska Demokratiska Rörelsen, ADR
Assyriska Kvinnoförbundet, AKF
Assyriska Befrielserörelsen, ALM
Assyriska Demokratiska Partiet, ADp
Assyriens Befrielsepa rti, GFA
Assyriska Patriotiska Partiet, APP
Assurföreningen
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- lobbyverksamhet - politisk och ekonomisk
- byggprojekt

I arbetsgruppen har ingått:
Yusuf Dikmen

Dinkha Elia
Ubalit Shabo
NabilToma
George Aydin
Margareta Viklund, sammankallande

Arbetsgru ppens försla g
Syftet med arbetsgruppens förslag
är att sträva efter att olika assyriska
organisationer skall gemensamt
hjälpa och arbeta för assyrierna i
deras hemländer. Arbetsgruppens
arbete har dock begränsats att i
fdrsta hand gälla assyrierna i Irak.
Målsättningen för de gemensamma
insatserna är dels av politisk och
dels humanitär karaktär.

Den politiska inriktningen
Gruppens huvuduppfattning är att
Irak skall bevaras som en hel och
odelad nation. Men om utvecklingen
Margareta Viklund berättar om 1?-kronor till Assyrien i
går mot att Irak utvecklar en itat
med en federal regering måste
Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka, BKF
assyrierna ges självständighet eller en egen
Assyriska Ku lturföreningen i Norsborg
assyrisk förbundsstat med en regering enligt
Ostassyriska kyrkan
exem pelvis Tyskla nds förbu ndsstatssystem.
Ba bylon Ku ltu rföreni ng
Risk finns för närvarande att assyrierna liksom
Syrisk OrLodoxa Kyrkan
tidigare kläms mellan olika grupper, exempelvis
Bethnahrin Demokratiska Paft iet
mellan olika kurdiska falanger samt skilda strängt
muslimskt religiösa grupper. Det är därför
Anledningen till Svenska Kommitt6n för Assyriers angeläget att dels bevaka den assyriska
inbjudan till mötet var att representanter för gruppens rätt till mänskliga och demokratiska
olika assyriska organisationer/föreningar rättigheter och dels deras rätt till delaktighet i
gemensamt skulle diskutera hur de/vi i beslutsfattande på olika nivåer. Beträffande den
samverkan på basta sätt skall hjälpa assyrierna politiska delen ansåg gruppen att det är viktigt
i deras hemländer och speciellt i Irak. Olika att noga följa det politiska skeendet.
organisationer och föreningar har olika För att uppfylla den målsättningen anser
kontaktvägar och kontaktnät som kan arbetsgruppen att
användas för ett kraftfullt gemensamt arbete.
Vid'mötet utsågs en arbetsgrupp som fick i - USA och England har en på histarisk grund
uppdrag att arbeta vidare med vad som
uppbyggd skyldighet att skydda assyrierna
diskuterades den 26 maj. Sammanfattningsvis - Västvärlden och kristenheten har ocksS ett
diskuterades vid mötet den 26 maj frågor om
ansvar att skydda och hjälpa det assyriska
folket
- bildandet av en assyrisk front
- Irak får inte utvecklas till en islamistisk

- uppvaktning av den

stat med exempelvis islamistisk

amerikanska

ambassadören
- uppvaktning av utrikesministerAnna Lindh
- insamling av pengar på riksnivå
- klädinsamling

-

lagstiftning.
Assyrierna måste synliggöras.
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Exempel på vad som kan

praktiskt arbetas med

l

sig en bild av situation , behov

för att uppfylla målsättningen

och

önskningar,

Ha kontinuerlig kontakt med
- Uppvaktning av regering och riksdag
kontaktpersoner i lrak
- Uppvaktning på den amerikanska - Efterhöra behov och önskningar i lrak
ambassaden
- Upprätta samarbete med frivilliga
- Uppvaktning på den engelska ambassaden
organisationer som finns i lrak
- Lobbyverksamhet
- Informationsbrev till organisationer,
- Debattartiklar
avdelningar och föreningar med upprop om
- Insändare
bl a vikten av engagemang och samarbete
- Påverka journalister genom att exempelvis
för att hjälpa systrar och bröder i lrak i
bjuda. särskilt utvalda journalister på
a rbetslunch
Snabb information om speciella händelser,
som drabbat det assyriska folket
Genom kontaktpersoner på plats bevaka
skeendet i Irak

-Mm
-Mm

Den humanitära inriktningen
För närvarande är de sociala och humanitära
problemen mycket stora. Det krävs omedelbara
insatser för att hjälpa människorna med det
dagliga livets mest elementära behov. Det
handlar om mat, kläde1 tak över huvudet,
sjukvård, omhändertagande av föräldralösa
barn och särskilt utsatta flickor/kvinnor och
skolundervisning. Det handlar om att bygga
upp en social struktur, samhällen, som det går
att leva i för alla människor oavsett etniskt
ursprung/ kön eller religiös tro.
Exempel på vad som praktiskt kan göras för
att uppfylla den humanitära delen av
målsättningen:

-

deras svåra situation.
Informationsbrev till kyrkor och präster för
att peka på den allvarliga situationen för
assyrierna i lrak och för att uppmana

prästerna att stödja de assyriska

-

Det är angeläget att arbetsuppgifterna fördelas
och att goda informationskanaler upprättas
mellan de olika assyriska organisationerna.

-

-

organisationernas aktiviteter för att hjälpa
assyrierna i lrak.
Mm, mm.
Mm, mm.

Arbetets orga n isering och fördelning
I målsättningen för arbetsgruppens arbete ingår

en strävan efter att de olika assyriska

organisationerna skall arbeta tillsammans för
att hjälpa assyrierna i deras hemländer; i för
nä rvara nde framföral lt Ira k. Arbetsg ru ppen ha r
diskuterat om det överhuvudtaget i dagens

situation är möjligt även om det är starkt
önskvärt att skapa ett välfungerande
sa ma

rbete mel

la

n de assyriska orga

n

isationerna
och

i Sverige, så att de vid olika nationella

i nternationel la situationer ka n enade fra mföra
assyriernas behov och problem. En uppvaktning
hos exempelvis regeringen eller olika politiska
företrädare har mycket större tyngd och
genomslagskraft om den uppvaktande gruppen
representerar hela gruppen assyrier än en enda
organisation. Att exempelvis den ena

organisationen efter den andra gör olika
Kontakta Sida för att efterhöra villkoren uppvaktningar eller utför lobbyverksamhet
för att få del av de biståndsmedel som skapar mer oreda och förvirring än om
anslagits för återuppbyggnaden av lrak
assyrierna framför sina åsikter och önskemål i
Ansöka om 90-nummerfören rikstäckande enad grupp.
insamling för speciella projekt
Dra igång en rikstäckande insamting med Arbetsgruppen anser att det är synnerligen
bössor i affärer, postkontor, restauranger angeläget att assyrierna i Sverige framträder
etc
och uppträder enade i ord och handling. Ett

- Dra igång en annonskampanj för samarbete mellan de olika assyriska
n sa m n g en ti I ssy rierna
organisationerna är nödvändigt for att vinna
- Dra igång "Kampanj 70-kronan". Varje förtroende för assyriernas situation både
i

Ii

I

a

i

assyrier i Sverige, stor som liten, ung som

gammal, skänker minst 70 kronor i en
intern insamling (100 o/o-igt resultat = ca
800 000 kronor)

- Så fort som möjligt anordna
rekogniseringsresa för att

en
på plats göra
-l

Sverige och i internationella sammanhang. Den

konkurrens som idag råder mellan olika
organisationer måste brytas för ett gemensamt

strukturerat arbete, där varje organisation
finner sin nisch för verksamhet för det
gemensammas bästa.

För att kunna åstadkomma detta och for att Margareta Viklund Dinkha Elia George
vinna respekt krävs former och riktlinjer för Aydin Yusuf Dikmen llbalit Shabo Nabil
samarbete för dels akuta och dels andra mindre Tomi
akuta frågor
För att bland annat djupare diskutera struktur Arbetsgruppen Förtroendegruppen arbetade
och fördelning av arbetsuppgifter föreslår sedan vidare med olika tankar och id6er om
arbetsgruppen att
hur man skulle hjälpa assyrierna på bästa sätt.
Förslag till projekt för att bistå assyrierna
- en förtroendegrupp tillsätts med diskuterades. Kontakter togs med assyrier i
representanter för de assyriska riks - och Irak för att efterhöra deras önskningar och
po I iti skä o rg a n i sati o n e rn a
behov, De förslag till projekt, som diskuterades,
- ett samarbetsavtal tecknas mellan de i äterges under TEMA 5, ekonomisk hjälp till
förtroendegruppen ingående hemlandet.
organ isationerna

- de organisationer som undertecknat
samarbetsavtalet skall inte bedriva en med
de öv rig a org a n i sati one rna ko n ku rre ra n de

verksamhet; arbetet mSste ske i

-

-

-

Uppvaktning vid utrikesminister Anna
Lindhs kansli
uppdrag av SKAs styrelse uppvaktade Dinkha
Elia, Nils-Oskar Nilsson och Margareta Viklund
På

samverkan och samförstånd utan att det Utrikesdepartementet den 5 juni 2003.
för den skull hämma kreativitet och Anledningen till uppvaktningen var att vi ville
initiativ.
rapportera från konferensen i Amsterdam och
organisationer som före undertecknandet peka på assyriernas svåra situation under
av samarbetsavtalet startat exempelvis kriget i Irak och under en lång följd av år.
i n sa m I i n g sverksa m het fo rtsätte r so m fö rut
med den verksamheten och eventuellt Vi framhöll att assyrierna under många år varit
öppnar för andra organisationer att vara klämda mellan olika grupper, förföljda och
med i det arbetet.
trakasserade. Många har flytt från sina
förtroendegruppen måste ha ett mycket hemländer. I Irak finns idag cirka 2 miljoner
nära samarbete med de olika assyrien Uånga lever som flyktingar i Jordanien.
organisationerna och inledningsvis samlas Många har försökt att fly via smugglare och
en gång per vecka för att snabbt komma hamnat på olika platser, dit de väl aldrig ville
till beslut i olika aktuella aktiviteter, som komma. En del är fängslade, gömda och
beskrivits i denna rapport.
osynliggjorda för sin tros skull på glömda platser
i världen. Vi berättade också om den speciella
Arbetsgruppen har diskuterat flera olika situationen i Norra Irak med sin starka kurdiska
aktiviteter som kan göras gemensamt för dominans. Vi gav också vår syn på den politiska
att lyfta fram den assyriska frågan i situationen och framhöll vår oro över att
framförallt Irak. Som ytterligare exempel assyrieornoa
göras osynliga i den maktkamp
1k_ull9
kan nämnas
som pagar r Irak.

projekt med särskild satsning på kvinnor Vi framhöll också vikten av att assyrierna måste
och barn
ges rätten att kunna hävda sina mänskliga
demokrati och mänskliga rättigheter rättigheter, att assyrierna finnas med i olika
(utbildning av nyckelpersoneL seminarier, sammanhang för att göra sina röster hörda,
konferenser, radio- och TV-program)
att assyrierna ges självkänsla och framtidstro.
festival/kulturdag för att lyfta upp den Vi presenterade också SKA och den aktivitet
assyriska frågan
rikstäckande insamling för det assyriska
folket (090-nummer)
paketinsamling
insamling 11-kronan mmt mm

I och med avlämnandet av denna rapport anser
ledamöterna iarbetsgruppen att de fullgjort
sitt uppdrag och föreslår att gruppen upplöses.
Hallunda den 18 juni 2003

som pågåri dvs. det påborlaOe samarbetet med
olika assyriska organisationer och foreningar;.
Utri kesdepa rtementets representa nter visade
stort intresse for vad vi framfört och önskade
ha fortsatt kontakt och information.

Margareta Viklund
Ordförande, SKA

@

att vara cirkelledare hos BKF. Kursen skall hållas
i BKF's lokaler med start 29 januari 2OO4.

Det är föreningens förhoppning att

Botkyrka-Salem

medlemskapet hos ABF skall medföra utökade

Medlem hos ABF
Sedan bildandet av BKF 1997 har ett samarbete

med ABF inlett. Fram till att ha skaffat egna
lokaler 1999 var samarbetet i mycket begränsat
omfattning. Efter år 2000 ökade samarbetet

markant och ett samarbetsavtal med AFF
undertecknades. I samband med detta

verksamheten genom ABF tog fart genom att

anordna studiecirklar och andra kulturella
aktiviteter där en del av finansieringen erhållits
från ABF.

Den B februari 2001 uppmanade ABF att BKF
skulle komma med ansökan om medlemskap
eftersom medlemskapet skulle innebära

erhållandet av stort inflyttande

i

ABF's

verksamhet som medlemsorganisation.
Den 26 mars 2001 ansökte BKF om medlemskap

och enligt ett brev daterat

till 2 november,

2001 (se protokoll nr 9/2001) hälsas BKF

välkommen som medlem hos ABF. Detta innebär
att foreningen har rätt till ombud vid ABFs

årsmöten. Samt utse kandidat

till

ABF's

styrelse.

Sedan medlemskapet hos ABF ökade
samarbetet genom att öka studiecirklar, erhålla
kulturella bidrag för såväl anordnade samkväm

som planeringskurser och sommarlägerverksamhet.

År 2OO3 med ABF
Under verksamhetsåret 2003 har BKF anordnat

aktiviteter och utnyttja de resurser som man
kan erhålta genom ABF - såväl
ku nskapsmässiga

som ekonom iska.

Föreningsrådet i
Hallunda-Norsborg
BKF har varit med och bildat Hallunda/
Norsborgs föreningsråd. Den har tagit en
aktiv roll i rådet och deltagit i aktiviteterna
som rådet har arrangerat.
För att ge en bredare bild av rådet har vi

bett Marianne Bergquist, ordförande för

rådet, att skriva personligen om

bakgrunden till rådets bildande och dess
verksamhet under år 2OO3. Här nedan
publiceras rapporten.
Föreningsråaet

i

Hallunda-Norsborg är en

sammanslutning av demokratiska och ideella

föreningar, som har sin huvudsakliga

verksamhet förlagd till området.
nåaet är religiöst och partipolitiskt obundet och
har som syfte att tillvarata föreningarnas
gemensamma intressen samt verka för ett
socialt engagemang i området.

Detta sker genom att rådet arbetar för
samverkan och utveckling föreningarna
emellan, ger service och information till
föreningarna samt medverkar till ett gott
samarbete och fungerar som en länk mellan
föreningarna och kommun/mynd

ig

heter.

många studiecirklar; planeringshelg i Enhörna,

deltagit på många arrangemang i samarbete Föreningsrådet startade 2001 och har idag ca
med ABF och för samtliga av dessa aktiviteter 40 medlemsföreningar med många olika
erhållit bidrag. Sist har ABF beslutat att sponsra intresseinriktningar: politik, idrott, kultuq
BKF vid utgivningen av DVD-Videokassett som trädgård mm. Flera har som syfte att vara en
handlar om teaterspelet "Var skall vi ta vägen
nu?"

Föreningen har utsett ombud till ABF's
halvårsmöte och kontakter och möten för
planering av olika aktiviteter.

Förutom de regelbundna och kontinuerliga
aktiviteter och kurser har vi planerat en
studieledarutbildning som skall pågå under hela
2OO4 - en gång i månad där cirkelledaren är
från ABF och målgruppen år BKF's medlemmar
som är redan cirkelledare eller som har intresse

mötesplats för medlemmar med en gemensam
etnisk bakgrund. Inom denna ram bedrivs ofta
olika idrotts- och kulturaktiviteter för barn och
ungdomar.

De beslutande organen iföreningsrådet är
årsmötet, med lemsmötet och styrelsen.
Medlemsmöte hålls minst tre gånger per år och
styrelsemöten en gå nglmånad.
Verksamheten har hittills inriktats på fyra
områden:

att lyfta fram det positiva i vårt område
för vår egen biid, för de boende i
området och för omgivningen

att erbjuda föreningarna utbildning

i

gemensamma frågor

att visa ungdomarna i området

vad
föreningarna har att erbjuda
att samarbeta med områdesgruppen
och områdesutvecklaren för områdets
utveckling.

Nytt för 2004 är att föreningsrådet disponerar
det bidrag för viss prestation, som en förening
tidigare fätt söka direkt hos Kultur- och
Fritidsförva ltni ngen, att enl igt överenskom na
principer fö-rdela till sina föreningar.
Föreningsrådet ska i alla sammanhang ses som
en kontakt för bättre samarbete mellan
fören i nga rna och förva ltn i ngen.
Fören i ngsrådet

d isponera r en fören i ngsloka I på
Brages väg 77 som kan utnyttjas av de
föreningar i området som saknar egna
lokaler för sin verksamhet.
Vi ser gärna fler föreningar som
medlemmar i rådet.

Marianne Börgquist, ordf.

Fören in gsrådet Ha I lu nd a-Norsborg
Norsborg 2OA4-A7-21

i

Fittja föreningsråd
(FFR)
FFR som bildades under 1998 på uppdrag
av Botkyrka kommun till Fittja Projektet

Irfan Kerimo (th) tillsammans med sin dotter Athrin är
engagerade

i

som är en del av regeringens

Vy 20a3

storstatssatsningen.

Detta har vi under det gångna året gjott RåOet höll
sitt årsmöte den 10 april 2003 och
genom att
en
ny
styrelse
valdes för verksamhetsperioden.
. vi har genomfört Vy 2003 - en karneval, Från BKF valde
man att avstå att nominera
där områdets föreningari med bistånd
någon till styrelsen Oå eXf har stor belastning
av Riksteatern, fick visa varandra

.
.

och
allmänheten vad man kan åstadkomma,
Vi har genomfört utbildningar i ledarskap,
föreningar har inbjudit till Pröva-på
verksamhet för skollediga barn och

p.g.a. verksamheten i egen forening. FFR har

i

samarbete med sina medlemsföreningar
nomfört må n ga a ktiviteter. Fa m i ljefestiva en
under sommaren var en av de.

ge

I

ungdomar för att få pröva på olika
aktiviteter som föreningar kan erbjuda,

Många föreningar deltog i Festivalen genom
att
arrangera olika aktiviteter. BKF bidrog
. vi har varit representerade vid festivalen
folkdans, levandemusik samt
Områdesgruppens möten. försäljning med
av grill och litteratur på en tält.
Områdesutvecklaren deltar i våra Den B december
2003 bjöd FFR sina
styrelsemöten och håtter kontinuerlig
medlemsföreningar - 2 personer från varje
kontakt.
fören ing - att nä rva ra sig på ett I u lbord
anordnad av rådet.
Under 2AO4 planerar vi att

. på nytt genomföra en föreningsdag om än i mindre skala - under hösten,
. erbjuda kassörsutbildningar och
arkiveri ngsutbildn ngar för föreni ngarna,
. erbjuda barn och ungdomar att under
i

r

första veckan av sommarlovet på pröva
olika aktiviteter inom föreningarna samt
att samarbeta med områdesgruppen
och områdesutveckla ren for områdets

förbättring.

Inför kommande verksamhetsåret har rådet
stora planer att öka verksamheten inom sitt
verksamhetsområde, Dock detta är beroende
på den ekonomiska bidraget som är tänkt att
erhållas av Botkyrka kommun. Frågan är om
kommunen kommer att kunna bidra rådet med
den planerade budgeten som uppgårtil1250.000
kr.

;;;;;.;;;;;;";,,;;

Föreningens
Balans- &

Resultatrapport
Bethnahrin Kulturftrening i Botkyrka

Balansrapport
Riikenskapsårets början: 03-01-01

Utskrivet:
Senaste vernr:

Preliminiir

Hela ft)reningen
Period: 03-01-01 - 03-12-31

Materiel la anläggningsti

I

04-02-15
182

lgång"ar

29 196.00
29 196,00

S:a Materiella anlåiggningstillgångar

218
218 264,00

Finansiella anliiggningstillgångar

1388

Övr lånsfri.

S:a Finansiella anläggningstillgangau
S

:a Anläggningstillgangar

100 000.00

100

0,00

100 000.00

r

00 000,00

189 068,00

t29 196,00

3

I 8 264,00

't7-00

000

r

7,00

17,00

0,00

t

7,00

21 298,30
4 898,00
15 593,00

-r0 821,30

Omsättningstill gångar
Fordringar

1660

Fordran skattemyndigheten

S:a Fordringa
Kassa och bank

l9l0

1915
1917

10 477,00

188 076,65
103 618,65

-4
-15
-39
-103

S:a Kassa och bank

333 484,60

-174 443,78

0,00
0,00
148 563,82
0.00
159 040,82

:a Omsiittningstillgångar

333 501,60

-t74 443,78

159 057,82

0_00

0,00

-417 6s930
-417 659,30

1920
1930
S

Kassa
Kassa Vuxenvardring
UFL Kassa

Postgiro

Checkakningskonro

898,00
593,00
512,83
618.65

EGET KAPITRI, avsÅTTxTn+GAR oCH SKULDER
Eget kapital

2010

659.30

Eget kapitzl

-417
-417 6s9,30

S:a Eget kapital

Kortfristiga skulder
2710

Personalens källskatt

2941
S

:a

Upplupnasociataavgifter

Kortfristiga skulder

S:A EGET KAPITAL, A

BERAKNAT

R

TTNINGAR OCH SKULDER

F,SU[LTAT{,**

t:+L:.t:1ti Ll!ti;+tf:7.s!:!:;tuatj-:j!;;!i3?:,!..1!!;r:E

:.!::ixi?if{;tii;.:t:;::::i:::::lrlit::;5aJ:::.:.:.

, :

-2 622,00
-2 656.00

-12 776,00

- I 5 398,00

-1 1 546.00

-5 278.00

-24 322,00

-14 202.00
-29 600.00

-422 937 -30

-24 322,00

-447 259,30

99 632,30

-69 s69"78

30 062,52

Bethnafuin Kulturftirening i Bot§.rka

Sida:

Resultatrapport
Rrikenskapsarets början: 03-01-01

Preliminiir

Hela föreningen
Period: 03-01-01 - 03-12-31

1

Utskrivet:
Senaste

04-02-15

vemr:

182

Rörelsens intiilcter och lagerftiriindring
Nettoomsilttning
3010

Försäljning av material

3tl0
3lt5
31

r6

3120
3130,
3
3

Intllkter Städning
Intiikter Musikkurs
Intåikter sommarliiger
lntåkter- Fester

140
150

Intäller BufC

3 151
3

1792,50
34 005,00
3 I 255,00
1 300,00
84 000,00
6 500,00
69 600,00
30 564,00
5 r 688,00
15 160,00
20 000,00
I 050,00
20 900,00
0.70
367 815,20

Intälrer idrottsaktiviteterlFotboll
Intiikter - UFL
Intiikter - Assyrian Kids

lntäller försälning, Böcker,

160

3320
3540
3610

kassetter,cd

lntiikter - lnsamling
Förs av idrottskläder/idrottsmaterial

Medlemsavgifter
örmutiåimning

3680
S:a Nettoomsättning

Alliverat
381

arbete ft)r egen räkning

I

Uthyrnins av lokaler

S:a Aktiverat arbete

ftr

Övriga rörelseintäkter
3985
3988
3989
3990

S

9 000,00

Statliga bidrag
Kommunala bidrag
Bidrag - ABF
Övriga bidrag
Övr ersättn och intåktei

3987

S

9 000.00

egen riikning

23229'7,00
100 000,00
49 370,00
22 429,00
I 50 895.00
554 991,00

:a Övriga rörelseintiikter

:a Rörelseintåkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader
Råvaror och fömödenhaer
4010

93

806,20

m
lnköp materiel och varor

-5 495,00
-12 280,00
-16 485,00
-34 260,00

Inköp av litteratu
Inköp av CD,{Kassetter
S:a Råvaror och fömödenheter mm

401

I

1

4012

Bruttovinst

897 546,20

Övriga extema kostnader
5010
5090
5410
6200
6211
6310

Lokalhpa

63t5
6390

6571
S:a Övriga extema

Postgiroavgift
kostnader

Personalkostnader
7010
7015
/ tbö
7

-254 064,00
-10 000,00
-3 492,00
-1 476,00
-17 947,00
-3 409,00
-12 126,00
-104 415,00

Övr kostnader hyrd lokal
Förbruknin gsinventarier
Prenumenationsavgift er
Telefon
Företagsförsäkringar
Personalförsäkringar
Övr kostnader

t67

7I68
7 t70
7171
717 5

7510
S:a Personalkostnader

-l

Löner

-239
-43
-8
-70
-1
-50
-6

245,00
500,00
240,00
887,00
264,00
049,00
450,00
-63 227,00
-76 949.00
-559 8r 1,00

Bidrag till Organsationer / Individer
Medlemsavgifter/Organisationer
Ungdomar i Föroringslivet-UFl
Assyrian Kids
Idrottskostnader/Fotboll
Övriga idrottskostnader
Sommarkiger
Sociala avgifter

-l

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

la!:i;:ri;:1\t:i:-.ra;,lt*:;aa:;.al:i;;:i*;lf'?'ri;lri;1ii',X*IE:];:ti,!j'r:i::::!S::rl:r-:Ii,:riiiii+::ii+l;i,i::::!:i/t::

197,50

-408 126,50

a,

. jai

002 197,50

Bethnahrin Kulturftirening i Botkyrka

Resultatrapport
Riikenskapsårets början: 03-0 l-01
Hela ftireningen
Period: 03-01-0t - 03-12-31

Preliminär

Sida:
2
utskivet: 04-02-15
Senaste vernr:
182

Rörelseresultat fiire avskrivningar

-70 391.30

Röreiseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat

-70 391,30

ftre finansiella intäkter och kostnader

-70 391,30

Resultat från finansiella investeringar
Övriga riinteintäkter och liknande reLltatposter
8300
S:a

821

riinteintäkter och liknande resultatposter

821,52

S:a Resultat från finansiella investeringar

821,s2

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-69 s69,78

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-69 569,78

Resultat fore skatt

-69 569.78

Beriiknat resultat

-69 569,78

Revisionsberättelse
Undertecknade, av årsmötet den 2 mars 2003 valda revisorer till att revidera
föreningens administration av ekonomi och verksamhet, vill härmed lämna följande
revisionsberättelse :

Vi har under hela verksamhetsåret följt upp kassörens och styrelsens sätt att
administrera föreningens ekonomi. Vi har varit med och hjälpt till i ordningen och
databokföringen av samtliga räkenskapeI verifikationer och skapat en välorganiserad

ordning för kassa skötseln. Sedan har föreningen införskaffat ett avancerat

databokföringsprogram med vilket föreningens bokföring är gjort med. Vi finner ingen
anledning till någon anmärkning för hånteringen a; föräningens ekonomi och
verksamhet för verksamhetsäret 2003.
Med anledning av ovan beskrivning, föreslår undertecknade årsmötet
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Norsborg den 15 februari 2OO3

l'j':,:

-

att bevilja

Verksamhetsprogram
Bethnahrin kultur förening
För perioden mars 2OO4

I

Botkyrka

februari

BKF
2OO5

Av: George Aydin

Årsmötet
sköta all administrationsarbete samt ha bättre
Årsmötet är föreningens högsta beslutande samarbete sektioner emellan.
organ och hålls under februari/mars månad en
gång om året. I enlighet med av årsmötet
fastställda riktlinjer har styrelsen bearbetat
Personal - buff6verksa mhet
följande arbetsstruktur och verksamhets- Personalen ansvarar för buff6verksamhet/
program för år 2004 fram till nästa årsmötet.
forsäljning och går under styrelsen med egna
- av styrelsen utsedda ansvariga. Deras
Styrelsen
kontakter ska vara med personalansvariga och
Styrelsen väljs vid årsmötet som kommer att tillsammans sköta buff6 och övriga
nåttas under mars 2004.

verksamheten som fastställs av de ansvariga i
enlighet med foreningens riktlinjer och behov.

Presidiet
Presidiet i föreninq-en håtter sina möten en gång
i veckan liksom gångna åren. Möten ar ö[pnå
för alla medlemmar. Presidiets ansvarsområde

är att diskutera de punkter som framgår
dagordningen, hjälpa till med värkställande,

i

komma med nya förslag, och på så sätt vara
ett hjälporgan till styrelsen att genomföra och
planera föreningens verksamhet. Genom dessa
möten lära medlemmarna om föreningsteknik

utifrån de demokratiska former sorn råder i
samhället. Täck vore presidiemöten har BKF
kunnat komma till den nivå den är idag.
All beslut som fattas av presidiet - med
undantag av vissa praktiska frågor

-

är förslag

till för att under styrelsemöten tas den
slutgiltiga beslut.

Kansli - Administration - Kontor
Kansliet är centrum för hela verksamheten i
föreningen. Allt går via kansliet till övriga

sektioner och verksamhet och tvärtom.

(Inkommande post, telefonsvar, dataarbete,
genomfora de av styrelsen och presidiet tagna
beslut, förbereda och bearbeta inkommande
förslag, kontakter med myndigheter; medlemmar,
sammankallande, etcetera.) För att en förening
skall fungera på ett tillfredsställande sätt, böi
en välfungerande kansli finnas tillförfogande, i

annat fall risken är stor att man tappar
kontrollen för hela verksamheten.
Vad som är nytt för det här året är att samtliga
sektioner i föreningen har numera gemensam

kansli vilket gör att det är mera praktisk att

Övriga verksamhet
Verksamhet som genomfors under ledning av
styrelsen och presidiet - förutom
ovannämnda - kommer under
verksamhetsåret bestå av bl.a. följande

aktiviteter:

-

Fester och Samkväm
Kurser

Föreläsningar
Samarbete med andra föreningar
Deltagande i fester, festivaler och
demonstrationer
Deltagande iolika arrangemang i
området
Projektverksamhet
Sommarläoer
Årligplane"ringshelg

Kvinnosektion
Styrelse för sektionen väljs genom ett
årsmöte under mars månad iör att ansvara
för planering av aktiviteter för sektionen. En
särskild verksamhetsplan bearbetas av den
nyvalda styrelsen där tid, plats och övriga
deta ljer meddelas senare.
Kvin nosektionens planerade a ktiviteter
föråren 2OO4/zOOs
- Stud iecirkla r
- Söndagsverksamhet
- Teater
- Föreläsningar
- Matlagning

-

Idrottssektionen
Idrottsverksamhet som är planerad under år

Filmvisning
Möten
Samkväm

2004

Fester
Simning
Barn- och fritidsverksamhet
Öppna diskussioner (aktuella ämnen)

Sportlovsaktiviteter

Herr seniorlag i fotbol! div.7
(Bethnahrin IF, seriematcher)
Dam fotbollslaget som är bildat hösten 2003
är sektionens bästa verksamhet. Detta kommer

Kvinnodagen
Morsdag

att skapa utökad verksamhet inom idrott hos

Syverksamhet

Ungdomssektionen
Håtter sitt årsmöte under mars (undantag gjorts
i år då årsmötet hölls i slutet av januari iOO+)

där den väljer en styrelse för att ansvara och
planera ungdomsverksamheten inom BKF.

att kunna vara mera effektiv har sektionen
två grupper/kommitt6er som ansvarar för en
del av verksamheten, UFL-ungdomarna i
föreningslivet och "Assyrien Kids" gruppen.
Denna ansvarsfördelning har visat sig vara
mycket effektiv under år 2003, liksom
kommande verksamhetsperioden räknar
För

sektionen att öka effektiviteten i verksamheten

unga flickor.
Båda lagen är anmälda hos fotbollsförbundet
och kommer att hålla sina träningar och
hemmamatcher i Brunna IP.
- Träningsläger under hösten alt. En resa.
- Olika kurser inom fotboll för resp.
u ppd ragstaga re
- Simträning

-

Picknick verksamhet efter varje

hemmamatcher (bjuda alla medlemmar)
Övriga förekommande aktiviteter under
året.

Innebandy, Pingis, Badminton
Verksamheten pågår iform av öppen
verksamhet. Syftet är att organisera
verksamheten och utifrån deltagarnas

tack vare denna arbetssätt. (i den här möjligheter anordna tävling sinsemellan
rapporten kan du läsa mer om sektionens med övriga sa ma rbetsforen nga r.

och

i

arbetssätt mm).

Basket och Volleyboll
Deltaga på Assyriska ungdomsförbundets

Sektionens planerade verksamhet

-

-

Veckoslutskurser
Samkväm

Idrottsaktiviteter (inkl fotbollslag

basket och volleyboll turneringar med ett eller

två lag.
i

seriesystem)
Föreläsningar
Studiebesök
Läxläsning

Barnverksamhet
m het
Folkdans och teater verksamhet
Musikskola (kurser i olika instrument)
Internet cafd
Hemlandsresa
Sommarläger
Oppen verksamhet
Filmvisning
Bio- biljard- bowling
Möten
Deltagande på tävlingar och
turneringar
Årlig skidresa
AUF - Babylon Cup
Festival2OO4

Simn ing och vattengympa
Anordna simning och vattengympa till olika
ålderskategorier.
Deltaga vid Babylon Cup - anordnad av AUF
Spela fotboll under Festivalen 2004

Disco-verksa

Samkväm "shahro" avslutningsfester
Shahro anordnas ungefär var tredje vecka.
Planeras och genomföres av presidiet och
personalen. Levandemusik med olika sångare
inbjudes. Då dessa samkväm har varit populära
och uppskattade kommer de även under år
2004 bedrivas med ökad antal.

Teaterverksamhet
att genom sina sektioner - i
kvinnosektionen och genom

BKF räknar med

spetsen

projektverksam het bed riva teaterverksa
även år 2OO4.

m

het

li*liiå.F:':',g.l:jxi'iigui"+'1,'j+j*ii§lrsi€&*(*åE!läxiiia6si?#iteå5;ä.isitr3ii:
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Musik kurs
2 dagar i veckan. För de barn som anmäler
sig. Föreningen har egna instrument och
planerar att skaffa även flera olika - även
orienta iska i nstru ment.
I

Folkdanskurs
En eller två dagar i veckan. Träning av assyriska

folkloredanser.

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

situation. Politikerna krävde av BKF att komma
med budgetförslag för 2004 som skulle utgöra
underlag för kommunens beslut om bidrag till
BKF for 2OO4.
Representanter från BKF sektioner fick i uppdrag
att arbeta fram forslag på UuOget - baserad
på ae aktiviteter som är planeraäe inför 2004.

George Aydin fick

i

uppdrag

att

skriva

kommentar om förslaget förutom de siffror som
framg ick i budgetförslaget.
Här nedan publiceras detta i syfte att belysa
även medlemmarna om bakgrunden till den
budgetförslag for är 2004.

tidigare erhållna bidragen i olika
former har inte varit förgäves!

De

Cirkelledarkurs
Kommer att hållas en gång i månad isamarbete
med ABF

När BKF bildades 1997 med mycket begränsade
ekonomiska och personella resurser hade man
o
-o
frän
början som mäl att skapa en förening som
är olik de traditionella. Satsningen på barn -

öppen verksamhet
i föreningens lokaler finns möjlighet att spela
olika spel för olika åldersgrupper. Dessa är
följande: Pingis, biljard, fotbollsspel, dart, och ungdomsverksamheten hade varit det

Playstation, datorer, fnternetservice,

schack, backgammon m.m.
Samarbete

grund av medlemskap och samarbete med
nedannämnda organisationer kommer BKF att
fortsätta genomföra aktiviteter i olika slags
och sammanhang även under 2OO4. Detta
kommer liksom gångna åren innebära många
möten med många timmars aktiviteter vilket
bör hänsyn tas vid detaljplanering av
föreni ngens övriga verksa m heter.
På

Assyriska
Assyriska
Assyriska
Assyriska
Assyriska

främsta målet liksom jämställdheten mellan män
och kvinnor samt integreringen i det svenska
samhället.
Största frågan var: hur och på vilket sätt man
skulle finansiera den omfattande verksamheten
som BKF hade som vision. Ledningen var
medveten om Botkyrka kommuns begränsade
ekonomiska resurser samt den skepsis som

invandrar föreningarna möttes - inte minst
p.g.a. den knappa utvecklingen som rådde hos

dem.

