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En utav de roligaste aktiviteterna under festivalen var att 
visa hur man gjorde ”Kutle” motsvarigheten till kroppkakor 

Ledare 
 
Aziz Poli, ordförande 

 

- BKF:s ungdomsverksamhet ärpå frammarsch 

- Assyrierna i fokus 
 
Att skriva och sammanfatta aktiviteterna i en förening som Bethnahrin Kulturförening (BKF) under ett helt 

år, är ganska tidskrävande och svårt. Men samtidigt är det också spännande och roligt att spola filmen 

tillbaka och ha nytta av det som har varit ännu en gång med hjälp av tankar och bilder. Utöver det som 

BKF`s medlemmar har skapat i föreningen vill man självklart ha en liten blick över det som har hänt världen 

över som berör vårt folk, både positivt och negativt. Ur BKF`s synvinkel kan vi konstatera att aktiviteterna 

har gått framåt hos alla sektioner i föreningen.  

 

En lyckad verksamhet förutsätter välplanering 
Till att börja med har huvudstyrelsen haft 15 protokollförda sammanträden där man har följt presidiets möten 

och tagit beslut efter att man har förankrat olika frågor hos medlemmar och de andra sektionerna. Tack vare 

det har vi inte haft några svårigheter eller tvister i BKF för att förverkliga våra beslut under verksamhetsåret. 

Tillsammans med alla sektioner: Ungdomsstyrelsen med sina Ungdomar i föreningslivet (UFL), Assyrian 

kids, Idrottskommitéerna - både för dam -och herrlagen i fotboll, Kvinnosektionen med aktiviteter riktade 

mot kvinnor, Kulturansvariga med sina kulturella aktiviteter liksom folkdanser, musikskola och den 

lovordade teaterverksamheten som har varit toppen, har lyckats med de planerade aktiviteter som vi brukar 

komma fram med under planeringskonferensen som genomförs varje år. Årets planeringskonferens har varit 

i två etapper, först förberedning och förankring av aktiviteterna i föreningslokalen och sedan diskussion samt 

fastställandet av aktiviteter för år 2005 på en kryssningsbåt. Sammanlagt deltog 43 personer av olika 

sektioner och ålderskategorier. 

 

ASHARIDU  Festivalen 
Bland den mest anmärkningsvärda verksamhet, 

som tog mycket tid och kraft samtidigt som den 

blev en av dom största aktiviteterna hos assyrierna i 

Sverige och i Botkyrka kommun, är den 

oförglömliga - en av dom bästa 

ungdomsfestivalerna – ASHARIDU festivalen som 

hade ett rikt innehåll med bl.a. musik, konst, 

folkdans, föredrag, matlagning, fotboll och inte 

minst 3 stora fester som lockade många personer i 

alla ålderskategorierna från alla möjliga hörn, både 

från Sverige och utlandet. Sammanlagt fick vi kring 

8000 besökare vilket är en bra siffra för att var 

första gången. ASHARIDU festivalen som blev en 

succé och som alla kommer att prata om med 

glädje och stolthet, organiserades av Assyriska 

Ungdomsförbundet i Sverige (AUF) och 

Bethnahrin Kulturföreningen i Botkyrka. Det var både slitsamt och tidskrävande, dock med mycket tålamod 

och prestation av omkring 120 personer som jobbade dag och natt för att förverkliga den gigantiska, 

välplanerade festivalen. Samtidigt var det en utmaning för BKF och dess medlemmar som tog hela ansvaret 

på sig för att genomföra ett så stort och ganska omfattande evenemang som fick stor uppmärksamhet. Utan 

BKF`s medlemmars stora satsning och hjälp från andra Assyriska föreningar och olika instanser – med AUF 

i spetsen, skulle vi inte ha lyckats så stort. Det är därför jag vill passa på och tacka alla organisationer; först 

och  

främst Botkyrka Kommun med sina olika förvaltningar, AUF med sina föreningar, Våra sponsorer, 

fantastiska vakter, personalen i Brunna IP, alla individer som hjälpt till och sist men inte minst alla BKF`s 

hjältar med Tuma Duru i spetsen. 
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Stagnerat ungdomsverksamhet till förmån för festivalen 
Ungdoms verksamhet var inte den bästa i år, men framgångsrik på många håll. Ungdomsstyrelsens strategi 

var att satsa på utåtriktade aktiviteter och samtidigt driva den rutinerade verksamheten i BKF`s lokaler. 

Bland de märkvärda jobb de har gjort är bl.a. planering och genomförande av sommarläger verksamhet för 

barn mellan 8-14, Vara huvudpelare för Asharidu festivalen, satsa på idrotten, vara aktiva i AUF`s 

verksamhet samt stötta de andra Assyriska föreningarnas ungdomssektioner för att komma i gång. Med 

glädje och stolthet kan jag säga att det som ungdomarna har gjort gav mycket bra resultat. Barnens 

sommarläger blev mycket lyckad, Asharidu var toppen, herr fotbollslaget gick upp en div. från 7.an till 6.an, 

dam laget har kommit i gång med stor uppmärksamhet och var de duktiga under säsongen trots att 

majoriteten av tjejerna är nybörjare i fotboll. Samtidigt har andra Assyriska föreningars ungdomar i 

närområdet blivit inspirerade och börjat visa framfötterna. Stort tack till våra ungdomar i BKF. 

I den kulturella delen, har vi haft många framgångsrika aktiviteter i teater, musik och folkdanser. BKF`s 

teatergrupp spelade totalt fyra sketcher som innehöll olika samhällsproblem inom olika områden och 

sammanhang, samt gav ut en videofilm om pjäsen ”Vart ska vi ta vägen nu?”. Sammanlagt är 30 barn och 

ungdomar involverade i gruppen. Musikskolan fortsätter som vanligt. I år har vi haft 13 elever i genomsnitt 

per termin. Kursdeltagarna har avancerat mycket i ämnet och de har börjat uppträda vid små evenemang. 

Danskursen har också fått ny form. Den växer och växer. I dags -läget finns det mer än 20 deltagare. Även de 

har börjat uppträda vid olika sammanhang trots att många av dem är nybörjare. Men på föredrag och debatt 

sidan, har vi varit sämre i år om man jämför med gångna åren. Vi har inte hunnit satsa på den biten förutom 

enstaka föreläsningar. Detta berodde på att hela föreningen har varit mycket upptagen med det stora 

evenemanget Asharidu (under Asharidu har vi haft åtta stycken föreläsningar i olika ämnen av olika 

författare och forskare i högre grad).  Det assyriska Julbordet blev utmärkt för andra året i rad. Doften kring 

de 80 olika assyriska maträtterna och bakelser från hemlandet Bethnahrin drog många matälskare och gäster 

till BKF´s lokaler. Samtidigt festade omkring 45 barn med barnvakter i en annan lokal i Hallunda. Det var 

verkligen väl- samordnat med en öppen buffé med mycket goda exotiska maträtter från Bethnahrin. 

Det finns mycket mer att skriva om BKF`s verksamhet, som jag sa i början, det är svårt att sammanfatta. 

Eftersom vi har en bred verksamhet i olika grenar. Men det får duga för nu! 

Nu kan jag ägna mig åt det som har hänt under det gångna året och som berör Assyrierna världen över. Om 

vi kastar en blick över de positiva resp. negativa händelser som skakat hela vårt folk, oavsett i vilket land vi 

lever, kan vi kanske förstå  vilken situation vi befinner  oss i nu!  

 
Irak 
Omständigheterna i Iraq är inte stabila trots Saddams och Baath regimens fall. Situationen för Assyrierna har 

blivit ännu värre. Attackerna mot befolkningen i städer, kyrkor och samlingslokaler fortsätter oavbrutet. 

Oskyldiga människor mördas varje dag. Ingen känner sig säker förutom dem som planerar den politiska 

framtiden i landet. Vad gör våra politiska partier och religiösa ledare förutom att splittras och hamna i 

främmande makthavares rävspel? Folk har börjat fly från sina trakter på nytt för att få skydd.  

 
Syrien 
Syrien har också kommit igång med sin dolda politik mot minoriteterna den sista tiden. Assyrierna som har 

varit lojala under alla regimer, mördas nu på öppen gata. Dem som kritiserar och protesterar på fredliga sätt, 

fängslas och torteras på omänskligt sätt. Folk är uppskrämda och rädda för att det kan vara början till ett nytt 

folkmord i området. Vad gör våra politiska partier, organisationer (de får ingen legalitet) och religiösa 

ledare? Döljer dem sig fortfarande bakom den möglande och närsomhelst fallande diktaturen och dess 

nationalistiska regim? Är det inte dags att röra på sig och vara på folkets sida för att bryta sönder de 

traditionella ställningstaganden, nämligen ”Tysthet och Lojalitet”.  

 

Turkiet        
Turkiet har fått klartecken för eventuellt medlemskap i EU, trots sin smutsiga historia som är fullt av 

massmord och tragedier på icke turkiska och muslimska folkgrupper. Ex. bara under första världskriget 

mördades kring en och en halv miljon kristna assyrier, armenier, greker och mm. Det fattas fortfarande 

mycket när det gäller mänskliga rättigheter och synen på demokratin. Majoriteten av befolkningen är 

fortfarande fundamentalister och chovenister och är ute efter en islamisk revolution. Det som skrevs i media 

om de ”positiva” förändringarna som gjorts på senare tiden, är bara på papper, och långt ifrån verkligheten. 

Jag har svårt att tro att detta kommer att fungera i praktiken. Eftersom Turkiet och dess dubbel sidiga politik 

och moral är känd sen långa år tillbaka. Om Turkiet anpassar sig till EU (vilket som jag verkligen vill), då 

kommer det att ske stora förändringar i hela mellanöstern. Vi får hoppas på det!    
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Det fatala  beslutet    
Syrien, Iraq och Turkiet är aktiva medlemmar i den Muslimska Gemenskapen som har tagit beslut under 

1980 talet i sin sammanträde i Pakistan, angående kristnas existens i mellanöstern. Beslutet som togs innebar 

att fram till 20- hundra talet skall ingen kristen existera i hela området. Antingen får de fly eller konvertera 

till islam. Eftersom omständigheterna inte gav möjlighet att genomföra beslutet till 100 %, har man nu 

chansen att prova på nytt - oavsett vilken regim dem har. Alla ovannämnda länder försöker fortfarande nå 

målet med alla möjliga medel. Vad gör dem demokratiska och mänskliga länderna i väst? Hur skyddar man 

dem förtryckta och svaga? I praktiken går alla efter sina politiska och kommersiella intressen! Vad gör våra 

politiska partier, organisationer - så väl profana som religiösa?  Inget! De är naiva och lättlurade. Det är 

därför det inte sker några gemensamma reaktioner när det händer något omänskligt i något av de här 

länderna. Den dagen vi tänker realistiskt och opartiskt och lämnar prestigen åt sidan, då kan vi samla våra 

krafter och reagera tillsammans när det är dags att sätta stop för faran som hotar oss! 

  

Ljusglimtar i horisonten 
På den andra sidan har Assyrierna gjort stora framgångar som ger både hopp och ljusa tankar 

om förbättring i framtiden. Den största utvecklingen blev det på den mediala verksamheten. 

I dags läget har vi 6 till 7 TV kanaler som sänder olika program på assyriska i bägge dialekterna, öst -och 

västassyriska. En sådan utveckling som är ett måste i den moderna tiden, är den största revolutionen som vi 

har nått fram till på senare tid. Ett jätte GRATTIS till de institutioner och organisationer som ligger bakom 

Ashur TV, Assyria Sat, Programmet i Roj TV, Suroyo TV m.fl.  och med förhoppning om att de här TV 

kanalerna gör objektiva och nyttiga program som gagnar vårt folk och samtidigt att de är och förblir 

självständiga. 

 

Assyrierna i den politiska arenan 
En annan framgång är att våra ungdomar som har vuxit i diasporan, har insett vikten av att vara aktiva i den 

politiska arenan. De har satsat och tagit sin plats och ansvar i det sociala och politiska området i de länder de 

bor. I dagsläget har vi ganska många ungdomar som har gjort stora framsteg och etablerat sig i landets 

politiska partier och lyckats klättra upp i karriären. Sådan utveckling förstärker självförtroendet hos folket. 

T.ex. utnämningen av  Ibrahim Baylan till utbildningsminister posten i den Svenska Regeringen är en stor 

framgång i vår mer än 100 åriga historia i diasporan. Han är den första assyriern som har gått så lång i 

politiken. Det här är bra exempel på hur demokratin fungerar. Vi är stolta över våra politiker och 

rekommenderar våra ungdomar att vara aktiva i politiken. Här med vill jag passa på och gratulera Ibrahim 

och önska honom och den svenska demokratin all lycka.  

 

Assyriska FF - Allsvenskan 
En av dem största framgångarna genom idrotten och speciellt i fotbollshistorien bland assyrierna är ju den 

kända Assyriska FF fotbolls lags uppgradering till högsta svenska divisionen, Allsvenska. Det här är faktiskt 

en historia både för Assyrier och Svenska fotbollen. Alltså från botten till toppen på kort tid för en förening 

som har knappt resurser för att klara av sin verksamhet. Att samla och aktivera tusentals ungdomar som 

Assyriska FF gör och att för första gången spela i Allsvenskan är det största framsteg någonsin inom idrott. 

Självklart är vi stolta över AFF och vi kommer att stötta dem med hela hjärtat. Stort tack till AFF och god 

fortsättning i Allsvenskan. GRATTIS. 

PS! Mer om ovannämnda aktiviteter och händelser hittar ni lite längre fram i boken. 

 

Sammanfattning 
Om jag ska avrunda det hela; kan jag konstatera att det har varit många händelser och ett framgångsrikt år 

både för BKF och Assyrierna i hela världen. BKF och dess medlemmar har fått mycket uppskattning både 

hos Botkyrka Kommun och andra myndigheter runtomkring. Vi fick ekonomiskt och moraliskt stöd av alla 

institutioner och organisationer som vi har haft samarbete med. Det är därför föreningens medlemsantal har 

ökat från 395 (2003) till 447 (2004) och det ekonomiska läget har blivit mer stabilt för att vi har fått 

tillökning hela tiden både i form av verksamhetsbidrag från kommunen och andra bidrag från 

projektansökningarna. Vi från föreningens sida är mycket nöjda och tacksamma över uppskattningen som vi 

har fått. Assyrierna stod i fokus i världspressen för sina politiska, idrottsliga och mediala framsteg. Vi är 

stolta över alla dess framgångar och hoppas att den här utvecklingen fortsätter även i framtiden. Nu är det ett 

nytt verksamhetsår framför oss. Vi får ta nya tag och gå framåt! 

 

Aziz Poli, BKF`s ordförande  
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Medlemmar från BKF och Assyriska Föreningen i 
Norrköping dansar tillsammans under ett besök till 
Norrköping. 

Sekreteraren har ordet: 
”Efter Asharidu: tillsammans kan vi klara  

vad som helst!” 
Afram Yakoub, sekreterare 
 
Som ganska nybliven styrelsemedlem i BKF har 

jag kommit att inse vilken viktig roll föreningen 

har för oss Assyrier i närområdet. I en tid full av 

osäkerhet och angrepp mot Assyrien känner jag 

att BKF erbjuder en oas en fast plats där jag kan 

känna att jag kan dra mitt lilla strå till stacken. Jag 

önskar att Assyrierna i vårt ockuperade Assyrien 

hade samma frihet som oss. Att bilda föreningar 

som BKF och sprida och stärka den underbara 

Assyriska kulturen utan censur.  

Senaste året har varit som alltid fullt av aktiviteter 

många små men även större sådana. 

Asharidu festivalen kom att bli BKF’s utan tvekan 

största projekt sedan föreningen bildats sju år 

sedan. Efter Asharidu börjar man faktiskt inse och 

tro på att tillsammans kan vi klara av vad som 

helst. BKF har ännu en gång bevisat att 

organisation är vår sak. 

Om inte annat så borde denna 

verksamhetsberättelse ses som ett fint exempel på 

organisationsförmåga och ansvarstagande. 

En mer utförlig redovisning för senaste årets 

aktiviteter finns längre fram.  

Framöver planeras en språkkurs för alla som vill 

lära sig skriva och läsa Assyriska. 

Det är tänkt att finnas en kurs för vuxna och en för 

de yngre. Om en sådan kurs förverkligas kommer 

BKF återigen att stärka sin ställning som en riktig 

kulturell förening. Som vi alla vet är just språket 

det fundament som all annan kultur vilar på. Utan 

Assyriska språket ingen Assyrisk kultur.  

Det måste sägas att BKF’s alla sektioner är 

delaktiga och aktiva i föreningens arbete, från 

ungdomssektionen till kvinnosektionen. Alla ska 

ha ett stort tack för sitt engagemang. 

Med tanke på att allt jobb är ideellt är det otroligt 

hur många det är som ställer upp och förverkligar 

alla projekt och aktiviteter.    

Något som BKF bör berömmas för är föreningens 

förmåga och vilja att samarbeta med alla 

föreningar och organisationer som delar BKF’s 

syn på demokrati och jämställdhet. 

Genom vårt samarbete med andra får vi en chans 

att utbyta erfarenheter och lära oss hur andra har 

löst problem som kan uppstå för alla föreningar. 

Nu ser vi fram emot ett nytt år och nya aktiviteter. 

BKF har alltid förnyat och strävat efter att 

förbättra sig självt och det är i den andan vi tänker 

fortsätta. Vi ska fortsätta sträva efter att vara en 

förening av medlemmarna och för medlemmarna.   