Projektbidrag avgörande faktor i BKF
verksamhet!
Med den Iilla startbidraget som BKF fick

riksförbundet i Sverige - ARS
Ungdomsförbundet - AUF
Kvinnoförbundet - AKF
Distriktet i Stockholm - ADS
Ungdomsdistriktet i Stockholm

från kommunen 1998-99 kunde man inte
komma långt. I stället organiserades
verksamheten iform av projekt för att på
så sätt kunna erhålla projektbidrag från

- AUDS

kommunen och andra myndigheter,
instanser. Detta sätt skulle komma att
spela det avgörande faktorn hos BKF
f ra mgå nga r
ino m
ba rn
-och
ungdomsverksamhet liksom andra

Svenska Kommitt6n förAssyrier - SKA
Assyriska Befrielse Partiet - GFA
Arbetarnas bildningsförbund - ABF
Fittja och Hallunda/norsborgs
föreningsråd

verksamhetsområden!

BKF budget 2OO4

Projektet

Av: George Aydin
Under hösten 2003 uppvaktades politikerna
hos Botkyrka kommun av BKF ledning för att
bl.a. diskutera föreningens ekonomiska
.j

"Världen i Fittja"
Hösten 1999 beviljade kommunen 500 000 kr
via storstadssatsningen ett projektbidrag till
BKF, Verdandi och Nineveh föreningen i Fittja.
Projektets period var 1 november; 1999 fram

till 31 oktober; 2000. Våtet för verksamheten
var att karlägga invandrarnas situation i olika
områden och utifrån detta hjälpa de med arbete
och utbildning mm.
Projektet varade i ett år som planerad och
BKF hade ansvaret att samordna verksamheten
isamarbete med Verdandi och Nineveh
föreningen.

Efter projektets avslutning utvärderades

verksamhetsområden. Även detta skulle visa
sig att barnverksamheten inom BKF komma
ganska långtl
Som följd av detta - erfarenheterna och
behovet skapade projektet "Barnen är vår
framtid" som senare skulle visa sig vara det
genombrott som föreningen väntade på för

utvecklandet av barn- och ungdoms-

verksamheten inom

BKF.

verksamheten genom en rapport vilket man kom
fram till många viktiga resultat och id6er om
hur och på vilket sätt man skulle kunna hjälpa
en del av Fittjaborna etc.
Detta projekt var början på Ae kommande
projekt som BKF började specialisera sig i många
verksamhetsområden.

Projekt:

Projekt:

skulle bära sina frukter efter några år framöver.
(Teatern "Varska vi ta vägen nu?" som visades
6-7 gånger i Botkyrka och Södertälje alldeles
nyligen som engagerade upp till 30 barn och
tiotals vuxna som bl,a, bringade inkomster till
BKF är utan tvekan resultatet av den tidigare
på boriade teaterverksa m heten)

"Nattvandrarna"
Hösten 2000 tillfrågades BKF av Botkyrka
kommun om att organisera nattvandringsverksamheten i Hallunda-Norsborg i form av
projektverksamhet. BKF tackade ja och i två
år bedrev verksamheten på ett mycket seriöst
sätt. Vi hade en deltids-anställd samt 30-40
frivilliga som deltog i verksamheten. För detta
projekt beviljades BKF första året 200.000kr.
Andra året 180 000.
Även detta projekt bidrog till att BKF klarade
sin ekonomi och skaffade sig enorma kontakter
och erfarenheter samt utveckla föreningens
u ngdoms-verksamhet.
Projekt:

"Att engagera barn mellan 7-13 år i
fotboll och andra fritidsaktiviteter"

BKF hade i november 1999 ansökt hos Fittja
föreningsråd om ett belopp på Og 000 kr för

ovan rubricerade verksamhet. Av hela summan
beviljades endast 20. 000kr.
Tanken var att vi skulle utöka den redan i augusti
1999 påbörjade barnfotbollen och därigenom

bereda plats

åt flera barn från

bostadsom råd e n oavsett fö ren

i

ng

sti

II

olika

hö ri g

het.

Vi hade även tänkt att erbjuda dessa barn
möjlighet till andra fritidsaktiviteter utöver
fotbollen.
Trots de knappa ekonomiska förhållanden som
satt gränser för hur långt vi kunde sträcka oss
i våra ambitioner, vi hade lyckats engagera

ett 30 tal barn ifotboll och inom flera

"Det lilla steget"
Fittja fören i ngsrådet bevi ljade ett proj ektbi

d ra

g

på 60.000kr för utvecklandet av

teaterverksamhet inom BKF. Uåtet var att
under år 2000 engagera ca 50 barn och

ungdomar i olika åldrar i amatör
teaterverksamhet. Även denna verksamhet

Projekt:
BKF

"Att engagera unga tjejer

i

föreningslivet"
beviljades ett projektbidrag av Botkyrka

kommun på gO 000 kr för att under september
2000 - mars 2001 engagera unga tjejer i
föreningslivet då behovet att locka speciellt
tjejer till föreningslivet var livsviktigt för BKF's
måt for att skapa jämställdhet mellan de både

könen och att få fram erfarna kvinnor

i

framtiden.
Alltså syftet med verksamheten var att samla
unga flickor mellan t3 -22 år kring en rad
fritidsaktiviteter - i form av studiebesök,
studiecirklar, och liknande aktiviteter som är
anpassade efter flickornas egna behov och
önskemål samt på så sätt stimulera de till att
längre fram i framtiden skall engageras i och
även kunna ta ansvar inom föreningslivet. Tre
år efter denna verksamhet kan vi med stolthet
räkna ut många aktiviteter där såväl unga som
äldre flickor är engagerade som fortfarande

pågår hos

BKF: bl.a. den nystartade

damfotbollslaget som är anmäld till seriespel.

Projekt:

"Do-Re-Mi"
Sommaren 2002 beviljades BKF av Fittja
föreningsråO f S 000 kr i syfte att ge barn och
ungdomarna i åldrarna B-16 mojlighet att arbeta
med och utVeckla sig inom kulturella inslag och
därigenom stärka självkänslan hos individen
och bidra till kommunens kultursatsning.

Med det

lilla bidraget BKF fick, lyckades

föreningen organisera en grupp ungdomar som
senare skulle visa sig vara en grupp ungdomar

som lockat många ungdomar och ikapat
omfattande barn -och u ngdomsverksamhet.

Projekt:

"Barnen är vår framtid"
Våren 2001 beviljade Botkyrka kommun ett
projektbidrag på 350 0oo kr tilt BKF för
genomförandet av projektet "Barnen är vår
framtid". Projektperioden varade under maj
2001 fram till juni 2002. Det är just detta
projekt som blev BKFs största genombrott för
skapandet av barn och ungdomsverksamhet i
stor omfattning.
Syftet med projektet var att skapa/anordna
aktiviteter för barn i åldrarna 7 - 72 vid sidan

kommun som Botkyrka där kriminaliteten är
tyvärr så stor.
Projektet hade en deltidsanställd - en mycket
erfaren kvinna samt många frivilliga personer
som blev engagerade i verksamheten. Projektet
avslutades med mvcket bra resultat.
Från början var det tänkt att fortsätta med
projektet minst ett år till under forutsättning
att anslag beviljas av kommunen. Men p.g.a.
att kommunens medel för barnaktiviteterna
hade tagit slut rekommenderades BKF att med
samma syfte hoja målgruppens ålder; d.v.s. från
73 - 77 år, då skulle kommunen kunna bevilja
ytterligare en mindre summa. Så gjorde BKF
och skapade.........

Projektet
"Ungdomarna i föreningslivet"
Hösten 2002 tillkallades av BKF ledning en grupp

ungdomar som hade redan skaffat sig lite
erfarenheter inom föreningslivet under de åren
som BKF existerat via projektverksamheter

samt övriga aktiviteter, Men ungdoms-

verksamheten var långt ifrån ti I lfredstäl la nde.
Vi hade en fungerande kvinno-, ungdoms- och
idrottssektion med många brister.

av föreningens ordinarie verksamhet där barnen

själva skulle vara med och planera vad det är
för slags aktiviteter de ville bedriva i syfte att
stimulera barnen genom dessa aktiviteter efter
skolan samt på helger, närmare bestämt fyra
dagar i veckan.
Genom dessa aktiviteter räknade BKF med att
första året av projektet ha sysselsatt ungefär
60 barn inom föreningslivet med de aktiviteter
som själva har varit med och planerat. Dessa

aktiviteter var följande: teater, körsång,

studiebesök, biobesök, sportlovsaktiviteter, utflykter, simning, folklore,

Då kommunen föreslog att vi skulle ansöka om

mera projektanslag fast med äldre målgrupp,
tog vi detta som ett positiv förslag och i augusti
2002 ansökte vi om medel för detta.
Den 16 september beviljades BKF 130 000 kr
till projektet "Ungdomar i Föreningslivet" med
målet att sysselsätta 35 ungdomar i åldrarna
73-77 år inom foreningslivet med de aktiviteter
som själva har varit med att skapat en sådan
grund för många av aktiviteterna så att de
kan bli en kontinuerlig verksamhet. Anslaget
omfattade for fyra månader, d.v.s. till och med
31 december 2OO2.

lägervistelse på veckoslutet, dataträning,

läxläsning, musikträning med olika

instrument, barnvisor m.m,

övergripande målet var naturligtvis

förebyggande verksamhet, dvs. intressera
barnen vid tidigare ålder i föreningslivet då
kriminaliteten tyvärr blir utbredd mer och mer.
Man behövde knappt nämna hur mycket varje
kriminell ungdom kostar samhället, speciellt en

Ledningen for projektet - ej samma personer
som ungdomsstyrelsen - som bestod av 5-7
ungdomarsatte igång med verksamheten utan
att någon person blandade sig i gruppens
planering.
I fyra månaders period lyckades projektgruppen
genomföra aktiviteter så som läxhjälp, idrott,

möten, dans, biobesök, samkväm, resor
till andra kommuner, AUF fotbollsturnering

kombinerad med fest, bada i sydpolen,
middag & Laserdome, pyjamasparty,
Halloween kväll, taco kväll med champions

league fotboll, videokvällar, disco,
samkväm med andra föreningar, skidresa,

föreläsningar, camping, sommarläger.
(Några av dessa aktiviteterna genomfördes i
trots anslag for fortsatt projekt ej beviljats)

år

Jag skulle behöva skriva en hel bok för att

ord beskriva i vilken

Idrottssektion
Förutom de aktiviteter som BKF bedriver,
naturligtvis är herrfotbollen en annan aktivitet
som har existerat sedan BKF bildandet. Det är
idrottssektionen med de fina aktiva ungdomar
som damfotbollen skapades. Även denna
sektion liksom övriga sektioner inom BKF har
sina planeringar att utveckla idrotten in
fören ingen.

i

omfattning

ungdomsverksamheten blomstrade sedan
startandet av detta projekt. Ungdomarna
ökade i antal. Engagerade ungdomar ökade från

nägra till 30-40 för att inte nämna den kraftiga
ökningen av deltagare i verksamheten.
Ungdomssektionens organisation utvecklades
till en struktur där nästan alla åldrar 7-25 är är
representerade just i barn- och ungdomsverksamhet.

KULTURFESTIVAL .2OO4
Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka (BKF)
kommer sommaren 2004 att, på uppdrag av
Assyriska Ungdomsförbundet arrangera en stor
Assyrisk Kulturfestival. Det kommer att bli en

ungdoms- och kultur festival och en
fotbollstu rnering.
Det är ett stort arrangemang som kommer att
pågå i fyra dagar och kommer att locka
organisationer/ personligheter och övriga

människor från hela världen, tusentals besökare

Damfotboll
Effektiviteten inom ungdomsverksamheten
smittades till nästa alla åldrar och kategorier.
Unga tjejer tog initiativet och bildade en

forväntas under dessa dagar,

Vi kommer att sätta upp festtält

damfotboll och de har redan börjat träningarna
för att under våren börja spela i damfotboll
serien. Upp till 30 flickor är engagerade i
verksamheten. Nya verksamheter är redan på
pla neringsbasis.

och
rkusattra ktioner sa mt övri g kri n gdekorati on
for att förgylla festivalen. Man kommer att ha
dans, sång, teater; utställningar, debatter och
diskussioner samt många fler aktiviteter.
En kommitt6 for festivalen är tillsatt under
ledning av Ninos Poli som är bl.a viceordforande
i Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige.

Barnen är inte passiva förstås!

pla neri ngsmöten sedan oktober.

"Assyrian Kids"
Som sagts, smittan sprider sig!
En dag samlades en grupp barn i åldrarna B13. De gick till ungdomssektionens ledning och
krävde att även de vill vara med i många
aktiviteter som ungdomarna bedriver. Detta
utmynnade i att en grupp barn i åldrarna B-13
bildade "Assyrian Kids" gruppen med ledning
av två duktiga tjejer 23-24 år som ansvarar

ci

Kommitt6n har redan nåttit flera
- slutkommentar

Sammanfattning

De tidigare erhållna bidragen i olika former har

inte varit förgävesl
Nej verkligen intel

Under de åren som gått - sedan bildandet av
BKF - har jag försökt ge en verklig bild av
situationen idag som föreningen befinner sig.
Jag skulle som sagt behöva skriva en hel bok

för planering och anordnande av aktiviteter för att kunna berätta om den verkliga
för denna grupp- naturligtvis styrelsen för situationen av BKF, dess ungdomsverksamhet
gruppen - förutom dessa två tieier är barn
som ökar mer och mer. Det positiva ryktet om
i

åldrarna B-13. Det är fantastiskt hur barnen
konkurrerar med sina äldre och i tidig ålder
börjar de engagera sig i föreningslivet. Man
kan tänka sig vilka kreativa ungdomar de

BKF har

gått över kommunens gränser. Det är

andra året i rad som BKF får Assyriska
Ungdomsförbundets pris för de bästa
'n,:**:::"
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Medlemmar från närliggande kommuner börjar
deltaga i BKF verksamhet p.g.a. att de saknar
liknande aktiv u ngdomssektion.
Presidiemöten som har varit den drivande
motorn sedan BKF's bildande har även

ungdomsdektionen

"u n gdomspresid iemöten ".
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Sommarläger
64.OOO

Kvinnosektion
33.OOO

startat Ungdomsverksamhet

Samarbetet med ABF och andra organisationer
ökar mer och mer. Liksom den aktiva rollen vi

har i Fittja och

ir;:

Hallunda/Norsborg

84.OOO

Ungdomarna i föreningslivet

föreningsrådet.

Assyrian Kids

Vi försöker påverka ungdoms-verksamheten
inom de andra assyriska föreningarna i

24.40fJ

Stockholms län liksom i övriga kommuner. Ty vi

har så pass många aktiviteter, arbetssätt,

struktur; organisation som vi kan vara förebild

för de andra föreningarna. Även Botkyrka
kommun har vid flera tillfällen hänvisat några
högtuppsatta personer från regeringen under
sitt besök till kommunen till BKF som ett bra
exempel på inva nd ra rföreni ngar.

Botkyrka kommun har all anledning att vara
stolt över en förening som BKF.
BKF budget för nästa år är så pass omfattande

att den i sig talar om hur planeringen

av
verksamheten kommer att se ut! Ä andra sidan
är det livsviktigt att kommunen tar budgeten
på allvar och överväger att bevilja den sökta
summan. Ty BKF förtjänar prioritering framför
många föreningar som erhåller bidrag vars
verksamhet är baserad på att locka folk med
kortspel vilket är orsaken till att de blir endast
mansdominerande som i sin tur orsakar till att
kvinnor, barn och ungdomarna känner sig
uta nför fören i ngsl ivet.

-

UFL

142.OOO

Idrottssektion
109.700
Totala utgifter/ kostnader
L,6L7.276

Intäkter
Med lemsavg

ift, buff6, fester,

lokaluthyrning,
Lönebidrag, aktivitetsstöd från AUF
ADS,

ABF, mm
748.976

Kultur -och övrig verksamhet
ss.ooo
Sommarläger
37.500
Kvinnosektion
15.OOO

Ungdomsverksamhet
32.OOO

UFL

Den totala sökta summan hos kommunen är

66.OOO

492.306 kr

Assyrian Kids
7000
Idrottssektion
20.ooo
Kulturfestival - 2OO4
50.ooo
Totala Intäkter

!.L24.97o.

Underskott

- 492.3fJ6

Utoifter/kostnader:
Administration, personal, lokal- och
anläggning
1.131.676
Kultur- och övriga verksamhet
112.OOO

Äi:.5i(il.i-)itI;',:i

Årskrönika
År 2003 & Assyrierna
Av: Afram Bar Yakoub

Vilket år det har varit för vårt splittrade folk. Händelserna har
avlöst varandra, både små och stora. Även om allt som
inträffat under 2OO3 inte varit positivt har det ändå på något
sätt stärkt oss tycker jag. Men klart är ändå att det positiva
överväger. Ta bara det faktum att vi på allvar fått ett
internationellt erkännande som folk och inte bara refererats till
som "dom kristna i mellanöstern". Under det gångna året har
vi i större utsträckning än någonsin tidigare lyckats med att
presentera oss som ett folk, något som bådar gott inför
framtiden.
Fyra konferenser

Händelserna är som sagt många och jag
hoppas att dom viktigaste kommit med. Något
som varit unikt för det gångna året är de fyra
konferenser som nåttits i städerna, London,
Amsterdam, Wiesbaden och Bagdad. Aldrig
tidigare har så många Assyriska organisationer
och politiska partier samlats under ett tak för
att fatta gemensamma beslut rörande vårt folk,
Det kan liknas vid en fördämning som slutligen
brister. Behovet av sådana samlingar är stort
hos oss då vi har många olösta problem. Och
allt talar för fler sådana stormöten framöver.

Det är naturligtvis beklagansvärt att det har
dröjt så länge men det är bättre sent än aldrig.
Det här visar även på att assyrisk politik nåtter
på att mogna. Vad många Assyrier nu hoppas
på ar en politisk front bestående av samtliga
våra politiska partier. Oå kan vi skapa
ekonomiska förutsättningar i form av en
nationell bank eller fond i syfte att stärka det
Assyriska folket. Detta skulle onekligen skänka
oss otroligt stor framgång i arbetet för folket.
Kanske kan detta realiseras redan under 2004.

Kurderna ser oss som ett hot! Yezidierna
är erkända som assyrier!
Assyriernas utflykt?
Men det finns de som inte vill se oss hålla ihop
och som jobbar dygnet runt för att ytterligare

dela och försvaga vårt folk. Främst är det
kurderna i norra Assyrien som ser oss som ett
stort hot mot sina intressen. Yezidierna är nu
officiellt erkända som en av de grupper som
utgör den Assyriska nationen. Och när
Yezidiernas ledare i Assyrien förklarade i ett
tal att de inte är kurder blev han några dagar
senare utsatt för ett misslyckat mordförsök...

ilrak har tyvärr lett till en ökad
utvandring av Assyrier från Assyriska delen
av Irak. Det positiva är att de allra flesta flytt
bara till grannländerna Syrien eller Jordanien.
Men i motsatts till ovannämnda ser vi nu ett
ökande och genuint intresse från Assyrier i
diasporan för att återvända till den Assyriska
delen av Turkiet, Tur Abdin. Det bildas
kommittder för att organisera återvändandet
som välkomnas av Turkiet.
Kriget

Syrisk ortodoxa §rkan - Pedofil "Nigeriabrevet"
Tur Abdin har många vackra kyrkobyggnader
varav flertalet sakta har fallit i ruiner på grund
av att ingen brytt sig om dom. Och efter de
senaste händelserna inom den syrisk ortodoxa
kyrkan undrar man om det finns någon som
bryr sig om denna organisation eller ska den
också tillåtas förfalla som kyrkobyggnaderna i
Tur Abdin? Att en präst i den syrisk ortodoxa
kyrkan blir fälld och dömd för pedofili och

därefter får fortsätta verka inom kyrkan är en
stor skam. Och att en inkompetent biskop gör
av med tiotals miljoner på "Nigeriabrev" utan
att bli avsatt är knappast mindre galet. Ut
med dessa olämpliga personer
!

Erkännandet av Seyfo - det
bortg lömda fol kmordet!
Under året som varit har relativt stora steg
tagits för ett erkännande av SEYFO. Arbetet
har riktats mot det Holländska och det

Festivalerna i Chicago och Augsburg
Två händelser som varit positiva rakt igenom
och som vi aldrig kan få för många av är de
två stora Assyriska festivalerna som ägde rum
under 2003. Den första festivalen hölls i
Chicago, USA och den andra i Augsburg,
Tyskland.
Med över sju tusen deltagare i Chicago och
tre tusen i Augsburg, kunde det inte bli annat
än succ6. Under tre dagar kunde man fördjupa
sig i vår kultur och ha riktigt kul samtidig[.

Schweiziska parlamentet. Man har kommit långt

men inte ända fram. I Schweiz fattades det
Svenska cupfinalen
bara två röster för ett erkännande. Men de
Assyriska - Elfsborg O-2
har lovat ta upp frågan på nytt inom en snar
framtid. Det som för några år sedan var ett Vårt kära Assyriska fotbollslag som gjorde oss
bortglömt folkmord har nu börjat diskuteras och stolta som bara ett fotbollslag kan nådde tyvärr
dokumenteras, inte minst av vårt eget folk som inte ända fram. När slutsignalen gick på
numera har Seyfo som ett återkommande tema Råsunda den 1 november 2003 hade jag en
i allt de gör. Det finns få saker som Hela vårt väldigt hes röst och en enda tanke i huvudet
folk kan enas och samarbeta kring. En av dessa "Will be back". Vilken mäktig känsla det inger
saker är Seyfo.
att blicka ut över en samling på tiotusen
Assyrier.

För en handfull dollar!

Även Assyrier tog sin del av
avslöjade spionerna som for några dollar
"kakan" - börskraschen !
sålde sin heder och sitt folk till fegisen i
jordhålan har uteslutits från det Assyriska Jag vilt passa på och höja ett varningens långa
folket. Frågan är om vi någonsin kommer att finger åt alla Assyrier som låter sig ryckas med
få veta hur många Assyrier som på grund av i aktiesnurran som vid förra börsbubblan. Många
dem torterats till döds i Saddams förlorade sina besparingar när börsen gjorde
tortyrkammare.
ett störtdyk efter en längre tids ofattbara
Jag hoppas att de ställs inför rätta i Sverige uppgångar. Nu när experterna åter börjat tipsa
genom en gemensam stämning av Assyrierna om säkra aktier och löpsedlarna skriker -köp! I
här.
varje gathörn är det lätt att begå samma
misstag men det är alltid bättre att ha en fågel
D-e

i handen...

Anna Lindhs boftgång en
förlust för Assyrier!

En person som, till skillnad från

Händelserikt år
de

ovannämnda, tjänade sitt land och sitt folk på Vi har haft ett ovanligt händelserikt år för oss
ett väldigt beundransvärt sätt är Anna Lind. Assyrier. Jag tror att 2004 blir än mer
Anna Linds bortgång är något som hela världen händelserikt. För vi har lyckats komma igång
förlorat på och inte minst vi Assyrier. För till som aldrig förr och våra möjligheter att uppnå
skillnad mot många andra svenska politiker var våra mål blir allt större. Jag tror och hoppas
hon den som bemötte oss med störst respekt på att vi kommer att få vara med om några
och förståelse. Hon var en som verkligen kände väldigt glädjande händelser under 2OO4. för
med vårt folk och ville hjälpa till.
det här är bara början.

Seyfo

r

Folkmordet på Assyrier

Utvecklingen i arbetet kring Folkmordet på
Assyrierna

Av: Shemun Yahkup
Assyrian Seyfo
Internationa I Committee

1997 tog Assyriens Befrielse Parti (GFA)
beslutet att föra upp folkmordet Seyfo på Oen
politiska arenan, något som man haft

på

agendan ända sedan partiets grundande. Den

exempelAmnesty International och Röda korset
och även enskilda intellektuella personer. Men
den största och viktigaste samarbetspartnern
är media så att vi kan skapa opinion.

första skrivelsen om Seyfo kom ut 17 april,
1998 från GFA. Detta fick andra Assyriska 1948 tog FN ett felaktigt beslut gällande
partier och organisationer att börja agera i folkmordet Seyfo. I beslutet sa man att ett
Seyfo frågan. Mycket tack vare de olika folkmord har skett mot de kristna i deras
a ktioner som genomfördes, började
hemländer i mellanöstern. Nu ställer vi frågan
fol kmordsfråga n ak-tua iseras och spridas.
om det fanns några andra kristna där annat
ån Assyrier och Armenier, om ja, vilka är då
I slutet av 1999 satte GFA ihop en kommittd dessa kristna och om nej, måste FN rätta till
med den enda uppgiften att driva frågan vidare. sitt misstag från 1948.
Kommitt6n fick namnet "Assyrian Seyfo Folkmordet som ägde rum begicks mot tre folk,
I

International Committee" (ASIC). Med tiden har
det bildats flera sådana kommitt6er bland vårt
folk. ASIC's mål är att ge folkmordet Seyfo
(1914-1918) en politisk nationell karaktär. ASIC
delade upp arbetet i tre olika fragment.

7. Att föra upp frågan till FN och kräva ett
FN beslut om folkmordet på Assyrierna,
2, Turkiet måste åtalas och dömas i en
i nte rn atio ne I I d o msto l.
3. Att Turkiet tvingas ersätta Assyrierna
för skador och egendomar,
Sättet ASIC jobbar på är uppdelat i två delar,
delvis bland vårt eget folk och delvis mot resten
av världen. För att medvetande göra vårt folk
om Seyfo krävs en bred informationskampanj.
Så att folket kan börja arbeta aktivt för Seyfo.
Under folkmordet gjordes ingen åtskiltnad mellan

Assyrier, Syrianer, Kald6eri alla drabbades.
Därför bör vårt folk stå upp enat och arbeta
för Seyfo närhelst och varhelst det krävs. Vi
bör även samla och producera allt material vi
kan om folkmordet.

Assyrierna, Armenierna och Grekerna, inte en
kristen grupp. Vi blev mördade främst för att
vi är Assyrier och iandra hand för att vi är
kristna.

Assyriska ungdomsförbundet (AUF) har
genomfört flera konferenser i Seyfo frågan. AUF
var de som låg bakom Seyfo debatten i Sveriges
parlament år 2001 genom riksdagsmannen
Murad Artin..Året därpå togs debatten upp
igen i Svenska parlamentet tack vare AUF. Just
nu förberederAUFen speciell hemsida på nätet
dedikerad för Seyfo, där kommer all information
om Seyfo att samlas. 16 december 2003 tog
Holländska parlamentet upp frågan om Seyfo.
17 december 2003 tog Schweiziska parlamentet
upp frågan om Seyfo och i röstningen förlorade

förslaget med bara två rösters marginal

gt god kä ndes fol kmordet på Armen ierna.
Hittills har inget parlament godkänt folkmordet
på Assyrierna. På kort tid har vi kunnat föra
upp Seyfo i flera höga instanser men det har
visat sig krävas än mer hårt arbete för att vi
ska få som vi vill.
sa mtid
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Och angående det utåtriktade arbetet för
Seyfo. Först och främst bör vi föra upp frågan ASIC menar

anslutna parlament, sedan i självaste
EU parlamentet för att slutligen gå vidare till
FN. För att kunna genomfora detta krävs nära
samarbete med så många europeiska partier
som möjligt. Även institutioner för mänskliga
rättigheter är viktiga att samarbeta med, till
i olika EU

att vi måste arbeta

mer

vetenskapligt angående folkmordet och därför
bör vi skapa en starkare gemensam organisation
som skall arbeta på ett professionellt sätt.
För information om Folkmordet på Assyrierna
(SEYFO) läs dokumenten på följande sidor.

Viktiga framsteg i Holland
gällande SEYFO- frågan
Av: Sabri Atman

Efter år av lobby-arbete av olika Assyriska grupper i Holland har uppmärksamheten
nu ökat för SEYFO, folkmordet som begicks mot Assyrierna från 1914-1918.
De senaste månaderna har ett fleftal möten ägt rum mellan Assyriska grupper och
Holländska partier, Under dessa möten har man informerat och diskuterat folkmordet
som begicks i rurkiet som då styrdes av "Ittihat och Terakki" partiet.
Man har även berättat för de holländska partierna om det förtryck Assyrierna lever
under än idag och krävt ett erkännande av Seyfo,
De holländska partierna lovade att ta upp frågan iparlamentet. Och den L7/L2/03
var det dags. Mellan klockan 20.00-24.00 befann sig cirka 200 Assyrier i det holländska
parlamentshuset för att höra debatten.

Det blev inget erkännande av folkmordet men vi har kommit en bit på väg mot ett
erkännande. Och jag vill sammanfatta med följande ord: Vi går irätt riktning vad
gäller Seyfo men vi måste bli aktivare, våga mer, och agera mer energiskt. Men
mest av allt måste vi bli mer kunniga i frågan.
Dessutom måste vi organisera oss effektivare för att vårt lobby-arbete ska ge bättre
resultat. Det intensiva lobby-arbetet under de senaste tre månaderna resulterade i
en kort parlamentsdebatt. Därför känner jag mig tvungen att upprepa: Vi måste bli
effektivare och vilja mer.
1B-2L december 2003 kommer Assyriska Ungdomsförbundet i Holland att genomföra
ett stort åliggande tillsammans med de assyriska ungdomarna från London. I mitten
av London tillsammans med assyriska ungdomar från andra europeiska länder, bl. a
Sverige och Tyskland.

De skall manifestera kring Seyfo, folkmordet på assyrierna, som ägde rum mellan
åren 1914-1918. De assyriska ungdomarna från London kommer att utgöra ryggraden
i genomförandet. Ungdomarna är vår framtid, därför måste vi stödja och ge styrka
till dem.

Motion:
Föri nte lsekonfere nsen
Till riksdagen

Inger Lundberg, Örebro och Yilmaz
Kerimo, Södertälje (s) i riksdagsmotion:

- Ta upp folkmordsfrågan på assyrier på en
kom ma nde Föri ntelsekonferens

Förslag till riksdagsbeslut:
Riksdagen föreslås besluta att som sin mening ge regeringen till känna vad som
motionen anförts om att morden på assyrier bör behandlas på en kommande
Förintelsekonferens

i

MOTTVERING

Assyrier Sverige har ett särskilt ansvar att i olika internationella fora verka för det assyriska
folkets medborgerliga rättigheter. Vårt land är tillsammans med flera andra europeiska stater
en fristad för många assyrier. I dag lever runt 60 000 assyrier i Sverige. Många av dem är
svenska medborgare, vars barn fötts och växer upp ivårt land. De, som flytt, bär med sig
minnen av förröljelse och etnisk diskriminering och en stark känsla för de anhöriga, som fortfarande
lever under svåra forhållanden i sina hemländer.

Assyrierären kristen folkgrupp med ursprung ilandet runt EufratochTigris. Hemländerna fcjr
den kristna assyriska folkgruppen är lrak, Iran, Libanon, Syrien och Turkiet. Vid sekelskiftet
bodde mer än 2 miljoner assyrier iTurkiet, särskilt i sydöstra Turkiet. I dag finns bara några
tusen kvar. Den stora utrensningen skedde under den period, som går under namnet "svärdets
år", 1915-1919. Också efter andra världskriget har omfattande och dramatiska utrensningar
och diskriminering skett. De senaste åren har den assyriska gruppen i sydöstra Turkiet minskat
frän cirka 150 000 personertill idag cirka 3 000. Den kvarvarande befolkningsspillran iTurkietär
hårt trangd mellan den turkiska arm6n och olika kurdiska grupper.
Många goda demokratier har gjort upp med sitt förflutna. Hos assyrier finns en stark önskan
om att det ska bringas klarhet i händelseförloppet under Svärdets år. Vi instämmer i vikten av
att det assyrier får rätt till sin historia och Turkiet möjlighet att göra upp med de händelser,
som intråffade under det osmanska riket. Vi tror också att en sådan genomgång är vårdefull
forTurkiets utveckling till en modern demokrati med full respekt for mänskliga rättigheter i alla
delar av landet.

till Förintelsekonferenserna har den svenska regeringen skapat ett värdefullt
redskap för att bringa klarhet över tunga händelser i mänsklighetens historia. Det var därför
med tillfredställelse vi noterade att utrikesutskottet i yttrande över motioner om "Svärdets år"
uttryckt att frågan skulle kunna aktuatiseras vid en kommande Förintelsekonferens. Vi anser
det vara av stort värde om riksdagen nu gjorde ett tydligt uttalande om att vi önskar att så
skall ske inom de närmaste åren.
Genom sitt initiativ

II

DEN GLOMDA
FORINTELSEN
:I

Gabriele Yonan
Om denna Bok
Ämnet för denna bok är förintelsen och fördrivningen av de kristna assyrierna från deras
historiska bosättningsområden iTurkiet och Persien under första världskriget, Boken dokumenterar
dessa händelser utförligt och i detalj. Till skillnad från detfolkmord soå vid samma tid begicks
på aet armeniska folket, har det li(artade öde som drabbade assyrierna för det mesta fåtlit i
glömska. Författarinnan har tagit sig an uppgiften att fylla denna lucka.
Hon klarlägger hur assyrierna föll offer
för den ungturkiska nationalismen, men

också hur Europa var inblandat i det
som skedde. Det var Tyskland som
reorganiserat den turkiska armen, utan
vilken kampanjerna mot armenier och
assyrier aldrig blivit av, Yonan skildrar

ihela dess skakande
omfattning, med hjälp av
diplomatrapporter,
pogromen

dagboksanteckningar, brev från
mrsstonarer
I i ksom
ögonvittnesskild ringa r av överlevande
assyrier.

Boken omfattar också en kortfattad
assyrisk religions- och kulturhistoria,
en utförlig bibliografi, register samt
kartor och illustrationen Förutom att
belysa assyriernas öden ger boken
inblickar i hela regionens historia.

Försäljning av boken
Efter läng väntan kan Assyriska Riksförbundet nu erbjuda Er den efterlängtade boken, som
bevisar att det som hände vårt folk mellan 1914-19 var inte bara en tragedi utån ett systematiskt
folkmord. ARS ser spridan-det av den här boken som ett mycket viktigt steg i våra ambitioner
att sätta vårt folkmord på den politiska agendan. Boken består arca 400 sidor, ett 30-tal
bilder och kartor:
Boken säljs därför for självkostnadspris, 250 kr; och kan beställas genom Assyriska riksförbundet
el ler Assyriska Tryckeriet :

Assyriska Riksförbundet O8-550 166 83
Assyriska Tryckeriet 036-13 53 02

Motion:

Assyrierna
Till riksdagen
Nils Oskar Nilsson (m) i riksdagsmotion:

- Betrakta och Erkänn Assyrierna som ett folk
internationellt och nationellt
Försla g

till riksdagsbeslut:

tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om att assyrier betraktas och erkänns som ett fotk internationellt och
nationellt.

1. Riksdagen

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om att förintelserna 1846, 1915 och 1933 betecknas som folkmord.

Motivering
Det finns i dag i Mellanöstern och Turkiet flera kristna minoriteter, som beroende av kyrklig
tillhörighet benämns assyrieq syrianeq kaldder m.m. Dessa grupper utgör nutidens generationer;
som stammarfrån ursprungsbefolkningen i landet mellan de två floderna Eufrat och Tigris i den
u rga mla ku ltu ren och ri ket Mesopota mien/Assyrien.
Detta folk, assyrier, på uppskattningsvis fyra miljoner människor, är i dag splittrat över hela
världen. Främst finns stora grupper i Irak, Syrien, Libanon, Iran och Turkiet samt som flyktingar
iJordanien. Ca två miljoner beräknas bo ilrak, därde utgörden näststörsta minoriteten. Det
kristna assyriska folket har historiskt utsatts for forföljelse som i senare tid kulminerat i folkmord
iTurkiet 1846 och 1915 samt ilrak 1933. De assyrier som flytt till Sverige utgör en vål
integrerad del av det svenska samhället.

Det är viktigt att världssamfundet erkänner och bevakar de kristna assyriernas mänskliga
rättigheter, bl.a, äganderätt och rätt att fritt utöva sin religion, kultur samt att använda sitt
språt< i den pågående och påUorlaOe demokratiseringsprocessen iTurkiet, irak och med tiden i
övriga berörda länder i Mellanöstern, I lrak årdet viktigt att den stora kristna minoriteten får
representation irelation till sin storlek på alla nivåer iparlarnentariska organ.
Sverige bör internationellt aktivt verka för dels att assyrier betraktas och erkänns som ett folk
med internationellt och nationellt erkänd rätt till kultur, religion och språk ffi.ffi., dels att de
ovan nämnda förintelser som ägt rum betecknas som folkmord.

&

uttalanden från svenska Kommitt6n för Assyrier

Utta Iande om att assyrierna erkänns som ett
folk och att folkmordet erkänns

De pågående förföljelserna är etnisk rensning och forts-ättning på ett för länge sedan påborjat

folkmord på assyrier och som nådde en tofip under åren 1915 - 1919, svarJåti
styrelsen för Svenska Kommitt6n for assyrier; SKA i ett uttalande under måndagen

åt;;;;

aåde fore och efter andra världskriget har assyrierna förnekats sin existens, De moid, trakasserier,

förföljelser, fängslanden de utsatts for måste erkännas och placeras under rätt rubrik
historieböckerna. Rubriken ärfolkmord och det måste erkånnas i officiella sammanhang.

i

Det enda som behövs för att konstatera att ett folkmord skett är att syna den turkiska
statens handlingar i ljuset av FNs folkmordskonvention som tillkom 1948 med anledning av
Nafitysklands etniska rensning av judarna. Det är angeläget att FN uppmärksammar assyriernas
svåra situation i form av etnisk diskriminering. Detår dårför viktigt att Sverige i FN och andra
internationella sammanhang verkar för att assyrierna erkänns som ett folk.

Uttalande med anledning av konferensen
Levande historia
Den 27 januari har blivit en återkommande minnesdag för vår tids levande historia, d v s
illasinnad förföljelse, massakrering och utrotning av folk och folkgrupper. Det är bra och
angeläget att regeringen tagit initiativ till åtminstone en dags fokusering på det vi sagt att
vi inte skall glömma i vår nutida historia.

I anslutning till detta är det viktigt att även lyfta fram det som tidigare inte fått så stor och
avskräckande uppmärksamhet. gåde före och efter andra världskriget [ar exempelvis assyrierna
förnekats sin existens. De mord, trakasserier, forföljelser, fängslanden de utsatts för måste
erkånnas och placeras under rätt rubrik i historieböckerna. Rubriken är folkmord och det måste
erkännas i officiella sammanhang.
Det assyriska folket var bland de första folken som accepterade kristendomen. De berättade
om sin tro for hela Mellanöstern och blev på grund av detta forföljda och trakasserade. Den
förföljelse som det folket då utsattes for, har i princip pågått sedan dess. Visserligen är
assyrierna nu utan makt, land och politiskt inflytande, men de har bevarat sitt språk, sin
etniska tillhörighet, hällit sa^mman och genom århundraden av forföljelser bevarat sin kristna
identitet. Den fortfarande pågående förfoljelsen mot det folket är en direkt fortsättning på ett
sedan länge påoor3at folkmord som nåddeen topp under åren 1914 - 1918.

Att FN ännu inte deklarerat sin uppfattning om folkmordet på assyrierna betyder inte att det
inte ä9t rum. Det enda som behövs för att konstatera att ett folkmord skett är att syna den
turkiska statens handlingar i ljuset av FNs folkmordskonvention som tillkom 1948 med anledning
av Nazitysklands etniska rensning av judarna. Syftet med folkmordskonventionen var inte att
enbart brännmärka Nazitysklands illgärningar. Konventionen kom till for att användas, även då
det politiskt kan tyckas vara obekvämt eller omöjligt att nå resultat. Världens tystnad över
vad som hänt och händer det assyriska folket måste brytas.
Det är viktigt att Sverige i FN och andra internationella sammanhang verkar för att assyrierna
erkänns som den folkgrupp den är och garanteras mänskliga rättigheter och folkrätt. Den mest
elementära frågan i det sammanhanget år rätten att få existeå, tala och skriva sitt språk
samt utöva sin religion och sina politiska råttigheter utan att bli förföljd.

Nyhetsurklipp

Det bortglömda folkmordet
Av: Monica Hirsch

- På nätterna, i drömmarna är jag fortfarande kvar i min by, varje natt. Ibland håller
jag på och drejar mina krukor.
Garis Garis är över lOO år, exakt hur gammal vet han inte. För i hans hemby
sydöstra Turkiet fanns ingen folkbokföring.

Hans blå ögon är fortfarande
skarpa och vitala. Han minns
sin barndom och hur mamma,
pappa och syskonen mördades

1915, Svärdets år, i ett för
många okänt folkmord på Oe
kristna assyrierna.

- Det är i

Sverige som jag
känner mig hemma. Här villjag

i

hemby Bote i Tur Abdin-

området i sydöstra Turkiet,
Den assyriska befolkningen
hade då åter utsatts för hårda
tra kasserier.

- Själva landet och vårt

område var väldigt bra. lag
trivdes med det vi hade. Men
bli begravd, säger han.
vi fick aldrig leva i fred. Det
började igen under
Ser välmående ut
Cypernkriget 1974. Den här
gången blev jag beskjuten.
Hemma är sedan snart 30 år
Gevä ret va r ri ktat mot
Bergsjön, i ett område med
huvudet, men jag lyckades
radhus runt öppna gårdari hos GriisGaris FotolPster $venson komma undan med en kula i
äldste sonen Behni och
vänster axel. Jag tillbringade
på
svärdottern Hatune, och med barnbarn och 40 dagar
sjukhus i Diyarbakir utan att
barnbarnsbarn i husen runt omkring.
läkarna fick ut den. Vi kunde inte leva kvar
och tvingades fly.
Trots sin höga ålder, otaliga operationer och

många dramatiska uppbrott ser Garis två familjer, 13 personer, gav sig av
ovanligt välmående ut, säkert därför att han tillsammans. Bussfärden från byn Bote till
på gamla dar blivit kärleksfullt Istanbul tog 24 timmar. Där mötte de en
omhändertagen av sina närmaste.
man som hjälpte till med flygbiljetterna,
Familjen

i

Sverige, det vill säga släkten,

består av över 100 personer, fem
generationer, som nästan alla bor i
Göteborg, och som håller ihop,

betalade 60 000 kronor, utan garantier om
framtiden.
Några dagar senare gick de ombord på flyget
från Istanbul till Göteborg.

Avgörande beslut

Gevärskula bortopererad

Sommaren 1975 tog Garis det stora och
avgörande beslutet att ge upp livet i sin

Sedan denna augustidag för 27 år sedan
Oå Ue klev av planet på svensk mark har
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Garis bara rest tillbaka vid ett enda tillfälle,
för att få gevårskulan i axeln bortopererad
på ett grekiskt sjukhus.

å: 5#,
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När Garis berättar, det är han van att göra,

med många detaljer och gestikulerande
händer, känns det som inträffade för så
länge sedan mycket nära och autentiskt.
Byn Bote där han föddes, på Oen

tiden i det Ottomanska riket,
ligger en timme till fots från den

närmaste staden Midyat i området
Tur Abdin, "Gudstjänarnas berg",
i sydöstra Turkiet.

Pappan var en bra krukmakare,
mamman skötte hem och barn.
Han hade två syskon, en bror och
en syster. Det fanns inga moderna
bekvämligheter.
Krukorna, som såldes till folket i

Garis Garis med familjen samlad Foto: Peter Svenson

gång jag ber så säger jag att Gud
ska beskydda Sverige. Här har vi det mycket
gott. Dom unga har jobb och försörjer sig.
Vi andra har pengar så att vi kan betala för
mat, kläder och bostad.

- Varje

grannbyarna, användes för att
förvara färskvatten i, och de gav
familjen en god försörjning.
Byarnas hus låg tätt intill varandra, oftast
med både en kyrka och en mosk6 högst
upp på en kulle.
Sprang

till kyrkan

Trots den stora tacksamheten och alla år i Kristna och muslimer, de talade assyriska,
Sverige, trots att han bara var barn när kurdiska och turkiska och levde sedan en
massakern på hans familj och hans folk ägde tid tillbaka i fred med varandra, fram till
rum, trots att han har det materiellt bra Svärdets år. Det heter Seyfo på assyriska
och de sina runt omkring sig, tänker han och återkommer ofta när Garis berättar.
ofta på sitt tidigare liv.
Vi går tillbaka till sommaren 1915.
- Jag kommer ihåg det som hände i min
barndom, hela tiden,
- När soldaterna kom sprang vi till kyrkan.
Vi var över 2000 personer från 150 hus.
Smä*samma minnen
När vi hade flytt till kyrkan sa de att vi inte
behövde vara rädda. Men de lurade oss.
Nej tiden läker inte alla sår. Den kanske
lindrar och gör minnena mindre smärtsamma Under tiden gick de och samlade fler kurder
att leva -omed. Men de finns ju alltid där och och soldater från de andra byarna och
sätter sina spär i barnens och barnbarnens omringade oss. Under 13 dagar
liv för att bli en del av det kollektiva minnet. attackerades alla kristna. Vi blev plundrade,
de tog all vår boskap och allt vi ägde och
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mördade oss
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- med svärd och dolkar och

Atattirk - tio lugna år

gevär.

- Efter folkmordet hade vi det bättre när
- Jag var så rädd att dom skulle döda mig Mustafa Kemal Pacha (Ataturk) bildade
också. När vi upptäcktes och kom upp från Turkiet. Han såg till att ingen rörde oss och

vårt gomställe i en gång under kyrkan, såg
jag att dom redan mördat mamma.

Flydde från byn

- Från vår stora familj, släkt, var det jag
och en farbror till mig som överlevde. En
kurdisk man räddade mig. Han sa att han
skulle ta hand om oss, vi var tre pojkar; och
göra oss till muslimer. För dom frågade alltid:
Vill ni bli muslimer? Dom som sade ja klarade
sig. Men det var inte alla som ville bli det.

vi kunde leva i fred, i över tio

år,

27 år gammal, ungefär, gifte sig Garis med
den unga Sejde. De fick fem söner och två
döttrar. När deras yngste son Isa bara var
knappt ett år avled hustrun.

- Han grät och grät och vi visste inte vad vi
skulle göra. Jag tänkte och tänkte och kom
på att vi hade en get, som gav mjölk. Vi
bestämde att prova och lät Isa amma geten.
Efter det blev han väldigt lugn och sov hela
natten.

När vi började gå mot hans by rymde jag
och en annan pojke. Vi såg att han inte Isa är den ende som har valt att bo kvar i
hade något vapen, inget svärd eller gevär. Tur Abdin, där han idag är föreståndare för
Men den tredje pojken vågade inte.
klostret Mor Gabriel. Garis är visserligen stolt
över sin framgångsrike son, men har ändå
Unga assyriska pojkar tillfångatogs och lite förståelse för att barn och barnbarn
användes som boskapsskötare medan unga reser ner till området.
flickor kidnappades för att giftas bort. 35
flickor från Bote rövades bort, en av dem
Aldrig mer tillbaka
Garis systeq en annan den flicka han skulle
komma att gifta sig med tio år senare.
När de i den unga svenskfödda generationen
talar om att flytta tillbaka slår Garis ifrån
Garis flydde. Han tog sig till byn Inwardo, sig; de vet inte hur bra de har det, de har
den enda by som lyckades att stå emot. Än ju aldrig upplevt förtryck och förföljelse, och
idag kan man se skotthålen från för egen del vill han aldrig mer tillbaka.
eldstriderna, som pågick i över två månader.

- Det är i Sverige som jag känner mig
I sex år bodde han bland assyriska familjer hemma. Hela jorden är ändå Guds jord så
i den här byn, När så ett dekret utfärdades det spelar ingen roll var jag blir begravd.
om att attackerna mot de kristna skulle
upphöra kunde han återvända hem med Källa : www.vartgoteborg. nu
hjälp av sin farbror.

Pu

bliceringsdatum

:

2002- L2-O7

ffi

Nyhetsurktipp

Visst borde riksdagen ha
erkänt folkmordet

Av: Torsten Carlsson

Ett folks historia är grundvalen för dess identitet. Om detta folk har splittrats och i
dag vistas i flera olika länder är identitetsfrågan än viktigare. Mot den bafgrunden är
det svårt att förstå hur en majoritet i den svenska riksdagen på formella giunder
envist vägrar erkänna det folkmord, som den assyrisk/syrianska gruppen drabbades
av på 191o-talet.

Erkännandet har betydelse.
Inte bara for den assyrisk/syrianska gruppen,
utan också för relationerna och syniattet på
Turkiets politik. Särskilt i ett läge då Turkiet
vill komma in i EU. Det vore en sak om den
svenska riksdagen ifrågasatte att det skett
ett folkmord på Aet assyrisk/syrianska folket.
Oå haAe man tills vidare tvingats respektera
riksdagens uppfattning, även om den av allt
att
döma.-äro felaktig. En konsekvens av ett
o .
sädant
ifrägasättande skulle då med
nödvändighet h-a blivit att utöka forskningen
kring Svärdets år och ? inte minst ? att kräva
att få tillgång till akter och material som den
turkiska regeringen i dag inte vill lämna ut.

Men riksdagen är inte tveksam

hos departementen ? så att inga förslag till
kammaren ska strida mot gällande lag.
Men om man är politiker så måste man också

kunna inse att det finns saker som är politiskt
möjliga ? även när juridiken inte omedelbart
svarar ja på alla ställda frågor. Frågan om
folkmorden mot assyrier/syrianerna, och för den
delen också mot armenierna, är exakt sådana
ärenden.
Det som formellt skulle hindra riksdagen från
att erkänna folkmordet mot assyrier/syrianer
är det faktum att ordet folkmord inte knäsattes
juridiskt förrän år 1948. Därmed skulle det inte
vara möjligt att använda beteckningen för
nägot som inträffat före dett år ? oavsett hur
uppenbart det är att ett folkmord verkligen
har begåtts.

till folkmordet.
Det finns inget sådant ifrågasättande. Det
uttalande som parlamentet tog i förra veckan Till saken hör att riksdagen för två år sedan
gär längre än något annat.
likafullt erkände folkmordet på armenierna. Men
det var, hävdar utskottet och riksdagsDet klargör att denna riksdag accepterar som majoriteten, ett misstag. Ja, misstaget var inte
ett faktum att det skedde en etnisk utrensning att folkmordet inte skulle ha ägt rum.
under 1915 och ytterligare något år framåt.
Med andra ord ? riksdagen säger att det var Det anser nog riksdagen ? även i det fallet.
ett folkmord.
Men formuleringen blev fel, heter det.
Men vill inte ta detta utmärkta, och konkreta,
ord i sin mun. Argumenteringen för detta är

juridisk, och inte politisk. Trots att

den
församling som det handlar om just är politisk.

Låt oss omedelbart säga att vi helt ansluter
till principen att riksdagen ska fatta beslut
som vilar på en juridiskt håltUar grund. Det är
därför vi har Lagrådet och juridisk kompetens
oss

När kommande generationers historieprofessorer studerar riksdagsbesluten vid
millennieskiftet kommer de dock att kunna
konstatera att den svenska riksdagen de facto
gjort skillnad på de båda fotkmorden.
Den etniska utrensningen av armenier är; enligt

denna riksdag, ett faktum. Medan däremot
folkmordet på assyrier/syrianerna inte är ett
folkmord.

Logiken är allt annat än glasklar
Och den intressanta frågan blir i stället vad
den svenska riksdagen skulle riskera genom att
erkä n na fol kmordet mot assyrier/syria nerna. Vi
är helt på Aet klara med att förslag som inte
följer dagens lagstiftning kan få svåra
konsekvenser om de slinker igenom riksdagen.

Men i det här fallet finns inga som helst
problem.. Den svenska riksdagen har all
myndighet att själv uttala att folkmordet ägde
rum. Anser kammaren bara att man har
tillräckligt på fotterna för att stå fast detta är
juridiken, som vl ser det, inget problem.
Vem skulle kunna utmana riksdagen? Vem skulle

kunna hävda att beslutet är olagligt? Vi kan
mycket väl tänka oss att det kunde komma en
och annan reaktion ? från Turkiet. Men om
riksdagen är övertygad om att folkmordet
verkligen ägt rum så är det dels logiskt att
säga just detta, dels helt nödvändigt att ge
de assyrier/syrianer som bor i Sverige detta
viktiga erkännande. Därför återstår ännu en

och annan fråga ? efter det försiktiga
uttalandet i förra veckan.

Är det i själva verket så att riksdagsmajoriteten

inte vill stöta sig med den turkiska regeringen
genom att fatta detta logiska erkännandebeslut? Det är definitivt inget godtagbart skä1.

I Turkiet får medborgarna inte ens
ta upp diskussionen om Svärdets ord.
Om nu den svenska riksdagen anser att
folkmordet ägt rum bör den tvärtom se det
som viktigt att göra denna markering till Turkiet,

och ta avstånd från det agerande mot de
svenska assyrier/syrianernas landsmän som
äger rum i Turkiet.

till EU är det
än viktigare att kommunicera ut det synsätt
Med tanke på Turkiets kandidatur

vi har på yttrandefrihet och demokrati.
Regeringspartiet, och dess representanter i
riksdage-n, bör ge klara besked hur man ser på
dessa frågor.
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Nyhetsurktipp

Glömda assyrier
behöver

internationellt
beskydd
Av: JosefBargevro
Assyrier i Göteborg

Det assyriska folket (syrianer, kald6er
och aram6er) har alltid kommit i
skymundan vid stora händelser. Särskitt i
tider av krig och folkmord. Redan på OOOtalet föll en stor del av assyrierna offer
för ett religiöst krig. I Turkiet utsattes de
för minst sju seyfe, "svärdets år", under
18OO-talet. Tusentals assyrier mördades
med svärd, därav uttrycket. Under
övergreppen jämnades deras byar och
städer med marken, gravar plundrades
och kultu döremål förstördes.
En dramatisk händelse inträffade

i början

på

1900-talet. Oe så kallade ungturkarna allierade

med kurdiska klaner iområdet utsatte
assyrierna i sydöstra Turkiet för omfattande
övergrepp. Flera hundra tusen mördades
samband med det armeniska folkmordet i

i

Turkiet, De mest drabbade assyriska områdena
var Urmia, Hakkari och Turabdin.

Och Yilmaz Kerimo är värd en eloge för

att han
förra veckans omröstning uppträdde betydligt
mer logiskt än sina partikamrater.
i

Kä

I

la Länstid n ingen Södertälje
iceri ngsdatu m : 2002-03-26

Pu bl

Den svenska regeringen har anordnat flera
seminarier om "levande historia" där
representanter från Turkiet inbjudits för att
skapa klarhet kring folkmordet på assyrierna.
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Turkiet vägrar dock att erkänna någon form
av skuld. Assyrierna decimerades starkt på
grund av massakrerna under 1800-talet och
det tidiga 1900-talet.
Cypernkriggt, Libanonkriget och upproren i de
kurdiska områdena, alla konflikter som tog sin
början under 1970-talet, har starkt påverkat
och förvärrat situationen för assyrierna i länder
som Turkiet, Syrien, Iran och Libanon. Till så
sent som för några år sedan drabbades
assyrierna i Turkiet av ständiga stölder och
trakasserier. Djur och mark stals, bränder
anlades för att ödelägga odlingar och hus och
det förekom beväpnade angrepp mot hus och
människor.

Det är ett stort nederlag för världshistorien.
Ett stort och viktigt kulturarv är på väg att gå
i graven.
Assyrierna har under historiens gång lidit hårt
både religiöst, politiskt, geografisk och folkligt.
Varje gång det uppstått en konflikt mellan den
muslimska och kristna världen så har assyrierna
beskyllts för att vara partiska. De har utsatts
for övergrepp utan att omvärlden reagerat. I
dag är det åter samma situation. Läget för
denna befolkningsgrupp har inte förändrats.
Irakkriget är en tragedi for assyrierna, som
bland annat anklagas för att vara lojala mot
USA och västvärlden. De attackeras, mördas
och tvingas på nyft. Hot och rädsla har blivit
deras vardag.

Det pågående lrakkriget har skapat oro och
en allmän rädsla hos assyrierna i Mellanöstern,

Det bor nästan en miljon assyrier i Mellanöstern.

Stor risk föreligger att de kan komma att Trots detta är det få länder som talar om deras
utnyttjas i konflikten med långtgående utsatta läge eller tar upp den assyriska frågan
konsekvenser. Redan vid mitten av 1300-talet
f Kr blomstrade det assyriska riket. Det skapade
en stor civilisation och hade sitt centrum vid
floden Eufrat norr om Babylon.
Dagens Mosul, dåtidens Nineve, var huvudstad.

I

denna stad byggdes kung Assurbanipals
bibliotek, indelat efter ämnen som matematik,
astronomi, medicin, religion och historia. Här
fanns också gamla kilskriftstavlor bevarade,
skrivna på sumeriska, akkadiska, babylonska
och assyriska. Av dessa kulturskatter försvann
sedermera en del i orätta händer, men mycket

är bevarat in ivåra dagar. Den största
samlingen finns i Mosulmus6et i lrak.
Under det förra Irakkriget i början av 1990talet skadades och förstördes en hel del av

internationellt. De nämns inte ens i massmedia,

trots att de är en mycket svårt drabbad
folkgrupp i det pågående Irakkriget. Jag har
själv pratat med en del bybor i sydöstra
Turkiet. De säger: "Vi är oroliga och rädda för
att drabbas av gasattacker. Sådana kan komma
från vilken krigförande part som helst, bara de
finner ett folk som kan utses till syndabock.
Oå ar det vi, de kristna, som drabbas först."
Assyrierna är ett bortglömt folk som är i behov
av internationellt beskydd. Assyrierna har ingen
olja att erbjuda, de har inget land som kan
vara handelspartner. Inte heller tar de till våld
för att skapa rubriker. De kräver enbart en
rättvis behandling, att fritt få utöva sin kultur,
religion och sitt språk. Att få leva i fred sida
vid sida med andra folk. Och att bli erkända

dessa föremå|. I dag står samlingarna infor en
ännu svårare utmaning. Hoten kommer inte bara
från de USA-allierades bombningar av

som ett folk med fullständiga mänskliga frioch rättigheter.

kulturhistoriska platse4 i hopp om att hitta
fiender där, utan också från en inhemsk

Källa: Nya Dagen
Pu bl iceringsdatum : 2003-04- 16

befolkning som plundrar och förstör föremålen.
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I)e som bär skulden
måste ställas

till l9l5

års massakern

inftir internationell domstol!

Utan tvekan finns det sorgfulla sidor i varje folks historia. Men det finns en del händelser som ges större
lyngd, ipte bara på grund av den smärta och den ftirödelse händelsen i fråga har medftirt, utan speciellt
ör att förövama till händelsen fortsätter än idag med att tillämpa samma politik samt att världsoppinionen
fortsätter med dövörat och står som åskådare.

Det är just sådana sidor som upptar mest plats i vårt folks historia. Och de svekfulla slagen vi har fått
både av makthavarna och grannfolken i området har många gånger uppnått så stora dimensioner som
kan ffi oss att glömma till och med de värsta naturkatastroferna. Trots att florövarna till massmorden
kunde variera från tid till annan, så har syftet alltid varit detsamma, nämligen att genom dessa massmord tvinga vårt folk till utvandring och armod fiir att sedan utplånas helt.
Som en del av den stora planen har den dåvarande Ottomanske sultanen Abdulhamid bildat Hamidiye
kravallerna, som nästan uteslutande bestod utav vissa kurdiska klaner, låtit miljoner människor av de
assyriska/syrianska, armeniska och grekiska folken mördas. Under denna massaker ha hundratusentals
syrianer har fallit för svärdet. Våra kvinnor, barn, sjuka och gamla som på något sätt lyckades undkomma
massakern, antingen utsattes på nylt för svärdets obarmhärtighet eller också wingades till utvandring,
hunger, och ett liv i exil fullt av sjukdomar for att dö ut.

Än idag existerar en del rasistiska och reaktionära makter i Mellanöstern, som hela tiden har sökt att
utplåna vårt folk frän den historiska arenan och i detta syfte använt sig av alla möjliga intriger. Sedan
fallet av Nineve och Babylonien har makthavarna utnynjat alla vägar av fornekelse och ltirstörelse allt
for att florsvaga och assimilera vårt folk. Motståndet som vårt folk har visat mot en sådan systematisk
plan for total utplåning, visar dess mäktighet och dess beslutsamhet och vilja till sin existens.
Morden som fortfarande anstiftas på vårt folk i Bethnahrin (Assyrien) både av makthavarna och delar av
det kurdiska folket, är bara en del av de smutsiga spelen som på samma sätt som det har varit tidigare, går
ut på att tvinga vårt folk till exil frän dess fosterland. Det enda rätta vägen lor aft tillintetgöra dessa
intriger är att vi skall organisera oss, medvetandegöra vårt folk och upphöja kampen. Vi kan oskadliggöra
fiendens attacker endast genom att enas och fiöra en beslutsamt kamp.

Vi skall inte glömma I 9l 5 års massakern ! Vi skall inte glömma någon attack alls och forräderi mot vår1
folk! Ända tills mördarna åtalas och döms skall vi från generation till generation levandegöra historien om
dessa massakrer och med spikar inpränta dessa i minnena om det så behövs. De skyldiga till alla massmorden och massakern i 915 måste åtalas infor de internationella domstolarna!

-

De ansvariga fiir 1915 års massakern måste ställas infiir rätta!
Leve det assyriska/syrianska folkets ärofulla kamp ftir sin existens!

Assyriens befrielseparti
GFA
21.04. t999

Furkono Maj/Jun 1999(61 49)
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ERKÄNN FOLKMORDET PA ASSYRIERNA

Göteborg den 16 mars

I samband med första världskrigets utbrott iscensatte den
turkiska regimen det första
folkmglsgrojektet i modern tid. Ar 2002, drygt B0 år senare har ingerienskitd

stat
erkänt Turkiets agerande. Landets kristna minoritet är idag så gott-som
tirri^iågj"io
Det som i början av.seklet var assyriernas hemtrakter i laridets
sydöstra delar står öde.
Hundratals byar är forintade. Antaiet assyrier i Sverige ai iorg uetyotigt
fler än den
folkspillra som finns i Turkiet. lnom loppet av 30 år här barn och
barnbarn till de som
genomlevde Folkmordet flytt till olika delar av världen. Enligt
turkiska källor bodde i
början av 1900talet 700 0b0 assyrier i dessa områoen. tåäs återstdr
k;ilpiäööo
individer, varav de flesta är åldringar.
Under sitt extra riksombudsmöte den 16 mars 2002 i Västra Frötunda
enades
delegaterna för de assyriska föreningarna i Sverige om följande resolution:

lnför iksdagsdebatten den 20 mars 2002 om mänskliga rättigheter, kräver
det
assynska folket att den svenska riksdagen som är förespräkare för
mänskliga
rättigheter, att följa sitt samvete och sätta mänsktiga och humanitära

vä-rderingar framför politiska och ekonomiskaintressen och erkänna
folkmordet
på det assynska folket som ägde rum åren 1914 1g1B i östra Turkiet
dä bl.a.
över en halv milion assyr'ska barn, kvinnor och män skoningslcist och barbariskt
mördades i hopp om att rensa området från de kristna assyrierna.

Assyrierna har betalat ett högt pris för att de var assyrier. Har inte forövaren något
ansvar? Vi kräver bara att Turkiet ställs till svars och besvarar frågan "varför,,
o"hätt

offren och deras barn får upprättelse.

Erkänn "Folkmordet" och katta det vid sitt rätta namn, och inget annat
Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)
Assyriska Kvinnoförbundet (AKF)
Assyriska Ungdomsförbundet (AUF)
Assyriska föreningen i Södertälje
Assyriska föreningen i Västra Frölunda
Ashur Banipal förening i Göteborg
Assyriska Babylon föreningen i LinkOping
Assyriska föreningen i Spånga
Dolabani kulturförening i Upptands Väsby

Assur föreningen i Norsborg
Assyriska föreningen i Jårfälla
Assyriska föreningen i Bergsjön
Assyriska Turabdin föreningen i Mjölby

Assyriska Babylonföreningen i Jönköping
Assyriska Hammurabi föreningen i Västra Frölunda
Assyriska Athra föreningen i Trollhättan
Assyriska Kulturföreningen i Norrköping
Assyriska Föreningen i Norsborg
Assyriska Turabdin föreningen i Jönköping
Assyriska Ungdomsföreningen i örebro
Assyriska BK i Göteborg
Bethnahrin Kultur föreningen i Botkyrka
Föreningen i Västerås
Föreningen i Skövde
Demokratiska Organisationen (ADO)
Befrielseparti (GFA)

Assyriska
Assyriska
Assyriska
Assyriens

Furkono Nr 24 2002 (6752)

Assyria ns after Assyria
By: Simo Parpola
University of Helsinki

In 612 BC, after a prolonged civil war, Assyria's two former vassals, the Babylonians and
the Medes, conquered and destroyed Nineveh, the capital of the Neo-Assyrian Empire, The
great city went up in flames, never to regain its former status. Three years later the same
rebels razed Assyria's Western metropolis, Harran, crushing the last-ditch resistance of
Assyria's last king, Ashur-uballit II. This event sealed the fate of the Assyrian Empire, and
that is where the story of Assyria usually ends in history books.
What happened to the Assyrians after the fall Assyrian cuneiform more than a decade after the
of Assyria? This is a question that is not easy to fall of Nineveh. Apart from the fact that these
answer for two reasons. Firstly, the issue has documents are dated by the regnal years of a
hardly been touched by Assyriologists. Most of Babylonian king, Nebuchadnezzar II, nothing in
them seem to tacitly agree with the idea of a their formulation or external appearance would
more or less total wipe-out, as suggested by suggest that they were not written under the
Sidney Smith in 1925: "The disappearance of the Assyrian Empire. Another small archive discovered
Assyrian people will always remain a unique and in Assur, written in a previously unknown,
striking phenomenon in ancient history. Other, presumably Mannean variety of cuneiform, proves
similar kingdoms and empires have indeed that Assyrian goldsmiths still worked in the city
passed away but the people have lived on... No in post-empire times, though now under Median
other land seems to have been sacked and command.
pillaged so completely as was Assyria."
Moreover, over a hundred Assyrians with
Secondly, in contrast to the abundance of distinctively Assyrian names have recently been
information from the imperial period, information identified in economic documents from many
on post-empire Assyria and Assyrians is scanty Babylonian sites dated between 625 and 404 BC,
and scattered. The near-total Iack of information and many more Assyrians undoubtedly remain
from Assyria itself would seem to support the idea to be identified in such documents. We do not
of a genocide, which also seems to be supported know whether these people were deportees or
by ancient eye-witness testimonies. When the immigrants from Assyria; their families may have
Greek hlstorian Xenophon 200 years after settled in Babylonia already under the Assyrian
Nineveh's fall passed through the Assyrian rule. In any case, they unequivocally prove the
heartland and vlsited the sites of two great survival of many Assyrians after the empire and
Assyrian cities, he found nothing but ruin and the continuity of Assyrian identity, religion and
could not retrieve much about them from the culture in post-empire times. Many of these
nearby villagers. The territory where these names contain the divine name Ashur, and some
deserted cities lay was now Median, and the of the individuals concerned occupied quite high
Greeks assumed that their former inhabitants positions: one Pan-Ashur-lumur was the
had likewise been Medes.
secretary of the crown prince Cambyses under
Cyrus II in 530 BC.
Yet it is clear that no such thing as a wholesale
massacre of all Assyrians ever happened. It is
Distinctively Assyrians names are also found
true that some of the great cities of Assyria were in later Aramaic and Greek texts from Assur,
utterly destroyed and looted - archaeology Hatra, Dura-Europus and Palmyra, and continue
confirms this -, some deportations were certainly to be attested until the beginning of the
carried out, and a good part of the Assyrian Sasanlan period. These names are recognizable
aristocracy was probably massacred by the from the Assyrian divine names invoked in them;
conquerors. Howevel Assyria was a vast and but whereas earlier the other name elements
densely populated country, and outside the few were predominantly Akkadian, they now are
destroyed urban centers life went on as usual. exclusively Aramaic. This coupled with the Aramaic
This is proved by a recently discovered post- script and language of the texts shows that the
imperial archive from the Assyrian provincial Assyrians of these later times no longer spoke
capital Dur-Katlimmu, on the Chabur rivel which Akkadian as their mother tonger. In all other
contains business documents drawn up in respects, however, they continued the traditions
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of the imperial period. The gods Ashur, Sherua,
Istar, Nanaya/ Bel, Nabu and Nergal continued
to be worshiped in Assur at least until the early
third century AD; the local cultic calendar was that
of the imperial period; the temple of Ashur was
restored in the second century AD; and the stelae

of the local rulers resemble those of Assyrian
kings in the imperial period. It is also worth
pointing out that many of the Aramaic names
occurring in the post-empire inscriptions and

graffiti from Assur are already attested in imperial
texts from the same site that are 800 years older.

Assur was by no means the only city where
Assyrian religion and cults survived the fall of the

empire. The temple of Sin, the great moon god
of Harran, was restored by the Babylonian king
Nabonidus in the mid-sixth century BC, and the
Persian king Cyrus claims to have returned Ishtar
of Nineveh to her temple in Nineveh. Classical
sources attest to the continuity of Assyrian cults
in other Syrian cities until late antiquity; in Harran,
the cults of Sin, Nikkal, Bel, Nabu, Tammuz and
other Assyrian gods persisted until the 10th
century AD and are still referred to in Islamic
sources. Typically Assyrian priests with their
distinctive long conical hats and tunics are
depicted on several Graeco-Roman monuments
from Northern Syria and East Anatolia.
We know little of the political status of Assyria
in the decades following its fall, but it seems that
the western part of the Empire as far as the Tigris

fell into the hands of the Babylonians, while the
eastern Transtigridian areas, including the
Assyrian heartland north of Assur, came under
Median rule. Under the Achaemenid Empire, the
western areas annexed to Babylonia formed a
satrapy called Athura (a loanword from Imperial
Aramaic Athur, "Assyria"), while the Assyrian
heartland remained incorporated in the satrapy
of Mada (Old Persian for "Media"). Both satrapies
paid yearly tribute and contributed men for the
military campaigns and building projects of the
Persian kings. Assyrian soldiers participated in

the expedition of Xerxes against Greece (480 BC)
according to Herodotus, and Assyrians from both
Athura and Mada participated in the construction
of the palace of Darius at Susa (500-490 BC).

Interestingly, it was the "Median" Assyrians
who executed the gold works and glazing of this
palace, whereas the Assyrians from the satrapy
of Athura provided the timber for the palace from
Mt. Lebanon. In the Babylonian version of the
Persian inscription, the name Athura is at this

':::j:l::j.::

*'

:*'-::::'::.:.0

*,

(Euphrates)." This shows that the Western,
originally Aramean, half of the Assyrian Empire
was already at this time firmly identified with
Assyria prope[ an important issue to which we
shall return later on.
We thus see that by Achaemenid times, Assyria,
though split in two, had re-emerged as a political
entity of considerable military and economic
strength. In 520 BC, both Athura and Mada
joined the revolt against Darius, trying to regain
their independence. This revolt was a failure, but
in a sense the Assyrian Empire had already been
re-established long ago. Actually, in the final
analysis, it had never been destroyed at all but
had just changed ownership: first to Babylonian
and Median dynasties, and then to a Persian one.

Contemporaries and later Greek historians did
not make a big distinction between the Assyrian
Empire and its successors: in their eyes, the
"monarchy" or "universal hegemony" first held
by the Assyrians had simply passed to or been
usurped by other nations. For example, Ctesias
of Cnidus writes: "It was under ISardanapallos]
that the empire (hegemonia) of the Assyrians fell
to the Medes, after it had lasted more than
thirteen hundred years."