 

 

BKF:s Målsättning 
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 2002. Följande är BKF´s målsättning: 

 

§ att vara förenade organ för de assyrier som bor inom dess verksamhetsområde 

§ att vårda det assyriska kulturarvet och verka aktivt för att bevara och utveckla det 

Assyriska språket 

§ att stödja assyriernas olika strävanden med målsättning att uppnå jämställdhet mellan 

assyrierna och landets majoritetsbefolkning 

§ att arbeta för assyriernas anpassning till aktiva medlemmar i det svenska samhället 

och för deras utveckling till en två språkig befolkningsgrupp. 

§ att verka för jämlikhet  mellan män och kvinnor 

§ att representera assyrierna i Botkyrka kommun 

§ att hålla förmedla kontakt med myndigheter som assyrierna kommer i kontakt med. 
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   Årsmöte  hölls den 7 mars 2004.  

   Styrelsemedlemmar  

 har varit följande efter konstituerandet: 

Aziz Poli,   ordförande 

George Aydin,  v. ordförande 

Afram Yakoub,  sekreterare 

Sabo Saldamli, kassör 

Yildiz Kerimo,  kvinnosektionsansvarig 

Fehime Poli,   -:- 

Yuvana Poli,   -:- 

Enkido Poli,  suppleant 

Ninib Aydin,   -:- 

Revisorer: Behiye Poli och Irfan 

Kerimo 

Valkommitté: Murat Poli, Seman 

Kahlaji, Edvart Kerimo, Rahel Poli 

Styrelsemöten – styrelsen har 

under verksamhetsåret  hållit 15 

protokollförda sammanträden 

 

Presidiemöten – medlemmarna under 

ledning av styrelsen har haft 46 

presidiemöten, d.v.s. varje måndag. Dessa 

möten liksom gångna åren fortsätter att vara 

föreningens drivande motor där alla 

medlemmar har möjlighet att vara med och 

påverka föreningens verksamhet. 

Antal medlemmar har ökar med  

64 personer – från 380 till 444 medlemmar. 

Detta är naturligtvis är mycket positiv. 

Anledningen till ökningen är de 

medlemsförmåner som tillämpas inom 

föreningen samt den  ökade barn och 

ungdomsverksamheten. 

Personal omsättningen har varit 4 ½ 

tjänster. Samtliga personal är finansierade 

genom statlig lönebidrag där BKF får 90 % av 

den totala lönekostnader. 
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Årets verksamhetsrapport: 

Det känns roligt att se ett års arbete i en bok!   
 

George Aydin, v. ordförande 

 
Rapporten för verksamhetsåret 2003 som var över 200 sidor blev en stor 

framgång för BKF. Innehållet som speglade föreningens verksamhet under 

året,  har  på så sätt även dokumenterat ett helt års verksamhet som omfattade förutom föreningens aktiviteter 

bl.a. fem tema som handlade om assyrier världen över, om de mest uppmärksammade händelser. 

När boken var färdigtryckt delades den som vanligt till samtliga medlemmar. Förutom det har boken skickats 

till alla föreningar tillhörande ARS samt till kommunala instanser och till många andra personer såväl från 

kommunen, som från egna gruppen som kom i kontakt med BKF.  Syftet är naturligtvis är att marknadsföra 

föreningen hos kommunen, visa till övriga föreningarna om BKF verksamhet för att på så sätt bidra till deras 

utveckling genom de aktiviteter som BKF har genomfört under ett helt år. 

Det första intrycket man har iakttagit hos personer som fick boken var deras förvåning och beundran. Men 

ändå fick man höra kommentarer om varför ett så stort arbete! Är det inte överdrivet att göra ett så stort 

arbete? Etc.  

Utifrån de erfarenheter vi haft är att ett så stort arbete är nödvändigt. Inte minst för att marknadsföra 

föreningen hos de instanser där man söker bidrag för aktiviteterna som föreningen bedriver. Utan dessa 

verksamhetsrapporter skulle BKF inte ha fått de bidrag som hittills erhållits. Varje instans som handlagt 

BKF´s ansökningar om anslag har påverkats av de rapporter som BKF bifogat till resp. ansökan.  

Jag vill ge följande exempel för att berättiga mitt påstående. Under sommaren i 2004 har vi från BKF skickat 

ett ansökan om projektbidrag till Stockholms fotbollförbundet för satsning inom flickfotboll. Med ansökan 

skickade vi ett ex. av senaste verksamhetsrapporten. Det är första gången BKF ansöker om bidrag hos 

förbundet. Ingen hos förbundet kände till BKF´s verksamhet. När de fick se boken ringde handläggaren 

direkt till mig och uttryckte sitt beundran över föreningens verksamhet som framgick i boken och lovade att 

handlägga projektansökan på bästa sätt. Under oktober fick vi beskedet att BKF beviljades den högsta 

anslaget som är 75.000 kr. (bland ca. 2500 föreningar var det bara två föreningar som fick den högsta 

beloppet. BKF och Brommapojkarna). 

En av de brister som råder inom assyriska föreningarna är att man saknar kunskaper att marknadsföra 

föreningens verksamhet, både i tal och i skrift. Under ett helt år bedriver man många aktiviteter. Alla dessa 

aktiviteter är värda att dokumenteras. Inte minst för att föra dessa erfarenheter vidare till kommande 

generationer. För att inte tala om de fördelar man kan åstadkomma hos de myndigheter som beviljar anslag  

som är i dagens läge är livsviktiga för föreningarnas  existens. 

Mitt råd till våra organisationer är att de måste på något sätt dokumentera sitt verksamhet. Det är inte så svårt 

att framställa en verksamhetsrapport som BKF gör varje år. Det är en planeringsfråga. Med dagens tekniska 

möjligheter, datorisering etc. kan man varje månad ge ut en bok Om man bara vågar ta initiativ. BKF är 

alltid beredd att hjälpa till med råd och  dela sina erfarenheter  med våra föreningar i detta området 

Lycka till! 
 

 
 

Socialdemokraterna i Botkyrka: 

BKF bedriver ett ambitiöst och seriöst 

föreningsarbete 
Socialdemokratern i Botkyrka värnar om ett rikt och aktivt föreningsliv. Vi  

har idag i vår kommun cirka 300 föreningar med många olika verksamheter.  

 
Att erbjuda medborgarna en meningsfylld fritid vare sig det gäller orientering  

eller läxläsning anser vi vara av stor betydelse. Att stötta och uppmuntra våra  

olika föreningar tycker vi är en viktig del av den kommunala politiken. Genom ett 

aktivt föreningsliv bereds individen en meningsfull sysselsättning på fritiden utifrån intresse och smak. 

Bethnahrin Kulturföreningens verksamhet är mycket uppskattad, föreningen har på ett väldigt skickligt sätt 

lyckats att integrera olika åldersklasser och intressen under ett gemensamt paraply. Den spännvid i form av 

olika aktiviteter som föreningen bedriver är imponerande med allt från damfotbollsverksamheten till 

pyjamaspartyn med Assyrian kids. 



  

 -         - 

VERKSAMHETSRAPPORT 2004 

www.bkf.se 

9 

 

Bethnahrin Kulturförening har visat att de bedriver ett ambitiöst och seriöst föreningsarbete. 

Asharidu festivalen på sensommaren 2004 var en väldigt lyckad tillställning för att nämna ett exempel. 

Många människor från olika länder samlades i vår kommun som till sin karaktär redan är väldigt 

internationell. Denna dynamik och skaparkraft som uppstår när möten mellan olika kulturer och erfarenheter 

äger rum är en kraft som vi är väldigt stolta över att ha i vår hembygd.  

Bethnahrin Kulturförening samlar både unga och gamla genom att erbjuda en mängd olika verksamheter.  

Att integration är en målsättning som föreningen har är väldigt glädjande. Integration för oss 

socialdemokrater är något berikande, där alla människors olika bakgrund respekteras med allas lika värde 

som grund.  

Att synliggöra kultur är ett sätt att praktiskt arbeta med integration, genom att uppmärksamma olika kulturer 

påvisas det unika samt det som förenar oss alla. Att mötas är en viktig del av integrationsarbetet, det kan vara 

en fotbollsmatch eller en festival. Det grundläggande är att skapa arenor där möten sker. Vid dessa möten lär 

vi oss om varandra och vi lär oss om oss själva. Ni har varit en kraft att räkna med i detta arbete. 

Socialdemokraterna i Botkyrka uppskattar och gläds över den verksamhet som Bethnahrin Kulturförening 

bedriver. Vi är stolta över att ha en sådan ambitiös förening i vår kommun. En sådan samarbetspartner i 

föreningslivet värderas högt. 

Genom ett öppet sinne, förståelse och ömsesidig respekt kan vi uträtta mycket. Genom kultur och 

gemensamma intressen bygger vi förbindelser som knyter oss samman. 

Vi vill härmed uttrycka vår uppskattning över det gångna och gedigna verksamhetsåret för Bethnahrin 

Kulturförening. Samtidigt vill vi blicka framåt och passa på att önska er ett minst lika framgångsrikt 

verksamhetsår 2005/6755 som det föregående året med ett gott samarbete och samma goda stämning. 

 

Shlome lebonoye 

Jens Sjöström, Socialdemokraterna i Botkyrka 

 

 

BKF´s välgörenhet  till Assyriska organisationer och övriga 
instanser 

 
BKF har  även i år bidragit ekonomiskt flera Assyriska organisationer. Enligt styrelsen och 

ungdomssektionen har man tagit i planeringen att hjälpa de organisationer som  är i akut ekonomisk hjälp.  

Under verksamhetsåret 2004 har BKF bidragit följande organisationer. (Samtliga av dessa bidrag har 

finansierats genom olika aktiviteter  såsom fester, festival, insamlingskampanjer etc.)  Här nedan är 

förteckning över de organisationer som har erhållit bidrag från BKF. 

 

*SKA-Svenska Kommittén för Assyrier 

   2004-03-25 (bidrag, från konto)  1.000 sek 

*En nybildad Assyrisk förening i Syrien 

   2004-06-05/06 (intäkter från Familje- 

   festivalen i Fittja)  

   I samarbete m. GFA                  20.000 sek 

*Assyriska Föreningen i Södertälje - 

   Assyriska Kultur Huset 

   2004-09-09  (Lån,  från konto)  75.000 sek 

*SKA – Svenska Kommitté för Assyrier 

   2004-10-06 (bidrag, från konto)     400 sek 

*Assyriska FF i Södertälje  i samband  

   med uppflyttning till  Allsvenska 
   2004-11-11 (bidrag, från konto)  5.000 sek 

*TMS – assyrisk skola i Libanon  

   2004-11-30  (bidrag, från konto) 2.000 sek 

*St. Maria Kyrkan i Harput –  Turkiet 

   2004-11-30 (bidrag, festintäkt och 

insamling  

   från medlemmar)          8.000 sek 

*Dr. Meleks Hemlandsfond 

  2004-12-15 (bidrag, från konto)   500 sek 

*Flodvågarnasoffer i Asien 

   2005-01-09 (bidrag, från konto) 2000 sek 

 

Bidragssumman under 2004 är:   38.900 

sek 

Lånesumman  för år 2004:           75.000 

sek 
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Assyriska arbetande kvinnor i byn Zaz - 
Turkiet, Turabdin 

Tack till alla som hjälpte Byn DERKUBE 
 

Under förre året hade bl.a. BKF´s ungdomar gjort en ekonomisk samling genom en  Shahro – 

samkväm där man lyckats göra ett vinst på 6000 kr vilket har senare via Assyriska riksförbundet i 

Sverige – ARS  skickats till byn DERKUBE. 

Den 15 september 2004 har via en e-mail till ARS´s ordförande Simon Barmano som skickats av en 

ansvarig Assyrier från själva byn Ergun Kuryakos,  tackar han för den ekonomiska hjälpen från 

BKF 6000 kr, ADS 5000 kr och från HUJODO 10.000kr som utgör en summa på 21.000 kr. Han 

uttrycker sin tacksamhet  för hjälpen som bidrar till återuppbyggandet av byn. 

Den som vill kontakta byn DERKUBE kan göra det till följande e-mail adress: 

kuryakos@superonline.com 
2004-09-27 

 
 

Medlemsbladet –  
 

Håller ständigt kontakten mellan föreningen  

och dess medlemmar! 
 

För att informera våra medlemmar om det som händer i föreningen i förväg så ger vi ut medlemsblad i slutet 

av varje månad. Med hjälp av medlemsbladet har BKF haft bra status samtidigt blev det bättre samordning 

på aktiviteterna. Medlemsbladet är en kanal som informerar om all verksamhet som alla sektioner har 

planerat över en månad. Utöver det har vi haft möjlighet att uttrycka oss med månadens ord som skrivs av 

olika frivilliga medlemmar. Jag tycker att det har kommit ut bra och meningsfulla artiklar. Tack för dem som 

har medverkat.  

Under år 2004 gav vi ut 11 nummer och tryckt över 110 ex. varje månad med tre och ibland fyra sidor. Dessa 

har senare skickats till alla medlemmar.  Självklart kostar det oss både tid, och pengar. Men den ger bra 

service och information som håller kontakten ständigt mellan föreningen och dess medlemmar. Det ända som 

vi funderar på nu, är om vi ska byta den här informationskanalen genom att sätta ut den på vår hemsida 

istället, eftersom hemsidan är i full fart, mycket billigare och praktisk. Då kan vi åtminstone spara lite på 

porto och miljö. Men vi är tveksamma om alla våra medlemmar har tillgång till Internet och datorer. 

Majoriteten har det säkert men vi får se hur utvecklingen blir. Oavsett om vi fortsätter med medlemsbladet 

eller byter till webbsidan, är det viktigt att informationen når oavbrutet till medlemmarna och hålla kontakten 

vid liv med dem. Den ger stabilitet och status för en bra och fungerande förening som BKF. Medlemsbladet 

som vi ger ut är populär både hos medlemmarna och hos andra föreningar och institutioner. Det finns 

efterfrågan om det!  

 

Här nedan publiceras de artiklar som har skrivits till Månadsbladet tillsammans med månadens 

bilder. 

 

 

 

     
Viktoria Soma, BKF: s skribent 

 
 

 
Finns det något tråkigare än att vara i konflikt med en annan 

människa, vare sig man är barn eller vuxen? 
Det känns som om man hade elektricitet i hela kroppen; man är 

spänd och lättirriterad och kan brusa upp för det minsta lilla. Man 
är ju inställd på krigsföring mot den man är osams med, så även 

den mest ödmjuka och fredsbringande människan kan bli ens 
måltavla, vid fel tillfälle. Ofrivilligt har man då varit elak mot någon oskyldig och konsekvenserna av det 

utbrottet blir ännu en tråkig konflikt som hänger i luften och förpestar den. Vem vill då gå omkring en hel dag 

mailto:kuryakos@superonline.com
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En bombad kyrka i Irak 

som en tickande bomb? Nej, juste, ingen vill det. Det finns många sätt att undvika konflikter på. Bland de 

bästa är  dessa två  

sätt: Det ena sättet är att tala ut om den redan pyrande konflikten med vederbörande på ett tydligt och 
konkret sätt. Man talar då om var problemet ligger och hur man vill ändra på det, för att kunna gå vidare som 

vänner. Att tala ut med varandra om konflikten, som har lagt sig som en hård knut i maggropen är en 
befriade känsla för båda parten. 

 

Det andra sättet där man kan förhindra en konflikts uppkomst på är, när man känner konfliktvindar i luften, 
kan man alltid ursäkta sig med ett ärende. Detta avbrott ger goda möjligheter för eftertanke och för 

förståelse för konfliktens kommande konsekvenser, för alla parter. Detta sätt är inte att smita undan, som 
många tror det, nej då, det är faktiskt att tänka efter innan man tillåter sig att slägga ur sig dumheter, som 

man sedan bittert ångrar. En bombad kyrka i Irak 

 

 

 

 

Viktoria Soma 
 

Skriet från vårt folk i Irak ekar i våra öron från TV. och Radio. Deras 

smärta och lidande blir vårt, vi som bor i trygghet och lever i fred, i 

Sverige och övriga världen. Det är våra medsyskon som stryker med i 

ett omänskligt krig i Irak. Deras liv skändas så fruktansvärt grymt, 

trots att de är, liksom många andra irakiska medborgare, helt oskyldiga 

och civila i det blodiga kriget.  

Det är obarmhärtigt smärtsamt att se våra kyrkor skändas om och om 

igen i Irak.  

Det är för andra gången, idag lördag 16 oktober -04., som  våra kyrkor, 

den östassyriska, den katolska och den syrisk ortodoxa kyrkan, 

bombas i krigets Irak.                       
Den syrisk ortodoxa kyrkan i hela mellan östern har aldrig fått vila och 

utvecklas i fred.  

I alla tider har den haft vanmäktiga stater som dess överhuvud och de 

har skändat den, så fort hon har visat tecken på blomstring.  

Våldet på vårt assyriska/syrianska folk tycks aldrig ta slut. Är det inte 

krig mellan nationer, så har det varit folkmord. Så som den kallblodiga slakten på tusentals människor av 

vårt folk i Turkiet, mellan 1914-1915.  

Är det offer för diktaturers missbrukarvåld vårt folk har kommit att bli... I våra ursprungs länder;  Syrien, 

Turkiet, Libanon och Irak, i vårt forna hemland mellan de två floderna Eufrat och Tigris, det Assyriska riket.  

Hur kan du och jag höja våra röster för våra med syskons kamp för deras mänskliga överlevnad, där de bor 

idag? Alla lider vi med dem i deras svåra kamp för sin överlevnad i Irak idag, det är bra. Men det räcker inte. 