The Babylonian king Nabonidus, who reigned
sixty years after the fall of Nineveh and actually
originated from an Assyrian city, Harran, refers
to Ashurbanipal and Esarhaddon as his "royal
forefathers." His predecessor Nebuchadnezzar
and the Persian kings Cyrus and Artaxerxes are
correspondingly referred to as "Kings of Assyria"
in Greek historical tradition and in the Bible,
Strabo, writing at the time of the birth of Christ,
tells us that "the customs of the Persians are
like those of the Assyrians," and calls Babylon a
"metropolis of Assyria" (which it, of course, in fact
was too, having been completely destroyed and
rebuilt by the Assyrians in the early seventh
century BC).

The Babylonian, Median and Persian empires
should thus be seen (as they were seen in
antiquity) as successive versions of the same

multinational power structure, each resulting from
an internal power struggle within this structure.
In other words, the Empire was each time reborn
under a new leadership, with political power
shifting from one nation to another.

Of course, the Empire changed with each
change of leadership. On the whole, however,
the changes were relatively slight, one could

almost say cosmetic only. The language of the
ruling elite changed, of course, first from Assyrian
to Babylonian, Median, and Persian, and finally
to Greek. In its dress the elite likewise followed
its national customs, and it naturally venerated
its own gods, from whom its power derived. Thus
Ashur was'replaced as imperial god first by the
Babylonian Marduk, and then by the Iranian
Ahura Mazda, Greek Zeus, etc.
On the whole, however, the old structures of

the Empire prevailed or in the long run gained
the upper hand. Cuneiform writing (now In its
Babylonlan, Elamite and Old Persian forms)

continued to be used for monumental
inscriptions. Aramaic retained the status of

and Persepolis has already been referred to. The
governorship of the Persian satrapy Athura
seems to have been often in the hands of
Assyrians. The Book of Ezra (ca. 450 BC) refers
to a governor with the name Sanballat (Assyrian
Sin-ballit), and the Greek historian Xenophon
writing in 400 BC mentions a governor with the
Aramaic name Abracomas.

The Greek historian Thucydides reports that
during the Peloponnesian wars (ca. 410 BC), the
Athenians intercepted a Persian named
Artaphernes, who was carrying a message from
the Great King to Sparta. The man was taken
prisoner, brought to Athens, and the letters he
was carrying were translated "from the Assyrian
language." The language in question of course
was Aramaic, which, as already noted, continued
as the lingua franca in the Achaemenid Empire,
as it had done in Assyria.

imperial Iingua franca which it had attained under
the Assyrian Empire. The gods of the new elites
gradually became assimilated to Assyrian gods.
The supreme god of the Persians, Ahura Mazda,
was now represented by the winged disk of
Ashur; the Iranian goddess Anahita acquired
We thus see that two hundred years after its
features of the goddess Ishtar and finally became fall, the Empire created by the Assyrians and its
to all practical purposes fully assimilated to her. language were still prominently associated with
The same happened to the god Mithra, who was Assyria, and this with a markedly Aramaic tint.
transformed into the Iranian equivalent of the This state of affairs continued under the
Assyrian savior gods Nabu and Ninurta.
Macedonian rulers of the Seleucid Empire. The
area of the Seleucid kingdom initially largely
The list could be made much longer. The covered that of the Assyrian Empire, and its
Assyrian calendar and month names remained capital soon moved from Babylonia to Syria/
in use in the whole Near East, as they still do Assyria. Despite the heavily Greek orientation of
today. So did other imperial standards and the ruling elite and the imposition of Greek as
measures, the taxation and conscription system, the offlcial language, the Seleucid kings were
royal ideology in general, the symbolism of commonly referred to in Greek sources as "kings
imperial art, organization of the court, court of Syria," a designation that still retained a strong
ceremony/ diplomatic practices, and so on. The association with Assyria.

continuity of Assyrian imperial culture

was
certainly aided by the fact that the Babylonians
and Medes had for centuries been vassals of
Assyria, while the Persians, as former vassals of
the Elamites and the Medes, had long been
subjected to Assyrial cultural influence. Both
conquerors of Nineveh, the Babylonian
Nabopolassar and Median Kyaxares, had
previously served as Assyrian governors in their
respective countries.
Thus, the Assyrian Empire continued to live on
despite the fact that the Assyrians themselves
were no longer in control of it. However, they still
contributed to its government and expansion.
From an analysis of the inscriptions of Nabonidus
we know that this Babylonian king employed
scrlbes who had been trained in Assyria and were
familiar with its literary traditions; later on, the
same scribes served the Persian king, Cyrus. The
role of Assyrian artists in the construction of Susa

The Greek word Syria and the adjectives Syrios
and Syros derived from it are originally simple
phonetic variants of Assyria and Assyrios, with
aphaeresis of the unstressed first syllable. The
dropping of the first syllable is already attested
in Imperial Aramaic spellings of Ashur, and the
variation in Greek is thus likely to derive from
corresponding variation in Aramaic. In Greek

texts, both variants are usually freely
interchangeable and can refer to both the
Perslan province Athura and the Assyrian Empire.
For example, Strabo writes that "the city of Ninus

was wiped out immediately after the overthrow
of the Syrians," while his older contemporary
Diodorus, quoting Herodotus, writes that "after
the Assyrians had ruled Asia for five hundred
years they were conquered by the Medes." Only
in Roman times, do the two forms start to acquire
the distinct meanings that Assyria and Syria have
today.

Syria and Assyria are still interchangeable and
refer to the Assyrian Empire in the Geography of

ethno-linguistic designation referring to speakers

The country of the Assyrians borders on Persis
and Susiana. This name is given to Babylonia and
to much of the country all around, which latter; in
part, is also called Aturia, in which are Ninus [...],

Assyria/Syria, had long been controlled by the
Seleucid Empire. At the time when the Seleucid
state was annexed to the Roman Empire, 64 BC,
its area had however shrunken to encompass
only the Transeuphratian part of Assyria/Syria,
which now became the Roman province of Syria.

of Aramaic who identified themselves as
Strabo, who however makes a distinction Assyrians. The area called "Syro-Media" was the
between Assyrians at large and the Assyrian Assyrianized part of Media where Aramaic was
homeland on the Tigris, to which he refers to as commonly spoken instead of Iranian languages.
Aturia/Assyria:
This entire Aramaic-speaking area, that is

Nisibis, as far as the Zeugma of the Euphrates,
as also much of the country on the far side of
the Euphrates ... and those people who in a
special sense of the term are called by the men
of today Syrians, who extend as far as the
Cilicians and the Phoenicians and the sea that is
opposite the Aegyptian Sea and the Gulf of Issus.

It seems that the name of the Syrians

extended
not only from Babylonia to the gulf of Issus, but
also in ancient times from this gulf to the Euxine...
When those who have written histories of the
Syrian empire say that the Medes were
overthrown by the Persians and the Syrians by
the Medes, they mean by the Syrians no other
people than those who built the royal palaces in
Babylon and Ninus; and, of these Syrians, Ninus
was the man who founded Ninus in Aturia, and
his wife, Semiramis, was the woman who
succeeded her husband and founded Babylon.
These two gained the mastery of Asia... But later
the empire passed over to the Medes.
Two generations lateri Pliny the Elder (ca. AD
70), while utilizing the work of Strabo, already
prefers the name Assyria for the Empire. His
contemporary Flavius Josephus likewise
consistently refers to the Empire as Assyria, and
uses Syria in referring to the Seleucid Empire and

the Roman province of Syria. This terminology

anticipates the situation after the reign of Trajan,
who after his campaign against the Parthians (AD
116) created a province called Assyria in the east,

probably annexing the semi-independent state
of Adiabene which the Assyrians had succeeded
in establishing in their ancient homeland.
The new distinction made between Syria (in the
west) and Assyria (in the east) recalls the split
of the Assyrian Empire into the Achaemenid
satrapies Athura and Mada and can be explained
as follows.

In the Strabo passage just cited, the adjective
Syros is used both in a historical sense referring
to inhabitants of the Assyrian Empire and as an

As the remnant of the Seleucid Empire, this area

still was strongly identified with Assyria; there
was no need to distinguish it from ancient
Assyria. Only later, when the Roman Empire
expanded further eastward, there arose a need
for further distinctions. The name Syria now
became established for the Roman province,

while Assyria was reserved for the Transtigridian
Aturia/Adiabene and by and by for ancient Assyria
as well. It is likely that this distinction reflects
linguistic realities, the Aramaic words for Assyria

having lost the initial syllable in the west but
retained it in the eastern dialects.

To sum up the long discussion: whatever their
later meanings, in Greek and Latln usage, Syria
and Assyria originally both referred to the
Assyrian Empire, while speakers of Aramaic were
identified as Assyrians and the script they used
as Assyrian script. How, when and why did this
intrinsic association of Assyria and Assyrians with
Arameans and Aramaic come about?

The Empire extended beyond the Euphrates
already in the 12th century BC and from that
point on Arameans constituted the majority of
its population. In the 9th century BC, Assyrian
kings initiated an active policy of assimilation and
integration, the goal of which was to put a
definite end to the endless revolts that had
vexed the Empire in the past. The results of this
new policy were soon to be seen. Rebel countries

were now annexed to the Empire as new
provinces, whereby hundreds of thousands of
people were deported to other parts of the
Empire and the annexed country was totally
reorganized in Assyrian fashion.

This involved imposition of a uniform taxation

and conscription system, uniform standards,
weights and measures, the conversion of the
local royal city into an Assyrian adminlstrative
centeq and, above all, the imposition of a single
universal languague and script, Aramaic. By the
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end of the Bth century the provincial system
covered the entire Levant from Palestine to
central Iran, and it was further expanded in the
seventh century. At this time Aramaic was
already spoken all over the Empire, and Assyrian
imperial culture had been dominant everywhere
for centuries,
The Aramaization of Assyria was calculated
policy aimed at creating national unity and identity
of a kind that could never have been achieved,
had the Empire remained a loose conglomeration
of a plethora of different nations and languages.
And it did pay off. Even though Akkadian retained
its position as the language of the ruling elite
and cuneiform script continued to be used for
prestige purposes, Aramaic soon became part and
parcel of the imperial administration too. It was
by no means the language of subjected peoples
only but fully equal with Akkadian, and eventually
it became the language of the ruling class as well.
Men with Aramaic names are found in high state
offices from the ninth century on/ and by the

eighth century, every official document was drawn

up both in Akkadian and Aramaic. By the
beginning of the seventh century the whole

ruling class was certainly fully bilingual, for most
of the administrative correspondence of the
Empire was now carried out in Aramaic. Many
scribes who wrote in cuneiform appear to have
spoken Aramaic as their fi rst language. For
example, the scribe who wrote a beautiful copy
of the first tablet of the Epic of Gilgamesh for the
library of Ashurbanipal, made a mistake which
only a speaker of Aramaic could have made: he
used the cuneiform sign for "lord" for writing the
word "son," Aramaic mara"'lord" being
homophonic with Akkadian mara' "son."

It can be considered certain that by the end of
the seventh century BC, Aramaic language and
imperial culture had become essential parts of
Assyrian identity. While Aramaic was the unifying
language of the Empire, it was not spoken
outside of it. The same also applies to the imperial
culture and religion. While local gods continued
to be worshipped in different parts of the Empire,
the whole Empire shared the belief in a single
omnipotent god and his earthly representative,

the Assyrian king.

AII these features survived the fall of the
Assyrian Empire and helped glve its successors
their specifically Assyrian stamp, despite the alien
customs and cultural elements introduced by the
new overlords. It can even be surmised that the

foreign habits of the new rulers may rather have
strengthened the Assyrian identity of the
masses. This will have been the case especially
in the areas longest attached to Assyria, that is,
the later Achaemenid/Roman province of Athura/
Syria and, of course, the Assyrian heartland itself.

It goes without saying that in the centuries
following Assyria's fall, Assyrian imperial culture
underwent significant changes. This is but
natural; even under Assyrian rule, it had
constantly absorbed new impulses from all sides.
The successive periods of Persian, Macedonian,
Roman, Byzantine, Sasanian, and finally Arab and
Turkish rule each left their lasting traces in the
Assyrian cultural heritage, which now

is

significantly different from what it was 3,000 years

ago.But the same thing has happened

elsewhere, too; the Greek culture of today is not
the same thing as it was in antiquity, nor are the
modern Greeks. The essential thing is that the
Assyrians still preserve their ethnic, cultural and
linguistic identity in spite of their loss of political
power and the heavy persecutions they have
experienced especially in the Christian Era.

Not even the thousand years of Greek rule
under the Seleucids, Romans and Byzantium
were able to annihilate Aramaic as a language
and Assyrian cultural identity from the Near East.
On the contrary, the Seleucid Empire soon
became "Syro .Macedonian." The Roman historian
Livy, quoting two second century BC testimonies,
Manlius and Titus Flaminius, observed that "the
Macedonians of Seleuceia and Babylonia have
degenerated into Syrians Iand] into Parthians ...
The armies of Antiochus III were all Syrians."

Several writers and philosophers of late
antiquity born in Roman Syria identify themselves
as Assyrians in their writings, for example the
second-century bellestrist Lucian of Samosata,
who introduces himself as "an Assyrian ... still
barbarous in speech and almost wearing a jacket
in the Assyrian style." Another second-century
writer, a certain Iamblichus who wrote a novel
set in Babylonia, "was a Syrian by race on both
his father's and mother's side, a Syrian not in
the sense of the Greeks who have settled in
Syria, but of the native ones, familiar with the
Syrian language and living by their customs." The
famous namesake of this writer, the Neoplatonian
philosopher Iamblichus also originated from Syria.
The name Iamblichus is a Greek version of the
Aramaic name Ia-milik, which is already attested
in Assyrian imperial sources. All these self-
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professed Assyrians were well-versed in Greek
culture but at the same time perfectly aware of
the greater antiquity and value of their own
cultural heritage. The second-century Church
Father Tatian, in his Oratio adversus Graecos,
describes himself as "he who philosophises in
the manner of barbarians, born in the land of
the Assyrio.i, first educated on your principles,
secondly in what I now profess," and then goes
on to reject Greek culture as not worth having.
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proposed by Origen. Where did Origen get his
ideas from? His teacher was Clement of
Alexandria, who in his turn had been taught by
an Assyrian, Tatian. We do not know exactly what
part of Assyria/Syria Tatian came from, but we
do know that he was an Assyrian and as such

part of a religious tradition in which Trinitarian
ideas had been current for centuries. I would
submit there is a great likelihood that he is the
ultimate source of Origen's Trinity.

I take such expressions of Assyrian identity
For an outsider who does not know the facts it
seriously, despite the communis opinio of will be difficult to recognize the link between
classicists which sees in them simply references imperial Assyria and the oppressed and
to the writers'linguistic background and doubts persecuted, Aramaic-speaking Christian Assyrians
the persistence of Assyrian cultural traditions in of today. And if this recognition is lacking, it will
the Hellenized Near East. Yet how could such be all the more difficult for the Assyrians to regain

traditions not have persisted, when we know that
Greeks and Romans from Plato till late antiquity
kept learning spirituality and science from the
Assyrians and Babylonians? The cursive nature

of the Syriac script alone, from its first
attestations, implies the existence of an

extensive Aramean literary corpus in the postAssyrian centuries.

As noted by Fergus Millar, "the Syriac-speaking
inhabitants of what had been ancient Assyria
apparently did not suffer from historical
'amnesia'... [T]he Syriac Chronicle of Karka de bet
Selok (present-day Kirkuk), written in about the
sixth or seventh century, begins with the
foundation of the city by an Assyrian king,
mentions further building by Seleucus and goes
on to speak of martyrdoms under the Sasanids."
Such historical details would not have been
possible without written records reaching back

to Assyrian times.

Since Late Antiquity, Christianity in its Syriac
elaboration has constltuted an essential part of
Assyrian identity. As I have tried to show
elsewhere, conversion to Christianity was easy
for the Assyrians, for many of the teachings of
the early Church were consonant with the tenets
of Assyrian imperial religion. In fact, it can be
argued that many features and dogmas of early
Christianity were based on practices and ideas
already central to Assyrian imperial ideology and
religion. Such features include the central role of
ascetisism in Syriac Christianity, the cult of the
Mother of the god, the Holy Virgin, and belief in
God the Father, his Son and the Holy Spirit,
formalized in the doctrine of the Trinity of God.

The Trinitarian doctrine enters Christian
theology only in the third century AD. As late as
in AD 260, Pope Dionysios of Rome could still be
shocked by the idea of three hypostases
1

their lost place among sovereign nations. For this
reason it is imperative that the facts establishing
the link be systematically collected and presented
in a way that will settle the issue definitely.

To make this possible, the State Archives of
Assyria Centre of Excellence of the Unlversity of
Helsinki has initiated a long-term project called
MELAMMU, "divine splendor," which aims at
systematically documenting the continuity and
transformation of Assyrian culture and ethnic
identity in post-emplre times until the present
day. A central objective of MELAMMU is to create
an electronic database bringing together all the

relevant evidence and make it available
worldwide on the Internet. The project has an
internatlonal steering committee and a board of
consultants representing several different
branches of study, from Assyrlology to classical,
Iranian and religious studies. With the support

of Assyrian institutions in the United States and
Sweden, we hope to have the database ready
and operational within a few years.
I am convinced that, once completed, MELAMMU

will not only greatly boost research in Assyrian
and Babylonian cultural heritage but also
significantly help modern Assyrians in their
struggle for a brighter future. I particularly hope

that MELAMMU will become a source of inspiration
for young computer-generation Assyrians and
inspire them to work for the future of their nation.
For they have plenty of reasons to do so with
pride. They are descendants of a great nation
which has given much to the culture of mankind
and spread Christianity farther than any other
people in antiquity.

Los Angeles, September 4, !999
To be published in Journal of Assyrian Academic
Studies, Vol. XIII No.2, 1999
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Tre historiska konferenser
Londonkonferensen
Det var en historisk händelse för oss assyrier 1 november 2OO2 då g olika partier deltog i
London för att diskutera hur man ska samarbeta och vad man kräver i de kommande förändringarna
i Irak. Trots svårigheter att komma överens under konferensen kom man slutligen fram till ett
flertal punkter, detta mycket tack vare GFA som inte ville ge upp förhandlingarna utan krävde
konkreta resultat av deltagarna. Resultatet av konferensen blev en deklaration bestående av
sju punkter som delades ut till irakiska oppositionen, USA, England m.fl.
Där beslöt man även om nästa konferens.

Amsterdamkonferensen
24-27 april 2003 hölls konferens nummer två i Amsterdam. Där förbättrades vissa punkter i
deklarationen och den utökades. Till exempel lade man till att yezidierna utgör en del av det
Assyriska folket. Och man återbekräftade att den Assyriska Nationen består av följande grupper
syrianeq kaldde4 yezidier, mend6er, aramder, ...
Man beslöt även att dela ut den nya deklarationen till alla nödvändiga instanser och GFA
tillsammans med sina fyra samarbetspartners tog på sig uppgiften att organisera en stor
konferens i Bagdad.
Se deklarationen.

Bagdadkonferensen
När man började organisera en konferens i Bagdad upptäckte man att Assyriska partier i
hemlandet, som inte hade deltagit i Amsterdam konferensen, genomförde vårt initiativ istället
med en konferens i Bagdad. I Bagdad avhandlades tre punkter. Ett: vårt folks namn. TVå: Iraks
nya konstitution och tre: vilket politiskt system vill vi ha iIrak. GFA deltog i konferensen. Ur
vår synpunkt fanns det både positiva och negativa saker med mötet.
Detta anser vi vara negativt:
1. namnet chaldo-assyrier, som inte är en Iämplig lösning.
2. rättigheterna som man vill ha är väldigt svagt definierade

3. ingen öppen ansökan om autonomi för vårt folk (se punkt 7 från London och
Amsterdam)
Vårt parti lyckades dessutom föra in en fjärde punktsom inte ingick iagendan ursprungligen,
frågan om en Assyrisk politisk front. Och varfor gjorde vi detta.. - med den politiska utvecklingen
i Irak vill Shiiterna ha en demokrati med allmänna val, detta eftersom de utgör majoritet i
landet. Och i deras krav återfinns, ett land, ett folk, ett språk och en religion.
Kurderna å sin sida vill ha en federal stat bestående av en Kurdisk respektive Arabisk del och
de motsätter sig Shiiternas krav och samtidigt motsätter sig Shiiterna kurdernas krav. Och
ingen av dessa två nämner oss Assyrier eller Turkmenerna. Amerika är rådvilligt och agerar
obeslutsamt. Å ena sidan säger man att Shiiterna har rätt och å andra sidan säger man att
kurderna också har rätt. Men USA:s slutgiltiga plan är hittills okänd. Men USA vet inte hur man
ska få ett slut på Oet hela. Man vill både ge makten åt irakierna och samtidigt inte.

Assyriens Befrielsepa rti

(G FA)

London Conference
1-3 November 2OO2
The following declaration by Assyrians was adopted unanimously at a conference
held on November L,2 & 3, 2002 in London, England. In attendance at the
Conference were the Assyrian political parties, organizations, federations and
observer activists.
The Assyrians of Iraq including Chaldean and Syriac are the indigenous people of
Iraq and the remnants of the Assyrian Empire. They number over four (4) million
scattered throughout the world with two (2) million still in the homeland of Iraq.
They are the second largest minority after the Kurds and as Christians the second
largest religion of Iraq.

The declaration adopted was as follows:

1. That we support the integrity of lraq.
2. That we be assured that the Iraq Government will be democratic and

3'

secular.
That we be constitutionally recognized. (The present Iraq constitution
recognizes Arabs and Kurds only. For Assyrians to be first class citizens

they must me constitutionally recognized in any constitution which
includes recognition of people).

4. That Assyrian must receive all ethnic and religious rights (The terms

ethnic minorities or religious minorities must be interpreted to have the
same meaning in all languages).
5. That Assyrians be recognized and acknowledged as the indigenous people
of Iraq.
6. That a fair Assyrian population percentage representation be recognized
(Population figures of Assyrians in lraq must include all Assyrians by
whatever name they are known, be it Chaldean, Syriac, etc...and include
those that have been forced to flee the country these many years)
7. That Assyrians in any Iraq Government where autonomy is declared for
any group or should a Federal Government be established in Iraq then
the Assyrians must be provided autonomy or given a State accordingly.
(See map).
8. That Assyrians under any new government must be able to retain their
customs, traditions, language and religion.
9' That Assyrians must have a part in any coalition government that is
established for fraq.
1O. That the homes and lands illegally taken be returned to all including
those at home and abroad.
11. That any constitution for Iraq must include a bill of rights for all
citizens.
Adopted unanimously this November 2,2OO2 London, England,
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Amsterdam konferensen
25-27 april 2OO3
Av: Ninos Poli
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige

25-27 april i år anordnade Assyrian Universal Alliance (AUA) en världsomfattande
assyrisk konferens i Driebergen, en förort till Amsterdam i Holland. AUA är en
paraplyorganisation och fungerar som en neutral organisation med ambassadörer i
stort sett hela världen och sammankallar alla assyriska partier, förbund och övriga
organisationer, till konferenser för att fatta viktiga beslut rörande den assyriska
rörelsen. De har t ex satt de färger som vi idag använder på vår flagga, ett beslut
som kom på AUe:s 6:e kongress år L974, förslaget kom från den assyriske
konstnären George Bit Atanus från Teheran, Iran.
TillAmsterdam konferensen i år; därtemat var

Assyrierna och Irak kriget och vilket

ställningstagande assyrierna nu skall ha efter
kri get, bjöd s även Assyriska U ngdomsförbu ndet
i Sverige (AUF) in, då vi som ungdomsförbund
med tusentals medlemmar i Sverige har en
stark forankring i Sverige och stark röst i övriga
Europa. Vi beslutade att delta på konferensen
och kände oss hedrade att få delta på ett
möte av detta slag, med över 20 organisationer
representerade från hela världen. Det visade
sig senare att AUF var den enda
ungdomsorganisationen som deltog (se separat
lista för deltagande organisationer nedan).

Presentation av orga n isationerna
i flera timmar
Konferensen började med ett öppningstal av
AUA:s ordförande lohn Nimrod, som
välkomnade samtliga närvarande och uttryckte
sina förväntningar på konferensen. Den här
konferensen är den andra i sitt slag, den forsta,
där endast de assyriska politiska partierna
deltog, hölls i London november 2002. Sedan
kom deltagarnas tur och nästan hela första
dagen var till ända när alla hade sagt sitt om
sina organisationer för att kunna gå vidare till
de viktigare frågorna.
Man kompletterade deklarationen som antogs
på forsta konferensen i London (lås ovan) måd

två punkter samt reviderade några av

de

gamla, och beslutade sedan om samtliga 14
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man fick en deklaration på 14 punkter samt
sex resolutioner.

"Autonomi för Assyrierna eller
en stat vid namnet Assyrien"
Så tyder en av punkterna som det beslutades
över, en annan säger att vid samtliga fall där
tillqånqar konfiskerats eller förstörts skall den
drabbade ersättas på ett eller annat sätt. Hela

deklarationen finns än så länge endast på
engelska. Läs gärna den för att ta del av
samtliga punkter. Det var inte enkelt att
besluta om punkterna då man tilloch med skulle
kommentera ordval, om det skulle vara
"komma" eller"punkt". Men efter många timmars
diskussion och småmöten på pauserna, kunde
man slutligen enas om deklarationen enhälligt.
På söndagsmorgonen den 27:e gav man efter
ett kort möte, AUA i uppdrag att sammankalla
till nästa konferens, en konferens som de flesta
tyckte borde hållas i assyriska områden i lrak.

En historisk Assyrisk uppslutning
Det var ett givande möte som AUF deltog i,
man fick direkt kontakt med stora assyriska

personligheter från hela världen.

AUF

presenterade sig för assyrierna i världen. Många
kom fram till mig efter AUF:s presentation och

ställde fler frågor och förvånades över vårt
förbund. Vi kände samtidigt att det är en
historisk assyrisk konferens med ett så brett
deltagande och från så många olika Iänder i
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intresse som man hade önskat och agendan
kanske inte var det bästa men det är sådant

från flera europeiska länder, USA och

List of participating Political Parties and
Organizations from abroad :

Dinkha Elia, Nils-Oskar Nilsson och Margareta
Viklund representerade SKA. En deklaration och
en resolution antogs. De återges nedan.

man får jobba vidare på. oet här var en
historisk assyrisk kongress och Assyriska
ungdomsforbundet i Sverige bidrog till det.

Political Party
Assyrian Universal All iance
Assyrian National Organization
Assyria Liberation Party (GFA)
Shuraya Party
Assyria n Democratic Party
Bethnahrin Freedom Party
Patriotic Union of Bethnahrin
Assyrian Liberation Movement
Assyrian Patriotic Party

Assyrian Organizations
Assyrian-Chaldean-Syriac Union
Dutch Union of Christians of the Middle East
Syriac Assyria n Federation
Syriac League of Lebanon
Babylon - Institute for Assyrian Kultur - Eu
Atour Assyrian Association of Armenia
Assyrian Federation of Russia
Assyrian Australia n National Federation
Assyrian American National Federation
Dutch Assyrian Society
Assyrian Youth Federation of Sweden
Free Women of Bethnahrin (HNHB)
Svenska Kommitt6n for Assyrier (SKA)
Assyrian-Syriac Union - Germany (UASD)
International Assyrian Congress of Georgia
CaldoAshor Organization Communist Party of
Iraq
SKA

-

Svenska Kommitt6n för Assyrier:

Mellanöstern. Debatten blev stundtals ganska
hetsig men stämningen var positiv, ödmjuk men
också i nsi ktsfu I lt framåtriktad.

DECLARATION
This declaration by delegates working for
national unity in regard to our people in Iraq
was adopted unanimously at a conference held

in Driebergen, The Netherlands on April 2003,
conference called and
hosted by the Assyrian Universal Alliance
(AUA), were observer activists, government
dignitaries involved in the Assyrian Question,

In attendance at the

and the undersigned political parties,
orga nizations, and federations.

The Assyrian Nation includes Chaldean and
Syriac ... and are the indigenous people of Iraq
and the remnants of the Assyrian Empire. The
Assyrian numbers overfour (4) million scattered
throughout the world with two (2) million still
in the homeland of Iraq. They are the second
largest minority and as Christians the second
largest religion of Iraq. The declaration points
adopted are:

1. That we support the integrity of an
undivided Iraq.

2. That the Iraqi Government must be
democratic and secular.
3. That the constitution recognizes equally

all Iraqi citizens.

4. That Assyrians receive atl ethnic and
religious rights (The terms ethnic
Den 25 - 27 april2003 hölls en internationell
minorities or religious minorities must be
assyrisk konferens i Amsterdam för att bland
annat diskutera situationen ilrak samt interpreted to have the same meaning in
Internationell konferens i Amsterdam

namnfrågan. Vid konferensen fanns delegater

all languages).

5. That Assyrians be acknowledged as the

indigenous people of Iraq.

6. That all living Assyrians and their
descendant children be granted dual
citizenship, thereby allowing a fair

RESOLUTIONS

1. To achieve the goal of unity to connect
the divisions affecting our people, the Assyrian,
Chaldean, Malachite, Syriac, and Maronite ...
church denominations through centuries.

representation.

We call for an official invitation from this
conference to be issued to all Church Leaders
7. That Assyrians in any Iraqi government to begin a dialogue of understanding and unity
where autonomy is declared for any group to heal the wounds of all sects of our nation.

or where a federal government

established, then the Assyrians must be 2. The conference acknowledges the historical
provided autonomy or given a state named unity between Assyrians and Yezidies and
Assyria accordingly. (See map).
requests the rights of Yezidies be secured and
implemented equally as outlined in the
8. That Assyrians must be able to freely decla ration statement adopted heretofore.

exercise their customs, traditions,
Ianguage and religion,

3. We ask that the appointed committee pursue
immediately with the present legal government

9. That Assyrians be entitled to in IRAQ and with the governments of the

representation and participation at all coalition representatives and bring to justice
levels of Government.
the incident of the eight Assyrian men that
1O.

That the homes and lands of Assyrians

illegally removed be returned to all
including those at home and abroad.

reportedly have been imprisoned by the Kurdish
Democratic Party, KDP,

4. We support Assyrian national effort for
democracy, and the fulfillment of our national
in the homeland.

11. That any constitution for Iraq must and human rights
include a bill of rights for all citizens.

5. This body is to create a temporary

12. That the statement of basic principles
adopted at Ankara on March 19, 2OO3 by
the governments of the United States and
Turkey and by the Iraqi opposition groups
be included in the interim Iraqi regime and
any subsequent government.

Leadership Committee to be composed of nine
presentatives for i m plementi ng the ma ndates
and resolutions adopted here in a voice of unity
agreed at this Amsterdam Conference.

13. That all Assyrians have the right and
are entitled to resettle in their ancestral
homelandr lraq.

political parties and the Assyrian Universal

re

6. The ten member temporary Leadership
Committee to consist of the nine present
Alliance.

7. We resolve to thank and recognize the
14. That we Assyrians support the inclusion

of the Yezidies in our Assyrian nation.

(Adopted unanimously this April 27,
Driebergen, The Netherlands)

2OO3

efforts and dedicated hard work of President
Shlimon Haddad and the members of the Dutch
Assyrian Society of Holland in organizing,
preparing, and conducting this outstanding
Amsterdam Conference.

Bagdadkonferensen
22-24 oktober 2OO3
Den 22'24 oktober genomfördes en historisk assyrisk/kaldeisk konferens i Bagdad.
Under parollen "Vår enighet och våra nationella rättigheter i Irak" samlades
hundratals delegater från politiska, religiösa och kulturella organisationer,
Bland de närvarande fanns bl.a. Dr. Ayad Alawi,
ordförande för det Irakiska Rådet, Yonadam
Kanna, assyrisk/kaldeisk representant i det
Irakiska Rådet, representanter för Paul Bremer
och den civila administrationen i Irak samt
representa nter frå n i ra kiska orga nisationer.

Konferensen som initierades av Assyriska
Demokratiska Organisationen, ADO och
Assyriska Demokratiska Rörelsen, ADR hade
som huvudsyfte att lyfta upp de frågor som är
relaterade till vårt folks framtid i Irak, där den
konstitution som håtler på att utarbetas stod i
centru m. På konferense n de ltog representa nter
för profana, kulturella och religiösa institutioner
bland vårt folk. Även delegationer från Syrien,
Libanon, Iran och diasporan (Europa, USA,
Kanada, Australien och Nya Zeeland) närvarade.

kommer i andan av Bagdadkonferensen ta
initiativ till en rad aktiviteter i Sverige. En viktig
insats är det insamlingsarbete som genomfördes

under krigets mest intensiva skede.

De

bitioner som Bagdad konferensen uttrycker
ställer krav på fortsätt stöd for våra landsmän.
Vår ambition är att kunna vidareutveckla
biståndsarbetet under de kommande tid. Vi
hoppas samtidigt att vårt folk visar sin
solidaritet i det fortsatta insamlingsarbetet.
Insatserna för att skapa en internationell opinion
för vårt folk i hemländerna måste intensifieras.
Vi har redan tagit initiativ och kommer att
fortsätta verka för att bygga upp en plattform
am

för dialog och samarbete med politiska
orga

n

isationer och förbu nd.

Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO

Assyriska Demokratiska Organisationen
Sverige ser med glädje och tillförsikt på den
slutdeklaration som antogs och i vilken vårt

Ur deklarationen som utfärdats av
assyriska konferensen i Bagdad (22-24
oktober-2OO3)

folks enighet slås fast. ADO känner stor respekt
för den svåra tid som våra systerorganisationer
och institutioner i landet genomgår. Lösningen
med kald6/assyrlersom benämning på gruppen
och syriac som benämning för vårt språk och
kultur är med hänsyn till läget i landet rimlig ur
alla aspekter. Det är viktigt att konstitutionen
återspeglar denna enighet.

1. Assyrierna kräver att en regering som
representeras av olika etniska folkgrupper och
som respekterar alla religioner måste bildas.

i

2. I deklarationen kräver assyrierna en autonomi

i provinsen Nineve. Vidare kräver assyrierna

att deras politiska, etniska, kulturella

rättigheter erkänns även iandra delar av
landet.

Att vårt folk skall åtnSuta regionalt självstyre
samt erkännas som ursprungsbefolkning känns
rättvist både ur demokrati- och historieåspekt.
Vårt folk skall vara jämlika med andra etniska
grupper i Irak med rätten att utöva sina

3. I deklarationen står det att Kaldo/ Assyrierna

måste ha samma rättigheter och vara jämlika
som övriga etniska grupper i landet samt
assyrierna erkänns som landets

politiska, administrativa och kulturella ursprungsbefolkning i Irak.
rättigheter och rätten att representeras och 4. I konferens som varade i tre dagar, krävde
nomineras till de beslutanden och assyrierna att språket som Jesus talade,

administrativa organen i Irak. Konferensen utsåg
även olika arbetsgrupper med ansvar att följa
upp de olika frågorna.

Nu när vårt folk tagit detta historiska steg i
hemlandet är det oerhört viktigt att assyrierna
i diasporan sluter upp bakom denna kamp. ADO

arameiskans moderna formen Syriska måste
införas i Irakiska nya grundlagen

I deklarationen står det att det är första
gången genom tiderna som den förtryckta
folkgruppen assyrier som anordnar en sådan
konferens. Detta blev mojlig efterSaddams fall.
t-':::!a!){.::årl:Sj-i,l.u:ir:!ia:;{1t.i

Upprop med anledning av
situationen i frak.
Ledare i olika konstellationer
Sedan några veckor är hela världen, framförallt Mellanöstern, under hård press. Medan
vapeninspektörerna säkert gör sitt yttersta for att så fort som möjligt forsöka fånga in Saddam
Husseins och Iraks massforstörelsevapen samlas världens ledare i olika konstellationer till
konferenser, möten och sammanträden. t"tågra tycks göra allt för att det som många tror
oundvikliga krigetskall stoppas, medan andra trycker på forattfå ettslut på den väntan som
sä mänga tror ändå slutar med ett krig.
Rykten om en redan påOoriaA invasion i både norra och södra Irak är i omlopp, liksom att
även Turkiet befäst olika ställningar i Norra Irak, samtidigt som Turkiet, om kriget bryter ut, vill
invadera Norra Irak. I olika massmedia ges utrymme för kurdiska foreträdare från framförallt
Norra Irak, att ge uttryck för sin ängslan och oro inför den massaker som man tycks ana.

Skuggregering bildas
Kurderna villabsolut inte ha in den turkiska arm6n i Norra Irak, som de mereller mindre anser
vara deras embryo till en egen stat. Från Västs sida, framförallt USAs, forsöker man att med
olika medelfå igång en demokratisk motrörelse till Saddam Husseins regim. En skuggregering
har bildats med representanter för framförallt olika kurdiska fraktioner. Men i den finns även
representanter for andra etniska minoriteteri bland annat assyrier.

Det assyriska folket, som idag finns som en minoritet i många av Mellanösterns länder, var
bland de första folken som accepterade kristendomen. Deras ursprungsland är landet mellan
floderna Eufrat och Tigris, dvs. nuvarande Irak. Assyrierna berättade om sin tro för hela
Mellanöstern och blev på grund av detta förföljda och trakasserade.
Den förföljelse som det folket då utsattes för, har i princip pågått sedan dess. Visserligen är
assyrierna nu utan makt, land och politiskt inflytande, men de har bevarat sitt språk, sin
etniska tillhörighet, hållit samman och genom århundraden av förföljelser bevarat sin kristna
identitet. Den fortfarande pågående förföljelsen mot det folket år en direkt fortsättning på ett
sedan länge pågått folkmord som nådde en topp under åren 1914 - 1918.

Assyrierna nämns inte
Det märkliga är att då olika folkgrupper nämns som mycket hårt trängda i dagens osäkra
situation iIrak, nämnssällan elleraldrig detassyriska folketssituation. Som en kristen folkgrupp
i det för övrigt muslimska landet är deras situation oerhört svår. Eftersom de är kristna identifieras
de ofta som västvärldens företrädare och får utstå förfoljelse och trakasserier för den sakens
skull särskilt i det spända Iäge som nu råder.
Det är viktigt att den etniska gruppen assyrier och andra kristna folkgrupper kan vara kvar i
Mellanöstern. De behövs där, för att bland annat visa på ett annat liv än det muslimska. Men
för att de skall kunna vara kvar däq behöver de Västvärldens stöd och hjälp. Det är därför
mycket angeläget att Västvärlden och kristenheten tar sitt ansvar för sina systrar och bröder
i Mellanöstern. Ett sätt vore att starta en landsomfattande opinion och insamling för de kristna
i Mellanöstern. De behöver Ditt och mitt stöd.
SKA - Svenska kommitt6n för Assyrier
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Assyrier är inte

"kristna kurder"
Av: Abraham Staifo
Assyriska ungdomsförbundet i Sverige

Benämningen "kristna kurder" i Bo Pellnäs krönika den 21 februari har ingen
motsvarighet i verkligheten. I stället handlar det om assyrier, ett kristet folk som
drabbats av det ottomanska rikets massakrer på kristna och som alltjämt förföljs i
Iraks kurdiska delar, skriver Abraham Staifo.
Hela helgen har lag fått ta emot samtal och
mejl från upprörda assyriska ungdomar som
känner sig kränkta av överste Bo Pellnäs. I
fredags skrev han en krönika om Irakkrisen
(USA, Turkiet och kurderna) och blottade i sin
okunskap en förnedrande nonchalans gentemot
ett helt folk.

Termen assyrier inkluderar alla benämningar som

@3a Text:I svepande ordalag redogör han for
kurdproblematiken i Turkiet och använder sig

levt underkuvat av olika härskarmakter.

av termer som "kristna kurder" när han helt
uppenbart pratar om assyrierna.

finns på folket. När kristendomen gjorde sitt
intåg var assyrierna ett av de första folken
som kristnades. I de sydöstra delarna av
Turkiet och norra Irak finns tvåtusenåriga
kristna lämningar och ännu äldre assyrisk
historia som vittnar om folkets starka band till
jorden. I över 2 000 år har det assyriska folket

Massakrer

Efter islams intåg och speciellt under det

ottomanska riket växte förtrycket och

Assyrier
Assyrierna äq kulturellt, etniskt, historiskt,

religiöst och språkligt ett unikt folk

i

Mellanöstern. Vi är ursprungsbefolkningen i
Mesopotamien och härstammar från just de
assyriska och babyloniska civilisationer Bo
Pellnäs i sin krönika nämner som de "? äldsta
jordbrukarkulturer vi känner".

resulterade i systematiska massakrer.
Under forsta världskrigets kaos genomförde
turkarna ett folkmorO på de kristna. Över 1,5
miljoner armenier och en halv miljon assyrier
slaktades. Det brutala mördandet av assyrier
sköttes till stor del av kurder som i utbyte mot
autonomi var fullt inforstådda i planerna.

Som assyriernas närmaste grannar kunde
kurderna lätt komma åt de obeväpnade
assyrierna. De unga kvinnorna våldtogs
systematiskt och fördes bort, Människor
tvångskonverterades till islam för att uppgå i

summariska rättegångar och övertagande av
mark. Det är av dessa anledningar som Pellnäs
misstag får ödesdigra konsekvenser. Man kan
inte likställa förövare och offer.

den kurdiska befolkningen. Detta samtidigt som

Flyktingar i Sverige

det ottomanska riket

kunde genomföra

deportationer till den syriska öknen som hade
döden som slutgiltigt må1.

I Sverige finns i dag över 50 000 assyrier som
flytt på grund av det ständigt närvarande
förtrycket. Assyriska ungdomsförbundet har de
senaste åren arbetat för att få till stånd ett
erkännande av Seyfo som folkmord. Frågan har
varit uppe i riksdagens kammare två gånger.
Ändå måste vi ständigt påminna människor om
att handskas varsamt med fakta. Att räkna
oss med hela vår historia oavsett hur litet folk
vi är. Eller med Bo Pellnäs egna ord:

Påtagen okunskap
De fasansfulla scener som utspelade sig i de
östra delarna av Turkiet gick inte de europeiska
kolonial makterna obemärkt förbi. Enligt käl lor
(Younan 2001) var tyskarna, som turkarnas
allierade, med och initierade det heliga kriget.

För engelsmän och fransmän var det inte i
längden lönsamt att prata om de kristna
assyriernas öde. Så ville omvärlden dränka sitt
samvetes skuld i den påtagna okunskapens

"Det skulle vara en skändlighet av stora mått
om USA i förhandlingarna med turkarna ser
sig tvingade att offra kurderna som en pant i
spelet. Men det skulle i så fatt inte vara första
gången som ett litet folk rSkar illa ut i ett
stormaktsspel runt en krissituation. "

dunkel.

Men folkmordet på Oe kristna assyrierna och

armenierna uppmärksammades av Hitler i Skändligheter begås hela tiden. Som till
Nazityskland. "Vem kommer i dag ihåg exempel när man kallar assyrierna för "kristna
armenierna" lär han ha sagt som argument för kurder". Det gäller för moralens väktare att
j udeutrotn ingen.
inte bara vara politiskt korrekta utan försöka
se sanningen oavsett hur komplicerad den är.
Folkmordet som går under namnet Seyfo (islams

Vid ett eventuellt krig i Irak kommer assyrierna

att vara extra utsatta. Då är det viktigt att
identitet och starkt förändrat livsvillkoren. Över måna om de små och oskyldiga folken.

svärd) bland assyrierna har präglat folkets
två tredjedelar av den assyriska befolkningen
förintades. I dag är många områden etniskt

Framförallt att veta vilka de är.

rensade på assyrier. Kurder har övertagit
egendomen och jorden både i sydöstra Turkiet
och norra Irak.

Källa: www.unt.se
Pu bl

Ovanför den 36 breddgraden i norra Irak pågår
fortfarande fortrycket, med mord, våtdtaktet
-
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FRUSTRATION OVER RIKETS MEDIER
Assyrierna i lrak är vad indianerna var för Amerika, vad aboriginerna var
för Australien. Öppna ögonen för landets ursprungsbefolkning NUI
Under den gångna veckan har det förekommit begrepp som "kristna kurder" i både
tidningär och TV, när man helt uppenbart pratar om assyrierna. I Sverige finns idag
uppskattningsvis 85.OOO assyrier. Vi är djupt besvikna och känner oss förolämpade av
sv€nsk media. Ty vi som är från mellanöstern vet att det inte finns kristna kurder.
Medan vi oroas över släktingars och medmännlskors liv i kriget känner vi oss
bottglömda och starkt förorättade.
De assyriska föreningarnas riksombudkongress följer med stor vånda händelseuwecklingen i
Irak. Hela världens blickar år riktade mot våra hemtrakter, wåflodslandet Mesopotamien, men
ingen vill se den kristna assyriska ursprungsbefolkningen som uppgår till 1,8 miljoner

människor.
Regimerna i våra hemländer, inklusive Saddam och det kurdiska självstyret i norra lrak, har
genom förföljelser, mord och trakasserier Crivit den assyriska befolkningen på flykt. Genom
historien har massakrer och folkmord begåtts, medan Europa vänt bort blicken. Vissa områden
är idag nästan helt etniskt rensade, till exempel sydöstra Turkiet.
Vår farhåga är att- assyrierna glöms bort när kriget är över och nya konstellationer skapas.
Erfarenheterna frän Gulfkriget har visat att när de kristna krigsmakterna drar sig bort riktar sig
muslimsk revanschism mot assyrierna. Och den kurdiska ledningen har klart deklarerat att man
vill kontrollera hela området i norr.

I ett framtida demokratiskt Irak måste alla minoriteters rättigheter respekteras och vägas in.
Assyriernas säkerhet i området kan tryggas endast genom ett eget regionalt självbestämmande
över Mosulregionen där assyrierna är i majoritet.

Riksombudskongressen uppmanar att:
Sverige agerar i olika internationella organ för ett assyriskt självbestämmande.
Svensk media skildrar nyanserat och sanningsenligt genom att erkänna assyriernas existens.
Omvärlden tar hänsyn till den assyriska befolkningen i kriget.

Vid förfrågningar och paneldebatter kontakta:
Yilmaz Kerimo, riksdagsledamot, 070-343 96 36 / yilmaz.kerimo@riksdagen.se
Nuri Kino, frilansjournalist, 070-799 32 44 / n.kino@journalist.com
Margareta Viklund, Svenska Kommitt6n för Assyrier. 070-738 37 50 / mviklund@swipnet.se
Ilan DeBasso, statsvetare, 070-756 60 70 / ilan.debasso@jkpg.sap.se
Abrohom Staifo, ordförande Assyriska Ungdomsförbundet, 073-983 82 18 / staifo@spray.se
Sait Yildiz, orientalist, 070-796 49 28 / sargon_sait@hotmail.com
Simon Barmano, ordförande Ass. Riksförbundet, tel. O7O-739 70 76 / barmano@bostream.nu

Adress Box6019

. l5l

06Södertälje/Sverige' BesöksadressHanwerkvägen 2'Pg43273 92-4
Tel +458550 15683 . Fu +468550 I 15 93

'

Org,nr802007-5266

Email kansliet@huiada.com' lnternet vw.hujada.com
Assyriska tryckeriet Box 6074 ' 550 05 Jönköping ' Tel +45 36 I 35 302 Fu +46 36 I 40
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Kriget hotar Iraks
kulturskatter
Här fanns civilisationens vagga
för 5 000 år sedan
Av: Eva Barkeman

Babylon. Staden Ur. Eufrat och Tigris.
De sägenomspunna platserna i nuvarande Irak är den moderna kulturens
vagga.
Nu hotas kulturskatterna av krigets bomber.

- Flodslätten mellan Eufrat och Tigris
De två slingrande floderna Eufrat och
Tigris har gett den torra öknen liv i kunde bebos först när man lärde sig
tusentals år. Mesopotamien
konstbevattning omkring 5 000 år f Kr.
mellanflodslandet

- är civilisationens

vagga.
- Det var där vår historia började, säger
Olof Peders6n, professor i assyriologi. Där
finns de äldsta skrivna dokumenten. Där
uppfanns den första skriften.

Man har hittat 5 000 år gamla lertavlor

med kilskrift. Sumererna var först att
använda kilskrift, men även babylonier och
assyrier använde det.
- Det var lite rebusaftat med små figureri
säger Olof Pedersdn, som på skoj skrivit
svenska med kilskrift.
- Ibland har jag fått vykort av studenter,
skrivna med kilskrift.

Sumererna härskade

I södra Mesopotamien

Oå noriaae en nedflyttning från bergen och
allt fler städer växte fram.

Behovet av att försvara städerna mot

nomadfolk och invasioner från

grannstäder ledde till otaliga krig.

Parallellt växte sig prästerskapet starkt,
de enda som kunde blidka de nyckfulla
gudarna som styrde över floderna. I
städerna byggdes tempel och tempeltorn,
så kallade Zikurrater.

De byggdes som pyramider och var 90
meter breda vid basen och lika höga. Och
helt massiva invändigt. Utanpå gick en
trappa upp till en liten helgedom för
prästernas ceremonier.

härskade

sumererna mellan 3 200 och 2 300 f Kr Byggde Babels torn
- Tornen är det första man ser när man
och utvecklade en högkultur tack vare sin
konstbevattning,
kommer till en stad i Irak. Stora delar har
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bevarats eftersom de var så massiva,
säger Olof Peders6n.

Det allra största var Babels torn
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Babylon.
I dag finns inget kvar av det. Alexander
den store rev ner tornet, för att bygga
om, men dog innan dess (år 323 f Kr)-

Kräver skydd för skatterna
Mycket av de gamla kulturskatterna
hotas nu av Irakkriget. Bomber kan
förstöra byggnader, stridsvagnar kan
gräva sönder tusenåriga gravkullar. Ett av

arabvärldens äldsta universitet,

Mustansiriya i Bagdad från 1200-talet, har
redan skadats.

Det mesta av Babylon är ruiner i dag, En kraftig strid stod utanför Babylon i
men man kan fortfarande ana början av april.
storslaoenheten.
Arabförbundet kräver i ett öppet brev
- pen"åtta meter höga Ishtarporten norr att FN:s kulturorgan Unesco agerar
om Babylon är magnifik. Den ligger vid snabbt för att skydda de irakiska
centralvägen till stadsmuren - där de kulturskatterna från att förstöras i den
amerikanska trupperna befinner sig just USA-ledda invasionen.
nu, säger Olof Peders6n.
- Vi ska göra allt för att bevara det
irakiska kulturarvet, säger Unescos
generaldirektör Koichiro Matsuura i ett
Saddam byggde Babylon
Iraks president Saddam Hussein lät uttalande.
rekonstruera stora delar av Babylon för
Landet är fullt av världshistoria och
tio år sedan. Bland annat den antikviteter.
nybabyloniska härskaren Nebukadnessar
II :s pa lats.
Olof Peders6n oroar sig inte lika mycket
för kulturskatterna under det pågående
Strax bakom det historiska palatset ligger kriget.
ett av Saddams egna nybyggda palats i - Som med alla krig är det värst för
utkanten av Babylon.
människorna som lever där. Den största
risken för kulturskatterna är den politiskt
gärna
Irakierna vill
ha med Babylon på instabila tiden efter kriget med illegala
Unescos världsarvslista, men har hittills utgrävningar och plundring, säger han.
nekats just för att mycket är nygjort. Det
enda Irak fått med på listan är staden
Fotnot: Assyriologi = läran om forntida
Hatra från 200 e Kr.
kulturer i Främre orienten.
- Den är nyare och inte lika känd som
Babylon och Uq men det finns mera kvar Källa: aftonbladet.se
av den, säger Olof Peders6n.
Publiceringsdatum : 2003-04-07
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Många olika folkslag och religioner

i Irak r risk för konflikter

efter kriget
Av: Maria Holmin

I lrak finns många olika befolkningsgrupper, som alla påverkas av kriget på olika
sätt. Vissa bedömare befarar att Irak kan bli ett nytt Balkan efter kriget, när
motsättningar och konflikter kommer upp till ytan.
Kurderna (se separat artikel) är den största

för den svenska nyhetsbyrån TT att det blir

Assyrierna, en kristen minoritet, är omkring
en miljon till antalet men exakta uppgifter
är svårt att få. Vissa källor anger upp till
två miljoner.

attackerande västallia nsen.

minoritetsgruppen i Irak, andra större allt vanligare att muslimska grannar
grupper är assyrier och turkmener.
attackerar kristna. Detta därför att de
kristna uppfattas som företrädare för den

I Sverige bor ca
50.000 assyrier.

Liknande uppgifter kommer från svenska
assyrier som ha r
släktingar i Irak, enligt
svenske
den
ri ksda g sl ed a m oten

Representanter för

Yilmaz Kerimo.

utrikesminister Anna
Lindh och uttryckte

aåde usR:s och Iraks
presidenter använder
religiös retorik i sina

svenska assyrier
träffade den l april

sin oro för att ffi
assyrierna i Irak ska

krigstal och därför

uppfattar

glömmas bort efter kriget.

konflikten som religiös.

Oron ökar bland kristna
När de allierades krig mot Irak trappas upp
ökar oron bland assyrier och andra kristna i
Irak. Assyrierna har till skillnad från andra
religiösa och etniska grupper i landet inget
internationellt stöd eller egna vapen.

En kristen assyrisk ledare i Irak, som vill
vara anonym, berättade efter krigsutbrottet

,.i!l::.:li:*::i!".::

många

Enligt författningen råder religionsfrihet i
Irak, men minoritetsgrupperna har svårt att
utöva sina religioner. Många kristna har flytt
utomlands under och efter Kuwait-kriget
1990-1991 av rädsla för förföljelser.
1990 fanns ca 750.000 kristna i Irak, av
dem beräknas en tredjedel ha flytt. Enligt
Abraham Staifo, ordförande i Assyriska
ungdomsförbundet i Sverige, har många
assyrier tvångskonverterats till islam.
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Framstående positioner

i Ankara uppger antalet till 2,5 miljoner. De
är till största delen sunnimuslimer.

Bland de främsta kristna kyrkorna i Irak är
den kaldeipka, den syrisk-ortodoxa och den För turkmenerna, liksom för flera andra
nestorianska eller Österns assyriska kyrka. folkgrupper i lrak, har Saddam Husseins
Kristna återfinns på framstående positioner, styre inneburit hårda villkor. Många har
bl.a. i det regerande Baath-partiet och i registrerat sig som araber för att få tiltgång
Saddam Husseins elitstyrkor. Vice till utbildning och rätt att köpa mark.
premiärminister Tariq Aziz tillhör kaldeiska Liksom assyrierna har turkmenerna en inte
kyrkan.
helt problemfri relation till kurderna,

eftersom det finns många turkmener

Fruktan för inbördeskrig
Det finns de som fruktar att ett inbördeskrig
kommer att bryta ut i Irak efter kriget. Det

kan innebära ett nytt Balkan, där etniska,

religiösa och politiska motsättningar
kommer till ytan efter att ha legat och pyrt
under Saddam Husseins hårda styre.
En av dem som befarar att situationen kan
"balkaniseras" är Sveriges utrikesminister
Anna Lindh. Hon har bl.a. påmint de irakiska
ku rdern a
om att även a n d ra
minoritetsgrupper i Irak måste kommas
rhag.

i

samma områden och städer i norra Irak som
kurderna gor anspråk på.
Jan Hjärpe, islamolog vid Lunds universitet,
säger till Sydsvenskan att hela norra Irak är

en komplicerad mosaik av olika etniska
grupper och intressen.

Träskaraberna: En utplånad kultur
De sk träskaraberna har en nära 6.000 år
gammal kultur som på ett decennium nästan

har utplånats. De har bott

i

hus av vass

och säv iett område på ca 20.000
kvadratkilometer i träskmarkerna i södra Irak
mellan floderna Eufrat och Tigris. Traditionellt
har de livnärt sig på bl.a. fiske och att föda
upp vattenbufflar.

Assyrierna/ vars ursprung i det nuvarande
Mellanöstern går så långt som 6.000 år
tillbaka i tiden, fruktar både den irakiska Efter Kuwait-kriget
1990-1991 hörde
regimen och kurdernas anspråt< på kontroll
träskaraberna till de shiamuslimer som
över norra Irak. Assyrierna i området vill ha gjorde
uppror mot Saddam Husseins regim.
självbestämmande.
De ville ha självstyre, men upproret slogs
brutalt ned.

Turkmenerna i utsatt läge

Tiotusentals av dem har dödats och en stor

etnisk grupp i Irak ärturkmenerna,
som främst lever i nordöstra Irak och har
mycket kulturellt och språkligt gemensamt
med Turkiet. Uppgifter om antalet varierar,
enligt vissa källor är de endast en "mindre
gtupp" medan Irakiska Turkmenska Fronten

befolkningsgruppen var är oklart, men enligt
amerikanska beräkningar har ca 250.000

En annan

del av befolkningen fördrivits. Hur stor

drivits bort. Många tvingades flytta till
bostäder som övergivits av kurder i städerna
Kirkuk och Mosul i norra Irak.
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Träskarabernas område skadades redan i
samband med kriget mellan Iran och Irak
1980-1988. Efter Kuwait-kriget startade
Saddam Husseins regim en systematisk
torrläggning av våtmarkerna, som

förvandlade dem

till ett salt och sterilt

ökenområde - vilket ironiskt nog underlättat
framfarten för de allierades trupper. Tidigare
utgjorde de täta vassruggarna ett idealiskt
gömställe där soldater hade svårt att ta sig
fram.

Mellanösterns största våtmarksområde
krympte till kanske 15 procent av sin

ursprungliga storlek, vilket är

en
miljökatastrof. Det är också en mänsklig och
kulturell katastrof.
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Shiiterna menade att Muhammeds kusin och
svärson Ali och hans ättlingar är profetens
enda rättmätiga efterträdare.

Sunnimuslimerna ansåg däremot att bl.a.
personlig duglighet och respekt för sunna
skulle vara avgörande. Arabiskans sunna är

ett begrepp som betyder

ungefär

normerande sed. Det används inom islam
om den sed och det föredöme som grundar
sig på vad profeten Muhammed själv har
sagt och gjort i olika situationer.

Shiamuslimer på flykt

Inte bara minoritetsgrupper har flytt från
Irak under och efter Kuwaitkriget. I Syrien
lever omkring 100.000 irakier i exil, de flesta

av dem shiamuslimer. Aåde USA och Iran

I

träskmarkerna bor också mandder, en
etnisk-religiös folkgrupp om ca 70.000
personer som även finns i Iran. Ca 2.000
flydde till Sverige efter Kuwaitkriget. De har
sin egen religion, mandeismen, som man
endast kan födas in i.

Majoriteterna: Shia- och
sunnimuslimer
Islam är statsreligion i Irak, men är inte en
bindande samhällsordning som t.ex. i Iran.
Omkring tre tjärdedelar av Iraks befolkning
är araber. Av dem är drygt hälften shiiter
och resten sunniter. Jämte Bahrain är Irak
det enda arabland som har en majoritet
shiamuslimer. Iran, där shia också dominerar,
är persiskt.
Shiamuslimerna bor framför allt i södra Irak.
Trots att de är i majoritet har de inte haft
någon politisk eller ekonomisk makt i modern
tid.

Sunnimuslimerna finns främst inorr, i
städerna Bagdad och Basra och bland
beduiner i väster.
Sunni är majoritetsinriktningen inom islam.
Skillnaden mellan sunniter och shiiter har
sitt ursprung i en tvist om vem som skulle
efterträda profeten Muhammed efter dennes
död 632 e.Kr.

samarbetar med deras exilorganisation Sciri.
Dess talesman Bayan Jabor sitter i den
irakiska oppositionens nya ledning.
Enligt honom blev det inget uppror i staden
Basra i Irak när Irak-kriget nu inleddes av
de allierade, därför att Sciri uppmanat
befolkningen att ligga lågt. USA accepterar

inget uppror; hävdar han, därför att USA
fruktar att Sciris väpnade gren/ Badrbrigaderna, kan vända sig mot USA,
Dessutom litar inte shiamuslimerna på USA,
enligt Jabor. Efter Kuwaitkriget 1990-1991

gjorde kurder och shiamuslimer i L4 av Iraks
18 provinser uppror mot Saddam Hussein.
De uppmanades till detta av USA, Frankrike
och Storbritannien, men fick sedan inget
stöd och upproret slogs ned av Saddam
H ussein.

Källor: Nationalencyclopedin på i nternet,

Iandguiden,se (Utrikespolitiska

institutet), Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, Sydsvenskan, Aftenposten,
Aftonbladet, TT, Assyria Online.
Källa: SVT Text&webb
Pu bl

iceringsdatum : 2003-04- 10
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Assyrierna har inte haft något eget land sedan 612 f Kr

Årtusenden av förtryck och strider
När det aspyriska riket var som störst lär det ha funnits cirka 8O miljoner assyrier
världen. I dag finns runt tre miljoner.

i

Av: Jenny Eriksen

Flest, runt 1,5 miljoneq bor i Irak. I Turkiet
finns i dag bara runt 3 000 assyrier kvar. För
hundra år sedan, vid sekelskiftet 1900, var de
omkring två miljoner där. Liksom kurderna har
assyrierna upplevt århundraden av fötryck av
regimerna i länderna de lever i, Iran, Irak,

islam eller bli mördade. På 14OO-talet mördades
de av mongolerna, som också brände byar och

förstörde kyrkor.

En halv miljon dödades
År 1843 dödade kurder och Turkiets regering
Turkiet.
en femtedel av assyrierna iTurkiet. År 1915Assyrierna är en kristen folkgrupp. De har sitt 18, när det Ottomanska riket var på väg att
ursprung i området mellan floderna Eufrat och falla och Turkiet var trängt från alla håll,
Tigris som i dag är sydöstra Turkiet, norra dödades runt 500 000 assyrier av den turkiska
Syrien, västra Iran och norra lrak. För omkring regimen som la skulden för de Oåtiga tiderna
på kristna minoriteter som assyrie4 armenier
6 OOO år sedan var Assyrien ett stormaktsvälde.
Som störst sträckte det sig över hela lrak, och kald6er.
halva Turkiet, halva Iran, Israel, Syrien, in i
Saudiarabien och in i Egypten. Redan då var År 1933 utplånades över 60 assyriska byar i
platsen där Assuri Assyriens första huvudstad, Irak och invånarna mördades. På 1970-talet
senare skulle ligga, befolkad. Omkring 4 800 förföljdes assyrierna så mycket att en stor
före Kristus flyttade en semitisk folkgrupp till utvandringsvåg startade. 7984 började

området mellan floderna Eufrat och Tigris, Beth
Nahrain som assyrierna kallar det och
Mesopotamien som blev grekernas namn.

Skapade kilskrift
Den assyriska kulturen skapade kilskriften,
sysslade med astronomi, matematik och
med ici n. Utg rävni n ga r ha r avslöjat tiotusentals
lertavlor med skrifter i dessa ämnen och
berättelser om assyriska köpmäns handel. Här
stiftades också de äldsta kända lagarna, av
kung Hammurabi på 1900-talet före Kristus.
Man kan säga att assyrierna inte haft något
eget land sedan 612 före Kristus. Oå intog
babylonier och medeer Assyriens dåvarande
huvudstad Nineveh och landet blev en del i
Nybabyloniska riket. Assyrierna var bland de
första folk att övergå till kristendomen. Under
årtusenden har de legat i strid med aram6er,
med6er och babylonier. Då araberna behärskade

Mesopotamien tvingades många konvertera till

kurderna i Turkiet sin väpnade kamp mot den
turkiska staten. Assyrierna ställde sig inte på
någons sida. Ändå deporterade den turkiska
staten många assyrier från deras byar.
Konfiskering av byar fortsatte på tSSO-talet.
Så sent som 1996 anföll Saddam Husseins
arm6er staden Arbil och förstörde assyriska
kontoq tv-stationer och skolor.
Efter Kuwaitkriget har FN bidragit till att assyrier
i norra Irak får driva skolor där man undervisar

på assyriska och egna tv- och radiostationer
tillåts. Men irakisks regering erkände inte
assyrierna etniskt och kulturellt.

Det gör inte heller Turkiets regering. Där är
gruppen assyrier trängd. Egendomar har tagits
ifrån dem, kulturbyggnader och gamla kyrkor
förstörts, kloster stängts. De har tvingats ta
sig nya kurdiska efternamn. Bland assyrier i
exil pågår en kamp for att folkgruppen ska
erkännas av regeringar i deras hemländer.
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Assyrisk familj ville inte stanna i ett land fullt av förföljelse och förtryck

De lämnade Midyat för radhuslivet
Av: Jenny Eriksen

Det är tisdag och en av alla kvällar då Gabriel Barkarmo med barnen Athurina, Romil
och Enkido kommer över gården från Plöjaregatan 1O2 på väg till Jakob och Maria
Bargello på elöiaregatan 1OO. En kort stund senare ringer det på dörren igen.
Yakob och Simone Malkey med barnen Malek,

Simeli och Accad tumlar av sig skor och
ytterkläder i hallen.

I vardagsrummet står tv:n på, något

lekprogram visas men snart kommer nyheterna
och de vuxna, men även barnen, kastar ögon
på nyhetssändningen medan samtalen flödar.
Vad är senaste nytt om kriget i Irak?
Simone hjälper Maria i köket och nu dukas
kakfat och kaffeporslin fram. Ungarna får saft.
- Ni har verkligen satt er bra! säger Yakob och
skrattar; hans Simeli och Accad sitter på varsin
kant av hans fåtoli och hindrar effektivt pappa
från att nå kaffekoppen.
Koppen är dekorerad med den assyriska flaggan
som lite liknaren rosett. Solen som den gyllene
ringen i mitten, stjärnan som symboliserar
landet, det röda och blå som är floderna.
I detta vardagsrum befinner sig flera olika
levnadsöden.
Dessvärre är förtryck en sak som förenar dem.

Tänkte sig ett bättre liv
Gabriel Barkarmo kom till Sverige när han var
13 år. Hans mamma hade lämnat den fattiga

sydöstra delen av Turkiet 197O tör att
gästarbeta i Tyskland. Pappan for efter henne
året därpå. De hade tänkt tjäna pengar under
några år, vända tillbaka till Turkiet och leva
ett drägligare liv. Men vid den här tiden
förföljdes och trakasserades assyrierna i Turkiet
så mycket att en utvandringsvåg satte igång.
Må nga utva nd rade till Sverige. Ga briels
föräldrar gjorde li kadant.

Tandläkaren Jakob Bargello lämnade Turkiet
7976. Då var han och Maria redan gifta men
hon kunde resa efter honom först ett år senare.
Deras äldsta son är född i Turkiet, de tre yngre
barnen i Sverige.

Ett måste att fly
Maria berättar gärna om hur det var, hur hon
hade det i Turkiet. Hon berättar att hon redan
som åttaåring lämnade hembyn utanfor Midyat
och reste till släktingar i Istanbul för att jobba

itextilfabrik,
Ibland finner Maria inte orden. Inte för att hon
har problem med svenskan utan för att allt är
så komplext, så invecklat, harorsakel som är
svåra att förklara för svenskar vars land varit
fredligt i århundraden.
- Jag umgås mycket med svenskar, jag träffar
dem ijobbet och här där vi bor. Jag gillar det.
Men när de frågar varför vi flyttade, varför vi
kom hit... Jag kan inte förklara. Det var ett
måste. Vi kunde inte stanna.
Jakob konstaterar att deras flykt var politisk.
Svenska myndigheter gav familjen Bargello asyl
av humanitära skä|. Men skälen var politiska,
det vill Jakob understryka.
För familjen Malkey från Syrien var läget lite
an norl unda. Syrien har ald rig li kt Tu rkiet tvi ngat
assyrier att sluta använda sina assyriska namn
eller förföljt dem för deras religion.
- I Turkiet måste man vara muslim för att få
bra levnadsvillkor, i Syrien gäller det mer att

man ska vara trogen partiet, förklarar Yakob
Malkey,

Yakob, som var petrokemiingenjör, lämnade
ändå landet 1989 och Simone som jobbade i
smyckesaffär reste 1990.
Nu har Gabr:iel, Yakob, Simone, Jakob och Maria
bytt livet i mindre byar i hörn av Turkiet och
Syrien och funnit sig tillrätta i radhus- och
parhuslivet i Lambohov.

Maria och

Ja

kob d river kiosken

i

Filbytergallerian. Gabriel söker jobb efter att
ha blivit uppsagd från Ericsson när företaget
skulle spara. Yakob driver Håkans Gatukök på
Industrigatan, Simone jobbar för ISS.

Flytta tillbaka?
De umgås mycket med varandra och andra
assyrier men också med svenskar, både ijobbet
och privat. Gabriels och Hafos barn Athurina,
Romil och Enkido har till och med en
"låtsasmormor", en gammal dam som bor på
Arrendegatan som familjen lärde känna då de
bodde grannar. Dit går barnen och har

satsar på områdena så att det finns
kommunikationer, el, vatten, skolor. Där
assyriernas hembyar ligger är många människor

analfabeter. Människor som inte känner till
omvärlden och inte ifrågasätter kan uppviglas
och indoktrineras. Motsättningarna mellan
folkgrupper kvarstår om staten inte satsar på
utbildning och arbeten.
Och så handlar det om barnen. Kan de flyttas?
De har ju vuxit upp i Sverige.
- Samtidigt tycker många assyrier att barnen
inte tillhör dem här. I hemländerna uppfostras
barnen bara av familjen. Härtycker många att
barnen tillhör samhället, förklarar Gabriel.
Sedan utbryter en diskussion om kriget i Irak.
De är alla oroliga att kriget ska sprida sig, att
USA härnäst tänker angripa Syrien och därefter
andra länder i området.
Jakob Bargello säger att kriget var nödvändigt.
- Folket i Irak är inte redo för demokrati. Men
demokratin måste ändå komma någon gång.
FAKTA:

Assyrier i Sverige

fredagsmys.
Deras riktiga morföräldrar är kvar i Turkiet.

I dag finns cirka 60 000 assyrier i Sverige.

I Lambohov bor över huvud taget inte många

Att säga mer exakt hur många de är är svåft,

äldre assyrier. De har bosatt sig i Södertälje,
där flest assyrier i Sverige bor och där de har
kyrkan och varandra. En svensk pensionär kan
lösa korsord, se på tv och gå till PRo. En
assyrisk pensionär som inte kan språket blir

eftersom mynd g heters befol kn i ngsstatisti k görs
upp efter nationalitet och assyrier kan komma
från flera olika länder i Mellanöstern.

ensam och isolerad.

Bland assyrier i exil pågår en kamp för att
regeringarna i hemländerna ska erkänna dem
som etnisk minoritet.
- Vi har inga ambitioner att få ett eget land.
Vårt mål är att få samma rättigheter som andra
grupper i landet, säger Gabriel.
Då infinner sig frågan: Om assyrierna erkänns
som folk, önskar de sig att återvända till
hemländerna dåZ

-

Det är en mycket personlig fråga, säger

i

De första assyrierna kom till Sverige 7967, en
grupp på zoo flyktingar från Libanon. på tgoooch 70-talen utvandrade ännu fler assyrier hit,
men flest kom under 1980- och 90-talen.

Assyrier bor i hela landet men flest finns

i

Södeftälje. Där har man en mycket stor förening
och kyrka.

Assyrier har utvandrat till länder över

hela

världen. Exempelvis finns runt 70 000 assyrier
i Tyskland, cirka 400 000 i USA. Andra stora
grupper finns i Australien, Holland och Frankrike.

Gabriel.

Det handlar om att få yttrandefrihet,

Källa: Östgöta Correspondenten - Linköping

religionsfrihet, få utöva sin kulturi att staten
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Ledare

Bildandetav en nationell front
forut s ätt er att org ani s ati on erna
är självständiga!
Alla som iir insatta i ämnet kan lätt se att vara
organisationer och partier, som i grunden är
bildade ftir vårt folks nationella fråga och dess

vilja. Detta gör

befrielse, inte tilliignar den senaste tidens håindelser

vill

(andra forvårt folk friimmande pzulieroch l2inder)
de samtidigt som de med all kraft
undviker samarbete med assyriska/syrianska" det
siiga våra egna, organisationer.

någon större vikt.