De lider en smärta som vi inte ens i våra mardrömmar kan ana oss till, då vi bor i trygghet och på långt 

avstånd från krigets grymheter. De är i stort behov av moraliskt, men framförallt är de i stort behov av 

ekonomiskt hjälp, för sin dagliga överlevnad, i första hand men också för uppbyggelsen av sina liv för 

framtiden. Det finns många organisationer som samlar in pengar och sänder hjälpen till våra behövande 

medsyskon. Det är väldigt bra. Vad gör du och jag för att visa medmänsklighet med vårt lidande folk i Irak?  

Shlomo.  

 

 

 

Viktoria Soma 
 

Julen är här snart. Våra barn har redan skrivit varsin önskelista över julklappar som de vill ha av oss, i år 

också. Nu är våra barn födda i Sverige och inandas mera av det svenska samhället än av vårt eget, det 

assyriska/syrianska samhället, ute i deras vardag.  

Men i vårt hem har vi mera av vårt assyriska/syrianska arv och kultur. Ändå måste vi lirka med alla nya 

trender i båda  dessa samhällen för att hitta oss själva i vårt familjeliv.  

FRID I VARJE HJÄRTA, FRID I VARJE LAND 
 



  

 -         - 

VERKSAMHETSRAPPORT 2004 

www.bkf.se 

12 

 

Jag tror att de flesta ass/syr. familjer lever ett familjeliv lik vårt, ute i världen, i våra nya hemländer, för att 

kunna överleva som ett folk, men också för att kunna anpassa oss till gällande lagar och normer i det land vi 

lever i idag.  

Själva Julbudskapet kan lätt glömmas bort i materialismens tid 

och försvinna bland alla julklappar.  

Den kan också glömmas bort av alla de tusentals människor som är 

offer för krig, förföljelse och svält, i världen i dag. Dessa människor 

som är oskyldiga offer för människans ondska lider 

obarmhärtiga grymheter i krigets namn.  

Gud för dem blir en obönhörlig och grym Gud, för de tror att det är 

Gud som tillåter krig och svält i världen. Och då och då har vi nog 

alla anklagat Honom för världens elände också.  

Men det är i sanning människan själv som bär ansvaret för sina 

handlingar. Om det då samlas ett gäng dårar som ser en konflikts 

lösning i krig, mord, svält och i många andra obarmhärtiga 

grymheter, ja då blir alla de svaga och oskyldiga deras ondskas offer. Detta Guds mysterium är mycket svårt 

att förstå och acceptera. Och Gud är dold och oförutsägbar, i alla tider, men Han är inte omöjlig.  

Gud kom till människorna på jorden i mänsklig kropp,  genom att bli till och födas av  jungfru  

Maria, genom Den Helige Anden. Kyrkan över hela världen firar Jesus födelsedag varje år, den 25. 

december, för att vi ska minnas Honom som vår frälsare och världens Herre.  

Detta är ett mysterium som de flesta av oss har svårt att förstå sig på. Dess mening är att vi ska tro på det, 

utan att vi själva har varit vittnen till själva verkliga händelsen. Därför att Gud är vår skapare och Han är 

större än all sin skapelse, som Han har i Sin hand.  

I själva verket räcker det för de flesta människor att tro att Gud sände Sin enfödde Son, Jesus Kristus, till oss 

på jorden därför att Han älskar oss alla och vill att vi ska ha ett evigt liv i Hans himmelrike; alltså efter vår 

kroppsliga död på jorden, ska vår själ leva med Honom i himmelen. Om vi är döpta i Hans namn och tror på 

Honom, genom Hans Son Jesus Kristus.  

Till detta mysterium hör att varje människa ska börja i sitt eget hjärta och göra gott mot sig själv. Sedan ska 

detta goda sprida sig till dennes familj, därefter till stadens människor där dessa bor i och till slut ska 

godheten spridas till alla i det land där dessa välgörare bor.  

Hänger ni med?  Ja... om det ändå vore så enkelt!  

 

En fridfull Jul till er alla 

 

 

 

 

Viktoria Soma 

 

HÅLL HOPPET VID LIV 
Varje gryning är ett hopp om en ny möjlighet på något nytt. 

Eller en ny möjlighet att glömma gammalt groll och gå 

vidare i livet med en ny erfarenhet rikare. Det kan också 

vara en hel ny dag med många tillfällen att försonas med sig 

själv och tänka efter innan man handlar. 

För hur ofta säger vi inte elaka saker om vår nästa utan att 

egentligen mena att såra dem? 

Vi som har mycket av den österländska kulturen i vårt arv, 

har talets gåva sägs det.  

Men jag skulle vilja säga att den gåvan har vi förbrukat för 

länge sedan. 

För inte är det en gåva att ljuga sig blå för att få omgivningens uppmärksamhet? 

Nej... det är sannerligen att förvränga gåvans värde och mening. 

Varför tala illa om min nästa, när jag har makten att hålla tyst och behålla min nästa som vän? 

Människan har en otrolig styrka i makten över sig själv, så som alla sina begär och handlingar. För 
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ingen kan läsa dina eller mina tankar, och det är i våra tankar som alla våra handlingar föds. Men 

oftast förbiser vi vår egen makt över oss själva. 

Tänk bara på hur många människor man sårar och gör ledsna med ord som vi slänger ur oss i 

förbifarten? Idag skulle många säga att människan är seglivat och tål mycket smärta, och att ingen 

har dött av ordens slag. Men om vi vänder på det hela och säger att människan växer och mår bäst 

av att möta vänlighet och kärlek i sin nästa, då inser vi genast ordens makt och effekt på 

människan. Imorgon kommer med många och nya möjligheter som kan få oss att växa och låta 

andra växa som människor. 

Ge din nästa hopp och glädje genom att välja och väga dina ord, på det viset håller du själv hoppet 

om livets glädje vid liv. 

 
 

Krönika  

Viktoria Soma  
 

 

Vi satte oss på en ny plats i den stora kyrkan, jag och vår 8-årige son. Det var söndag och vi gick på den 

sedvanliga söndags gudstjänsten. Denna söndag var det förbönen för en avliden man som präglade liturgin 

och kyrkobesökarnas strikta och svarta klädsel. Alla som kände den avlidne och hans anhöriga - och de var 

många - fick de främsta bänkarna i de båda mittersta bänkarna, den ena för kvinnorna och den andra för 

männen. Vår vanliga bänkrad, som vi har gjort till vår speciella plats i kyrkan om söndagarna, var alltså 

upptagen nu och därför satte vi oss på en ny plats. Det satt redan två kvinnor på utkanten an den bänken och 

vi gick in i bänkraden och satte oss lite på lagom avstånd från kvinnorna. 

En av kvinnorna, som jag sedan skulle komma att trängas invid, var så uppiffad och elegant klädd att mina 

första tankar var; så elegant och fräsch ska jag också vara, när jag närmar mig de femtio. Jag har alltid tyckt 

att människor som månar om sin person är bra förebilder för sin omgivning. Och genast kände jag mig grå 

som en höstdag.  

Jag hade tagit på mig så mycket kläder och dolt allt som var min kropp att jag såg fyrkantig ut, genomfört 

med damen bredvid mig. Men så hajade jag till och kom på att vi faktiskt var i kyrkan och på gudstjänst och 

inte på en pampig fest. Tänka sig, att vissa människor tro att de ska på fest med alla Guds änglar och lägger 

ner en massa energi och pengar på att komma till kyrkan, som en annan människa än den de är. Nej, tacka 

vet jag naturlagen som säger: Kom till kyrkan som den du är.  

Strax fylldes hela bänkraden av kvinnor och barn och vi fick trängas med de två "fina kvinnorna" (trodde de 

ja) på samma bänkrad.  

Kvinnan intill mig blängde först på mig och sedan på vår son, som om vi var från en annan planet. "Passar vi 

inte i din fantasivärld av, flärd och fåfänga, så är det ditt problem, "tänkte jag och såg nog ganska så retsamt 

på henne. Jag vägrade bara låta oss bli besmittade av hennes högmod och avund. Och det i Guds hus, där det 

minst är acceptabelt.  

Hon var så full av högmod och pedant att hon inte såg annat än sina nymålade tånaglar.  

Hon såg ner på oss och säker på många andra också, för hon var alldeles för uppiffad för att passa in i den 

mera dämpade miljön. Vi och hon hade kommit till kyrka av två skilda anledningar verkade det som; vi hade 

behov av inre glädje och hon hade behov av att visa upp sig. "Men hur hinner hon med allt ståhej med smink 

och hår och klädsel, en söndagsmorgon," tänkte jag och kom på att jag inte ens hann byta strumpor, då en 

mask hade gått upp på dem, för jag hade precis klätt upp alla barnen och min man stod i hallen och trampade 

irriterat, över att vi ännu vid kvart i tio inte hade kommit iväg.  

En mask på strumpan är väl inte hela världen, tänkte jag och skyndade med hela min familj till kyrkan. Men 

å andra sidan hade hon säkert inte små barn.  

Vår pojke var ovanligt lugn och harmonisk denna söndag i kyrkan, han bad tyst och gjorde korstecken och 

skötte sig riktigt bra med andra ord. Då han bad Fader vår med oss alla i församlingen, glodde den 

märkvärdiga damen ner på honom, med ett kyligt och i mina ögon elakt stirrande. Som om hon ville säga " 

du ska inte tro att du är märkvärdig".  

Som tur var så såg inte han åt hennes håll, utan det var jag som såg hennes besvikna miner.  

Jag gav henne en första chans att minnas sina dolda moder känslor genom att glädjas över pojkens goda vilja, 

krama om honom och säga ; "så duktig du är". Så där lagom högt så att hon hörde mig. Att jag drog på mig 

hennes innersta avund, låtsades jag inte se.  

ÖVNING I ÖDMJUKHET 
 



  

 -         - 

VERKSAMHETSRAPPORT 2004 

www.bkf.se 

14 

 

Sedan gick en hel timma och jag försökte glömma dessa petitesser som fick alldeles för stor plats i mina 

tankar. Då vår son för andra gången sjöng Fader vår med hela församlingen, tyckte jag han var exemplarisk 

och mina moders känslor tog överhand och jag kysste honom på pannan och sa "du är så duktig!"  

Först nu lade den  "fina damen" märke till hans hjärtliga entusiasm och plötsligt var hela hon omvandlad till 

en leende, ödmjuk och uppskattande människa, för en hel dag kanske...  

Tänk att ett barn går in i sin roll - för stunden - så helhjärtat att han får ett hårt hjärta att smälta. Människans 

värsta last är hennes avund, sägs det, det ligger mycket i det.  

Men även avund är en last att besegra och omvandla till kravlöst ödmjukhet. Vår vardag är den 

bästa plattformen för övningar i ödmjukhet. 
Norsborg  2004-10-18 

 

 
Skribent: Anonym    
Insänt av: Viktoria Soma  

 
En dag när jag var ny på high school såg jag en kille från min klass, som var på väg hem från skolan. Hans 

namn var Kyle. 

Det såg ut som om han bar på alla sina böcker. 

Jag tänkte: Varför skulle någon bära hem alla sina böcker på en fredag? 

 Han måste vara knäpp". 

Jag hade planerat ett riktigt bra veckoslut (fest och en fotbollsmatch med mina vänner i morgon eftermiddag) 

så jag ryckte på axlarna och gick vidare. 

När jag gick där såg jag ett gäng ungar springa emot honom. 

De sprang rakt på honom, slog alla böckerna ur hans grepp och satte krokben så han landade i gruset. 

Hans glasögon flög iväg, och jag såg dem landa på gräset ungefär meter ifrån honom. Han tittade upp och jag 

såg fruktansvärd sorg i hans ögon. Mitt hjärta blödde, så jag joggade över till honom när han kravlade runt 

och letade efter sina glasögon och jag såg att han grät. 

När jag gav honom glasögonen sa jag: "De där killarna är töntar, de skulle ha en omgång". 

Han tittade på mig och sa: "Tack så mycket". Han log med hela ansiktet, ett leende som visade verklig 

tacksamhet. Jag hjälpte honom plocka upp böckerna och frågade honom var han bodde. Det visade sig att 

han bodde nära mig, så jag frågade honom varför jag  inte hade sett honom förut. 

Han sa att han hade gått i privatskola tills nu. 

Vi pratade hela vägen hem och jag bar några av hans böcker. 

Han visade sig vara en riktigt reko kille. 

Jag frågade honom om han ville spela fotboll med mina vänner. 

Han sa ja. 

Vi träffades hela veckoslutet och ju mer jag lärde känna Kyle, desto mer tyckte jag om honom, och mina 

vänner tyckte likadant. 

Det blev måndagsmorgon och där gick Kyle med sin jättehög med böcker igen. 

Jag stoppade honom och sa: "Gissa om du kommer att bygga feta muskler om du ska bära den högen varenda 

dag". 

Han bara skrattade och gav mig halva högen. 

Under de följande fyra åren blev Kyle och jag allra bästa vänner. 

När vi skulle sluta high school började vi planera för college. Kyle bestämde sig för att läsa på Georgetown 

och jag skulle till Duke. Jag visste att vi alltid skulle förbli bästa vänner, så avståndet skulle inte bli något 

problem. 

Han skulle bli läkare och jag skulle till handelsskolan och där jag hade fått ett fotbollsstipendium. 

Kyle hade blivit utsedd till att hålla avskedstalet från vår klass. 

Jag retades med honom hela tiden och kallade honom plugghäst. Han måste förbereda talet på 

examensdagen. 

Jag var glad att det inte var jag som skulle stå där uppe och hålla tal. 

På examensdagen såg jag Kyle. 

Han såg verkligen bra ut. 

Han var en sån kille som verkligen hade hittat sig själv under high school tiden. 

Han hade mognat i kroppen och klädde verkligen i glasögon. Han träffade fler tjejer än jag och alla tjejerna 

älskade honom verkligen. 

Jodå, det fanns dagar när jag var avundsjuk. 

I dag var en av de dagarna. 

VÄNSKAP 
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Jag kunde se att han var nervös för talet han skulle hålla. Så jag klappade till honom på ryggen och sa: "Hej 

snygging, du kommer att göra bra ifrån dig!" 

Han tittade på mig med det där riktigt tacksamma uttrycket och log. 

"Tack", sa han. 

När han började, harklade han sig först och började sen prata. "Examen är ett tillfälle att tacka alla som hjälpt 

dig att ta dig igenom de jobbiga åren. Dina föräldrar, dina lärare, dina syskon, kanske en tränare. Men mest 

av allt dina vänner. 

Jag står här för att tala om för er allihop att detta att vara vän med någon är den finaste gåva du kan ge någon. 

Jag ska berätta en historia" 

Jag kunde knappt tro mina öron när han berättade historien om den första dagen, då när vi träffades. 

Han hade planerat att ta sitt liv på veckoslutet. 

Han berättade hur han hade städat ut sitt skåp i skolan, så hans mamma skulle slippa göra det senare, och bar 

på alla sina grejor på väg hem. 

Han tittade rakt på mig och gav mig ett litet leende. "Som tur var, räddades jag. Min vän räddade mig från att 

göra det outsägbara". 

Jag hörde hela folkmassan dra efter andan, när den här vackre, populäre pojken berättade om sitt mest 

sårbara ögonblick. 

Jag såg hans mamma och pappa titta på mig och le samma tacksamma leende. Inte förrän då hade jag förstått 

djupet av innebörden i det  leendet. 

Underskatta aldrig kraften i det du gör. Med en liten gest kan du ändra en människas liv. 

 

Norsborg 2004-10-05 

 

 

DEN BUTTRA TYPEN 
Viktoria Soma  
 
Visst är det lustigt att stoppa människor i olika "typ - fack? Jag menar, vilket århundrade lever vi i egentligen... Vi lever 

ju på 2000 talet och i ett sekulariserat samhälle som Sverige är idag att vi knappt hänger med dess snabba vändningar. 

Vi är väl nytänkare eller...  

Nej... det är faktiskt värre än så, för gör inte vi alla som så att vi placerar människor i olika personlighets typer och fack, 

dagligen? Det har människan gjort i alla tider, och det med stort nöje. Du och jag ska nu leka amatörpsykologer och 

reda ut begreppet "Den buttra typen".  

Den buttra typen är en man i lika stor utsträckning som att det är en kvinna och de finns att finna i alla folkgrupper och i 

alla tider. Det är människor som redan som små har unika talanger som gör dem udda och annorlunda. Alltså avviker de 

från dem gällande normerna som människorna i deras omgivning lever i. Det är inte sant att en människa födds 

med  "buttra" anlag som senare formar denne till en butter personlighet. Nejdå... I sanningens namn är det så att den 

"buttra typen" formas av sin omgivning, främst av dennes föräldrar och syskon, men också av miljön, kulturen och 

samhället den lever i.  

Det unika med dessa personer är att de har en gudagåva att se igenom alla orättvisor som härjar vilt i samhället de lever 

i, och i synnerhet i de närmaste människor som handlar orättvist i samhället och i livet i stort. Men då denna gåva är 

sällsynt så stör den de gällande normerna mer än den gynnar dem. För den "buttra typens" livs uppgift är ju att belysa 

orättvisorna i samhället den lever i.  

Så fort hon/han sätter fingret på orättvisorna, så blir de avvisade och utfrysta ur familjen, släkten, arbetslaget eller 

skolklassen. "Den buttra typen" formas sakta men säkert av sin omgivnings förtryck av dennes gåva att avslöja dess 

orättvisor. Dessa personer börjar ofrivilligt att sig som annorlunda, utstötta och opassande i sin grupp. Alltså blir de sin 

omgivnings lätta byte att såra, kränka, mobba och frysa ut ur gruppen. Hon/han blir med andra ord ett offer att lägga all 

skuld på. Så finkänslig och ödmjuk och rättvis i sanningens namn som dessa personer är blir denna psykiska terror ett 

hårt slag som knäcker deras själförtroende totalt. Hans/hennes gudagåva förvandlas till stor last för denne: De ser all 

denna ondska och lider mycket av denna psykiska terror, men kan inte stoppa det.  

Dessa personer gömmer sig hellre i tystnadens rum än mötet med sina plågoandar, eftersom de inte längre har det 

självförtroende som krävs för att försvara sig i tid. De vet mycket väl hur listig och ondskefullt det går till då den starke 

roffar åt sig allt den kommer över under livets gång och denna vetskap gör ännu mera ont att inte kunna stoppa, för "den 

buttra typen".  

Men som tur är så växer man och mognar ifrån varandra på olika sätt i alla grupper, så gör även dessa finkänsliga typer, 

som de ju är i sitt innersta.  

Det bästa som kan hända dessa människor i så outhärdliga situationer är att finna en sann vän att lita på och prata av sig 

med, en mentor i alla väder helt enkelt. Och det finns alltid bra människor som man kan vara vän med, trots att dessas 

förtroende för människor är rejält kantstött. En god mänsklig relation blir den bästa medicinen för deras kropp och själ.  

Det som kan få dessa buttra människor att glömma, förlåta och gå vidare i livet med glädje och sin unika gudagåva i 

behåll, är två faktorer. Den ena är att flytta till en annan stad, långt ifrån alla minnen och välkända ansikten, till nya 
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minnen och ansikten där folk inte känner dem och inte har förutfattade meningar om deras personlighet. Detta är 

välförtjänad och god nystart för dem. Den andra faktorn är att anförtro sig åt Gud. Han som har skapat människan 

kommer också till hennes hjälp då hon ber Honom därom. Här kan man också börja om på en ny start i sitt liv genom att 

våga säga ifrån och träna sitt självförtroende på sina plågoandar. Dock inte genom att älta gammalt groll i all 

oändlighet, utan genom att markera att han/hon har växt ifrån deras småsinthet och vågar nu både markera, avslöja och 

tala om deras fel och brister i rätt tid, utan att ha dåligt samvete för att ha sårat dem, för den som är elak ska få höra det 

också, för att fatta att sluta upp med sin elakhet.  

För det handlar i själva verket just om att våga säga ifrån och kommentera alla situationer i ens liv, mer eller mindre och 

det i tid och på plats. Man ska inte bära på en oförtjänad börda av skuld, för den enes eller den andres skull, inte heller 

med hänsyn till ditten och datten.  

I sanningens namn är ingen människa värd att man offrar sig för, på bekostnad av ens eget livs kvalité och värde. För 

var och en är ansvarig för sitt eget liv och sina egna handlingar.  

Om man som barn blivit besviken och bitter, så är det ens eget ansvar och skyldighet som vuxen att gå vidare i livet, 

bearbeta och växa ifrån bitterheten, även om det är smärtsamt. 

 

Det är fritt fram till alla, såväl medlemmar som icke medlemmar att skriva om nånting som har 

med vårt folk eller med föreningen att göra under rubriken ”Månadens eftertanke” eller 

”Månadens ord”.  
 

Hemsida, www.bkf.se 
BKF:s hemsidan grundades våren 2004. Att uppdatera en hemsida 

kräver ganska mycket tid och insatser från flera personer.  

Syftet med hemsidan är naturligtvis är att informera medlemmarna om 

föreningens vrksamhet samt det som händer ute i samhället och inte 

minst  nyheterna om vårt folk.  

Vad vi har åstadkommit hittills på hemsidan att vi har endast kunnat 

lägga in en liten del av de dokument som bör läggas så som gångna 

årens verksamhetsrapportrar, protokoll, uppdatering uppkomna 

dokument etc. Men p.g.a. över, belastning av de ansvariga har vi 

tyvärr inte kunnat komplettera uppdateringen på ett tillfredsställande 

sätt. Det enda som vi har kunnat uppdatera är de nyheter som anordnas 

i föreningen samt övriga nyheter om vårt folk som vi brukar ta från 

övriga Assyriska hemsidor.  

Ungdomsstyrelsens har stora ambitioner att ta hemsidas ansvar och i 

framtiden kunna byta sidans ansikte till ett finare form samt 

åstadkomma ett sätt att uppdatera den så att medlemmarna får tillgång 

till en väletablerat hemsida. 

 

BKF introducerar sin  hemsida! 
Äntligen efter många års planerande och arbete slår vi 

upp portarna till Bethnahrin Kulturförening i Botkyrkas 

(BKF) hemsida. www.bkf.se är föreningens officiella 

hemsida där du finner information om BKFs 

verksamhet samt nyheter från alla sektioner som finns i 

föreningen. Här kan du följa upp de senaste 

aktiviteterna och hålla dig ajour med alla de många 

aktiviteterna som anordnas under föreningens tak. 

Om du ”klickar” dig igenom menyn här ovan, finner du 

information och adresser till alla våra sektioner, nöjen 

så som forum och bildarkiv och slutligen det allra 

färskaste om föreningens 2 fotbollslag, Assyriska 

Botkyrka FF. Ett nystartat damlag som spelar i division 

5, med stora ambitioner och herrlaget i division 7 som 

funnits i ett antal år och har som målsättning att 

avancera i seriesystemet de kommande åren. 

Dock återstår en del arbete kring hemsidan, men vi på 

webbteamet gör vårt yttersta för att just du som 

besökare skall få en så behaglig vistelse som möjligt på 

bkf.se. Vi emotser därför åsikter, idéer och funderingar 

både om hemsidan samt kring föreningen och dess 

verksamhet. 

Vi hoppas du får en trevlig rundvandring på bkf.se och 

passar därför på att hälsa dig varmt välkommen till 

Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka och bkf.se. 

Ninos Poli, webbteamet  

2004-04-23 

 

Webbteamet 
Webbteamet är ett nystartat utskott i BKF som skapats för att hålla igång hemsidan. 

Vi uppdaterar ständigt hemsidan och inom kort kommer även många roliga nyheter. Vi som är med i webbteamet heter 

Sargon Kerimo, Babel Poli, Bethnahrin Hawsho, Siduri Poli och Ninsun Poli. Vi ser gärna att ni som tycker något om 

hemsidan kontaktar oss i webbteamet angående t ex förändringar, tillägg, förslag osv. Ni kan lättast nå oss på  

webbteamet@bkf.se. 

En överbelastad Webbteam fr. v, Sargon 
Kerimo, Nahrin Hawsho, Siduri Poli, 
Bobel Poli och Ninsun Poli. 

mailto:ninos@bkf.se
mailto:webbteamet@bkf.se
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Medlemmar från BKF:s teatergrupp efter en 

föreställning 

 

Teater i Assyriska folkets liv 
 

Siduri Poli 

 

 
     Teatern bland det Assyriska folket är urgammalt, 

det har funnits sedan 6000 år tillbaka. Det fanns redan 

då olika arenor och scener där maktperson efter 

maktperson fick sin teater spelad. Det var lika unikt 

att spela i en storteater då som det är att spela i samma 

rulle med Al Pacino idag. 

     Teatern var ett sätt att bevara vår kultur och var 

något stort Mycket större än vad det är idag.  

Men sedan förlorade vi makten och hela Assyrien föll. 

På samma sätt som kulturen minskade, förlorade vi 

även en stor del av teatervärlden. Den försvann nästan 

helt och hållet. 

     Det är här den kristna tron kommer in i bilden, för 

efter Jesus födelse kunde man få teatern att överleva 

genom att spela upp olika pjäser inom kyrkan. Och 

nu, flera tusen år senare, i hemlandet, spelas 

fortfarande teaterföreställningarna inom vårt folk i 

kyrkan. 

     Då utvandringen skedde till resten av världen 

spreds även teatern med, men denna gång kunde 

kulturen överleva med hjälp av kulturföreningar, helt 

plötsligt fick teatern fart och började leva igen som 

någon slags uppståndelse. Kulturföreningarna räddade 

inte bara teatern utan även kulturen och politiken, 

trots att teater faktiskt har en mycket stor roll i de 

båda delarna. 

     Den första stora föreställningen som gjordes i 

Sverige var: ”I takka du’deppo” (”Attentatet vid 

militärförrådet”)  i början av 80-talet, skriven av 

Simon Poli. Det var en verklig historia och många 

Assyrier har en släkting som var inblandad i dådet. 

Det intressanta med den föreställningen var att många 

drabbade, som hade varit med i attentatet, satt i 

publiken och tittade. Denna föreställning blev som ett 

startskott för alla andra Assyriska regissörer i Sverige 

att börja skriva och arrangera sina pjäser genom de 

olika föreningarna. 

     Den person som fick till sig ett rejält namn är Aziz 

Sait som skrev många oförglömliga pjäser såsom ”En 

Assyrisk moder”, ”Temmuz och Ishtar”, 

”Gilgamesh”, ”Hakims historier” m.m.  

En annan mycket stor person var David Ibrahim, 

som gick bort för några år sedan men hans verk lever 

kvar än idag. 

     Efter något decennier försvann teatern lika snabbt 

som den, på ett explosionsartat, hade förekommit 

igen. Det blev en lång paus och folk började ge upp  

 

hoppet om att får höra talas om någon Assyrisk teater 

igen. Ända tills 1997 då Bethnahrin Kulturföreningen 

kom in i bilden. 

      

     Som en andra uppståndelse började teatern ta fart 

igen. Många små sketcher framfördes men den pjäs 

som fick mest uppmärksamhet och som också hade 

tagit mest tid och kraft att förbereda var: ”Vart ska vi 

ta vägen nu”, manus och regi skriven av Simon Poli. 

I en entimme lång pjäs beskrivs vår vardag i dåtid i 

hemlandet och i nutid i Sverige. Jag skrev om den 

teatern i förra årets verksamhetsrapport så om du vill 

läsa mer ingående kan du bläddra igenom den, om du 

vill se själva pjäsen finns video att köpa i föreningen. 

     

 Detta år har vi spelat en kort pjäs i Asharidu 

festivalen som heter: ”Mötet med Förbundens 

förbund” skriven av Habib Barsoum och regisserad 

av Simon Poli. En annan teaterföreställning som har 

ägt rum är ”Religionskonflikt”, skriven och 

regisserad av Simon Poli. Den pjäsen spelades upp för 

Tälje-bostäder i Södertälje och fick mycket beröm. 

 

     Ju fler teatrar man spelar upp och ju mer 

uppmärksamhet dessa pjäser får desto fler barn är det 

som vill medverka. Jag vet hur det känns, för jag har 

själv varit där. Förra året var jag nämligen 

skådespelerska i teatern ”Vart ska vi ta vägen nu” och 

den känslan jag hade på scen är någonting jag önskar 

varenda person i världen skall få känna.  
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Scen ur teaterpjäsen ”Religionskonflikten” 

Scen ur en teaterpjäs spelat i folketshus i Hallunda 

     Det handlar inte bara om stolthet och hur bra man 

gjorde ifrån sig på scen, utan även om att man gör 

någonting för sitt 

folk. Man spelar upp 

någonting som 

faktiskt ger någonting 

till någon. Det kanske 

bara kan vara en 

tankeställare eller en 

helt ny inriktning i 

livet, vilket som ger 

någonting. 

      

Jag har länge suttit 

och funderat ut om 

det finns någon 

Assyrier som har 

studerat till regissör 

inom drama här i 

Sverige. Jag kom inte 

på några namn, så jag 

började fråga folk i 

min omgivning som 

kunde sånt här. De hade inte heller något svar till min 

fråga. Den enda slutsatsen är att det kanske inte finns 

någon. Om det finns någon någonstans som läser den 

här texten så vill jag be dig kontakta föreningen 

snarast. Jag måste få skaka hand med dig. 

     Jag önskar att barn och ungdomar som sedan ska ta 

över inser hur viktig teatern är för vår kultur. Det kan 

faktiskt rädda den. 

Filmer dör aldrig, 

och likaså drama. 

De kommer att leva 

kvar, även om inte 

vi gör det. 

     Jag hoppas att 

andra tycker som 

mig, och ger teatern 

en chans. Vem vet, 

man kanske hamnar  

 

någonstans mellan 

Tumba och 

Hollywood, i vilket 

fall som helst så är 

det ju bra. 

Är du i inte stjärna 

på duk så kan du i 

alla fall känna dig 

som en stjärna, och 

det är ju det viktigaste. 

     Gör alltid det du mår bäst utav och ett litet råd från 

mig: Satsa på teatern, det finns inget som ger en bättre 

självförtroende. Ge teatern en chans! 

  
Teaterpjäs - ”Religionskonflikt” “Qale Do Dino” 

 
Under våren 2004, representanter från Telgebostäder i Södertälje  frågat BKF  om att spela en teaterpjäs som skulle 

handla om de konflikter som är aktuella inom bostadsområdet i Hovsjö mellan kristna och muslimska familjer och 

deras barn. Syftet var  att den skulle visas som premiär den 9 november 2004 till Telgebostäders personal i Hovsjö.  

Manuset skrevs av Simon Poli som är teateransvarig i BKF. Han valde personer som skulle spela pjäsen. Gruppen 

bestod av 6  ungdomar i åldrarna 11-14. (se deras namn ovan)  

Efter flera månaders träning genomfördes uppdraget enligt 

planerad d.v.s. tisdagen den 9 november  2004. Den var mycket 

lyckad  och uppskattades av närvarande personer. 

Efter uppträdandet följde diskussion kring innehållet av pjäsen. 

Professor Kenneth Ritzen - religionhistoriker från Uppsala 

Universitet byggde sitt tal på innehållet av pjäsen och föreläste 

om religionskonflikten i mellanöstern. 

Även Yilmaz Poli från Botkyrka Kommun var inbjuden till 

denna dag för att informera om de dagliga problem som 

förekommer bland elever tillhörande olika nationaliteter. 

BKF har via Telgbostäder informerat skolorna i Södertälje om 

pjäsen för att ev. spela den för eleverna i kommunen. Samma 

information har även gått till skolorna i Norra Botkyrka 

eftersom problematiken är lika aktuell där. 

BKF ledning tackar både manusförfattaren och alla ungdomar 

som spelade i pjäsen samt gratulerade för den fina uppträdandet. 
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Manus & Regi:  Simon Poli  

Roller: 

Pappa –   Renyo Poli 

Mamma –  Sebrin Poli 

Shabo –   Johan Eskander 

Shmuni –  Kinora M.Michel 

Mariam –   Liljana Poli 

Afrem –   Naramsin Poli 

Mamma: (Kommer från grannarna och går in 

upprört)  

Har ni hört vad som har hänt i bergen, i vårat 

hemland? En flicka har kidnappats och hennes 

mamma har mördats!!! 

Pappa: Ja, jag har hört. Vi fick ett 

telefonsamtal och de berättade att flickan är 15 

år. Hon och hennes mamma var hemma, 

pappan var på åkern och arbetade. Deras 

grannar är muslimer och personen som har 

gjort det är 30 år, gift och har fem barn. Han 

gick in i deras hus, dödade mamman på en 

gång, band igen flickans mun och släpade 

henne våldsamt därifrån. Vissa säger att hon är 

hos hövdingen och andra säger att hon har 

tagits till en annan by. Det är allt jag har hört… 

Afrem: Men har ingen sagt nåt till polisen? 

Pappa: Polisen kommer att bli jätteglad och 

kommer inte att bry sig. Förövaren kommer att 

ge polisen pengar under bordet och sen 

avslutas fallet. Mamman är ju redan död och 

om pappan öppnar munnen kommer han också 

att mördas och flickan kommer ju inte tillbaka. 

Mamma: Det är inte första gången nåt 

sånt här händer, det händer hela tiden. Varför 

tror du att vi har flytt till Sverige? (Gråtande) 

Förtrycken och morden som muslimerna har 

genomfört på  

vårt folk är så många att de inte ens får plats i 

historieböckerna.  

Afrem: ”Svärdets år” (Seyfo) var för mer än 

90 år sen. Om polisen inte gör nåt åt det här 

fallet så är  

det bara att glömma det. Det finns inget som vi 

kan göra härifrån. Vi är i Sverige nu och lever 

nya liv, så låt oss leva som vi vill 

(Shmuni kommer in) 

Pappa: Var har du varit så här sent? 

Shmuni: (Rycker på sina axlar) Jag var ute 

och lekte. 

Pappa: Vem lekte du med? 

Shmuni: Med mina kompisar! 

Pappa: Vilka kompisar? 

Shmuni: Jag, Sara, Gabriel, Aisha, Ali och dom. 

Shabo: Vem?! Aisha och Ali?! (Tar tag i 

hennes axlar och skakar henne) Om jag hör 

igen att du har lekt med muslimska barn, så vet 

du vad jag kommer att göra med dig. Hörde du?! 

(Skällande) 

Mamma: (Med mjuk ton) Älskade dotter, jag 

har sagt det till dig tusen gånger, du får inte leka 

med muslimska barn! 

Shmuni: Men dom kommer och leker med oss, 

ska jag säga nej? 

Mamma: Ja, du ska säga: Nej, jag vill inte leka 

med er. Lek med Sara och Gabriel och Gustav 

och Jari. Du kan leka med alla, men inte med 

muslimer, ok? 

Shmuni: (Rycker på sina axlar på ett 

”ja/ok”-sätt) 

Mariam: Hon vill inte leka med mig. Men hon vill 

leka med de andra. 

Shmuni: Men du är ju liten, vad ska jag leka 

med dig? 

Mariam: Då kommer jag skvallra till mamma 

och pappa varje gång jag ser dig leka med 

muslimer. 

Afrem: (Skrattandes) Spela du på din 

Nintendo och bry dig inte om henne. 