Vilka syften som döljer sig bakom detta
De verkar ha gått ifran det ursprungliga målet

till och med glömt den egentliga uppgiften.
Man kan tro att de har swrit ed for att inte
och

samarbeta med varandra. Paradoxen iir att det 2ir

sammaorganisationer som sedan flera årtalar om

en "nationell befrielsekamp" för vårt folks
nationellarättigheter. Men likviil har man under
alla dessa år inte visat någon niimnviird utveckling,

annat iin vad man skulle kunna kalla ft)r rutiner.
Ett och annat uttalande som publiceras här och
diir, kan aldrig vara tillråickligt.

agerande av våra organisationeripartier, iir ett stort
fågetecken. Eller kan det mdjligen vara så att man

utan att fä nagot i gengäld rurderkastar sig andras

villkor? Anledningen till att vi stiiller denna fraga
år att, sarnma organisationer som går andras
iirenden; plötsligt iindrar fiirg. ikliir sig rollen som
den obeveklige, utan att göra den minsta eftergiften
från sina egna asikter anklagar varandra ftir en hel
del, så fort det blir fraga om att visa gemensarrrma

arstriingningar i var nationella fraga.
Frågan är om dessa organisationer tycker att

I slutiindan har dessa organisationer och partier

mist även det flortroende som de hade från vårt
folk både i hemlandet och i diasporan. För detta
kan man knappast klandra folket, eftersom

i fall

en organisation lor den
gemensalnma sakens skull gör vissa eftergifter
gentemot en annan broderorganisation. För de

det är skarnligt,

flesta av våra organisationer

2ir

fort-farande br.rndna

organisationema inte har visat nagon verksamhet

till andras villkor och saknar

som fiirtjiinar att berömmas. Till exempelhar det

"sann nationell och sj2llvstiindig penonlighet". Det

hittills inte ens wå organisationer och/eller partier
åtminstone kumat enas om bildandet av en

verkar som om våra organisationer inte ens har
modet och ftirmågan att öppet deklarera sin

gemensam nationell front.

ståndpunkt mot en del planer som smids i hemlighet

en vad vi skulle kalla

och florsök, bakom vilka vissa stora kurdiska

I

våra dagar då andra folkgrupper

i

sin

partier ligger, till att tvinga vart folk till utvandring

nationella kamp uppnått sådan framgang att det
bildas nationell fronl naionell kongress, parlament

fran dess fosterland och på så sätt sudda bort dess
nationella existens,

och andra institutioner, iir vårt folks organisationer/

partier fortfarande i sprang att tillmötesgå andras

Vi fir inte bortse ifiån

att dessa handlingar

fiån

;.tE:åE*HF!/iJ':],!tii4rä§:.ji{åi;qi:i.a*}*B+;illi,åB;iulyl'i6lfi*I+fiil3ji§

främmande håll, utgör en verklig fara for var
nationella identitet, vårt fosterland, till och med
vår historia. Dessvärre tar varken våra organisationer, partier, kyrkor el ler andra insti tutioner
dessa stora faror på allvar. Den Kurdiska Nationel laKongressens omåinskliga inskriinkning

i
vårt folks nationella identitet och vårt folks
suveränitet, Zir ett exempel på dessa faror. Ett
annat exempel är utestiingningen av vårt folks
representanter från den Irakiska Oppos itionella
Patriotiska Kongressen.
Det iirpåplats att stiillafragan, om denna situation inte åir uppkommen som en konsekvens av
att våra organisationer och partier står splittrade
och inte anstriinger sig for att fä ett samarbete till
stand? Ty sanningen tir att vi fortfarande saknar
en nationell front som kan samla våra organisationer under samma tak, representera vart folk i
såväl nationella som internationella frågor och
ftrsvara vårt folk mot inkrtinkningar och oriiffvisor,
både i hemlandet och diasporan.

å{.,gI;ärfi!+liiiE!ffi1

- i fråga om gemensam verksamhet agera
ftrnuftigt och inte döma varandra alltfiir
hastigt.

Å andra sidan har varje organisation och parti
av vårt folk, under foruts2itftiing att i siu handlande
inte bringa skada for vårt folks nationella intresse,
dess mål och strategi, ffiheten att foreta kontakter
och även ingå samarbete med vilka som helst.

Vi

uppmanar även vårt folks intelligenser,
arbetare, bönder, kvinnor, alla våra kyrkor samt
s2irskilt den assyriska/syrianska ungdomen både

i

hemlandet och diasporan, att resa sig fran denna
skamfu lla situation som vårt folk genomgår idag,
ta sitt historiska ansvar och göra en revolt mot
denna verkligen bitha verklighet.

Att lita sig till andra kmfter (ha sin tillit helt till
andra), likgiltigheten, stiinga sig in i sitt skal och fly
ansvaret betraktar vi som underkastelse

I

FURKONO

Vi i tidskriften Furkono, uppmanar vårt folks
organisationer och partier att:

-

ta lärdom av händelserna och erfaren-

heterna

-

på allvar närma sig varandra i en nationell

anda (inte bara som en reaktion mot
händelsen, då vårt folk utsätts fiir angrepp)

- baserat på vetenskapliga undersökningar, hålla det nationella intresset före

allt annat

\fr
\rlr

-

vara respektfulla motvarandra (så att vi
kan kräva samma respekt från andra mot
vårt folk)

-

inte lägga sig i varandras egenskaper och
inre angelägenheter

Källa: Furkono
Publiceringsdatum: Sept/Okt 1999

2l

Furkono Sep/Okt 1999(6749)
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Strong Assyrian Participation in US State Department Iraqi Working Groups
The Future of Iraq Project, an inter-agency
program organized by the State Department,
is bringing Iraqi expatriates into various working groups to address the future of a postSaddam Iraq. The goal of each group is to
examine the current capability of Iraq in the
group's specific area, and to develop contingency plans and programs for implementation
once regime change is completed. There are
six working groups, Transitional Justice, Public
Finance and Accounting, Public and Media
Outreach, Democratic Principles, Health and
Humanitarian Issues and Watel Agriculture and
Environment.
The working groups are comprised of a spectrum of Iraqis, including Assyrians, Kurds, Arabs and Turkomans. The Public and Media
outreach group has 15 members, 3 of which
are Assyrian. The Democratic Principles group
has 32 members, 2 of which are Assyrian. The
Water; Agriculture and Environment working
group has 13 members, 5 of which are Assyrian.

The strong Assyrian presence reflects the
demographics of the Iraqi community in the
U.S., nearly 9Oo/o of which is Assyrian. There
are 400,000 Assyrians in the U,S, with large
concentrations in Chicago (85,000), Detroit
(100,000), the Bay Area (40,000), Los Angeles and San Diego (50,000), Phoenix (8,000),
New York (15,000) and Boston (5,000). In Iraq
there are 1.5 million Assyrians (also known as
Chaldeans and Syriacs).

The Wateq Agriculture and Environment working group (WAE) met on October 5th and 6th
in Washington DC. The roundtable included 13
Iraqis and 15 U.S. officials from various government agencies, including the State Department, USAID, USACE, USGS and USEPA. Of
the 13 Iraqis, 5 were Assyrian. The WAE group

Long-term projects focus on the gradual rebuilding of Iraq, with a return to normalcy. In
the area of water, the WAE group shall set-up
a mechanism for assessing the immediate
needs in the water, environment and agriculture sectors, and to facilitate the cooperation
of Iraqis with U.S. DART teams (Disaster Assistance Response Tea ms). Long -term projects
include a study on regional water issues, for
improving the quality of water in lraq, and the
mutual cooperation between Iraq, Syria and
Turkey in managing their shared resource. The
WAE group will also commission a study of the
existing and planned dams in Iraq, and will recommend a moratorium on all dam construction
until the need and environmental impact of
each dam is determined.
In the Area of agriculture, the WAE group will
prepare plans for providing spare parts for
machinery (including irrigation pumps and delivery systems), assist farmers to conduct better pest management and improve the quality
of seeds. Two short-term projects will replant
the date palms in south Iraq and the apple
orchards of Barwar in North Iraq.
In the area of environment, the WAE group
will develop plans to assess environmental issues relating to health, economy and resources. In the immediate term, contingency
plans will be developed for dealing with the
aftermath of liberation, such as oil well fires
and battlefield contamination, as well as immediate assessment of air and water quality.
Long-term plans will focus on environmental
clean up and remediation.

The U.S. government working groups on Iraq
are an important mechanism for the rebuilding
of Iraq if regime change is accomplished, as
these working groups are comprised mainly of
Iraqi expatriates, and it is these Iraqis who
developed plans for short and long term are striving to build a better lraq once a new
projects in a post-Saddam Iraq. Short-term government is formed. In the U,S., the majorprojects address the immediate aftermath of ity of Iraqis are Assyrians, and Assyrians are
regime change, and focus on insuring the con- taking an active role in bringing about peace,
tinuation of public utilities and services, such prosperity and freedom to a new Iraq.
as wate4 electricity and sewage and garbage
Source: aina.org
disposal.
Posted date: 2002-10-31
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Assyrians

By: Rob Morse

not just part of ancient
history anymore

"I didn't think there were

so many Assyrians in
the world," said a non- Assyrian guest to Narsai

villages destroyed by Hussein and people

forcibly relocated to undesirable places. "Sadly,
not too many people are aware of the atrocities
committed against Assyrians or their deplorable
430 Assyrian Americans from all over the West living conditions in Iraq," he said.
to a banquet to raise money to build school Baaba spoke of the need to support their
buildings in their homeland in Northern Iraq.
countrymen in the homeland to secure their
"We don't get together often," said Dr. lohn language and culture. Or else, he said, "We,
Aivaz of Palos Verdes, president of the like millions of other people before us, will melt
American Assyrian Chamber of Commerce.
away in this beautiful pot called the United
It was an interesting time for an Assyrian get- States of America."
together. Their brethren in Northern Iraq soon The handsome, well-dressed people in the
may be in the middle of an American invasion audience applauded Baaba, most without
and, if all goes well, finally get a voice in Iraqi having to look at the English translation. They
affairs. The Assyrian Americans at the Ritz- hadn't entirely melted in this beautiful pot.
Carlton were stilljoyful that a month ago, for A children's dance troupe ended its spirited
the first time, the president had recognized interpretations of Assyrian folk dances by
their role in a future Iraq.
appearing with American flags and singing "God
"The oppression of Kurds, Assyrians, Bless America." They were greeted with the
Turkomans, Shi'a and Sunni must be lifted," applause of immigrants and children of
said President Bush in a speech on Iraq. immigrants for whom the flag means what it's
Immediately afterward, I got a callfrom David. supposed to mean.
Despite his not being a big Bush fan, he was
bubbling over, saying, "Did you hear the This was one of the few large gatherings in
president mention us?" I have to confess that the Bay Area where you could find mass support
before August, when I wrote a column about for a U.S. invasion of Iraq. These are people
David's visit to Northern Iraq on behalf of the who know a thing or two about Hussein's
Assyrian Aid Society of America, I thought branch of the axis of evil. "Assyrians and other
Assyrians were something from ancient history. groups should have their right of survival,
It turns out they're a part of whatever history property and democracy," said Aivaz. "They
are just surviving. In the 21st century, that is
is to come in the next year.
not acceptable. They are looking for the
greatest
democracy in the world to do
We mentally isolationist Americans somehow
"Whatever happens, it wiII happen
somethin9."
missed the fact that the 20th century
the
for
the
best,"
said Los Angeles developer Pierre
world's most criminal century
has been tough
"It
Toulakany.
couldn't be worse that what
on this great civilization that became the first
we've
had,
with
chemical weapons used
Christian nation. Assyrians were slaughtered
people."
against
our
by the Turks, a mass murder more forgotten
than the Turkish genocide of the Assyrians' This is America, though, and you could find
fellow Christians, the Armenians. Surviving healthy dissent. Dorothy CIark and Julia Roberts
Assyrians trekked to Baghdad, where they of Modesto, both Assyrian Americans, said they
were massacred again and forced to Northern feared a Bush invasion of Iraq. "That man will
Iraq, along with Assyrians from Iran. There, do what he wants," said Roberts.
along with the Sunni Muslim Kurds, they have There are many things I fear, among them
suffered Saddam Hussei n's depredations.
America's power to fire and forget, to use a
missile metaphor. The world doesn't need more
At Friday's dinner, Youel A. Baaba, a literary peoples used for our strategic purposes, then
scholar and patriarch of the Assyrian Aid consigned to ancient history.
Society, spoke in the Assyrian language about
how few people knew of the 200 Assyrian Source: San Francisco Chronicle
Publish date: 2002-11-18

David at the Ritz-Carlton on Friday night.
David, the Berkeley food expert, had drawn
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Aramaic in danger of disappearing
By: Domenico Maceri

Half of the 6,000 world languages may
disappear in the next 50 years. The causes
have to dö with globalization and the increasing
power of some dozen major languages, which
are diminishing the usefulness of languages
spoken by small numbers of people.

been achieved between Kurds and Assyrians.
Both have benefited from the no-fly zone.
Assyrians have representatives in the Kurdish
Parliament.

disappearing is Aramaic, the language spoken
by Jesus. Who is to blame for turning this
language into an endangered species? George
Bush and Saddam Hussein and the possibility
of a war between the two countries.

been persecuted by Persian armies and the
Ottoman Turks. The 1915 Turkish genocide was
directed at Armenians as well as Assyrians.
Assyrians fear that the Kurds will take Hussein's
place as persecutor. Despite the recent relative
cooperation between Assyrians and Kurds,
tensions have arisen. Many Assyrians were
forced off their land in the '70s and '80s. Now
that the Kurds control that land - loaded with
oil, of course - ownership has become a point
of contention.

Under Hussein, both Kurds and Assyrians have

One of these languages in danger of suffered. Before Hussein, the Assyrians had

MILLIONS OF ASSYRIANS

The Assyrians speak Aramaic. They are

a

Christian community of one million living in the
no-fly zone in Northern Iraq, where the Kurds
were allowed to build an autonomous region
free of Hussein's control. The Assyrians are a
minority within a minority, OtherAssyrians live
in Syria, Turkey and Iran under governments
that are insensitive to their
needs. About four million Assyrians are
scattered in the United States, Europe and
Austra lia.

Aramaic was banned under Hussein, but now
it is taught in 35 schools in the northern
autonomous zone. That may not last long.
- If the United States attacks Iraq and
manages to get rid of Hussein, the Kurds will
take advantage of the chaos and declare their
independence.

-

Once Hussein is out of the picture, Turkey
might seize control of Northern Iraq, attracted
by the oil field of the region, particularly the
cities of Kirkuk and Mosul. During the recent
election, in fact, nationalist Turkish politicians
and senior generals campaigned along these
lines.

The absence of a common enemy for Assyrians
and Kurds will spell trouble for the smaller of
the two minorities. A radical change of the
status quo would endanger their ethnic and

linguistic aspirations. Although the current
situation is not ideal, a certain stability has

1:::.:.y:=::::::::a"i::'::.::"
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Assyrians also have been repeatedly attacked
by Kurdish Islamic groups, including Jund alIslam (Soldiers of Islam), suspected of having
ties to al Qaeda, Kurdish authorities have
banned the groups, but the Assyrians claim
that the Kurds have been slow to bring the
attackers to justice.
The Kurds also have attempted to classify
Assyrians as "Kurdish Christians," which the
Assyrians consider an attack on their ethnicity,
recalling Hussein's attempt to 'Arabize" the
north by forcing Assyrians and Kurds to call
themselves Arabs.
POLITICAL POWER
The future of languages is inextricably linked
to the political power of a people. Some
languages have been kept alive because of
religion, as is the case with Hebrew. Aramaic,
Jesus' Ianguage, has remained alive because
people continued to use it in their daily lives.
The fact that two billion people follow Jesus'
teachings has had little impact in
keeping Aramaic alive. That may not be a
concern to Hussein. Is it a concern to Bush?
Source: The Miami Herald
Publish date: 2002-72-26
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Assyrians Hope for U.S. protection;

Descended from early Christians,

they fear their compatriots in fraq
will come to harm.
By: Teresa Watanabe

They regard themselves as heirs to an ancient Mesopotamian tradition that produced
early Iegends of creation, a great flood and a boy in a basket, set adrift in a river and
rescued, But those traditions have viltually vanished from widespread public awareness,
they say, eclipsed by later biblical stories.
Their history is rife with massacres

including

- Kurds in
attacks by the Ottoman Turks and
the early 20th century that wiped out much
of their population. But their problems have
been overshadowed, they say, by the

Armenians who suffered alongside them.

After losing their empire and wandering
stateless for more than 2,600/ years they were
promised a homeland, they believe, by the
League of Nations after World War I. But the

promises were betrayed, they say, their

interests cast aside. Now many of the world's
remaining Assyrian Christians, several thousand
of whom live in Southern California,
fear they will become an afterthought again
as the United States prepares for a possible

war against Iraq, where nearly half their
compatriots live.

In the drive to oust Iraqi President Saddam
Hussein, Assyrian spokesmen say, the United

States must stay engaged long enough to
ensure that whatever regime comes next
protects the country's ethnic and religious
minorities.

Otherwise, "at the end of the day, all of the
other people in Iraq are Muslims, and they will
discriminate against us and try to get rid of
us," said Carlo Ganjeh, U.S. secretary for the
Assyrian Universal Alliance. "This is the sad
reality of the Mideast."

More than two millenniums ago, their ancestors

created one of the world's great empires,
covering much of what is now Iran, Iraq, Syria
and Turkey. Among the earliest peoples to
convert to Christianity, they claim inventions
including the wheel, the Zodiac and fractions.
But today, with their people scattered in 40
countries, Assyrians are one among many
peoples who survive from the ancient days of
the Middle East, half forgotten by the world.

"I don't know anybody who's

ever heard of
Assyrians," said Anil Varani, 20, youth group
vice president of the Assyrian American Assn.
of Southern California. In the 13 years since
she emigrated from lran, she has usually told
others that she's Babylonian
- a related people
at least vaguely familiar to more Americans,
she says.

Some Assyrians say Jews are one group of
people who seem to be more familiar with them.
But because the Hebrew Bible describes
Assyrians as cruel and ruthless conquerors/
people such as the Rev. William Nissan say he
is invariably challenged by Jewish rabbis and
scholars about the misdeeds of his ancestors.
Asked whether many Jews still bear grudges
against modern Assyrians, Yitzchok Adlerstein,
an Orthodox rabbi who teaches at Loyola Law
School, replied : "They still survive?"
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The scant public awareness puts Assyrians in
the position of frequently fighting to assert
their proper identity, even among themselves.
Some argue for a common Assyrian identity
for all the non-Arab, Christian groups that trace
their ancestries to ancient Mesopotamia and
surrounding lands. Others who would fit into
that blanket identity regard themselves as
distinct from Assyrians, both ethnically and
religiously. For example, some Chaldeans, most
of whom are Roman Catholic, say they should
be considered separate from Assyrians, who
belong to the Church of the East, the Syriac
Orthodox Church, the Syriac Catholic Church
a nd some Protesta nt denominations.

with the Arab identity," St. John's Assyrian
Church in Chicago was set afire and another
Assyrian church in a nearby town received a
letter asking, "Are you with the U.S. or with
the enemy?"
More than two decades earlier, said Noray and

Elgret Betbaba, who emigrated from Iran in
1969, their former sandwich shop and home in
Oxnard were vandalized while Iran held U.S.
hostages in the early 1980s. At one point,
Noray Betbaba said, he and his friends were
threatened in a North Hollywood bar by a man
wielding a knife who told them: "You dirty
Iranians. You leave here or I'll cut you up."

Identity Threatened
The internal divisions are noted as one of the
community's greatest challenges by both U.S.
government officials and Assyrian leaders such
as Ronald Michael, president of the Assyrian
American League. "My greatest criticism and
challenge" to fellow Assyrians, he said, "is to
put aside personal differences and come
together and coalesce."

At the same time, Assyrians say they must
fend off efforts to "Arabize" them, both here

Assyrians say the assault on their identity is
most pronounced, however, in their ancestral
lands. Michael said Iraqi President Hussein has
cleansed textbooks of Assyrian history and
accomplishments, denied government benefits
to those who refuse to use Arab or Muslim
names, uprooted Assyrian villages and banned
the Assyrian language from the workplace.

and abroad. The Assyrian International News

Many Assyrians say they fear even greater
persecution in a post-Hussein Iraq if the United
States withdraws too quickly and leaves the
country to chaos.

attempts an "egregious, willful and deliberate
mischaracterization of Assyrian identity" to
enhance the Arab demographic "and, by
extension, political clout in the U.S."

Sunday, several dozen Assyrians gathered to
share their family stories at the Assyrian center
in North Hollywood, a social halldecorated with
the Assyrian flag, winged bull statues and
portraits of ancient kings.

"Assyrians are not Arabs," the news agency
wrote. "Assyrians, including the Chaldeans and
Syriacs, are the indigenous Christian people
of Mesopotamia and have a history, spanning
7,000 years/ that predates the Arab conquest
of the region."

According to cultural anthropologist Arian
Ishaya, Assyrians first came to California in
1910 as farmers in the Turlock area of the
Central Valley. They have since moved into
the "solid middle class" as small-business

After Sept. 11, 2001, in what the Assyrian

owners and professionals in computer science,
law, engineering and medicine. The nation's
largest Assyrian populations are in the Detroit

Agency, for instance, has chastised the
Washington, D.C-based Arab American
Institute for saying Assyrians, including
Chaldeans and Syriacs, are Arab Christian Their fears of persecution are grounded in the
minorities. The news agency called such living memories of many Assyrians. On a recent

news agency called "an erroneous association
, i:.

and Chicago areas, but Assyrian spokesmen

claim a population of 7,000 in Southern
California.
For Assyrians like William Warda, a 62-yearold graphic designer; success in America has
not diminished memories of a horrific past. At
the recent Assyrian center gathering, Warda

said he was a 4-year-old boy in the

others say guarantees of democratic freedoms
in a Muslim-ruled state may be the best they
can hope for.

Signs of Hope

In the United States, Assyrians had

been
neglected by Washington policymakers crafting
plans for a post-Hussein Iraq.

northwestern Iranian area of Urmia when he
saw his village plundered, his father shot But that changed after intense lobbying by
through the head and his 6-month-old sister groups such as the Assyrian American League,
bayoneted by Turks in 1946, Prevented from which was established last year and has won
burying his father's corpse, Warda said, the the backing of some prominent politicians,
family watched helplessly as dogs picked it including Rep. Henry Hyde (R-Ill.), who
apart.
represents a district outside Chicago.
"They said, because you are Christians, you
are supposed to die," Warda said
- adding
that Muslims in another village sheltered them
and helped the rest of the family escape.
Manon Dooman, a 67-year-old aftist and former

nurse, said most of her family was massacred
by the Ottomans in 1915, but her grandmother
survived, escaped to Russia and passed down
stories of seeing sword-wielding soldiers
ruthlessly slaying Assyrian Christian boys and
men.

Assyrians say they lost 750,000 people to the
Ottomans; the Turkish government denies any
atrocities, just as it rejects Armenian assertions
of genocide. Assyrians commemorate the 1933
slaughter of 3,000 Assyrians in Iraq on their
Aug. T "Martyr's Day," but that history, too, is
little known outside their community.
Ever so slowly, however, Assyrians appear to
be coming together - and drawing more
attenti on.
Ganjeh, of the Assyrian Universal Alliance, said
a meeting in London last Novemberfor nine of

Assyrians are now formally mentioned in
speeches by President Bush and included in
Iraqi opposition meetings convened by the U,S.
State Department. The Assyrian Democratic
Movement has qualified for federal funds under
the Iraq Liberation Act, which funnels federal
money to Iraqi opposition groups.

"We basically got in the face of everyone,"
said Michael of the Assyrian American League.
"Our rights, which have been trampled on for
so long, need to be secured."
Meanwhile, Assyrians say other Christian groups
are beginning to rally behind them. A worldwide
day of prayer for the protection of Assyrian
Christians was observed Sunday and supported

by the Rev. Pat Robertson's Christian
Broadcasting Network.

"Western Christians must show some interest
in what's happening and help us out," said
Shamiram Tabar, president of the Assyrian

American Assn. of Southern California.

"Otherwise/ sooner or later the Mideast won't
have any Christians left whatsoever."

14 major Assyrian political organizations Source:

represented a milestone in unity efforts and
that follow-up meetings are being organized.

Though many Assyrians

still dream of

recovering a homeland or autonomous state,

Los Angeles Times
Publish date: 2003 -02-77
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Iraq's Forgotten Christia ns

Over centuries of persecution,
Assyrians kept the faith.

Nearly forgotten by the world, 1.2 million Assyrian Christians live a
precarious existence in Saddam Hussein's Iraq. They are the remnants of
the great Assyrian Empire, which ruled Mesopotamia - or present-day Iraq,
Iran, Syria and Turkey - thousands of years before Christ.
Assyria has played a central role in world
and Christian history. Its capital, Ninevah,
repented to Jonah. Ninevah later believed
the gospel preached by the Apostle Thomas,
becoming one of the first Christian nations.
In the first century, newly converted Assyria
launched a missionary force that carried
Christianity as far as China and Japan.
Over the years since the Assyrian monarchy
was abolished in the 4th century, Assyrians
have lived with a minority status in the lands
they once ruled, oppressed by the Persians,
Mongols, Turks, Kurds and Arabs.

Catholic Church, the Church of the East,
the Syriac Orthodox Church, the Syriac
Catholic Church, and some Protestant
denominations.
Assyrian Christians also have preserved a
dialect of Aramaic, the language spoken by
Jesus. Assyrians have "a special passion"
about using and preserving Aramaic, Ronald
Michael, president of the Assyrian American
League, told religionjournal.com.
Aramaic is passed down from generation to
generation, said Michael, who speaks the
language fluently. He was born in Beirut,
moved to lraq, grew up in the United States,

Then in the 20th century, mass and now lives in Illinois, where he is a
dispersion occurred. Four million member of the Church of the East.

Assyrians left the Middle East for 40 nations
after the Ottomans massacred hundreds of The times are again perilous for
thousands of Armenians and Assyrians in Assyrian Christians, Michael said. Iraq, a
1915. Assyrians believe that after World War secular nation, formerly allowed Christians
I they were betrayed by the League of more freedom than many other Middle

Nations, which had promised them

a

homeland.

Throughout the centuries of persecution,
Assyrians kept the faith. Today, the
indigenous Christians of ancient
Mesopotamia belong to several sects and
denominations including the Chaldean

Eastern nations. Yet anti-Christian

sentiment has risen as Saddam Hussein
portrays himself as a defender of Islam
against the imperialist West, according to
political analyst Jonathan Eric Lewis.

Saddam's Baath Party has implemented
policies aimed at erasing the identity of
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Assyrian Christians as a distinct people.
According to Lewis, this ethnic cleansing has

Joseph, whose Assyrian grandparents
escaped from massacres at the hands of
included denying the ethnic identity of the Kurds occurring in Iraq in 1919. "If there

Assyrians in government records, removing
textbooks about Assyrian history and
accomplishments, looting ancient artifacts,
and killing clerics.

is a Jewish state and Muslim states, there
should also be a Christian state." He said
he believes that most Assyrians living
overseas would return if a state homeland
was established.

Saddam might incite a bloodbath against
the Assyrians now that Iraq has been For his part, Michael said he hopes for a
democratic Iraq "where all citizens enjoy

invaded, Lewis said.

freedom of religion." After the war,

Still another threat to Assyrians comes Americans must stay engaged long enough
from ethnic Kurds in northern Iraq, The to make sure the post-Saddam regime
area has been protected as a British and protects all of Iraq's minorities.
American no-fly zone since the 1991 Gulf
War, Free from Saddam's control, the Kurds Unlike other Iraqi opposition groups,
have lived at relative peace with Assyrian Assyrians are not trying to grab land or
Christians, who have built Christian schools oil, Michael said. "We wish to survive, to
and churches.
Yet those 200,000 Assyrians are "very much

under pressure to toe the Kurdish line,"
Michael said. An additional half million
Assyrian Christians live just outside the nofly zone, and 750,000 to 1 million live in
Bag hdad.

build our churches and schools, to preserve
our language, and to live as any human
being should be able to live. Our challenge
to Arab governments and the broader Arab
world is to push as vigorously for Assyrian
rights as they do for Palestinian rights.
Otherwise, they risk losing credibility and
appearing to be hypocrites."

With the collapse of Saddam's regime - a American Christians know little about
common enemy for the Kurds and Assyrians Assyrian Christians, yet "there is a natural
- historic differences between the groups kinship," Michael said. And when American
could resurface. Some Assyrians fear that, Christians realize that a portion of the body
in the chaos of war, the Kurds might seek of Christ is struggling to survive, Michael's
an independent state, grabbing oil-rich land hope is that they will "commit themselves
and inciting violence and tyranny, according and reach out to them."
to ABC News.
Sou rce : religionjournal.com
What many Assyrians really want is a Publish date: 2003-03-23
homeland of their own, according to Ken
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Assyrians want Saddam out
By: Dave Newbart

The mood among the Iraqi-born men who
gather each week at this Northwest Side
club was unusually low-key Friday night.

Conversations moved fluently between

of the war. But they believe more people would
perish if Saddam remained in power.
"He is cutting the ears off the people, cutting
the tongues, killing people to stay in poweq"
Dibato said.

Assyrian, Arabic and heavily accented English
as they sat around tables smoking cigarettes, That includes 10 members of Dibato's extended
drinking beer and whiskey and eating beef family, who disappeared from a village in
kabobs well past midnight. But unlike most of northern Iraq in 19BB and are thought to have
these gatherings, no Iraqi music played in the been burned alive when Saddam accused them
background. Some of the men squeezed strings of opposing his regime. Dibato was forced to
of "sipha" beads to relieve stress.
leave when he was accused of the same. His
motheri two daughters and two brothers remain
As the war in their homeland unfolds, the in Iraq.
members of Chicago's Assyrian Social Club are
gravely concerned about the safety of their The men believe most in Iraq shares their
friends and family stf ll in Iraq. Despite their feelings about Saddam but are too afraid to
fears, they are clear on their thoughts about speak out. But they also think many Iraqis
Operation Iraqi Freedom.
aren't convinced the United States will back
"We want Saddam overthrown by any means," them if they rebel, considering they were
said Sam Dibato, 66, a retired geologist who abandoned following the 1991 Persian Gulf War.
fled Iraq two years ago when he learned he "They don't trust anybody, not Saddam
was going to be arrested on false charges. Hussein, not the American government," said
"We are not supporting war. We are supporting Khoshiaba Jaba, 50. Jaba took up arms against
Saddam in 1998, and witnessed the effects of
a free Iraq."
a chemical attack on another Assyrian village
The mostly older men are part of Chicago's in northern Iraq that left two people dead and
Assyrian-American commu nity, which numbers 200 with deformities. He left in 1990.
nearly 100,000. Members of the community "We are a peaceful people," said Jaba, who
are holding a rally today at Warren Park in now lives in Skokie. "Saddam is not."
support of the U.S. troops. Organizers said
they canceled the annual Assyrian New Year's The men offered mixed views on the United
parade scheduled for next week because of States' role if Saddam is overthrown. One said
the war.
he'd like to see the United States there
"foreveq" while another said he would oppose
Like Dibato, thousands of Assyrians-who boast any American rule over Iraq. No matter what,
of being some of the oldest Christians in the most said they were likely to return to an Iraq
world-have been persecuted and killed by free of Saddam.
Saddam Hussein's Baath party. Despite their "Of course we'll go back," said Edward Isaac,
religious beliefs, the men said using force to 65, of Skokie.
oust Saddam is the only option to save their
Source: Chicago Sun-Times
cou ntry.
Publish date: 2003-03-30
They say that even knowing that innocent
civilians have died and more will die because
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Assyrian Christians afraid for
relatives still living in Iraq
By Cass Cliatt

The fear invades her sleep,
A bomb blast flashes behind closed eyes. Smoke shrouds the scorched
crater that was her family's home in Baghdad.
Soldiers march past civilian dead. She can't see the faces. Could it be her
uncle, her brother's wife?
Ashtar Shamoon wakes.
The clock reads 5 a.m. when she turns on the
news in herArlington Heights home.
Shamoon abandoned her vigil here just four
hours earlier; but worry compels her to watch
a war progress toward the city she used to
call home,

"If I don't watch the news, it's like I

don't

care about it," the 44-year-old Shamoon said,
"It's still your country."
But fear has kept the hair stylist away from

her homeland for more than 20 years.
She is tormented by reports about other U.S.
families sending letters to their fathers, sisters
and sons in military service in the Middle East.
For Shamoon, the hold Saddam Hussein has
over Iraq grips he4 even here, stifling her with
fear of maintaining too much contact with her
own family.

She is among thousands of Iraqi expatriates
who carried their sense of oppression to the
Northwest suburbs, away from Iraq's borders.
They harbor a dread here that continues to
alienate them from families back home.
"I have my brother's wife, his sister, her
daughteq my uncle, many cousins," Shamoon

said. "Now with the war starts, I've been

talking to them every two days, but I'm scared
even to mention their names. Maybe the
government of Saddam Hussein just go after
them."
Shamoon is one of about 80,000 Assyrian

*:":'1"_:,T_:i,j_::,::,'::::_:":::':",

of whom fled Iraq because of political
persecution, according to the Assyrian National
Council of Illinois.

As much as they fear that their families could
fall victim to the ravages of the war, some
worry even more that they could unleash
torment on their own relatives.
"Sometimes, for example, if someone is talking
against the government or against the regime
in Iraq, they cut his tongue," said Isho Lilou,
director of the Assyrian council. "If a man

doesn't want to serve in the army/ they cut

his ear."
The punishment can be much worse for families
seen as American sympathizers, Lilou said.
"Basically, the government point of view is,
whoever is outside, especially in America and
they have relatives there, they treat them as
if they are all Americans," he said. "And the
regime hates America.
"If there is communication, you don't know
what will happen.
Some people will either disappear or they get
hit by a car," Lilou said. "One way or another,
they are gone."
It's the main reason Shamoon hasn't been back
to Baghdad since she left in 1981.
She and her family were among the estimated
1 million Assyrian Christians in a country that's
97 percent Muslim. She says she left because
Hussein's government asked her to spy on

Hlmf;fll#ffitd
other Christians who were customers in the They have been traumatized by a watchdog
hair salon where she worked.
society."
"To see what the people say about Saddam The potential to regain open lines of
Hussein, if they like him," Shamoon said. "I communication with her family makes Shamoon
say I can't do that, I say I am a Christian. I do welcome the war, in a way.
my job and come home. I said I can't talk "I'm glad they're going to get Hussein and
politics."
they're going to kill him, but I'm feeling bad for
Yet they kept at her for five months, Shamoon a lot of people who are there - my family, the
had to get out.
other Assyrian Christians and a lot of poor
people," Shamoon said. "They're going to die,
She came to the United States with her too."
teenage sister in 1981 and became a U.S. The last time Shamoon risked talking to her
citizen 10 years later. Shamoon, her sister, now relatives, they told her they sit huddled inside,
40, and her 73-year-old mother now live in wondering how long the groceries they bought
Arlington Heights, afraid to ever return to Iraq. a month ago will last.
But tomorrow, Shamoon will make one of her
increasingly frequent calls home to Baghdad.
Since the war started last week, Shamoon's
questions are always the same.
"Are you safe? Nobody is killed and nobody is
bombing there? How is uncle, how are nieces
and nephews? ... Do not go outside. Stay at
home,"

All of the businesses are closed and no one is
working.
"They don't know what's going to happen to
them, if they're going to bomb everything
there," Shamoon said.