Shabo: (Ilsket) Vaddå bry dig inte om henne, 

alla vi bryr oss om både dig och henne. 

Pappa: Tysta! Tysta! Lyssna på vad det handlar 

om. I vårt hemland var vi varken hungriga eller 

törstiga och vi hade inget behov av regeringens 

hjälp. Vi klarade oss själva väldigt bra. Vi 

lämnade våra hem och våra åkrar och flydde till 

Sverige. För vad? För att rädda våra barn och nu 

är hela vårt folk utspritt i världen, varför? För att 

muslimerna lämnade oss inte i fred. Inbrott, rån, 

kidnappning av våra systrar och döttrar, 

misshandel och mord varje dag. Vi vågade inte 

längre gå utanför våra dörrar. 

Afrem: Pappa, vi har hört allt det där många 

gånger, men nu bor vi här i Sverige. Det som du 

har berättat kan inte hända här. Här finns det en 

organiserad stat, det finns lagar som följs, en 

demokratisk regering. Alla människor har lika 

rättigheter, varken muslimer eller någon annan 

får stjäla, döda eller kidnappa våra döttrar. Här 

finns det rättvisa och jämlikhet. 

Mamma: Men, älskade son, dina ord kommer 

från ditt hjärta. Men muslimen är inte så, 

imamen predikar i moskén och han säger: den 

som kidnappar en kristen flicka kommer att 

hamna i paradiset och den som dödar en kristen 
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kommer att få 40 kvinnor i den världen. Du och 

européerna, som har vuxit upp här, har inte levt 

bland muslimer och ni vet inte hur elaka dom är. 

Dom gör som dom vill. Därför har våra förfäder 

ett ordspråk som säger: om en muslim vore ett 

äpple och du stoppade det i din ficka, gör då ett 

hål i din ficka så att det faller. Alltså, lita aldrig 

på en muslim. 

Mariam: Men pappa, varför gillar vi inte 

muslimerna här? 

Pappa: Min dotter, vi ogillar inte dom, det är 

dom som ogillar oss och när de gör oss ont så 

gör det dom gott. Vi är rädda för dom efter allt 

de har gjort mot oss. Vi har kommit hit och här 

är vi också rädda för dom, rädda för att de ska 

övertala våra döttrar att gifta sig med dom. Vi 

har alltid velat ha fred, vi har hittills inte varit 

orättvisa mot någon. Dom enda vi inte vill leva 

med är muslimerna. 

Afrem: Pappa, vi kom hit, det spelar ingen roll 

vad orsaken var. Muslimerna kom också hit och 

det spelar ingen roll vad deras orsak var heller. 

Sverige är varken vårt eller muslimernas land. 

Både vi och dom måste leva tillsammans i fred 

och vänskap. Den som inte gillar Sverige och 

dess lagar är fri att gå var den vill, dörren är 

öppen. Varför ska vi göra våra problem till en 

börda för Sverige? 

Shabo: (Ilsket) Jag tror inte att du vill förstå. 

Min pappa berättar för dig vad muslimerna har 

gjort och fortfarande gör mot oss. När muslimen 

inte gillar Sverige så har han ett eget land att 

åka till, vi har inget eget land att åka till. Min 

pappa säger en sak och du säger fortfarande en 

annan sak. Våra öron är trötta på ditt prat, ”en 

människa är en människa och Sverige är ett 

demokratiskt land, det finns rättvisa” och jag vet 

inte vad. När har vi sagt att en människa inte är 

en människa och att Sverige inte är 

demokratiskt? Sen du och andra som dig kom in 

i svenska partier har ni blivit som advokater över 

oss. Min pappa säger att vi är rädda för dom, 

varför kan du inte förstå honom? De har hittills 

inte erkänt morden som dom har begått och som 

de begår mot oss. Först måste dom be om 

ursäkt för det dom har gjort mot oss och då 

kanske det kan ändra något i våra åsikter. Nu 

finns det en konflikt mellan oss och muslimerna. 

När en muslim agerar snällt mot oss finns det 

alltid en baktanke. Vi och dom kan inte leva 

tillsammans. Vi kan leva med djävulen, men inte 

med muslimer. Har du förstått nu? 

Afrem: Lyssna på mig min bror, vi bor i Sverige 

och Södertälje nu. Dom flesta bostäderna i 

Södertälje tillhör Tälje Bostäder. Dom drivs 

kommunalt och bryr sig inte om vilken hudfärg 

människorna har. Du har rätt att bo i dom  

bostäderna om du betalar din hyra, muslimerna  

har också rätt till det. Indier, kineser och 

afrikaner likaså, varje människa har rätt att bo 

där om man betalar sin hyra. Jag är inte rädd för 

muslimer bara för att du är det. Du har ingen 

rätt att samla in namn varje dag för att du inte 

vill att en familj ska bo i ditt bostadsområde. Det 

har skapats ett problem i Tälje Bostäder, det 

kommer gå vidare till kommunen och det 

kommer till och med gå ända till riksdagen. 

Shabo: Du pratar sådär här, men muslimerna 

pratar annorlunda i moskén och i skolorna. 

Afrem: Det här problemet är inte ditt, det är 

staten som ska sköta det här. Staten vet vad det 

handlar om, både hos dig och hos muslimerna. 

Vi bor här i trakten och måste hjälpas åt och se 

till att det blir vänskap mellan alla människor. 

Glöm inte, vi är tvungna till det!!! 

 
Assyrisk folklore i BKF 

Det är av stor vikt att barnen lär sig  

den assyriska takten! 
Bethnahrin Hawsho 

 
      Som ni vet har vi många aktiva barn i föreningen i olika åldrar. Bethnahrin Kulturförening har ett bra rykte. Det är 

också ett hållbart ställe som ger plats för alla individer. För att bevara det positiva ryktet inom kommunen samt 

traditionen och kulturen väljer man att föra danserna vidare för kommande generation barn.  

      Faktum är att jag har dansat så länge jag kan minnas. Jag var nog sex år när jag fick dansa på mitt första uppträdande. 

Detta har medfört mycket glädje och man fick ta del av den Assyriska kulturen samt traditionen eftersom Eyla Aho 

avgått som danslärare fick jag äran att ta över och representera barnen. Som danslärare är det ett privilegium att få dansa 

och umgås med dessa barn. 
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Gruppbild av barnen som lär sig folkdanser. 

”E’lo, E’kaj?” eller  ”jag orkar inte”. ”Vi vill dansa bagiye eller 

chekhane”, säger dem. Då säger jag, att det är av stor vikt att ni lär 

er den Assyriska takten.  

      Enligt min bedömning har barnen haft det roligt. När man 

dansar så mycket som vi gör är det väldigt viktigt att man som 

ledare är lyhörd inför barnen. De skall dansa för att de vill och inte 

för att de måste! När glimten inte finns hos barnen är det viktigt att 

vara lyhörd och göra något annat än att dansa. Det kan vara 

dansstop, pingis, Di Chaure eller liknande. Jag som danslärare gläds 

varje gång, för kärleken som barn sprider är oändlig… 

      Nu är det dags att uppmärksamma negativ och positiv kritik. Jag 

tycker att detta har varit en fantastiskt bra termin med en fin känsla 

att bli etablerade. Barn utvecklas i princip hela tiden. Jag kan 

poängtera att danskursen har varit mycket givande och lyckat, vilket 

har resulterat i en bra start. För att kunna bedriva en meningsfull 

verksamhet i fortsättningen måste nya mål sättas upp. Målet är att 

bilda en dansgrupp som blir känt runtom i Sverige. Då hävdar jag 

bestämt att Assyriska danskläder behövs! Barnen måste känna sig trygga i sina danser och uppträdanden.  Redan som 

barn måste man ta del av sin tradition, kultur, sitt ursprung och inte minst sin identitet. Därför är det relevant i detta 

sammanhang att vi som förening försöker att fixa Assyriskdanskläder. Eller vad tycker ni? 

      Syftet med det hela är att skapa en trygghet för barnen samt stärka deras identitet. Det är viktigt för oss som minoritet 

att ta del av vår tradition, kultur samt att anpassa sig in i det svenska samhället. Målet är att bilda en känd dansgrupp. Att 

visa kärlek för barn är det allra viktigaste och som jag nämnt tidigare är den kärleken oändlig. Alla vet att ensamma är vi 

svaga och tillsammans blir vi starka. 

 

 

 

Musik– och instrumental kurs 

 

Bethnahrin Hawsho 

 
Jag ser musiken som en välfungerande metod för att väcka barnsintresse att utveckla det Assyriska språket. Vi får inte 

glömma att i dagens Sverige domineras musiken av det engelska språket. Därför får andra en icke framträdande rollplats. 

Detta kan påverka barnen om man inte har många mål satta.  

Bethnahrin Kulturförening har plats för alla. Musikkursen är en viktig aktivitet inom föreningen. Kursen hålls i 

föreningen varje lördag och består av ca 10 tals  kärleksfulla barn som alltid närvarar. Det är viktigt att barn tar del av 

kultur, tradition, sitt ursprung och identitet. På så sätt har musiken en viktig inverkan på barns framtida utveckling. 

Grundtanken är att verksamhetsaktiviteten stärker individens ordförråd när det gäller det egna språket Assyriska. Dock är 

vår förhoppning och mål att barnen träder fram och blir något stort. 

 

Assyriskas legender 
Som musiklärare är det viktigt att resonera med barnen och erkänna sitt ursprung samt lyfta fram våra Assyriska 

legender. Det är också viktigt att visa kärlek för barnen. Jag kan nämna många sångare som hävdar sig riktigt bra, Linda 

George, Juliana Jendo, Aboud Zazi, Ablahad Lahdo, Addo Rhawi, Gabi Messo, Ashur Bet Sargis och sist men inte minst 

Habib Mousa. Dessa Assyriska talanger har medfört glädje samt lyft fram den egna identiteten. Därför är det av stor vikt 

att föra musiken vidare för kommande generationen.  

 

Assyriernas äldste legend är Habib Mousa som alla känner till. Habib Mousas sånger innehåller tunga texter. Han nämner 

kärlek, traditioner, förlorat land och bortglömda hjältar. Bara av att lyssna på Habib Mousas sånger så tar man del av 

tradition, kultur, sitt ursprung och identitet. Man stärker ens självkänsla och detta är viktigt att föra vidare. För utan våra 

rötter är vi ingenting. 
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Konferensdeltagare äter middag efter en intensif planeringsarbete i 

BKF:s lokaler 

Vi älskar barnen och vi vill att de blir världskända och stolta. För att barnen skall lyckas måste vi vara tålmodiga och visa 

stor kärlek. För livets största mening är kärlek. Vi måste också se till att barnen fördjupar sina kunskaper inom Assyrisk 

musik. För den Assyriska musiken och kulturen finns i blodet… 

Målsättningen är att i framtiden bilda en musikgrupp som spelar orientaliska instrument och sjunger på assyriska för att 

föra den assyriska musikkulturen vidare till kommande generationer 

 

Ett stort tack till Joseph Malke som är musiklärare och slutligen vill jag önska barnen all lycka i framtiden 

 
 
Planeringskonferens 

för BKF den 15:e, 20-21 maj 2004, i 

BKFs lokaler och på Båten - Ånedin Linjen 
 

Sammanställd av: 

George Aydin 
Inledning 
Årets konferens är den tredje i rad där BKFs medlemmar har varit med och planerat föreningens verksamhet för 

kommande åren. Det är tack vare dessa välplanerade konferenserna har verksamheten inom BKF kunnat utvecklas inom 

alla sektioner. 

Vad som utmärker sig denna konferens 

jämfört med de förra är två saker: den första 

är deltagandet och intresset har varit över 

100%. Den andra är att den hölls på två 

platser nämligen på BKFs lokaler och på 

Båten – Ånedin linjen.  

Första dagen av konferensen hölls i BKFs 

lokaler där det största arbetet genomfördes. 

Efter arbetets avslut bjöds deltagarna på grill 

och därefter fortsatte kvällen tillsammans 

genom att titta på melodifestivalen som 

råkade vara den kvällen. Det var verkligen en 

lyckad dag där nytta och nöje  var 

kombinerad. 

Andra och tredje dagen av konferensen hölls 

på Båten. Att den gjordes där berodde på två 

skäl; att återigen kombinera nytta och nöje 

samt uppleva en båtresa tillsammans med 

medlemmar som har förtjänat genom att vara 

engagerade i föreningens verksamhet och inte 

minst för att samla nya krafter inför 

kommande verksamhets perioden. 

Att en förening som BKF arrangerar en sådan 

konferens är inte förvånande. Detta är ett resultat av de många aktiva personer i föreningen och de fina resultat och 

stämning som skapats under åren. Vad som är glädjande är det stora antalet deltagande från ungdomarnas sida. Under de 

rådande omständigheter det är inte så lätt att både ungdomar och vuxna genomför en sådan konferens som omfattar en 

båtresa, ty det är känd att ungdomarna har svårt att underhålla sig vid närvaro av sina föräldrar/vuxna. Detta har BKF 

lyckats övervinna tack vare den fina verksamheten som skapats i föreningen för alla åldersgrupper där 

ungdomsverksamheten blir alltmer dominerande, vilket är dröm för de flesta föreningar i hela landet.  
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ABF s bidrag är avgörande faktor 
En utav de avgörande faktorerna för genomförandet av konferensen utan tvekan ABF s studiebidrag samt den fina 

samarbetet mellan BKF och ABF. Medlemskapet hos ABF, den fina samarbetet har resulterat i ökandet av många 

studiecirklar, arrangerandet av kulturaktiviteter, BKF s deltagandet på de av ABF arrangerade dagar  och många andra 

verksamheter.  

BKF framför ett stort tack till ABF för samtliga ovannämnda samarbeten  och bidrag. 

 

Slutkommentar 
Den här konferensen är inte den sista. För att utveckla föreningens verksamhet på ett tillfredsställande sätt kräver 

naturligtvis nya insatser – både tekniskt och personalmässigt.  Ungdomarnas frammarsch inom BKF, deras kunskaper 

inom data området är utan tvekan en stor resurs för utvecklingen. Detta har visat sig i stor omfattning -  inte minst genom  

att skapa BKF s Hemsida. I sin tur kommer detta medföra med sig nya förutsättningar för kontakt med medlemmar, 

informationskanaler, marknadsföring etc. 

Samtidigt är vi full medvetna om att, ju mer verksamheten ökar, desto mer krävande blir föreningens verksamhet både 

personal –och ekonomiskt. Men att verksamheten  också medför med sig nya krafter, nya idéer om hur ekonomin ska 

ordnas är de fina sidor som skapar en viss tro och hopp inför framtiden inom föreningslivet för bl a kommande 

generationer. 

 

Norsborg den 15, 20 - 21 maj 2004. 

 

Svar och kommentarer från grupper 
 
Grupp 1: Huvudstyrelsen 
Verksamheten under år 2003 har varit rikt på många sätt. Ungdomsverksamhetens utveckling, idrottssektionens 

framgång genom att organisera sig och bildandet av damfotboll var några av de viktigaste aktiviteter som BKF har 

kunnat  genomföra. 

Kvinnosektionens intresse på  föreningens verksamhet är en annan viktig faktor som motiverar BKFs utveckling i sin 

verksamhet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att  vi får var nöjda med BKFs verksamhet under år 2003  inte minst p.g.a. två 

produkter som speglar verksamheten; den 200 sidiga verksamhetsrapporten och videokassetten på teaterpjäsen ”Var ska 

vi ta vägen nu?”  

Därmed inte sagt att vi inte har anledning att satsa på utvecklingen av verksamheten ännu mer! Snarare tvärtom! Vi har 

all anledning och motivation att organisera föreningens verksamhet för att kunna öka aktiviteten både kvalitativt och 

kvantitativt.  

Vi måste vara rädd om det bra ryktet som BKF har åstadkommit under de senaste åren hos både kommunen, hos 

assyriska organisationer och  hos vårt  folk i övrigt. 

******** 

Här är några aktiviteter som inte kunnat genomföras p.g.a många orsaker men därmed inte sagt att inte värd nytt försök. 

- minskning av antalet samkväm 

- antalet föreläsningar ej tillräckligt 

- intresset på sykursen är svagt 

- datakursen ej kunnat genomföras trots stort intresse 

- brist på samarbete med övriga assyriska föreningar och St. Georgis kyrkan i Botkyrka 

- brist på projektering av planerade och genomförda aktiviteter 

- Hemlandsresa 

- även stora brister på öppet verksamhet . 

******** 

Gruppen har fört omfattande diskussioner om vilka aktiviteter som BKF ska försöka genomföra. Här är några exp. 

- organisera och öka kvaliteten på årsmötet, styrelsemöten, presidiemöten, kansliarbetet och bufféverksamheten 

- anordna minst en stor fest om året 

- anordna 7 – 8 ggr samkväm (shahro) 

- satsa mer på kurser, studiecirklar, musikkurs, folklore, föreningsteknik, datakurs 
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- 7-8 organiserade föreläsningar på viktiga ämnen/tema 

- öka samarbetet med medlems och samarbetsorganisationer 

- deltagande i fester, festivaler, demonstrationer 

- sommarläger, planeringskonferens, veckoslutskurser 

- teaterverksamhet 

- debattmöten, biokväll,  

- hemlandsresa 

- bildandet av musikgrupp 

- pic nic – flera gånger om året, julbord 

- hemsida - uppdatering - marknadsföring av BKFs verksamhet, månadsblad, anslagstavla 

- gubbvolleyboll med assyrierna i Södertälje 

- öppetverksamhet till äldre assyrier i Botkyrka i BKFs lokaler 

- uppvakta Botkyrka kommuns representanter för att diskutera bidrags och övriga frågor som berör 

föreningsverksamheten 

           
 Slutkommentar 
BKF har lyckats genomföra många aktiviteter som kan betraktas av omfattande karaktär. Men vi bör vara rädd om det 

verksamhet som vi har åstadkommit samt om den ökade ungdomsverksamheten i föreningen. Det sistnämnda har inte 

bara kommit i så kort period utan stora ansträngningar. Det har tagit många år att intressera och locka ungdomarna i 

föreningslivet. Vad som är glädjande är att ungdomarna arbetar mer organiserade och långt ifrån konflikter som är en 

tradition som har följt med de vuxna från sina hemländer, vilket är oftast stor hinder för organisering och utveckling av 

föreningsverksamheten i Sverige.  

Ungdomarna i BKF med det organiserade sättet de jobbar, är på väg att dominera det totala verksamheten i föreningen, 

vilket är föreningens målsättning. 

Lycka till! 

 

Grupp 2: Kvinnokommitté 
Studiecirklar: Som förslag kom 

 Att våga vara förälder 

 Massage och röra sig 

 Keramik målning 

 Tyg målning 

Yildiz och Zeta tar reda på mojligheter. 

Studiecirklarna har fungerat bra vi försöker genomföra de nya förslagna. 

 

Söndagsverksamhet: Har inte fungerad så bra pga ingen tog direkt ansvar. 

Dansläraren har varit längre borta föreläsningar har inte varit lockande vi ska försöka med föreläsningar som är givande. 

Barn-och fritidsverksamhet: Assyrien kids ska försätta med sina aktiviteter som vanligt men försöka att inte genomföra 

de traditioner som inte tillhör vårt kultur. 

Förslag på aktiviteter att lära barnen om våran traditioner som är både kulturella och religiösa. 

Öppna-diskussioner: Har förekommit vid olika tillfällen. Vi försöker försätta med det vid spontana tillfällen. 

Förslag: Att göra planeringen i god tid. 

Kvinnodagen: och morsdagen kan vara samarbete med andra 

organisationer eller besök till restauranger och fira i föreningens lokal.  

Teater: Under de senaste åren har kvinnosektionen lyckats genomföra många aktiviteter inom teaterverksamheten. 

Sedan Simon Poli tog ansvaret för det övergripande ansvaret inom teaterverksamheten har initiativet från 

kvinnosektionen minskat. Men å andra sidan har  verksamheten blomstrat inom BKF och lockat många barn och vuxna.  

Förslag: sektionen  återigen tar initiativ för små, korta aktiviteter samt öka sitt samarbete och deltagandet inom 

kommande  av den ansvarige planerade verksamheten inom BKF. 

Föreläsningar: P.g.a för lite intresse de föreläsningar som planerades av sektionen ej var lyckade.  

Förslag: bör arrangera föreläsningar inom sådana ämnen som är mer intressant för medlemmar 

Matlagning: planera matlagning en gång i månad på lördagar eller söndagar.  

Filmvisning: I dagens läge anordnas biokväll sista fredagen varje månad. Sektionen föreslår att man försätter på samma 

sätt. 
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Trötta ”Assyrian Kids” från grupparbetet 

Syverksamhet: Kurs verksamheten försätter som vanligt varje onsdag med hjälp av Jeanette och Rita Saldamli. 

Samkväm: sektionen fortsätter som det har varit hittills i samarbete med andra sektioner. 

Fester: Kvinnodagen, Morsdag, Knytkalas, Farsdag. Under dessa dagar har sektionen genomfört fester. Intresset har 

varit ganska stort. Föreslås att fortsätta på samma sätt. 

Simning: fortsätter med simning som har pågått varje onsdag i Fittjabadet sedan länge.  

Studiebesök, kurs i assyriska samt mera aktiviteter för barn är sådana  aktiviteter som bör diskuteras tillsammans 

med övriga sektioner. 

 

Slutkommentar 
Sektionen är i stortsätt nöjd med verksamheten som har varit hittills. Vad som är stor brist är unga flickor i sektionen.  

För att kunna utveckla sektionens verksamhet kvalitativt och kvantitativ bör unga tjejer ta plats i sektionens planering. 

Bristen på personer som kan uttrycka sig i skrift på ett tillfredsställande sätt är stor. Sektionen skulle kunna utveckla 

verksamheten ganska omfattande om unga tjejer tagit plats i planeringen. 

Vad som är glädjande är damlaget i fotboll som har bildats. Detta har redan skapat stort intresse hos unga tjejer att 

komma till föreningen vilket i sin tur skapar förhoppningar att inom snar tid locka flera unga flickor till sektionen. 

Sektionens förslag är att uppmana tjejerna att bilda tjej sektion och samarbeta med andra sektioner. 

 

Lycka till! 

 

Grupp 3: Ungdomssektion 
Genomgång och utvärdering av förra årets verksamhet 

Många genomförda aktiviteter: 

Ungdomspresidiemöten, läxhjälp, pubkvällar, samarbeten 

med andra föreningars ungdomsstyrelser, 

veckoslutskurser, AUF- möten, Asharidu festivalen, 

Champions League, ordförande träff, AUF-aktiviteter 

(seminarier, turneringar osv.) playstationturnering, 

biokvällar, sommarläger, hemsida m.m.  

Ungdomspresidiemöten: hösten 2003 startades öppna 

möten varje tisdag från 18:30. Det gick väldigt bra i början 

med ett genomsnitt på 13 personer, efter jullovet avtog det 

till att vi ofta fick ställa in mötena. 

Hemsida: det tog 7 månader att färdigställa sidan. Nu är 

det uppe på etern. Hemsidan kommer att hjälpa oss med 

arbetet, men kräver mycket arbete. Ett mediautskott 

kommer att startas, de ska ta hand hemsidan och 

rapporteringar allt som sker i föreningen.   

- övriga aktivteter går att läsa om på verksamhetsrapporten. 

 

Fyra viktiga aktiviteter skulle genomföras 2003. Det var ungdomspresidiemöten, hemsidan, sommarläger och samarbete 

med andra föreningar. Samtliga  genomfördes.  

Ungdomsstyrelsen har en ny policy. Att jobba mer nationellt där man ska inrikta sig på att hjälpa andra ungdomsstyrelser 

att komma på fötterna. Man ska även satsa mycket på välgörenhet. Man har fastslagit att 10 % av intäkter ska gå till en 

välgörenhetsfond. Vart pengarna ska gå till kommer att diskuteras vidare.  

 

Grupp 4: Assyrian Kids 
Genomförde en massa aktivteter såsom halloween, pyjamas party, videokvällar, samkväm, skidåkning i Flottsbro, 

julbordsdisco. 

Pyjamas party: det gick inte lika bra som halloween, kan bero på att den förra var väldigt lyckat, samt att barnen kanske 

tröttnat på att sova över i föreningen. 

Halloween: lyckat, många deltagare. Perfekt. Dock blev barnen väldigt skrämda. Det är halloween vilket var 

huvudsyftet. Ledarna tar helt ansvaret på sig och kommer att fortsätta på samma sätt., nästa år. 
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Det var ett bra tillfälle för BKF:s ungdomar att koppla av på 

båten under planeringskonferensen 

Generellt om Assyrian kids: väldigt lyckat, över 35 barn i genomsnitt, vilket var över förväntan. Tanken med att ha 

målgruppen i kommittén var väldigt smart. Då barnen lär sig föreningslivet. Fler ledare som hjälper Nisha, samt 

föräldrar. Annars har ungdomarna från UFL ställt upp som ledare. Man ska fortsätta med liknande aktivteter. Man ska 

ändra på kommittén, där fler äldre ungdomar ska ingå. Alltså ska det vara 2-3 barn respektive 2-3 äldre.  

 

Nya aktivteter för i år: sommarläger återträff, junibacken, halloween, laserdome, aquarium, skansen, läxhjälp, gröna 

lund, Liseberg, Kolmården, Cosmonova, bio, videokvällar, samkväm, grilla, klättring, skidresa (samkväm). 

- för att kunna genomföra dessa aktivteter kom vi fram till att föreningens ska skriva projekt. Nisha skriver mer än gärna 

ett projekt. 

 

Grupp 5: Ungdomar i föreningslivet – UFL 
 Nya massa aktivteter. Hösten var intensiv med många aktivtetrar, dock avtog våren. Aktiveter såsom camping, skidresa, 

paintball, veckoslutskurser, demonstrationer, läxhjälp, debatter, samkväm, biobesök, Cosmonova besök, klättring osv. 

Skidresa i Åre: väl planerat. Kostade för mycket, men man samlade in mycket pengar för att minska på kostnaderna. 22 

deltagare. De flesta nöjda. Mycket uppskattat. 

Camping i Gålö: 25 deltagare, 3 dagar i Stockholms skärgård. Hyrde båtar, Ekonomisk  gick det bra. Kommer att 

upprepas. 

Veckoslutskurs i Enhörna: Under 3 dagar. Med  2 

föreläsare. Gick bra men ungdomarna lyssnade inte 

på föreläsarna. Mycket strul i slutet. Men var ändå 

givande. 

- övriga kan man läsa på verksamhetsrapporten. 

 

Man ska fortsätta med liknande aktivteter: camping, 

paintball, klättring, samkväm, föreläsningar, debatter 

osv.  

 

Slutkommentar 
Nahir Poli: 

Redovisade ungdomssektionens grupparbete utifrån 

anteckningarna som framgår ovan. 

 

Sargon Kerimo: 

Berättade om hemsidan där sektionen har planer på 

att bilda en webbteam för att ansvara för uppdatering 

och övriga innehåll. För att lyckas med uppgiften 

förutsätter att alla sektioner inom BKF tar sitt ansvar 

och bidrar webbteamet genom att utse ansvariga för 

hemsidan som i sin tur samarbetar med webbteamet. På så sätt tror man att hemsidan kommer att spela en stor roll i 

föreningens utveckling etc. 

Babel Poli: 

Rapporterade om ungdomssektionens verksamhetsprogram inför kommande verksamhetsåret. 

Nisha Kerimo: 

Redovisade kort om Assyrian Kids verksamhet under förra året och de visioner de har under kommande 

verksamhetsperiod. Förutom det som framgår ovan från grupparbetet har även diskuterats att även Assyrian Kids ska 

börja med presidiemöten liksom det ordinarie och ungdomspresidiemöten som har hållits inom BKF sedan länge. För att 

kunna skapa en välorganiserad barnverksamhet bör Assyrian Kids styrelsen ingår flera vuxna som ska hjälpa till.  Även 

projektering  av verksamheten för vissa aktiviteter  står på dagordningen.  

Siduri Poli: 

Redovisade om verksamheten för ”Ungdomarna i Föreningslivet” - UFL. Gruppen har lyckats genomföra många 

aktiviteter under de gångna åren. Det är UFLs  

Målsättning att även under kommande åren satsa på flera aktiviteter och organisera verksamheten som sådant.  

Nämnas bör att UFL har börjat med insamlingsverksamhet för att bidra föreningens ekonomi genom att sälja fika och 

bullar under damlagets matcher då det är stort intresse.  
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Man passade på och njuta av det härliga vädret på båten 

Flera aktiviteter står på dagordningen. Utlandsresa, besök museer – där det finns assyriska konst, sykurs för ungdomar 

som är tänkt att ansvaras av Josephin Kopar som är utbildat till disign. 

Lycka till! 

 

Grupp 6: Idrottsektion 
Herrlaget Laget gick enligt planerna, de är fortfarande i 

samma serie. Inför årets säsong tillsattes en ny 

fotbollsstyrelse med ambitionen att skapa en ny struktur för 

kommande säsong. 

Damlaget Först var det ett tjejprojekt som vidare gick över 

till ett förslag till fotbollslag för damer. 

Innebandy Vi hade tid för innebandy men ingen utnyttjade 

det, istället användes lokalen för inomhusfotboll. 

Pingis Inga turneringar blev av inom föreningen men 

däremot finns det bord och racket för vardagligt spel. 

Badminton Gick enligt planering, har haft det 1 gång i 

månaden, för att hålla igång. Främst har det varit vuxna 

(30+) som deltagit. 

AUF BKF deltar i samtliga turneringar, en av turneringarna 

var ett tjejlag med, de fick pris för ”fair play”. 

Simning och vattengympa 1 gång i veckan och följs enligt 

planer. 

Samkväm ”shahro” De flesta har deltagit, både närvarat och tagit egna initiativ. Själva konceptet ”shahro” övergick till 

pubkvällar. I samband med detta har idrottssektionen stött ZELGE och AFF med FIFO förberedelse och pubkvällar i 

Café Ishtar. 

Herrlaget I och med namnbytet har det skapats stort intresse kring laget och målsättningen är att fortsätta avancera inom 

seriesystemet, behålla gemenskapen som skapats inom laget och fortsätta locka fler ungdomar. Dessutom finns det tankar 

på att starta knattelag för yngre (både för killar och tjejer). 

Damlaget Laget är under första säsong där det gäller att etablera sig först och främst, och att locka så många Assyriska 

tjejer som möjligt till laget. Först när laget är väl etablerat kan man börja tänka inför framtiden. Enormt intresse finns 

kring laget som lockar mer publik än herrlaget. 

Innebandy På grund av brist på intresse läggs det på is tillsvidare. 

Pingis Målsättning är att skapa ett par turneringar i föreningen. Ansvarig: Yilmaz Poli 

Badminton I och med nedläggning av Olligång ska vi hitta andra alternativ till denna aktivitet, ex innebandytiden i 

tornbergsskolan. 

AUF Idrottssektionen kommer att fortsätta delta under alla aktiviteter. Möjligtvis anordna någon turnering. 

Simning och vattengympa Så länge intresset finns så fortsätter vi med aktiviteten 

Samkväm ”shahro” Vi ska fortstätta med våra pubkvällar och shahre. Närmaste shahro som blir är den 29/5 för 

ungdomar. 

Picknick Idrottssektionen ska ta på sig att anordna en picknick utöver den årliga som görs i vallen. Vi vill bjuda in 

Norrköping, ZELGE osv. 

Gym Herr- och damlahet har möjlighet att 1 gång/veckan med instruktör, gymma till en kostnad av 2000 kronor för hela 

året. Vi får komma fram till vilken dag. 

Träningsläger Idrottssektionen planerar att genomföra ett träningsläger inför nästa säsong. Detta gäller både dam- och 

herrlaget. 

Möten Idrottssektionen skall hålla möte 1 gång/månad för att diskutera hur arbetet fortgår och för att diskutera aktuella 

frågor. 

Slutkommentar 
Idrottssektionens grupparbete som framgår av ovanskrivna anteckningar.  Vad som är nytt för sektionen är damlaget som 

har bildats hösten 2003 vilket har ökat flickornas intresse både inom fotboll och föreningsverksamheten. Inte minst den 

fina stämningen bland så väl ungdomar som vuxna inom BKF. 

När det gäller sektionens organisation är den styrelse som bildats och där både könen är jämnrepresenterade. 
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Herrlaget har under våren satsat på organisationen och tack vare detta har flera spelare anmält sig till laget. 

Målsättningen är att avancera till en högre division denna säsong.  

 Vad som är viktigt är att förstärka organisationens grund genom att fördela arbetet bland flera personer för att minska 

belastningen på de personer som är överbelastade, samt  engagera flera personer  i sektionen. 

Lycka till! 

 

Utvärdering, kommentarer och avslut av konferensen på båten 
 

Efter representanternas redovisning av sina grupparbeten har många frågor och kommentarer om föreningens verksamhet 

och planeringskonferensen diskuterats. Här nedan följer anteckningar av de uppkomna kommentarer, förslag och kritik: 

- hemspråket är viktigt. Föreningen  bör överväga att starta hemspråkundervisning 

- Simon Poli: två nya sketcher och några teaterpjäs inför hösten är igång. Vad som är brist på är ungdomarnas 

brist eller rädslan att uppträda på scen.  

- Aziz Poli: BKF är en av de aktivaste föreningarna inom Botkyrka kommun. Den är öppet för alla. Vi måste 

fortsätta med samma policy. 

- George Aydin: det är en projekt för damlaget är på gång. Ansökan kommer att skickas  före augusti i år. Syftet 

med projektet är att öka satsningen inom idrott bland unga flickor.   

- Aziz Poli: ekonomi är viktig. Vi måste tänka på föreningens ekonomi och utifrån detta skapa aktiviteter som är 

bl. a inkomstbringande. 

- Murat Poli: samtliga aktiviteter bör rapporteras/redovisas för att erhålla ersättning från bl. a ABF. 

- Aziz Poli: rapportering om idrottsaktiviteter bör också redovisas för att erhålla ersättning från fotbollsförbundet. 

- Simon Poli: på hemsidan bör nyhetskrönika veckovis införas. 

- Murat Poli: kan ställa upp med undervisning av modersmål för vuxna i BKF 

- George Aydin: Planeringskonferensen på båten har varit ok. Men det finns nackdelar! Brist på koncentration 

etc. 

- Yildiz Kerimo: det var stort intresse av ungdomar för samkväm för i tiden. Intresset har minskat på senare tid.  

- Aghnatios Soume: införa spel på hemsida för att locka flera ungdomar 

- Fehime Poli: kvinnosektionen upplever stor brist på unga tjejer som är engagerade i sektionen. 

- Seman Kahlaji: bjuda polisen till BKF för att informera om ungdomsbrottslighet 

- Sabo Saldamli: unga tjejer bör vara med de äldre/vuxna för att utveckla verksamheten 

- Zeta Poli: locka sina vuxna barn till BKF 

- Rahel Poli: bristen på samkväm beror på överbelastning av verksamhet hos personer inom resp 

sektioner. Oftast kolliderar också många aktiviteter mot varandra. 