Three minutes on the phone with her family is
all Shamoon will risk - five at the most.
"I don't say anything about what's going on
here," Shamoon said. "They (the government)
listen on their phone when you talk, and maybe
someone here, the Muslim people here contact
them. You never know."
Louise Cainkar, a professor at the University
of Illinois at Chicago, said many people might
classify the fear felt by Shamoon and others
as paranoia. But that doesn't make their fear
any less real.
"It's the nature of the society when you live
under oppressive conditions and you know
people are watching other people and reporting
on each other," said Cainkaq who specializes
in Arabs and Muslims in the United States.

Troops remain on the outskirts of Baghdad.
Shamoon will probably stay glued to her
television until 1 or 2 a.m. again. She'll definitely
try to call her family in Iraq tomorrow.

"I think it's how most Iraqis feel, whether
they're Muslim or Christian," she said. "They're
afraid to call their families.

She rushes from work today, as she does
everyday, and immediately turns on the news
when she gets home.

The phone lines have remained clear so fa4
but Shamoon doesn't know how long she
should rely on them - rely on the peace of
mind so many other families get from hearing
their relatives' voices on the other end of the
line.

"If I can't hear nothing from them, I can't go
to work," she said. "I would be nervous every
day.

I can't

sleep."

Source: Daily Herald
Publish date: 2003-03-31
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Iraqi Assyrians Hopeful
of US Victory
Halfway around the world from the war in Iraq,

in California's Central Valley, a group of
immigrants are fervently rooting for the U.S.,

and praying for the overthrow of Saddam
Hussein. A victory may help give them back
the homeland lost many centuries ago in the
fall of the Assyrian Empire.
Like many small towns that straddle the Union
Pacific railroad tracks in California's Central
Valley, Ceres has the look and feel of middle
America.
One hundred miles east of San Francisco, a
freeway stop south of Modesto, with barking
dogs, American flags and kids on just about
every street, the town of 35,000 promotes
itself as a place with a small neighborhood
personality. So you might be surprised to find,
here in California's version of Anytown, USA a
building that looks like it belongs in the fertile
river valleys of Iraq.
Within the castle walls is the Assyrian Cultural
Cente4 spiritual home to perhaps 20,000 Iraqi
Assyrians. Make that politically active Iraqi
Assyrians.

Iraqi government in a U.S. federal court and
won,
Sargon Dadesho's Assyriasat Television beams
its anti-Saddam message to the Middle East
by satellite, right here from California's Central
Valley, How does he pay for it? Bingo three
times a week helps pay the bills.

Bingo caller Antony Malik is one of the
Assyrians who help with the games. Modesto
resident Ina Griffith is one of the valley folks
who comes to play.
Assyrians - not to be confused with Syrians are not arabs. They're a christian people whose
ancestors once ruled the land now called Iraq.
After the war, Dadesho expects to go back to
Iraq to help form a new government and create
an Assyrian state.

Given a chance, Dadesho believes all the
peoples of Iraq can live in harmony.
"We have lived for centuries at peace with
each otherr" Dadesho says. "There's been never

a civil war in Iraq between different
nationalities in Iraq."

For three decades, from this California
community, Sargon Dadesho, has been Although his dream for an Assyrian homeland
broadcasting talk shows and news of the day may draw him back to post-warlraq,like most
to the Assyrian people of Iraq.
Iraqi Assyrian refugees here, Dadesho's own
"We do have an anti-Saddam message. We home is now California, and this is where he'll
ask for our national human rights in Iraq to be

granted, along with other segments of the Iraqi
society," Dadesho says.

Apparently, the messages so upset Saddam,
he sent an assasin to California to eliminate
Dadesho in 1990.
The FBI arrested the would-be killer outside
the cultural center. Dadesho later sued the

live.

Within a matter of days, Dadesho expects to
collect his $2.4 million judgement from iraqi
assets that were frozen in the United States
since before the Gulf War.
Source: kron4.com
Publish date: 2003-03-26
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An ancient people stands guard
By: Ed O'Loughlin

Oppressors come and go, but the Assyrian
people persist in their Iraqi homeland.
When the Victorian Empire was at its most

After days of looting and ethnic clashes, the city
and its outskirts were tense with latent violence,
and a group of grim-looking armed men swarmed
powerful, the poet laureate of British imperialism,
out onto the deserted street when a strange car
Rudyard Kipling, experienced a moment of cold pulled up outside Nineveh's Nergal gate.
doubt. The result was the famous poem A moment of nerves and then relaxation - these,
Recessiona/, which frets on the transience of it turned out, were the Assyrians themselves,
earthly glory and prophetically looks forward to guarding their old neighbourhood against wouldthe imminent decline of Kipling's own beloved be looters.
empire.Far-called, our navies melt away;/On dune Although humbled by successive waves of foreign
and headland sinks the fire:/Lo, all our pomp of masters, the Assyrian people lingered in and
yesterday/Is one with Nineveh and Tyre!/ludge of around their ancient empire, converting to
the Nations, spare us yet,/Lest we forget _ lest we Christianity in the first century AD.
forgetlToday, the ruins of Nineveh lie just across Saddam's recent efforts to erase their ancient
the RiverTigris from Iraq's third city of Mosul. The identity drove many if not most Iraqi Assyrians
spiritual centre and eventually the capital of the to leave - a great number of them for Australia Assyrian empire, Nineveh dominated its world but thousands still linger in the ancient land of
Mesopotamia.
a bsolutely.
Its army was the largest, most innovative and This particular group, from the Democratic
most professional in the ancient Middle East, and Assyrian Movement, was guarding a Christian
great rulers like Sargon and Sennacherib earned neighbourhood on the edge of Nineveh, basing
a reputation for preferring direct force to messy themselves in a commandeered headquarters of
Saddam's Baath Party.
diplomacy.
Founded in the third millennium before Christ, the "They told us there was no such thing as
Assyrian Empire went downhill for a few centuries Assyrians any more, that we would all have to
before rising to its peak in the seventh century change our names and be Arabs," said Akkad
BC. Final decline came abruptly, howeveq and in Youanna Isac, 21, a Kalashnikov-toting computer
672 BC, Nineveh was sacked by the Babylonians stu de nt.
and the Medes (curiously enough, descendants "But Saddam's gone now, and we're still here.
of the Medes, the Kurds, also did quite a bit of We were here thousands of years before Christ.
We will be here forever."
sacking in and around Mosul last week),
By the time Nineveh fell, the heavy-handed Inside the reconstructed gate stood two giant
policies of the Assyrian rulers had so thoroughly bas-reliefs of the human-headed winged bull,
alienated subjects and foes alike that few people symbol of Assyria's power and wisdom.
mourned their passing. Today, Nineveh is Irregular mounds of mud marked the 12-kilometre
nominally in the control of the occupying forces circuit of the ancient wall. Inside, a stone tablet
marked with Mesopotamia's ancient cuneiform
of the US, although they have not visited yet.
Despite having won the war on Monday, US script protruded from the rain-soaked soil. The
forces were fighting invisible assailants in central interior of the ancient city is now given over to
Mosul this week. Local doctors said the clashes government-owned farmland. A few Australian
had left at least 16 Iraqis dead, many, if not all of eucalyptus trees have colonised this ancient
ground.
them, unarmed protesters or bystanders.
The US has insisted that its troops responded Off in the distance, on a high artificial mound in
correctly to hostile fire. On Tuesday, its fighter the centre of the city, tiny figures were scavenging
jets sought to impress American power on for loot among the antennas of an abandoned
Mosul's increasingly unfriendly Arab population Iraql military post.
by making repeated low-level passes over the For heathen heart that puts her trust/In reeking
city, breaking windows and terrifying civilians tube and iron shard,/All valiant dust that builds on
dust,/And guarding, calls not Thee to guard,/For
with their thunderous sonic booms,
As one American soldier told a New York Times frantic boast and foolish word,/Thy mercy on Thy
reporter: "It's a show of force, but people don't People, Lord!
understand it." Next day there were more
shootings, and two Apache attack helicopters Source: The Age
circled and darted low above the increasingly Publish date: 2003-04-19
hostile town.
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Human Rights Without Frontiers fnt.

IRAQ/ TURKEY: Statement on
Assyrians Signed by four European
Parliament Members
It is of utmost importance that the European Union directs its attention to the alarming
situation as regards violations of the political and religious freedom of Christian minorities in
the Middle East. At stake are fundamental human rights guaranteed by international law.
In particular, one of the ancient ethnic groups in Turkey and Iraq, the Assyrians/Syriacs, is
near the point of extinction. Before the Gulf War 1,5 million Assyrians/Syriacs populated
Iraq. Today this number has decreased to 0.5 million inhabitants. There are currently
estimated 10-15,000 Assyrians/Syriacs left in Turkey.
The Assyrian/Syriac people have a precious cultural heritage of great importance for the
entire civilized community. Nonetheless, Assyrian churches and monasteries are being
systematically confiscated or even destroyed.

With every international crisis in the Middle East, the Assyrians/Syriacs as well as other
Christian minority groups have been targeted by both fighting sides, as they found
themselves caught in the middle of different political and religious power-constellations. At
present, there is strong concern about the situation of Assyrians/Syriacs in Northern Iraq.
On the other hand, Turkey has not improved its record as regards the religious freedom and
property rights of Christian minorities, in spite of recent changes in national legislation. The
Commission states in its Strategy Paper on the enlargement that Turkey has made
noticeable progress towards meeting the Copenhagen political criteria. This is not enough. It
is time that the EU made clear to the Turkish administration that it expects full and proper
implementation of the Copenhagen criteria as a pre-requisite for EU membership.
The Assyrians/Syriacs represent an original Christian group in the Middle East. Along with
other religious minorities, they need to be officially recognized and be allowed to effectively
enjoy their basic human rights by governments and national authorities. It is therefore of
great importance that the EU demonstrates stronger concern for the plight of the Assyrian/
Syriac people, by bringing the issue of their political and religious rights and indeed of their
very existence to the main political agenda.
The situation of the Assyrians/Syriacs was raised in an open hearing in the beginning of
October 2002 in the European Parliament arranged by the Nordic Christian Democrats.

Yours sincerely,
Mr. Anders Wijkman, Member of the European Parliament
Mr. Lennart Sacr6deus, Member of the European Parliament
Mr. Jonas Sjöstedt, Member of the European Parliament
Ms. Eija-Riitta Korhola, Member of the European Parliament
Source: hrwf.net
Publish date: 2004-O7-O7
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Assyriska riksförbundets möte med
föreningsrepresentanter angående de aktuella
händelserna kring spionaget
Datum: 2003-72-27
Plats: Assyriska föreningen

i

Södertälje

Avslöjandet
Assyriska riksförbundet fick i oktober kännedom
om att föreningsmedlemmar agerat som spioner
åt Saddam Hussein under flera år. En utav de
utpekade satt även med i nuvarande Assyriska

riksförbundets styrelse. Riksförbundet tog
frägan på stort allvar och med en stor
försiktighet. När det blev bekräftat genom att
riksförbundet tog del av handlingar som
namnger rapportörerna vidtog de åtgärder som
behövdes. I dokumenten namnges även de som
blivit utsatta för spionage. Personerna som i

anhåttit om ett möte med Justitieministern
Thomas Bodström.
Dessutom kommer Säpo och Migrationsverket
att kontaktas för ett möte angående de
aktuella händelserna och med anledning av att
en utav spionerna var anställd på
Migrationsverket. Utifrån de juridiska råd som
riksförbundet fått kommer de inte att göra en
polisanmälan gentemot de spioner som varit
medlemmar. De personer som blivit drabbade
och utsatta for spionage kan själva polisanmäla
och göra en rättslig process utav händelserna.
Dessa personer kommer att ha riksförbundet
fulla stöd i processen.

Ett fåtal personer utav de som omnämns
handlingarna, som blivit utsatta för spionage
har blivit kontaktade av riksförbundet, Det är
forbundets
mening att om möjligt kontakta
Den person som satt med i ARS styrelse blev

dokumenten var utpekade som spioner och som
kändes igen konta ktades.

i

samtliga omnämnda personer i handlingarna för
att höra hur de vill gå vidare med frågan.

kontaktat och utfrågad. När misstankarna blev
bekräftade och inga tvivel förelåg om att den
personen var en spion, beslöt ARS styrelse
med omedelbar verkan att utesluta denna.
Dessutom kontaktades och underrättades de
föreningar som hade medlemmar som utpekats
som spioner. Riksförbu ndet rekom menderade
dessa föreningar att utesluta personerna från
föreningarna och verksamheterna. De har i sin
tur följt förbundets rekommendation och
uteslutit dessa personer. Riksförbundet har med
all forsiktighet gått vidare med denna fråga.

vill starkt betona att de
uteslutningar och åtgärder som görs är enbart
mot de personer som utpekats som spioner;
inte gentemot någon förening, släkt mm. ARS
utesluter enbart de personer som skadat
verksamheterna genom sitt agerande som
spione4 riksförbundet utför ingen som helst

Ett första åtagande som riksförbundet beslöt
att göra, efter att nyheten spridit ut sig i medla
var att sammankalla till ett möte med
ordföra nden/konta ktpersoner för sa mtl iga
medlemsföreningar för att informera och minska
att felaktiga uppgifter sprids ut. Tros att
medierna hann gå ut med nyheten innan

Dessa är förslag som framkommit under mötet.

riksförbu ndet i nformerat

si

na med lem ma r a nså g

styrelsen att det var viktigt att föreningarna
fick detaljer från förbundet för att minska
spekulationen

Åtgärder
Oe åtgärder som ARS hittills vidtagit är,
kontaktat jurister och experter inom området
för att rådfråga. Vidare har riksförbundet

Riksförbundet

kollektiv uteslutning eller bestraffning. De
foreningar som haft spioner som medlemmar
har fortfarande riksförbundets fulla stöd och
förtroende.
Förslag

' Att ARS stödjer de personer som polisanmäler
de utpekade spionerna
. Att ARS sammankallar till ett möte med
medlemmarna i de föreningar som haft spioner
som medlemmar
. Att det skrivs i

Huiådå om de aktuella

händelserna samt identifiera med namn och
bild på ett smidigt sätt som inte är till någons
skada

. Att kräva av regeringen att ge i uppdrag åt
Säpo att lägga fram en rapport
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. Att bilda en kommitt6 som följer upp dessa
frågor i kontakt med media, myndigheter och
organisationer
' Att ARS utser ett språkrör som i dessa frågor
för all talan
. Att ARS kontaktar de personer som blivit
drabbade, utsatta för spionage
. Att ARS'sammankallar till ett möte med
Göteborgsd istriktet
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informationsinsam i ng och spioneri, bland annat
I

testade de och utvecklade vapen och utförde
dolda operationer inom och utanför landet,
inklusive sabotage och avrättningsuppdrag.
De bedrev också kontraspionage och förhörde
och avslöjade utländska agenter.

De stod också för mycket

av
propagandautvecklingen. Deras metoder var
omtalade och fruktade och rapporter om grym
riksförbund i Europa
. Att ARS tar en tydlig ställning och markerar tortyr och utpressning nådde även under
sitt avståndstagande tillsammans med andra Saddam Husseins tid utanför landets gränser.
assyriska organisationer gentemot sådant

.Att en rapport framläggs till

assyriska

agerande
.

Människorna i dokumenten

Att i ett tidigt skede i frågor som är så viktiga
lägga fram ett i nformationsdokument

I de dokument som Ekot har tagit del av finns

Riksförbundet tackar för dessa förslag och

Det är bland annat läkare, journalister, lärare
och politiker.

kommer att gå igenom alla förslag och gå vidare

med frågan enligt svenskt lag för att ta
ställning. Dessutom bifogas ett dokument med
fakta om spionaget. ARS tackar samtliga
deltagare för deras engagemang och for ett
bra möte..
Vid förfrågningar och ytterligare information
angående spionage får ni ta t<ontakt med Simon
Barmano och Sait Yildiz

Simon Barmano å nnS vägnar önskar alla en
god fortsättning och ett Gott Nytt År.

Fakta om spionaget
Här hittar du fakta om
u nderrättelseorga n isationen
Mukhabarat, om dokumenten, om
människorna som kartlades och om
folkgruppen assyrier. Hämtat från
Sveriges Radio.
Mukhabarat
Mukhabarat var Saddam Husseins egen mäktiga
u nderrättelseorga n isation.

Den kontrollerade både polisen, statliga
i

nstitutioner och arm6n.

Totalt var ungefär 4 000 personer anställda.
De hade en mängd uppgifter utöver traditionell

ett femtiotal svenskar omnämnda.

Oftast har de varit engagerade i någon form
i n gsverksa mhet.

av foren

Ka rtlä g g n i ngen omfatta r dock tota lt tu senta ls
svenskar med assyrisk anknytning, eftersom
det också finns rapporter om medlemmar i de

assyriska kulturella

föreningar,

kyrkoförsaml i ngar och pol itiska partier.
Dokumenten
Dokumenten är daterade mellan 23 april, 1983
och 18 mars, 2003 (två dagar före den
amerikanska invasionen) och innehåller bland
a nnat:

.

löneutbetalningar

till

svenska agenter,

specifi kationer av fa ktu ror;

.

mycket detaljrika akter på svenskar med
assyrisk anknytning, om deras familj, släktingar,

sysselsättning, politiska

åsikter,

fritidsa ktiviteter, klädsti l, utseende, beteende,
personlighet et cetera;

. direktiv till den irakiska

ambassaden

i

Stockholm om hur deras kontakter med svenska
i nformatörer ska fortlöpa ;

. kontaktlistor med namn och telefonnummer
till befälhavare inom Mukhabarat, den forna
i

ra

kiska

u

nderrättelsetjä nsten ;
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Assyriska riksförbundet i Sverige fick i
oktober del av handlingar från underrättelsetjänsten, som överlämnades av en
. rapporter från ambassaden i Stockholm om anonym källa. Förbundets misstankar
agenter knutna till dem, med bedömningar av bekräftades då, för i papperen stod namn på
en lista på åtta agenter

Europa, deras

kodnamn och falska id-handlingar;

deras arbete och lojalitet;

. ifyllda ansökningshandlingar för att arbeta
för Mahabharat;
. avtal med informatörer;

rapportörer som förbundet kände igen som sina
lemman

eg na föreni ngsmed

- De har suttit i föreningsstyrelser

och lärt

känna folk.

-

Anställd på Migrationsverket
jobba r

En av spionerna

på

och anges därför i
. en kartläggning av assyrier i Stockholm, Migrationsverket
handlingarna som "särskilt viktig agent"
Göteborg, Malmö, Jönköping, Södertälje, eftersom han får tillgång till information om
beskrivning av assyriska organisationer asylsökande irakier i Sverige.
Sverige och dess verksamhet;
Mannen har arbetat på verket i drygt tio år
i

. rapport

om svensk-assyriers kontakter med
svenska politiker;

. listor på kodnamn och kodnummer

på svenska

och nternationel la agenter;
i

Bagdadregimen.

.

brev som beskriver hur svenska agenter ska
utbildas genom resor till andra länder där de
ska möta agenter från andra länder och irakiska
befälhavare;

.

och förhördes av Säpo redan 1996. Han uppger

själv att den irakiska underrättelsetjänsten
försökte värva honom via ambassaden i
Stockholm. Han ska ha utsatts för hot och
påtryckningar, men säger att han stod emot
och inte har lämnat uppgifter om personer till

Mukhabarats egna akter på ae svenska

agenterna bakgrund;

- Men av de handlingar vi har framgår hans
villighet att samarbeta, säger Sait Yildiz,
ombudsman i Assyriska riksförbundet, tillTT.

Förhörd av Säpo
Mannen arbetar inte direkt med asylfrågor och
har inte tillgång till sekretessbelagd information

om asylsökande, enligt Migrationsverkets

. rapport från Assyriska demokratiska rörelsens sä kerhetschef Ingvar Bel kert.
Den anställde förhördes på nytt av Säpo för
årsmöte i Sverige.
en vecka sedan. Säpo skriver i ett
pressmeddelande på torsdagen att man inte
kan kommentera enskilda fall, men att
Vad har hänt efter avslöjandet?
flyktingspionage förekommer i Sverige och hör
Ha nd

Ii

nga r frå n sä kerhetstjä nsten Mu kha barat

har avslöjat spioner som var aktiva

i

invandrarföreningar i Sverige. Yonadam Kana,

medlem av Iraks styrande råd, säger till
Sveriges Radios Ekoredaktion att den svenska
regeringens representanter är välkomna att ta
del av materialet.
- Det är upp till dem och det måste vara ett
svenskt beslut. Vi har inget emot att samarbeta
med dem om de vill, säger Kana, som har direkt
tillgång till Mukhabarats arkiv eftersom han har
sitt kontor i ett av Saddam Husseins söners
gamla residens i Bagdad.

till sådant som Säpo kontinuerligt arbetar med.
Enligt Ingvar Belkert har också andra anställda
på Migrationsverket undersökts efter liknande
uppgifter vid fem tillfällen de senaste tio åren,
men inte vid något tillfälle har några
oegentligheter ku nnat bevisas,
- Det är klart att sådant här inte förbättrar
fortroendet. Men de flesta asylsökande är nog
medvetna om att sådana påståenden
förekommer och är försiktiga med vad de säger.

TT: Försiktiga med vad de säger till
M ig

rationsverkets persona

I

?
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- Vad de säger till alla, säger Ingvar Belkert.
(TT)

Jobbar kvar på Migrationsverket
Så lange han inte har gjort något bevisat
brottsligt jobbar han som vanligt, enligt Lars
Paulsson, som är verkets tillförordnade
generaldirektör. Därmed har asylsökande under

tretton år löpt risken att tala med en spion.

"riEHr*1{t*{i,9E-d.lhifr*9ffi

Tyst från regeringen
Trots att många av dem som finns i arkiven
har blivit mycket upprörda och krävt att den
svenska regeringen agerar, är det tyst idag.
Justitieminister Thomas Bodström tycker inte
att det här är hans sak att tala om detta i
Ekot. Inte heller den svenska säkerhetspolisen
vill idag tala om Saddam Husseins svenska
spioner.

-

Man kan inte bortse ifrån att han träffar
asylsökande via sitt arbete på Migrationsverket
och det kan vara asylsökande som berättat
för någon annan än för den som utreder deras

det känt för både
Migrationsverket och Säpo att misstankar
fanns om att mannen spionerade åt Saddam
Hussein. De känner även till att han nu pekas

ärende, säger Lars Paulsen på fVigrationsverket.

ut som angivare i de irakiska dokumenten.

M ig rationsministern också tyst
Migrationsminister Barbro Holmberg har inte
heller velat kommentera det här idag.
Misstankarna mot mannen fanns även när
Barbro Holmberg var generaldirektör för verket.

1. Hur har personerna drabbats?

någonting för honom som de inte borde berätta

Redan 1996 blev

2. Hur har den assyriska verksamheten
drabbats?
3. Vilka är konsekvenser på kort och lång

Att det rör sig om sex misstänkta spioner sikt?
intygas av Yonadam Kana i Bagdad. Det är
inom den assyriska gruppen.

I

andra arkiv från den

forna

underrättelsetjänsten finns också handlingar
som rör kurder och araber.

-

Det finns mycket mer i arkiven, speciellt om
araber, säger Yonadam Kana i det irakiska
styrande rådet.

i

ra

Ekot har läst handlingar från den forna
kiska u nderrättelsetjä nsten.

4. Kan den göra så att vi får mindre aktiva
personer på grund av rädsla för spioner
från andra länder?
5. Är den assyriska rörelsen ett hot mot
andra regimer?
5. Vilka åtgärder skall vi vidta nu?

7. Polisanmälan och skadestånd från
spionerna?
De drabbade kan göra en gemensam
polisanmälan?

- (DET Än ron JÄKLIGT ATT PÅSTÅ A7T 8. Uteslutning och socialisolering?
tuÅsrt BERÄTTA oM DEN PoLITISKA 9. Kräva attregeringen uppdraråtSäpoatt
FöRFöUELSERNA I IRAK rön nt rÅ ASrL, ur) lägga fram en rapport?
FLYKTINGAR KAN VÄUA INFORMATION NÄR DE

KOMMENTAR)

1O. kräva att migrationsverket avskedar
vara
spionen?
till
dem
och
det
måste
ett svenskt beslut. Vi har inget emot att
samarbeta med dem om de vill, sägerYonadam 11. Att samla de drabbade och ge de
Det är upp

Kana, medlem av det irakiska styrande rådet.

spioninformationen?

Det är han som har tillgång till arkivet, eftersom

12. Hur skall vi avslöja andra spioner och
förebygga att kommer in i verksamheten?

han har sitt kontor i ett av Saddam Husseins
söners gamla residens i Bagdad. Det är där
orig inaldoku menten finns.

Kan en polisanmälan förebygg att

avskräcka nya spioner?
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Nyhetsurklipp

Kartlagd politiker chockad
över spionaget
Svenskar med irakisk bakgrund spionerade åt Saddam Hussein genom att kartlägga
andra svenskar med anknytning till Irak och de assyriska organisationerna. Ekot har
läst handlingar från den irakiska underrättelsetjänsten där Sara är en av dem som
kartlagts.
Sara är före detta kommunalpolitiker, som också

har varit aktiv i den assyriska, demokratiska
rörelsen i Sverige. Hon finns noggrant beskriven
i en av de handlingai som Ekot har.

- Att behöva veta att en person som Uday
eller Saddam Hussein har information om en är

Mördades efter Sverige-besök
Däremot vet han, att information från Sverige
om assyriska politiker på besök från norra lrak,
snabbt refererades tillbaka till hemlandet. Han
hävdar, att de rapporterna ledde till att en av
politikerna mördades, när han kom tillbaka till
Irak.

lite skrämmande och kränkande också,
självklart. För det är människor som faktiskt - Francis Shabo var en mycket framstående,
inte hyser några gränser och man saknar det assyrisk politiker i norra Irak. Han var här i
medmänskliga i deras handlande, säger Sara.
Sverige och besökte svenska organisationer
och riksdagen. Där uttalade han sig offentligt
I dokumenten, som för bara ett halvår sedan mot Saddam Hussein. Vi vet att den rapporten
var hemligstämplade av den irakiska ledde till att Saddam hyrde in persone[ som
underrättelsetjänsten, beskrivs Saras från sex olika håll besköt den bil Shabo åkte i,
familjebakgrund och hennes politiska karriär här
i Sverige.

Skakar av upprördhet
När Sara fick veta, att hon finns med i Saddam
Husseins arkiv över människor han ville ha
kontroll över, blev hon orolig att hon kanske
någon gång hade sagt eller gjort något som
skulle kunna skada någon annan - något som
kunde ha använts emot den personen. När hon
berättar, skakar hon av upprördhet och
besvikelse över att människor i Sverige utsatt
henne för detta.
Kände på sig
kartlagts, är tandläkaren
Mattay. Han är inte lika förvånad över, att det
rapporterats om hans aktiviteter i den assyriska
En annan person, som

rörelsen.
- Vi har känt det på oss, men vi har aldrig haft
några bevis, säger Mattay.

när han mördades, säger Mattay.
Mattay kräver, att den svenska regeringen tar
det här på allvar,
- De som har jobbat åt Saddam, måste
bedömas från fall till fall. Det finns de, som har
tvingats in i det här men så finns det de som
har trott på Oet de gjort. De måste dömas, för
de har bidragit till många andra människors död,
säger Mattay.

Viktigt säkra dokument
Sara håller med och betonar, att det är viktigt
att den svenska regeringen ser till att säkra
alla dokument, så att var och en kan få läsa
sin egen akt.

- Om det är så att de här dokumenten, som

finns där på flera av oss som är svenska
medborgare, så är det viktigt att den svenska
regeringen agerar/ även om jag har en annan

bakgrund. För jag är svensk och assyrier och
jag är stolt över att vara både och, säger
Sa ra.

Sara och Mattay heter någonting annat. De
har valt att vara anonyma, för att de ännu

- Det är ingen som har kommit och gett oss
de här dokumenten. De var gömda här när vi
flyttade in. De är hundra procent äkta. Det är
deras handstiloch deras signaturer, säger han.

Spionerade på assyrier
inte kan känna sig säkra på, vem som är De han talar om är svenskarna som var agenter
angivare och vem som inte är det
för Irak. Deras jobb var bland annat att
spionera på svenskar med assyrisk bakgrund.

Minst sex svenskar med irakisk bakgrund
har i många år fungerat som spioner åt
Erkände inte folkgruppen
Saddam Husseins Irak. En av dem har
Saddam
Hussein
erkände inte assyrier som en
arbetat som tolk och senare på folkgrupp utan refererade
till dem som kristna
Migrationsverket i drygt tio år.
Ekot har läst handlingar, från den hemliga
kiska

errättelsetjä nsten,

rat som
har hittats efter regimens fall. De visar hur
Saddam Hussein harspionerat på personer med
assyriskt ursprung i Sverige.
i

ra

u nd

M u ha ba

Spioner har levt dubbelliv här under många år
för att bevaka de svensk-assyriska rörelserna.

60

OOO

assyrier i Sverige

Ungefär 60 000 svenskar har assyriskt ursprung.

Assyrier är ursprungsbefolkningen i forna
Mesopotamien, ett område som idag delvis är
Irak och de kallas också syrianer eller kald6er.
Högst upp på dokumenten finns den irakiska
örnen, som breder ut sina vingar över namn
på svenskar i hela landet.
Ekot har tagit del av hemligstämplade dokument

från den irakiska underrättelsetjänsten. De
kommer från en av Qusay Husseins gamla
högkvarter i Bagdad.
Lärare och journalister kartlagda
Svenska läkare, lärare, politiker och journalister
har kartlagts in i detalj. Det finns beskrivningar
av deras personligheter; umgängen och åsikter.

araber och såg därför också assyrier i Sverige
som ett hot. De assyriska organisationerna i
Sverige kämpar nämligen för sina etniska och
nationel la rättigheter.
Ekot har träffat en av dem som pekas ut som

irakisk spion isverige. Han arbetar

på
Migrationsverket och i handlingarna om honom

står att han är "en särskilt viktig agent"
eftersom han kan lämna uppgifter om irakiska
asylsökande i Sverige. Han medger att den
i ra kiska u nderrätte lsetjä nsten försö kte vä rva
honom via ambassaden i Stockholm.
- När jag kom dit lade de fram ett papper på
bordet. Det var en lista på alla mina släktingar
i Irak. Sedan tog en av dem fram en pistol.
Han lade den på pappret och lät den snurra
ett varv, över alla namnen/ säger han.

Har kvar jobbet
Men trots hoten säger han att han aldrig blev
deras spion. Han nekar också till att ha
rapporterat om asylsökande i sitt arbete på
M ig rationsverket.

För en vecka sedan förhördes han av den
svenska säkerhetspolisen och Assyriska
riksförbundet har nu uteslutit honom.
Men jobbet på Migrationsverket har han kvar.
Margita Boström

En rapport från Sverige till Bagdad är prydligt
handskriven på Raf :s kurspapper.

marg ita. bostrom@sr.se

NuriKino
n. ki no@jou rna l ist.

com

Dokumenten är äkta, sägerYonadam Kana, en Jenny Nordberg
av de 25 ledamöterna i det irakiska rådet, den jenny.nordberg@sr.se
..o
övergängsregering som har tillsatts av USA.
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Anteckningar frå n mötet
mellan Säpo och ARS
Säpo hade anhållit om mötet med Assyriska riksförbundet eftersom de hade sett att
vi figurerat i media och uttalat oss om spionaget. Syftet med mötet var att de ville
veta vad vi hade för kännedom om spionaget och vilka dokument vi förfogar över. De
var även intresserade av att veta hur vi hade kommit över de handlingar som vi har.

Datum: 2004-01-02
Plats: Säpos huvudkontor på Kungsholmen

Vid frågan om de kände

till vårt brev till uppgifter på Oet här viset, menar de. De

Justitieministern sa de nej. De uppger att de
inte har kännedom om vårt anhållna möte.
I deras intresse ligger att samla så mycket
information som möjligtfrån många olika håll.
Därmed är de positivt inställda till att ha
kontakt med ARS, både officiellt och inofficiellt.
Och de vill gå till källan för att få riktig
information. Det är våran sak att följa upp
sådana frågor och vi har stort arbete med
andra länder, säger de.
ARS foreslog

Kana

ifrågasätteräktheten ide dokumentvi haroch
undrar hur pass säkra vi är att handlingarna är
riktiga?

När det gäller Migrationsverket och dess
uttalanden kan de ej kommentera det. De
bekräftar inte uppgifterna från Ingvar Belkert,
säkerhetschef på Migrationsverket som uttalat
sig om att det funnits frågetecken kring
styrelseledamoten redan 1996 och att Säpo
hade forhört honom.

att de skulle kontakta Yonadam

i Irak som sagt att den svenska

regeringens representanter är välkomna att ta
del utav material som rör spionaget.
Vad gäller deras inställning till dessa händelser
menar de att flyktingspionage alltid förekommit

och att det är vanligt att personer som jobbar
inom myndigheter som t.ex. Migrationsverket
väljs ut till rapportörer.
Men spionaget på assyrierna är bara en liten
del i denna härva och Säpo menar att de måste
se till helheten eftersom det är många delar i
denna spionhärva och att det är känsliga frågor.

De vidtar inga åtgärder förrän allting är
ordentligt utred.
Dessutom ställer de sig frågan varför de här
uppgifterna inte kom via amerikanska kanaler?
Varför har informationen och dokumenten
kommit ut på det här sättet? Finns det en
hemlig baktanke med att läcka ut sådana

När det gäller. personens fortsatta anställning
menar de att en svensk myndighet inte kan gå
in i andra svenska myndigheters arbete. De
vill ha bevis innan de kan gå vidare och vidta
åtgärder som att avskeda en person.
De för en kontinuerlig dialog med regeringen

och de vill veta vad regeringen har för
intentioner kring dessa frågor. Om det
förekommer tillräckligt med handlingar som
bekräftar misstankar kan en åklagare begära
en förundersökning. Om det sedan föreligger
tillräckligt med bevismaterial kan det leda till
att åklagaren väcker åtal..
Om ARS ska tala med dem som blivit utsatta
för spionage säger de att det kan vara känsligt
att berätta inför grupp vad man varit med om,
vilka uppgifter som har spridits om personerna.
De kan vara rädda för repressalier. Kanske bör
en utomstående leda de samtalen.
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Svar på fråga
Fråga 2003/04:546 av Yilmaz Kerimo (s) om demokratins sårbarhet

Yilmaz Kerimo har frågat om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att förebygga
och förhindra att svenska medborgare blir föremål för diktaturens maktintresse.
Jag har informerat mig i frågan och ser precis som Yilmaz Kerimo allvarligt på Ae
uppgifter som framkommit om hur den förra Irakregimen skulle ha bedrivit en
mycket onrfattande kartläggning av bl.a. assyrier iSverige. Detta är ett brott som
ytterst innebär en kränkning av Sveriges politiska integritet och dessutom kan få
långtgående konsekvenser för individer, grupper och organisationer i Sverige.