- Aziz Poli:  passade på tillfället genom att informera om några aktiviteter som är planerade under 

kommande dagar: 
* Studenter i år: Sargon Lahdo, Nahir Poli, Ninsun Poli 

* 25/5  bedmington kväll 

* 27/5 ABF cirkelledarutbildning 

* 29/5 pubkväll – ungdomar 

* 30/5 EU informationsmöte på st Georgis kyrkan 

* 30/5 Fest på BKFs lokaler p.g.a. Morsdagsfirandet 

* 4-6/6 Fittja familjefestival, matförsäljning, dansuppvisning, EU-information, flygblad utdelning 

* 14-21/6 sommarläger  för barn  8-14 på Uskavigården 

 

Slutkommentar - avslut 
Aziz Poli, ordförande slutkommenterade konferensen genom att uppmana alla sektioner att vara rädd om den fina ryckte 

som BKF har åstadkommit  genom att vara en av de aktivaste föreningen inom såväl Botkyrka kommun som bland alla 

assyriska organisationer över hela landet.  

Ekonomiska ansvaret  är den andra viktiga ämnet som alla bör ansvara för, ty utan ekonomi kan BKF ej existera. Därför 

uppmanas alla ansvariga inom resp.  sektioner att  projektera sin verksamhet för att erhålla bidrag från olika instanser. 

Slutligen tackade alla som har deltagit i konferensen, engagerade i förberedelserna samt  att tillvarata de fina förslag och 

planeringen som har skapats under konferensen,  att använda de i föreningens verksamhetsprogram inför kommande 

verksamhetsåren. 
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Det var trevligt sällskap man hade på båtens matsal 

För att informera om föreningens fina verksamhet, marknadsföra och locka flera medlemmar bör vi tänka på de fördelar 

som har skapats genom hemsidan. Därför är det viktigt att varje sektion rapporterar om sin verksamhet till hemsidan. 

Och härmed förklarade han konferensen avlutat genom att önska alla en fortsatt trevlig båtresa. 

Lycka till! 

 
Siduri Poli om: 

Planerings-kryssning 20-21 maj 2004 
  

Under Kristi himmelfärdshelg hade föreningen planerat att vi skulle åka på båtkryssning istället för den årliga 

planeringshelgen i Södertälje. Vi hade redan haft möte helgen innan där vi hade hunnit gå igenom lite med grupperna och 

kryssningen skulle alltså komplettera det mötet. 

På torsdag eftermiddag samlades dem flesta deltagarna vid Hallunda Tunnelbanestation för att ta oss till hamnen i 

slussen. Vissa var redan på plats och väntade förväntansfullt på varandra. Men då vi kom fram till båten (som hette 

Ånedin) blev vi fulländade, hela 43 deltagare hade intresse, tid och ”tillstånd” att få följa med. Då jag skymtade mot 

båten lite snabbt. Okej, jag hade förväntat mig någon stor maffig båt men det jag fick syn på kunde knappast jämföras 

med Viking Line, utan snarare med en roddbåt från Flottsbro. Den var jätte, jätte, jätte liten kryssningsbåt och jag 

undrade bara vad meningen var att vi skulle göra där det 

kommande dygnet. 

Svaret insåg vi då vi kom in och det var att man faktiskt 

kunde överleva i den båten 24 timmar. Så farligt var det 

inte. Den hade ju ett parfymeri och en taxfree, så det så! 

Den första timmen sprang alla runt som förvirrade höns och 

letade efter sina hyttor och undersökte de olika allrummen. 

Sedan fick vi höra att middagen skulle serveras så alla gick 

in till den ”stora” matsalen. Och eftersom att de flesta av 

oss inte beundrar maträtten fisk så mycket blev det 

ytterligare en besvikelse då vi fick syn på smörgåsbordet 

som bestod av nästan bara fiskrätter. Så istället för att rusa 

ut till toaletterna så satt dem kvar o mumsade i sig 

efterrätten istället. 

Då tänkte Irfan driva lite med vår kassör som vi hade med 

oss (Shabo), så han sa till servitrisen att säga till Shabo att 

han skulle få betala hela bordets läsk (eftersom att det inte 

ingick i priset) och Shabos reaktion var väl väntad… först 

förvånad sedan arg och sedan insåg han att han hade blivit blåst. 

Efter det var det ”fri tid” att göra precis som man ville. Vissa gick runt i de två butikerna som fanns ombord medan de 

andra satte sig i bardelen och lyssnade på livebandet medan drink efter drink översvämmade bordet.  

Efter ett tag började, framför allt ungdomarna att bli rastlösa, medan dem från kvinnosektionen satte igång ”Allsång i 

båten” med enbart assyriska låtar. Där vi bl.a. fick ta del av den assyriska ”lilla spindeln” och den klassiska ”Sabiha”. 

Dem började tralla på och snart var hela båten i gung... ja bokstavligt talat. Även svenskarna, och finländarna, på båten 

hakade på melodin. 

Sedan kom en man upp på ”scen” och framförde ett nummer, och efter det kom en ung polska med sitt band och började 

sjunga gamla Carola låtar där hon gick in bland publiken… och gick rakt mot AMO SHABO! Hon dansade lite och lekte 

med hans slips, medan resten av båten hade avundsjuka blickar på honom. Så om inte alla föll av stolen av skratt vet ja 

inte va dom gjorde, men det minnet fick sin plats i historieböckerna. 

Efter många timmars skratt och skämtandet stannade plötsligt båten. Vi hade kommit fram till Mariehamn och de som 

hade varit hungriga steg av båten för att börja jakten på mat.  

De äldre hade vid det här laget gått och lagt sig och nu var det dags för kisen att komma ut ur sina hytter… nå väl inte 

alla. För många fastnade i Lucy och Libras hytt typ… hela natten.  

Jägarna på fast landet hade hittat en sportbar och strandsatte sig där. Vi glodde lite på sumobrottning medan jag kämpade 

för att få in MTV-frekvensen på TV’n. Och Sargon lurade i mig och Ninsun världens äckligaste blajj i munnen. Vill inte 

ens säga vad det heter för då får jag rysningar men jag har aldrig spenderat 50 spänn på nånting så äckligt… 

mailto:siduri@bkf.se
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Sedan var det lunch efter att man kände sig segare  
från mötet som just hade slutat. 

Efter det började dem flesta känna sig mycket trötta och drog sig tillbaka till båten och alla dem som sa att dem skulle 

vara vakna hela natten hade heeeeelt glömt bort det. Medan alla gick i säng för att vakna tidigt morgonen därpå stannade 

Nahrin och Sara ytterligare några timmar vakna som vaktande nattugglor. Vad dem gjorde.. vet bara dem, men inte för 

att det fanns så mycket att göra egentligen. Och jag antar att det hände mer action i mina drömmar än vad det gjorde i 

verkligheten… 

  

Morgonen efter vaknade vi mycket tidigt för att äta frukost… som var väldigt god. Yakob satte sig som en person som 

bjudit in sig själv hos en svensk familj och diskuterade glatt om livets alla frågor, och innan vi visste ordet av hade vår 

kära Yakob redan skaffat sig nya bästisar. 

Alla var mycket trötta men ändå insisterade Malfono Aziz att vi skulle göra klart mötet i konferensrummet, där alla 

skulle redovisa vad dom hade kommit fram till under grupp - möten tidigare den veckan. Men problemet var att båten 

gungade väldigt mycket så där på tillbaka vägen och många var fortfarande bakfulla att de flesta valde att sitta ned 

istället för att resa sig upp för att gå på toaletten. 

För resultatet fick Terzo stå för då hon vajade fram och tillbaka tills hon föll mot en stol till en annan och så fortsatte det 

tills hon hade suttit på alla stolar och tills slut hamnat på sin egen. 

Mötet gick mycket bra och snabbt. Vi gick igenom grundligt alla punkter och sektionerna hade tagit stort allvar på dem 

tre frågorna man skulle svara på, som hela mötet cirkulerade sig runt. Det var bl.a. Vilka aktiviteter man har gjort det 

senaste året, vad det var som inte hade fungerat 

och vad det var för planer för kommande år. 

 

Många blev ännu segare efter mötet och började 

känna hunger i magarna. Men man tryckte 

undan dem känslorna och gick ut längst upp i 

båten och fotograferade gruppfoton. Den dagen 

hade vi Moder Jord på vår sida, för solen sken 

och ju närmare Stockholm vi kom desto finare 

blev utsikten. Så många stannade utomhus och 

njöt, medan dem andra återvände till bar-salen 

och spelade kortlek, som för övrigt en gång i 

tiden tillhörde Gabi, men nu hade blivit.. eh… 

inte så mycket kvar av den. 

Sedan var det lunch, och denna gång var det 

ingen buffé, inte så konstigt att dom tog bort 

den efter att VI hade varit där. För dem 

förlorade nog mer pengar på oss än vad dem 

fick in. Hur som helst fick man denna gång 

beställa mat och allas svar var lika: ”vad som 

helst men inte fisk!”, nåja, allas förutom Yilmaz 

Poli såklart. 

Då det var dags för oss att lämna vår kära båt 

vid hamnen i Stockholm fick man ta ett och 

annat farväl av den. Det kändes sorgligt att behöva lämna den båt som man varit instängd i, i nästan 24 timmar. För under 

dem 24 timmarna hann man med fler minnen än normalt. Och trots att kryssningen gav mycket under mötet gav den 

mycket mer när det inte var möte. Under hela tiden man fick vara tillsammans, nästan hela föreningen. Och trots att båten 

var putte fjuttig så insåg man snabbt att man inte behöver en Macho-båt för att det ska bli roligt, utan man har ju kul i alla 

fall - med varandra. 

 

Så även om folk skämtade lite att vi nästa år ska åka med en femstjärnig båt med röda mattan och dyrt vin förstod man ju 

att det fanns en liiiten önskning i det hela, men ändå vet alla att även om det blir samma båt nästa gång så kommer det bli 

kul, eller åtminstone okej. Men typ om ordförande här kommer att läsa det här så ta inte allting så bokstavligt. För tro 

mig när jag säger att ingen skulle ha någonting emot att åka med den där lyxiga båten nästa år. Det skulle absolut inte alls 

skada någonting alls! Tro mej! Jag vet. 
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ASSYRISKT JULBORD HOS BKF –  

EN TRADITION ATT BEVARA 
Det är andra året som Bethnahrin kulturföreningen i 

Botkyrka anordnar Assyrisk julbord.  

Lördagen den 18 december 2004 anordnades för andra 

året Assyrisk Julbord på BKF lokaler efter förra årets 

succé. Över 80 assyriska rätter dukades på bordet, såväl 

förrätter, varmrätter som efterrätter och bakelser från 

Bethnahrin dominerade den väldukade bordet.   

Det primära syftet med detta är att en gång om året 

uppleva en riktigt assyrisk matkultur som är vanlig just 

under Jul -och Nyårsafton i Moderlandet Bethnahrin - 

Mesopotamien.  Den sekundära syftet är att göra denna 

verksamhet till en tradition i diasporan där alla våra 

föreningar anordnar dessa bord en gång om året för att 

föra  den Assyriska matkulturen vidare till kommande 

generationen. 

Den välbesökta Julbordet uppskattades väldigt mycket. 

Dock  de som kom lite sent klagade över  de rätter som 

tog slut för snabbt.   

Allt tyder på att man kommer att prata positiv 

om Julbordet ganska länge, precis som man gjort förra 

året. 

Över 30 personer var engagerad i planering och 

matlagningen. Genom engagemanget har man dels  

engagerad flera medlemmar i verksamheten och dels 

visat till ungdomarna hur man lagar de omtyckta –  

intressanta rätterna. Kutle, Chamburak, Jdukat, Burgel, 

Aprakh, Bamya och många andra rätter. 

Assyrian Kids Gruppen hade också gjort sitt genom att 

anordna disco till barnen samma kväll på en annan lokal  

i närheten. Barnen bjöds också på mat från Julbordet och 

andra snask och dryck. 

Julbordskommittén bestod av: Simon Poli, Yildiz 

Kerimo, Yilmaz Poli, George Baryawno   och Fehime 

Poli. 

Följande personer bidrog julbordet med matlagning och 

de flesta även på   kostnaderna. 

Soraya Lahdo:   Hummus och Aprakh 

Jeanette kahlaji:  Abu Ghannuch o. Tarator 

Leyla Turgay:   Kutle 

Fehime Poli:   Blomkålsallad 

Evlin Kerimo:   Tzaziki o. harise 

Ziyo Hadodo:   Turshi  

Samfo Kerimo:  Tlawh (Linssoppa med  

kycklingvingar) 

Behiye Poli:   Grillade kycklingvingar 

Peyruze Poli:   Ris 

Linda Taymur:   Burgul 

Edvart Kerimo:  Bröd o. vitkålsallad 

Munire Cicek    Kubbe Ninwaito 

Rahel Poli:   Morötter med yoghurt – vitlök 

Rita Saldamli:   Börek mdinoyo m. köttfärs 

Pero Dag:    Börek m. fårost 

Malke Dag:   Potatissallad  

Tuma Duru:  Bröd, tärnad kycklingsfilé och  

tärnad grillkött 

Lydia Eskandar:  små chamburak 

Yildiz Kerimo:   Kursekat 

Ayda Khori:  Kutle 

Ayfer Poli:   Shdukat 

Terzo Baryawno   Baklava 

Yuvana Poli:  Muhammara o. fyra st. fyllda 

kycklingar 

Besim Poli:   välkomsdrink 

Fehime Kopar:   Dåbå 

Zeta Poli:    Stekta auberginer o. zuccini 

m. yoghurt o. vitlök 

Elisabeth Elias:   Dabbole 

Övriga rätterna på Julbordet lagades av 

kommittémedlemmarna i BKF´s lokaler. 

BKF styrelsen framför ett stort tack till alla som bidrog 

julbordet genom arbete, ekonomi och övriga 

arbetsuppgifter som förekom före, under och efter 

Julbordet. Ett stor tack till Enkido Poli, Ninib Aydin, 

Nahrin Hawsho och Bobel Poli och Eskandar Lahdo 

som engagerade sig i baren under julbordet. 

Grönsaker och en del av frukter sponsrades av 

GRÖNSAKSJOUREN
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Årets julbord  

 

- Succé igen! Vi fick kring 170 stora som små besökare och alla njöt 

av smaken på ca: 80 olika sorter av assyrisk mat och bakelser från 

hemlandet. Det är andra året i rad vår förening BKF som serverar en 

sådan kväll med assyriskt mat kultur. och året där på. Självklart , 

eftersom den är omtyckt och uppskattad, så kommer vi att fortsätta 

med Julbordet. Nu vill Vi passa på och tacka alla som hjälpt till med 

planerig, inköp, matlagning, servering och mm.  

 

BKF`s Styrelse 

 

Ur  BKF:s ”Medlemsbladet” 

 

 
 
 
Familjefestivalen i Fittja 

 
BKF har, i samarbete med Assyriska organisationen 

Furkono deltagit i Familjefestivalen i Fittja som  

arrangerades den 4-6 juni 2004. 
Under dessa dagar anordnades många aktiviteter. 

Försäljning av Kebab o. dryck, information om EU valet 

den 13 juni – distribution av flygblad om valet, 

försäljning av litteratur, BKF´s barn folkloregruppens 

uppvisning av några Assyriska danser samt ett par 

Assyriska sångare representerade fö  reningen med några  

av sina vackra sånger. Den vackra vädret  var en 

avgörande faktorn för lyckanden under dessa dagar. 

 

BKF besökte Ärkebiskop 

George Saliba  

– ett besök att minnas!   
 
Ärkebiskop Mar Teofilos George Saliba - från 

Libanon var på besök i Sverige under förra månad.  

 

Han gästades hos Ärkebiskop Mar Julios Abdullahad 

Gallo Shabo som är överhuvud för ärkestiftelsen i 

Sverige och hela Skandinavien. 
Den 25 juni 2004 kl. 17.00 en grupp på 14 personer från 

BKF – bland de var riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo  

– besökte Ärkebiskoparna George Saliba och 

Abdullahad Gallo Shabo i sitt säte i Södertälje – St. 

Jakobs kyrkan. 

Gruppen bestod av styrelsemedlemmar, såväl kvinnor 

som ungdomar. Förutom biskoparna fanns även Fader 

Gabriel  Barqasho och flera personer närvarande i 

mottagningsrummet.  

  

Gruppen välkomnades av Biskop A. Gallo Shabo med 

stort glädje. Dock kom biskop George Saliba ca. 20 

minuter sent till den avtalade träffen. 

BKF ordförande Aziz Poli tackade biskoparna för den 

tid de avsatt för gruppen och berättade om BKF:s 

verksamhet etc. Även Biskop G. Saliba hälsade gruppen 

välkommen och uttryckte sitt glädje över besöket. 

Ordförande Aziz Poli begärde ordet och berättade att 

BKF hade 9 frågor att ställa till Biskop G. Saliba. Om 

tillåtelse ges önskar vi att ställa dessa frågor som 

handlade om Assyrierna. Han var beredd att ta emot 

frågorna. Och därmed lämnades ordet till George Aydin 

– BKF:s v.ordförande- som började ställa frågorna. 

Biskop G. Saliba besvarade frågorna på ett fint sätt utan 

att känna sig provocerad fram till fråga  4 som handlade 

om ”namnkonflikten”. Utan att lyssna på innebörden  av 

hela frågan började han kritisera alla ledande personer i 

den Syrisk ortodoxa kyrkan och avrådde den Assyriska 

rörelsen att  hoppas för mycket på kyrkans ledning. Det 

skulle bara vara negativ för folket och för den nationella 

kampen. Han var så pass självkritisk att han började 

använda tvetydliga ord mot kyrkans ledande personer. 