Huvudansvaret för att förebygga och avslöja utländska underrättelse-tjänsters
aktiviteter mot oppositionella organisationer eller annan förföljelse i Sverige från
utländska regimer ligger hos Säkerhetspolisen, Jag utgår ifrån att Säkerhetspolisen
hanterar det nu aktuella ärendet enligt gängse rutiner och har fullt förtroende för
deras arbete. Så t<allat flyktingspionage är redan en prioriterad fråga för
Säkerhetspolisen och jag ser inuläget ingen anledning att vidta ytterligare åtgärder.
Stockholm den 28 januari
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Turkiska säkerhetsdomstolen (The Turkish State
Security Court, SSC) har på "beställning" erhållit en
rapport om assyrier och deras aktiviteter
Rappoften är skriven av Sabahattin Onkibar och heter "MGK'ia Raporu" daterad 6
mars, 2OOO. Rapporten, översatt av Dr. Racho Donef, inriktar sig uteslutande på antiturkiska aktiviteter runt om i världen. Rapporten beskriver kronologiskt, oavsett
namn på.organisation, de olika aktiviteterna. Det är bl.a. viktigt att komma ihåg att
rapporter likt denna, som kommer till "allmänhetens" kännedom, knappast avslöjar
Turkiets "rätta" inställning till vårt folk. Turkarna är inte dummare än att de
kartlägger vissa utvalda personer som aktivt informerar och upplyser om det
aktuella läget i Europa och Turabdin i syfte att skapa opinion. För att skapa sin egen
bild av rapporten har ett axplock (urval) plockats med i detta nyhetsbrev.
Rappoften: "MGKya Stiryani Raporu".
It is asserted that among the millions of carry out anti-Turkish activities. On 29 October
Assyrians, Syrianis and Chaldeans dispersed 2000 an Assyrian/Syriani middle school, which
in 35 countries in the world, 300,000 of them teaches in post-primary grades of 7,8 and 9,
live within the borders of EU. Assyrians, Syrianis

was inaugurated in Sweden. This is the second

and Chaldeans/ principally in the US and
Canada, and in many countries of the world,
through organizations promote Assyrians,

such school after the first Assyrian/Syriani
school in Duho/Northern Iraq. Financial support

was provided by Assyrian aid organization in
Iraq and the USA and the Lutheran Churches
and through newspapers, magazines, the in Stuttgart and Bavaria (in 2OOO 75,O00 US
Internet, academ ic envi ron ment a nd i nstitutions dollars aid).
carry on with their activities.
Since 1985 all these organizations allege that
genocide was not only perpetrated against the
The Assyrian International News Agency, Greeks and the Armenians but also against them
lacated in USA is spreading information that and that 400 to 500,000 Assyrians, Syrianis
interest all Assyrians, Syrianis and Chaldeans, and Chaldeans were subjectded to genocide.
and facilitates communication among them. A They publish so-called historical documents,
research organization, the Canada Society for articles and books to prove genocide and ask
Syriac studies, located in Ontario, organises for compensation for their brethren who were
academic meetings with the participation of subjected to the so-called genocide.
teaching staff and publishes articles and books.
The Assyrian Universal Alliance the main office Activities of the Assyrians, Syrianis and
of wich is in the USA is working towards uniting Chaldeans in 2000-2001: Parallel to the
Syrianis and Chaldeans identity and nationalism

all Assyrians, Syrianis and Chaldeans intensification of the discussions
organizations and parties under one roof.

The Assyrian, Syriani and Chaldean Union, main

office of wich is in the Swedish city of

Södeftälje, is carrying out propaganda activities
especially focusing on Iraq and Turkey and it
is the most active organization in Europe. The
Assyrian Democratic Organization, which has
branches in the USA, Canada, Europe and
Sweden, is an umbrella organitazion working
towards organising Syrianis/Assyrians and
Chaldeans at international level.
Assyrian, Syriani and Chaldean organizations
operating in Germany mainly work on issues
relating to the situation of their Iraqi brethren.
However, generally co-operate with other
Armenian organizations and associations to

about
Turkey's entry to the EU, an increase of antiTurkish activities have been observed;
activities that may be put under the banner
of the socalled Armenian genocide have been
carried out since April 2000, with the
participation of the Syrianis/Assyrians and
Chaldeans. The main activities were:
In April 2000 hunger strikes were carried out
in Sweden and the Netherlands, making the
following demands:
To condemn the Turks who barbarously killed

500 thousand Syrianis/Assyrians

and

Chaldeans! '
'To recognise the national identity and social
and cultural rights of the Syrianis/Assyrians
and Chaldeans'
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'To recognise the genocide perpetrated

in
1915 and end the oppression Syrianis/Assyrians

and Chaldeans are currently experiencing in
Turkey'.
European parliament and Turkish delegation
with the heading 'Turkey's EU candidacy the heritage of a culture that is made to
disaspear'. In this letter, it is alleged that
Turkey does not permit church and monastery
repairs; and, that Turkey is trying to expunge
the cultural and religious heritage of the
Assyrians/Syrianis. In the area they call, 'Tur
Abdin Region'in the South Eastern Anatolia,
they list supposedly ruined churches and
monasteries and a lsit of residential areas
allegedly confiscated or destroyed by the
Turkish state since 1980 has been added.
They asked that the European Parliament uses
Syriani/Assyrian and Chaldean issues as means
to pressure Turkey in the negotiations. On 24
June 2000 Assyrian/Syriani prtesters occupied
the Lausanne Municipal building and demanded
tahat pressure applied to Turkey to fulfil its
Lausanne Treaty obligations. On 18 November
2000, USA, Canadian, European and Swedish

Assyrian Democratic Associations have
published a statement to condemn the arrest
of the orthodox Syriani priest Yusuf Akbulut.
On 29 January 2OOt, a delegation of five people

headed by

Ali Ertem, President of 'the

Associiation against Genocide', which is active

in Frankfurt since 1998, visited

PKK's

newspapper Özgrir Politika, During this visit Ali

which approximately 300 people participated
to protest against the arrest of Yusuf Akbulut,
Dr Tessa Hoffman, a spokesperson for the
Armenian community, who spoke in rthe
demonstration, said 'The Turkish state is
founded upon the bones of the Armenian, Greek
and Syriani victims. Under the leadership of
Mustafa Kemalthe young Turks in the name of
liberation aimed to massacre the Armenians
and the Greeks in Anatolia'. [DrTessa Hofman]
demanded Germany to participate in the issue
and pressure Turkey for freedom of thought
and expression.

Berlin Armenian community leader Levon
Kocaryan, who spoke in the demonstration,
alleged that the Turkish state massacred both
the Armenians and Syrianis: 'Genocide, pillage

and exile became the fate of these two
communities. The massacres were perpetrated
on the justification taht these two peoples
requested land. During that period 5 million
Christian citizens were massacred in Turkey '.
On 21 February 2001, after the demonstration
in berlin on 77 February 2007, an open letter
on behalf of the European Assyrian Syriani
Unioon and carrying the signature of Matay

Arslan, was published on the Internet,
addressing the Assyrian Syrianis and included
some demands.

This letter is asking Syrianis, Assyrians and
Cha ldea ns to conti nue orga n izing
demonstrations, to appeal to the human Rights

Court, to demand Turkey to recognize

genocide, to work towards achieving minority
status in Turkey under the Lausanne Treaty,
to fight for building the infrastructure in the
Assyrian/Syria ni genocides by Tu rkey.
Southeastern Anatolia and demand
On February 2OO7, In the German city of compensation for the victims. In the last
Eichstat, the catholic University 'Shalom ' has section of the report the activities of the
awarded the 2001 peace prize to an Assyrian Armenians and Greeks together with the

Ertem said their objective is the official
recognition of the Armenian, Greek, and

priest,

Assyrians, Syrianis and Chaldeans,

On 77 February 2001, the Assyrian

- To receive compensation in the future.

International News Agency started a campaign
to collect signatures for a letter addressed to
American Human Rights Watch, Ammerican

State Secretary, American international

relations committee, American International
religious freedom committee and the United
Nations, condemning the arrest of the priest
Yusuf Akbulut. On 77 February zOOt, Berlin
Syriani community, in front of the Berlin
Consulate General arganized a meeting in

- To falsify historical facts and in the
countries where they live to work towards
influencing the public opinion and their
governments to pressure Turkey.
- Attention is also drawn to the increase
of the activities to achieve their objectives
and the close co-operation of the Assyrian,
Syriani, Chaldean community with the
Armenian and Greek organization and the
terrorist orga nization PKK.

Ekonomisk hjälp till
hemlandet Bethnahrin
Av: George Aydin

I samband med assyriernas utvandring från sina hemländer i mellanöstern sedan i
mitten av 18OO-talet har detta bl.a. inneburit ekonomisk förstärkning på det sättet
att assyrierna som utvandrat till USA och övriga industriländer har kunnat öka sina
ekonomiska resurser vilket senare skulle innebära ett stor stöd åt de som var kvar i
hemlandet.
Folkmorden på assyrier från i mitten av 1800-

påtryckningar från västländer mot Turkiet

också

började geresultat. Först efter år 2003 började
man i väst tro på Turkiets strävan att verkligen
leva upp sina löften om uppfyllandet av
Köpenha mnskriterier.

talet fram till 1940 talet har bringat

fattigdom och många andra

misära
förhållanden. Detta har tvingat assyrierna att
fly undan de rådande systematiska
förföljelserna och den assimileringspolitiken i
Turkiet, Irak, Syrien samt av granbefolkningen.

I början av 1960-talet fick assyrierna möjlighet
att utvandra till Tyskland som gästarbetare
och även till många andra västeuropeiska
länder som hade stort behov av arbetskraft.

Förändringar i Turkiet åt ratt nått fanOes mer
och mer av de assyrier som besökte sina
hemtrakter, Detta började skapa förtroende hos
assyrierna i diasporan vilket bidrog till att man

började på nytt tro på meningen med att

återbyg ga

gare förstörda, konfiskerade
egendom samt kyrkor och assyriernas egendom
si na tid

i

Doe

assyrier som fick arbete i dessa länder hade
sä smäningom möjlighet att skicka pengar till

som har historiskvärde.

sina släktingar i hemlandet. Detta bidrog till

att den ekonomiska situationen för

Nånga kyrkor och kloster iTurabdin är

renoverade. Många assyrier i diasporan har
redan varit i Turkiet och gjort anspråk på sina
bestulna, konfiskerade egendom. För somliga
har gått bra medan för några har vägrats denna
rätt. Det har till och med forkommit våld mot
några assyrier vid försöken att återta tillbaka
sina egendom sedan flera decennier.

de
rva
rn
förbättra
d
es
avsevä
rt,
kva
ra nd e assyrie
a

Varje händelse i mellanöstern - Cypernkriget
L974, inbördeskriget i Libanon, kriget iTurkiet
mellan kurder och turkar, Iran-Irak kriget,
golfkriget och sist Irakkriget 2003 har varit extra
slag mot assyrier i dessa länder. Ekonomiska

behovet var oundvikligt och här sattes
- att hjälpa

assyrierna i diasporan på prov
sina bröder var ett måste.

Turkiets ansökan om medlemskap hos EU
välkomnades av så väl assyrier som övriga
instanser som förväntade av Turkiet att den
skulle respektera mänskliga rättigheter, införa

demokrati och erkänna minoriteternas
rättig heter.

Fram

till slutet av 90-talet var all på papper

när det gäller uppfyllandet

av

Köpenhamnskriterier. Turkiet att svårt att
uppleva de löften och avtal som skrevs med

EU. Efter minoriteternas lobby iEuropa/

Bidrag till återombyggnad av Turabdin
Många assyrier har börjat med insamlings
kampanjer för återombyggnad och renovering
av historiska egendomar. Dessa gärningar är
god tecken på att assyrierna åter igen tror på
återflyttning till sina hemländer.
Efter Irakkriget har hjälpkampanjer i form av
projektverksamhet för återombyggnad av
assyriernas hem i lrak, samt hjälpa de att
återvända har tagit fart. Många organisationer
har börjat med denna verksamhet. Nedan
publiceras några av de skrivelser som berättar
om dessa hjälpinsatser från olika organisationer
i Sverige.

fnsamlingskampanj för
Assyrierna i Irak
assyrierna en mycket utsatt grupp.

kr till Assyrierna i Irak
Uppfattningen grundar sig på erfarenheterna
ARS beslutade vid sitt 17:e riksombudmöte i från kriget 1991. Nu har Assyriska
Jönköping att börja med insamlingskampanj för riksförbundet, tillsammans med Assyriska
Assyrierna i Irak då kriget i Irak utbrutit. BKF Demokratiska Organisationen, Assyriska
har aktivt tagit plats i kampanjen. Till slut Hjälpfonden och Caritas Orientaliska förening
lyckades BKF samla 20 OO0 kr samt från eget inlett kampanjen "Hjälp Assyrier på nym undan
konto 10 000 kr. Den totala summan 30 000 kr kriget". Syftet är att samla in medel för direkta
betalades till postgirokonto som är avsedd for humanitära insatser i de olika flyktinglägren.
detta ändamåI under beteckningen "Assyrierna Alla måste nu solidarisk ställa upp for att lindra
på flyt<t". Här nedan publiceras ARS skrivelsen nöden för barnen, de äldre och kvinnorna. Det
om insamli ngskampanjen.
handlar om vår gemensamma framtid i våra
hemländer. Dessutom är det i nu läget oerhört
Natten till den 18 mars kom det besked som viktigt med ett intensivt oppositionsbildande
många egentligen befarat, att USA tillsammans arbete.
med Storbritannien och Spanien utan något
klart FN-mandat, nu beslutat sig för att gå till De ovannämnda
flira organisationerna har bildat
anfall mot Irak. Dessa länder ger nu Saddam en samordningskommitt6 som ansvarar för
Hussein 48 timmar att lämna landet. I händelse denna landsomfattande kampanj. Vi uppmanar
..
o
av ett krig kommer det assyriska folket att få alla
vära
föreningar, profana och religiösa
betala ett högt pris, i synnerhet då de allra organisationer/partier att aktivt delta
flesta assyrier bor i storstäderna som Bagdad, insamlingsarbetet och på bästa sätt underlätta
Mosul och Basra.
hur de lokala insamlingsgrupperna som kommer
Det går inte utesluta att arabisk-muslimsk att finnas på olika orter i landet.
revanschism iförsta hand riktarsig mot landets Förhoppningarna är att vi tillsammans skall
stora assyriska befolkning. Vi måste stå kunna bidra med ett väsentligt stöd till vara
BKF

bidrog

3O.OOO

beredda!

landsmän i nöd!

Tusentals assyrier av naturliga skäl söka sig
till säkrare områden, till de olika flyktinglägren
i de kringliggande länderna. I flyktinglägren är

Med solidariska hälsningar
Assyriska riksförbundet i Sverige

Hjälp till Byn Deiro d'Bekube
Nedan följer ett exempel på hur det såg ut när Ungdomssektionen/UFL anordnade en fest på
BKF. Texten är skriven av Siduri Poli och festen var under september månad. Vinsten på O OOO
kr skickas till Deiro d'Bekube.

..."Edijalla, alla kommer snart"l Alla virrade runt i föreningen som vilsna höns och försökte hinna
med attgöra iordning detsom skullevara klart. Dita kämpade med maten, Ninibskrev menyn,
Sargon åkte ivag för att köpa in sånt som vi inte hade hunnit med, Matti och Babel fixade och
trixade med musiken och jag skrev med stora och tjocka bokstäver på en stor skylt: Dagens
Inkomst GårTill Byn Derkube! Några minuter i halv åtta kom dem första gästerna och sattä sig
vid borden. Matti satte på lite lugn musik och innan vi visste ordet av varforeningen proppfull

il.1

-

lO-kronor ti I I Assyrien

ssYrury*w
Upprop i anslutning till en fest anordnad
av Assyriska Ungdomsförbundet

våren/sommaren

i

Sverige samlas vi

också.

Förhoppningsvis håller ändå en fri och
demokratisk nation på att födas. Där alla skall
ha plats och möjligheter att göra sig hörda
och att utvecklas efter sina förutsättningar.
Även minoriteterna fastän de är kristna. Ingen
skall behöva förföljas på grund av religiös eller
politisk uppfattning. Mänskliga rättigheter och
demokrati skall gälla alla. Det är det vi arbetar
för.

Med stöd av olika assyriska organisationer
startar från och med idag insamlingen med
arbetsnamnet lO-kronan. 10 kronor i månaden
för Assyrien borde alla kunna klara.

Svenska Kommitt6n för Assyrier, SKA, har

åtagit sig att svara för insamlingens
organisation och administration. Insamlingen
skall ha ett fristående postgirokonto.
H

I
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till fest och glädje.
Inget fel i det! I Irak är situationen något
annorlunda. Oerhört spänd och orolig.
Människor fruktar för sina liv. Många dödas
Här

nära samarbete med assyriska organisationer
Sverige.

till olika
projekt. För närvarande är situationen i Irak
den mest akuta. Där fordras humanitära
insatser, uppbyggnad och renovering,
utbi ld n i n gsverksa m het, rad io- och W-station/
De insamlade medlen skall användas

er, demokratiinsatser mm. Olika projektförslag

håller på att utredas och bearbetas.
Tillsammans är vi starka! Vi behöver alla hjälpas
ått

Aktiviteten 1O kronor till Assyrien
Då situationen i Irak blivit mycket hotfull för
folket, önskade SKA liksom de flesta assyriska
organisationer och föreningar att kunna göra
något för framförallt det assyriska folket. För
att eventuella aktiviteter skulle få största
möjliga genomslag ansåg vi att det bästa vore
om vi som på olika sätt arbetar för assyrierna
kunde samordna våra insatser. Viktigt i en

sådan process är att aktivera och inte

passivisera de olika organisationernas insatser.
Varje organisations speciella möjligheter måste
tas tillvara så att alla känner sig behövda och
kan vidareutveckla sina speciella särdrag.

uvuda nsva ret för förva ltn i ngen av i nsa m I i ngen

"10 kronor tillAssyrien" handhas av styrelsen
för Svenska Kommitt6n för Assyrier", SKA, i

Tillsammans borde vi kunna göra stora insatser.
Av bland annat den anledningen inbjöd SKA

representa nter för

assyriska orga n isationer
och föreningar till ett möte den 26 maj 2003.
ol i ka

Många organisationer och föreningar var
representerade vid mötet. Diskussionen var livlig
och ledde fram till att en speciell arbetsgrupp
utsågs med uppdrag att lägga fram förslag till
en handlingsplan. Oå aet kanske kan vara av
ett visst intresse återges Margareta Viklunds

inledningsanförande

vid detta

första

gemensamma möte.

Arbetsgruppen Föftroendegruppen som består
av: Margareta Viklund, Dinkha Elia, George
Aydin, Yusuf Dikmen, Ubalit Shabo och
Nabil Tomi arbetade sedan vidare med olika
tankar och id6er om hur man skulle hjälpa
assyrierna på bästa sätt, Förslag till projekt
för att bistå assyrierna diskuterades. Kontakter
togs med assyrier i Irak för att efterhöra deras
önskningar och behov. De forslag till projekt,
som diskuterades, återges nedan.

Förslag till projekt för att
bistå assyrierna i lrak,

medmänniska, kan inte bara stillatigande och
utan aktiv handling passivt iaktta det som nu
händer i Irak, framförallt när det gäller våra
assyriska bröder och systra4 släktingar och
vänner.

Hur få ekonomiska medel?
Vi, olika assyriska organisationer och föreningar

i Sverige, har med

Svenska Kommittdn för

Assyrieq SKA, som huvudansvarig, beslutat att
göra en omfattande insamling for det assyriska
folket i första hand i Irak. Vår id6 är att varje
assyrier i Sverige skall under det närmaste året

betala in minst 10 kronor varje månad
postgironr 28 31 66

-

på

7.

Om det nu finns cirka B0 000 assyrier i Sverige
skulle således varje månad kunna samlas in
800 000 kronor för de behövande och till olika
projekt i lrak. Väl medvetna om att det av
skilda skäl inte är möjligt att få in alla de medlen,

skulle ändå en del av den summan vara ett
fantastiskt underlag som grund för de olika
projekt som vi planerar, och som vi också räknar
med skall få Ut.a. Sida-stöd,

Inledning

Pengarna kan också vara en bas för olika
Enligt olika uppgifter finns iSverige för assyriska grupper att söka bidrag ifrån för att

närvarande cirka B0 000 assyrier. De kommer
från många länder; men främst från Turkiet och
Mellanöstern. En storgrupp kommerfrån Irak.
Historiska och nutida skrifter berättar om det

bedriva olika projekt i överensstämmelse med
i nsa m I i ngsprojektets i ntentioner och stad ga r.

Självklart kommer pengarna att noggrant
redovisas. Juridiskt rättsligt fastställda regler

assyriska folkets svåra situation isåväl för insamlingen är en grund för vårt åtagande.
förgången tid som i nutid. Som ett kristet folk
Sä rski lda a u ktoriserade revisorer ska I utses.
bland folk med andra religioner har de under
I

århundraden utsatts för förföljelser och etnisk
rensn i ng.
De har också kommit i kläm och mer eller mindre

Förslag

till

projekt.

Mat, vatten och mediciner.

osynliggjorts vid olika interna och externa Enligt uppgift från svenska assyrier, som nyligen
besökt Irak, sägs situationen for assyrierna i
ko nfl i kter. Genom å rh u nd raden av förföljelser
har de ändå lyckats bevara sin identitet, sitt norra Irak vara relativt god i jämförelse med
situationen för assyrier i t ex Mosul och Bagdad.
språk och sin religiösa tillhörighet.
Assyrierna
som finns i och omkring Arbil harför
Vi som är mer lyckligt lottade och har fått vår
närvarande
mat och vatten for dagen, medan
hemvist i ett demokratiskt land med allt vad
det betyder i form av ansvar också för vår

ii[A5nE*]å&aE:]

människorna i Mosul, det övriga Ninevehområdet och Bagdad har det mycket svårt.
Inget fungerar där. Exempelvis sophögarna
växer på gator och torg, avloppssystemet
fungerar ihte, kriminaliteten är hög och våldet
är omfattande. Det råder också stor brist på
mat, vatten och mediciner.
Den akuta insatsen behöver således göras

de

värst

- Kontakta olika organisationer

-

Göra speciella utbildnings- och
informationsprogram i radio och W
- Anordna seminarier för representanter

för

MM, MM

Demokratiprojekt

i

drabbade områdena.
rbetscentra l/ko nta ktorga n i sation/
kontaktperson med representation för det
assyriska folket behöver inrättas på plats så
fort som möjligt för att få fram underlag till

- Projekt för språkets bevarande.

Exempelvis stödja den assyriska
undervisningen genom att satsa på

-

förslag på projekt och konkreta hjälpinsatser.

Information på det assyriska språket
Det politiska läget är fortfarande mycket

-

instabilt i Irak. Fruktan och oro inför framtiden
är förståelig och påtagli9. Särskilt bland det
folk som under århundraden trakasserats och
förföljts. Innan det nya Irak tagit sin form,
funnit sin struktur och legala stabilitet är det
angeläget att människorna på plats också
själva tar tag i det som de är kapabla att

-

hantera. Det kan gälla exempelvis

-

sophanteringen och andra allmänna och

-

individuella hygieniska nödvändigheter.

att hjälpa

människorna att

kunna ta tag ivardagens problem är information
och utbildning. Genom att understödja den

-

assyriska radio- och TV-verksamheten att
sända och producera särskilda program om
bl.a. demokrati, hygien och hälsa kan man till
viss del komma åt ae nuvarande problemen,

-

men också verka forebyggande. I det projektet

ligger också inrättandet av en fristående TVstation.

-

Projekt för att höja kvinnans status
- Kontakta kvinnorna för att efterhöra
deras speciella behov av hjälp och stöd
i demokratiseringsprocessen.
- Inbjuda till seminarium/seminarier
- Utarbeta material

irakiska

kvin noorga nisationer

Sa ma

Ett sätt för oss

svenska och

-

internatskolor och transport av elever
till och från skolor.
Projekt för att främja mångfalden
Projekt för att på olika sätt arbeta för

att assyrierna erkänns som ett
ursprungsfolk

Verka för att demokrati, folkrätt och
mänskliga rättigheter skall gälla alla.

mmanfatta nde projektförslag
Stödja byggandet av avloppssystem i
någon eller några av de ovan nämnda
städerna och/eller områdena
Hjälpa till att bygga upp system för

Sa

sophantering

Främja idrotten for flickor och pojkar
genom att bygga idrottsanläggningar
och hjälpa till med att organisera en
fu ngera nde id rottsverksa m het.

Etableraungdomscentra
Bygga upp kvinnocentra
Inrätta en TV-station och bygga upp
radio- och TV-verksamhet
Stödja undervisningen av det assyriska
språket (i nternatskolor och transporter
till och från skolor)
Demokratiprojekt
Projekt för att höja kvinnans status
Hjälpa assyrierna att återfå sin mark
och egendom
Arbeta för att assyrierna erkänns som
u rsprungsbefolkning

SKA - Svenska Kommittrån för Assyrier
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Miraklet på Stadion
Av: Moussa Esa

Medierna kallar det för skräll, jag vill nog snarare kalla det för mirake!. När
Södertäljes ishockey-stolthet, SSK, tappar ansiktet mot Djurgården är det Assyriska
som upprättar stadens heder genom att förnedra Djurgården i Svenska cupens andra
semifinal. Assyriska hade en tung period i inledningen av Superettan i år, När halva
serien var spelad hade laget förlorat tio av femton matcher och många av
supportrarna förberedde sig på en kvalfylld höst. Men redan tidigt visade laget på
god form när det gällde Svenska cupen.
Media har inte gjort en stor grej av Assyriskas
tidigare framgångar i Svenska Cupen, Segrarna
mot Örebro SK och IFK Göteborg antogs vara

engångsföreteelser som skulle få sitt slut i
semifinalen mot Djurgården. En journalist på
DN skrev till och med, inför kvaftsfinalen mellan
Djurgården-AlK där vinnaren skulle få möta
Assyriska, att vinnaren i den matchen skulle
sen få möta Elfsborg som redan kvalificerat
sig tillfinalen. Och många av Djurgårds-fansen
trodde väl att deras lag redan var i final och
valde därför att inte ens gå på matchen. Man
skulle ha förväntat sig att någon tidning skulle
göra ett stort uppslag på matchen och vinkla
den som David mot Goliat-matchen, men det
var ingen tidning som bemödade sig. Orsaken
är att de underskattade Assyriska.

De gav allt men misslyckades. Fråga Zoran
Lukic. Jag hörde att han i halvtid sagt att

Djurgården omöjligt kunde vända på O-+
underläget och motiverade det med att hans
spelare var mentalt nedbrutna efter Assyriskas
chocköppni ng.

Det gjorde däremot inte Djurgården, som ställde

Det är bara att inse att när spelarna i årets
upplaga av Assyriska är motiverade så finns
det inget lag som kan matcha dem. De spelar
ingen feg tjongfotboll, som de flesta lagen i
Superettan och Allsvenskan gör, utan de har
nästan alltid uppfinningsrika lösningar att ta
sig ut ur eget straffområde. Mittfältet har både
defensiva och offensiva kvalit6er och anfallet
är tillspetsat effektivt. När man även till hösten
har hittat rätt inställning så har lagets hjärta
vuxit. För det var mycket hjärta på plan ikväll
(läs torsdag kväll). Man kan aldrig underskatta

upp med bästa manskapet. Efter utskåpningen

ett sådant lag. Skulle Elfsborg, mot all förmodan

handlade om ren och skär underskattning från
spelarnas sida. Man pratar inte om Assyriskas
elega ns, uppfinni ngsri kedom, spelskickl ig het,
respektlöshet och framför allt effektivitet.

få nora något om Assyriskas bedrift på radion.

mot Ajax i vänskapsmatchen några dagar göra det i finalen, så står Assyriska, Södertäljes
tidigare ville man bjuda fansen på bra fotboll. stolthet, som svenska cupmästare 1:a
Däriör är det pinsamt att läsa bortförklaringar november 2003.
som går ut på hur Oåtigt Djurgården spelade,
vilken dålig inställning de hade och att det PS. På vägen hem från matchen försökte jag

Det förutsätter man att ett Superettan lag
inte skall ha när man möter regerande
allsvenska mästarna och tillika cupmästarna.
Djurgården försökte allt de kunde men alltid
fanns där någon assyrier som avväpnade dem.

Sportnyheterna som g ick på P4 23:oo
rapporterade från Damallsvenskan och
Elitserien i ishockey, men inte ett ord om
Svenska Cupen och miraklet på Stadion. Varför
blir jag inte förvånad? DS.

Källa: www.assyria.se
Publ iceringsdatum : 2003- 10- 16

Assyriska utklassade Djurgården
David slog Goliat (igen!)
Av: Robil Haidari
Medierna har länge ignorerat Assyriska och DN hade dessutom oerhört nonchalant
eliminerat oss ur Cupen i en artikel av sportjournalisten Jesper Möller där han helt
hoppade över det faktum att Assyriska också var klara för semifinal i Cupen. Men på
Stadion gjorde Assyriska det omöjliga möjligt när David besegrade Goliat precis som
i den bibliska förlagan. Djurgården blev utklassade både på plan och på läktaren när
Assyriska vann semifinalen i Svenska Cupen med O-4.

- Att slå Djurgården med 4-0 på Stockholms
stadion i en semifinal i svenska cupen, det är
otroligt, sa Conny Karlsson, tränare i Assyriska.
Assyriska behövde definitivt inte skämmas för
vinsten. Tvärtom var det en mycket välförtjänt

Och redan då insåg den högljudda bortaklacken

färdigheter när Ghassan Heamed och Zoran

gjorde en strålande löpning på högerkanten,

landslagsmannen Babis Stefanidis och lurade
upp honom på läktaren.

försvarare och mycket pricksäkert placera 02 utom räckhåll för landslagsmålvakten
Isaksson. Men han nöjde sig inte med detta
utan bara några minuter senare/ efter ett
vackert väggspel med Ivan Isakovic, blev han
helt frispelad bakom Djurgårdens backlinje och
ensam med Isaksson gjorde han inget misstag.
Iskallt fintade han Isaksson åt fel håll och
rundade honom för att därefter placera 0-3 i
öppet må1. Skratten var därmed ett faktum.

Målfyrverkeriet inleddes annars av stabile
mittbacken Pierre Bengtsson som redan i den
10:e spelminuten kunde nicka in Ivan Isakovics
hörna till 0-1 via Andreas Isakssons fingrar.

seger och man visade upp ett mycket att en praktskräll var att vänta.
underhållande spel och bjöd på teknisk och
snabb anfallsfotboll trots en defensiv Och en kvart senare klev lagets gunstling
startuppställning. Assyriskas backar visade Christos Christoforidis in i handligen. På en
också isedvanlig ordning prov på sina vacker framspelning av Pagguy Zunda, som

Manovic flera gånger tunnlade U2l- kunde han istraffområdet vända bort

Conny Karlsson ber heller inte om ursäkt på
presskonferensen.
- Jag tycker inte att det är orättvist heller, vi
spelar en fotboll som är väl så br.a som
Djurgårdens i den här matchen och tar vara
på våra chanser. Vi spelar bra mot lag där vi
tvingas spela i ett lite högre tempo, framför
allt när vi tvingas stå lite ur underläge, säger
han.

Segern var en taktisk manöver från Karlssons

sida när han frångick det ordinarie

sin

En kvart senare satte Pagguy Zunda spiken i
kistan när han på en djupledsboll från Joel
Riddez enkelt kunde placera 0-4 mellan benen
på en chanslös Isaksson. I halvtidspausen sa
en upgiven Zoran Lukic, tränare i Djurgården:
- Det här kan vi aldrig vända. Det händer bra
en gång per tusen år.

spelsystemet 4-4-2 och gick över till 4-5-7.
Främsta anledningen tilldenna omstuvning var
egentligen den skada som inlånade anfallaren
Kabba Samura ådrog sig i samband med
matchen i Superettan mellan Assyriska-Sylvia Efter halvtidspausen fortsatte Assyriska sitt
och därför inte kunde spela från start. Istället respektlösa spel och hade flera bud på
fick lagets suveräne skyttekung Christos ytterligare måI. Xabba Samura fick komma in
Christoforidis klara sig ensam på topp. Och som istället för Christoforidis och var ytterst nära
han gjorde det! Istället var nyttige lagkaptenen att runda Isaksson och utöka ledningen
Michael "Borken" Borgqvist tillbaks från den omedelbart. Men när Djurgården tappade
skada han ådrog sig mot Kalmar FF i serien.

humöret och lagkaptenen Markus Karlsson blev utvisad efter att ha knockat Zunda med en
armbåge tappade matchen mycket fart.
En uppgiven Sören Åt<eOy kunde bara skaka på huvudet åt eländet efter matchen:

- De är närmare 5-0 än vl är4-1, så det är bara att lyfta på hatten.

Finalen Assyriska-Elfsborg kommer att spelas på Råsunda den 1:a november kl 15.30 och dit
väntas storpublik från hela Europa. Det är nåmligen inte bara assyrier som hejar på Assyriska,
utan laget representerar samtliga minoriteter i hela världen och har många supportrar även
utanför Sverige.

Källa:www.assyria,se
Publiceringsdatum : 2003- 10- 16

Zelge Fans Tifo
Zelge Fans, Assyriska FFs officiella supporterklubb, skapade en 52 x 3O m stor flagga
till Svenska Cupen finalen 1 november 2OO3, mellan Elfsborg och Assyriska. Den
största flaggan som någonsin visats upp på Råsunda Stadion! Skapelsen har fått stor
uppmä rksamhet i världen.

ffi

NYhetsurklipp

Elfsborg och Umeå vann r
Assyriska stod för festen

Av: Lasse Sandlin

Stundtals är fotbollen överraskande logisk, Som när tvåan och trean i
damallsvenskan tvingar en cupfinal till förlängning. Som när den
herrallsvenska tian besegrar superettans tia med odiskutabla 2-O. Som
när matchvinnarna och finaldagens enda målskyttar heter Hanna Ljungberg
och Lasse Nilsson. Grattis Umeå IK! Grattis IF Elfsborg!
Medan damfinalen var spännande och
omväxlande med chanser åt UåAa nått ocn
avgörandet dröjde ända in i den 103:e minuten,
så avgjordes herrfinalen i praktiken redan efter
tre minuter och 20 sekunder.

gåda de avgörande målen efter katastrofala
misstag i Malmö FF:s och Assyriskas försvar:
först var det en stressad MFF-back (Jenny
Engwall) som inte lyckades rensa undan bollen
utan bara lyfte den bakåt över eget huvud, så
att Malin Moström snodde den och kunde spela
ut till vänster till Anna Sjöström som hittade
en fri Hanna Ljungberg i mitten - 1-0, ridå:
sedan var det en spänd mittback i Assyriska
(Pierre Bengtsson) som skulle nicka en långboll
bakåt till egen målvakt men som inte gjorde
det bättre än att Lasse Nilsson kunde snappa
upp den och lägga bollen mellan benen på
målvakten - 1-0, nästan ridå.
Elfsborg fick alltså i finalen den matchstart som
Assyriska hade behövt och som man också fick
OåAe i kvartsfinalen mot IFK Göteborg och i
semifinalen mot Djurgården. Mot Blåvitt 1-0
(Ivan Isakovic) i femte minuten och 4-0 efter
20, Mot Djurgården 1-0 (Pierrre Bengtsson) i
tionde minuten och 3-0 efter 24.

Jobbade i uppförsbacke
Nu fick Assyriska i stället jobba i uppförsbacke
hela tiden, men faktum är att Elfsborg ändå

inte på eget spel skapade några chanser

-

Samuel Holm6ns direktskott, suveränt räddat
med en benparad av Erland Hellström, kom på
nickpass från motståndare - förrän Conny
Karlsson satte in Kabba Samura och bytte från
4-5-t ttl 4-4-2. Oå AroiOe det bara en minut,
innan en höghoppande Lasse Nilsson kunde
nicka in 2-0 på Jonas Lund6ns vältajmade boll
från höger. Men även då handlade det om liten
bjudning från Assyriskas backlinje, denna gång
från en slappt markerande Johan Ländin.

- I dag såg vi skillnaden mellan allsvenskan
och division 1, som Conny Karlssons efteranalys

löd. Den assyriska drömmen om Europa gick
alltså i kras redan efter knappa fyra minuteq
och några riktigt bra tillfällen att reparera
fadäsen hade man inte, även om den härlige
teknikern loel Riddez var nära några gånger.
Längst fram var Christos Christoforidis totalt
ensam och så påpassad av duon Kristoffer
Arvhage-Joa ki m Alexa ndersson, att Elfsborgs
intresse för denne snabbe 21-åring möjligen
svalnade. Ändå ar det Assyriska vi ska tacka
för att finalerna blev en fest - vilken härlig
hyllning AFF-klacken till exempel gav Umeås
vinnande lag! - och för den Sverige-reklam
som MEDYA TV:s utsändning till hela 87 länder
måste innebära.
Källa: Aftonbladet
Publiceringsdatum : 2003- 1 1-02
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Tema 6:
Svenska Cupen

k