Alla närvarande skämdes över Biskopens sätt att försöka  

vara  konstruktiv  i sin självkritik.  

Alla besökare tyckte att den fina traditionen skall 

fortsätta varje år. 

Alla som besökte julbordet tyckte att man ska 

fortsätta med den fina traditionen 

Aktiviteter i korthet 
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BKF:s ordförande Aziz Poli Tackar Ärkebiskop George 
Saliba för besöket och lämnar några presenter från BKF. 

I och för sig hade Biskopen rätt till 100% i sin kritik, 

men tyvärr sättet han använde var osedlig, att man bara 

inte kunde acceptera det,  inte minst med tanke på de 

närvarande kvinnor och ungdomar från BKF som ville 

höra Biskopen  berätta om vårt folks situation i mellan 

östern och  vad kyrkan gör för att hjälpa de.  I stället fick 

de höra en  Biskop - på ett skämmigt sätt som talar om 

att Assyrierna kommer att försvinna från Jorden. 

 
När biskopen äntligen satte punkt i sitt tal frågade han 

om vi hade ytterligare frågor. Han hade tydligen glömt 

att frågorna var 9 st. Frågeställaren George Aydin 

fattade eget beslut genom att tala om för biskopen att 

han inte hade flera frågor p.g.a. att Biskopen hade redan 

svarat alla frågor genom att på ett indirekt sätt talat om 

att det är ingen idé att komma med flera frågor eftersom 

kyrkans ledare inte bryr sig om folkets  kamp för sin 

överlevnad och Assyrierna  kommer för eller senare 

försvinna ur denna jord. 

 

Därefter  fortsatte biskopen att berätta allmänt om folket 

och massa andra struntprat  som  var långt ifrån att vara 

passande för en Ärkebiskop som representerade 10-

tusentals assyrier i Libanon.  

När det gäller Biskop Adullahad Gallo Shabo, han 

försökte göra sitt bästa för att mottagningen av gruppen 

från BKF skulle vara så positiv som möjligt. Vid flera 

tillfällen uttryckte han sitt glädje över gruppens besök 

och de aktiviteter som föreningen genomför. Han visade 

sitt intresse för att höra om föreningens aktiviteter även i 

fortsättningen och att man skulle försöka öka samarbetet 

mellan kyrka och föreningen. 

  

Därefter tackade Aziz Poli återigen biskoparna och 

lämnade föreningens senaste verksamhetsrapport och 

den nyutkomna videokassetten om teaterinspelningen 

”Var skall vi ta vägen nu?”. Båda biskoparna och St. 

Jakops kyrkan fick var sin exemplar av dessa produkter. 

Här nedan publiceras de frågor som skulle frågas till 

Biskop George Saliba men p.g.a. de som sagts ovan 

endast frågades fyra av de. 

  

Följande personer från BKF var med under besöket: 

Aziz Poli, Sabo Saldamli, Yilmaz Kerimo, Behiye 

Poli, Yildiz Kerimo, Afram Yakob, Tuma Duru, 

Ninib Aydin, Ninos Kerimo, Edvart Kerimo, Ninos 

Aydin, Ighnatios Soma, Murat Poli och George 

Aydin. 

  
PS! Just p.g.a. Ärkebiskop Abdullahad Gallo Shabos 

positiva inställning, har BKF styrelsen beslutat att skicka 

ett tackbrev och erbjuda samarbete och hjälp till kyrkan i 

flera avseende. 

  

BKF Frågor till Mar Teofilos Ärkebiskop George 

Saliba  från    Libanon under sitt besök i Sverige hos 

Mar Julios Abdullahad Gallo Shabo Ärkebiskop i 

Sverige och för hela Skandinavien. 

Södertälje 2004-06-25 
 

 1-Situationen i Irak? 

Rådande omständigheterna i Irak har påverkat vårt folk 

i många avseende. Strax efter krigets slut och störtandet 

av Saddam Hossein har en viss hopp speglat Assyriernas 

vardag. Åtminstone bland de som kämpar för folkets 

historiska, kulturella och mänskliga rättigheter.  

Hur ser ärkebiskopen på situationen i Irak? Börjar man 

från Biskopens sida också hoppas på att vårt folk ska få 

sina rättigheter i Irak? 

svar: Kyrkan är mycket försiktigt när det gäller 

situationen i Irak. Vi har uttryckt vårt stöd till 

Baghdadkonferensen. Vi erkänner att kyrkans ledning är 

passiv. Det är politiska organisationer som bör kämpa 

för assyriernas rättigheter. Vi vill begränsa våra insatser 

i Irak. 

  

2- Assyrierna i Libanon! 
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Hur många Assyrier finns i Libanon och hur ser 

framtiden för de? Finns det fortfarande många som vill 

utvandra därifrån eller betraktar de Libanon som sitt 

hemland?  

Svar: Det finns ca. 80.000 Assyrier i Libanon. De flesta 

har glömt språket   p.g.a. giftermål utanför gruppen. De 

ser en ljusare framtid eftersom  99% av de har fått 

libanesisk medborgarskap. Det är få som vill utvandra. 

  

 

3- Imad Shamoun – Maronit!  
Efter hans strävan om att vecka intresse hos maroniter 

att åter betrakta sig som Assyrier och att den assyriska 

språket åter införas i Libanon; hur pass är den frågan 

aktuellt? Vågar man hoppas att i framtiden kommer 

maroniter att betrakta assyrierna  som sitt eget folk? 

Finns det framtid för den assyriska språket i Libanon? 

Svar: Imad Shamoun är bra som person. Jag känner 

honom personligen och tycker om honom. Men man  ska 

inte ha för stora förhoppningar. Det är för få personer 

som  sympatiserar i hans åsikter. Ni ska inte överdriva 

hans verksamhet! Men det är ändå positivt att en 

Maronit försöker  vecka intresse hos maroniter för sin 

Assyrisk ursprung. 

  

4- Namnbenämningen/konflikten 
Problemet har länge varit bland vårt folk! Hur ser 

kyrkan på namnkonflikten? Är det inte befogat att kräva  

även kyrkans ledning bör diskutera frågan vid sina 

regelbundna möten, Sinod etc.? Kan kompromissen som 

antagits i Bagdad konferensen vara en lösning även för 

vårt folk i diasporan? Eller liknande lösning? 

  

Beträffande svaren för återstående frågor läs artikeln 

ovan. 
  

5- Samarbete bland våra kyrkor 
Samarbete med vårt folks övriga kyrkor! Hur ser 

biskopen på samarbetsmöjligheter? Är det inte så att 

lösningen på namnkonflikten grundar sig på kyrkornas 

historiska syn på resp. kyrkans benämning och huruvida 

man är beredd att kompromissa om frågan? 

 
6- Kyrkans organisering, samarbete med profana 

organisationer! 
Assyriska folkets organisering – bildandet av såväl 

kulturella som politiska organisationer har de senaste 

30 åren tagit så pass hög fart att organiseringen hos de 

civila gör omfattande framsteg i många avseende – 

medan  kyrkan som har varit den äldsta organisationen 

för vårt folk tappar betydlig mycket av den makt som  

hade över folket innan utvandringen från sina 

hemländer! Hur tänker kyrkan hantera frågan? Hur ser 

kyrkan på möjligheterna att skapa en välgrundad 

samarbete med dessa organisationer, i stället för att 

motarbeta varandra som i sin tur försvagar båda 

sidorna? 

  

7- Situationen för vårt folk i Mellanöstern och 

diasporan  
betraktas som mycket mörkt! Om inte katastrofallt.  

Kyrkan å ena sidan försöker existera och överleva utan 

att kämpa för folkets historiska, kulturella och 

mänskliga rättigheter. Medan de profana och politiska 

organisationer  kämpar för folkets rättigheter. Vi vet 

mycket väl att båda sidorna är så pass svaga att   de är 

beroende av varandras stöd för att ha en chans att få 

sina rättigheter i sina hemländer. 

Frågan är:  om  inte är dags att även kyrkan tar en plats 

i den politiska arenan att sträva om folkets rättigheter? 

Det finns ju många exempel där många biskopar, 

religiösa personligheter har kämpat för folkets 

mänskliga rättigheter och offrat sig. Deras namn är 

skrivna med guldbokstäver i historien. Martin Luther 

King, Desmond Tutu, Moder Teresa m.fl. Även vårt folk 

behöver liknande personer från kyrkan. Hur ser 

biskopen på denna frågan? 

  

8- Araber! Turkar! Assimilering?  
Utvandringen av vårt folk kommer utan tvekan påverka 

den assyriska språkets överlevnad samt assimileringen 

blir oundvikligt med tanke på rådande omständigheter i 

diasporan! Tendenser för liknande problem har även i 

hemländerna visat sig avsevärt inte minst p.g.a. vissa 

uttalanden om att vårt folk är araber och i Turkiet är 

turkar. 

Oftast kommer dessa uttalanden från högtuppsatta 

personer inom kyrkan under de senaste åren! Vad är det 

som ligger bakom dessa uttalanden?  Om vårt folk 

uppger sin identitet  hur kommer kyrkan att överleva?  

Och vad kommer att hända med vår nation? 

  

9- Sayfofrågan! 
Kyrkan har länge varit passiv i Sayfofrågan. Folkmordet 

på Assyrierna i Turkiet 1915 var den största försöket att 

utrota vårt folk. Ändå har kyrkan varit förvånande 

passiv - för att inte nämna samarbetet med förtryckarna 

-  att kämpa för att  få erkännande av  FN och de 

demokratiska länderna för de massmord som Assyrierna 

har fått utstå. Medan de profana organisationer har de 

senaste 10 åren gjort stora framsteg för att uppnå ett 

erkännande. Är det inte dags att  även kyrkan  börjar 

med för vårt folk helige frågan – SAYFO

 

Ärkebiskop Abdullad Gallo Shabo välkomnade 
gruppen med stort glädje. Tar emot presenter från Aziz 
Poli på samma sätt. 
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Trots omständigheterna hoppas han fortfarande om att 
kyrkan kan räddas om folket opponerar sig mot rådande 
orättvisor. 

Den väldoftande grillen som gjordes av Norrköpings 
medllemmar var utsökt 

Fader Butrus Ögunc Shushe 

Besökte BKF 
 
- Fader Butrus besökte BKF den 24 juni 2004. Han var 

på besök i Sverige under en kort period då ledningen 

för BKF framförde önskemål om att en grupp 

medlemmar ville träffa honom. Då besökte han BKF. 

 

 

Fader Butrus är den förste Assyriske prästen för Syrisk 

ortodoxa kyrkan i Tyskland och i Europa som har varit 

sedan 1960 talet. Det var han som grundade den första 

syriska kyrkan i Europa. Han tjänstgör fortfarande som 

präst men sedan några år har han valt att utföra sina 

religiösa tjänster för den Katolska kyrkan i Tyskland  

 

p.g.a. osämjan och konflikten som uppstod mellan 

honom och Biskop Julius Isa Cicek i Holland. Han har 

många katolska assyrier som medlemmar i sin 

församling. 

 

Fader Butrus är känd för sitt kamp mot de orättvisor som 

råder inom den Syriska ortodoxa kyrkans administration,  

i synnerhet inom Ärkestiftelsen vilket Julius Isa Cicek är  

Ärkebiskop.  

 

Trots omständigheterna har Fader Butrus viss 

förhoppningar om att kyrkan kan fortfarande räddas om  

folket – opinionen motsätter  sig och kämpar mot de  

ledande personer  inom kyrkan som endast arbetar för 

sin egen vinning och inte för kyrkan och folkets bästa. 

Det sade Fader Butrus under sitt besök till BKF och 

betonade vikten av detta flera gånger. 

BKF ordförande Aziz Poli tackade Fader Butrus för 

besöket och önskade honom lycka till för hans  ärofulla 

kamp även i fortsättningen och gav Fader Butrus ett ex. 

av  BKF´s senaste verksamhetsrapport och en 

videokassett om teaterinspelningen ”Var ska vi ta vägen 

nu” som är BKF´s egen produkt. 

Fader Butrus  tackade för gästvänligheten och önskade 

BKF lycka till för föreningens verksamhet i framtiden. 

 

Utflykten till Norrköping  

– ett givande initiativ! 
 

Lördagen den 3 juli 2004 genomfördes den för några 

månader sen av BKF planerade utflykten till 

Assyriska Kultur föreningen i Norrköping. 35 

personer – BKF medlemmar i olika åldrar åkte buss 

till Norrköping. Hälften av busskostnaderna 

betalades av BKF och  resten betalades av resenärer. 
  

När bussen anlände till Norrköping föreningens lokaler 

möttes vi av glada miner av de väntande medlemmar 

från föreningen i Norrköping. 

 

Efter välkomst diskussioner som tog ca en halvtimme 

började folk stå i kö för att köpa av den väldoftande 

grillen. Det var mycket gott kött som grillmästarna hade 

fixat. Alla som åt var mycket nöjda. 

 

Efter grillen spelade medlemmar från både föreningarna 

brännboll tillsammans. Därefter följde Assyrisk musik 

och folkdanser tillsammans. Då regnet började var vi 

tvungna att flytta alla bord och stolar in i lokalen. Det 

var synd. Fram till regnet rådde mycket fint väder. 

Tanken var att genomföra hela programmet utanför 

lokalen. 
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Bertil Person pekar ut de områden som Assyrierna 
uttsattes för folkmord i Turkiet 

När alla satte sig in tog Atiya Bastay, ordförande för 

norrköping föreningen mikrofonen och hälsade BKF 

medlemmar välkomna och berättade meningen med 

besöket. Hon berättade om en del föreningens aktiviteter 

och hade stora förhoppningar om ungdomarnas 

utveckling inom föreningens verksamhet i framtiden. 

Hon betonade vikten av fortsättningen på det goda 

samarbetet som började sedan ett par år mellan 

ungdomarna från båda föreningar. 

 

Dagens besök som är så givande är utan tvekan är 

resultatet från det fina samarbetet. Det måste vi vara 

rädda om. Hon satte punkt i sitt tal genom att åter igen 

tacka alla BKF medlemmar för besöket och lovade att 

återgällda detta genom att göra samma besök till BKF. 

Även Ordförande för Kvinnosektionen  Maro Masso 

berättade om sektionens verksamhet och att 

kvinnosektionen genomför viktiga aktiviteter 

inomföreningen. 

 

Efter många frågor om Norrköping och fina diskussioner 

tog Aziz Poli, ordförande för BKF ordet och tackade 

Norrköping för den fina grillparty och mottagandet. 

Därefter berättade han om  en del av BKF:s  verksamhet. 

Efter att han slutade sitt tal lämnade han till Atiya 

Bastay ett ex av BKF:s senaste verksamhetsrapport och 

videokassetten på teaterspelet ”Var skall vi ta vägen 

nu?” Alla närvarande var glada och nöjda. De tyckte att 

ett sådant besök var mycket givande till båda föreningar 

och att man borde anordna liknande verksamhet även till 

andra föreningar. 

 

Några medlemmar från Assyriska föreningen i 

Linköping som var där uttryckte sina önskemål om att 

BKF skulle göra ett liknande besök även dit. BKF 

ordförande lovade att tänk a på frågan. 

Ca. kl. 21.00 lämnade bussen Norrköping för att köra 

mot Botkyrka. På vägen utvärderades utflykten. Man 

kom fram till att dagens besök var mycket givande och 

just p.g.a. detta bör  BKF   planera liknande verksamhet  

minst två gånger om året  till andra Assyriska föreningar 

utanför Stockholm och byta sina erfarenheter med dem.  

 

 

Debatt om det assyriska 

språket 

Den 5 december 2004 hölls en debatt om det assyriska 

språket. Över 20 personer deltog till debatten som 

handlade om språkets historia, gramatik och dagens 

situation.  

Debatten inleddes av George Yakob, Ighnatios Soma 

och Murat Poli. 

 

Föreläsning om Seyfo 

 

Lördagen den 15 januari 2005 arrangerades en 

föreläsning om Seyfo (folkmordet på Assyrier) i BKF:s 

lokaler. Föreläsaren Bertil Bengtsson hade nyligen gett 

ut en bok just om Seyfo.  

 

Det var c:a 40 personer som hade varit och lyssnat på 

Bertil Bengtsson som gav en mycket bra bild över Seyfo 

– om vad som gjorde att det Osmanska riket hade begått 

det omänskliga brottet mot assyrier och andra kristna 

minoriteter.  

Det var många detaljer om vad som Assyrierna utsattes 

för som var okända för många. Exempel på dessa var hur 

man utförde medicinska experiment på de kristna samt 

deportering av tusentals personer med båtar till Svarta 

havet där de dumpades till havet för att inte lämna spår 

efter de mördade. 

 

Det var även några ungdomar som visade intresse till 

föreläsningen, och man tyckte att en sådan föreläsning 

bör arrangeras just för ungdomar. Det skulle 

ungdomssektionen planera längre framöver. 

Ordförande Aziz Poli tackade Bertil Bengtsson och gav 

honom Gabriella Yonans bok ”Den glömda förintelsen” 

som present. Även denna bok handlade om folkmordet   

 

på assyrierna. Bertil Bengtsson tackade BKF för den 

uppskattning han fick. 
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Feyyaz Kerimo – till höger på bilden – 
assisterade Bertil Persson under 
föreläsningen genom att leda debatten och 

även ställa frågor. 

Siduri Poli – t.v., berättar om UFL:s aktiviteter 
medan Sargon Kerimo i mitten håller ställnigarna 
under årsmötet. Frågan är vad Ninos poli funderade 
på? 

Dessa två böcker finns att köpa hos BKF enligt följande: 

”Den glömda förintelsen” Gabriella Yonan:  300 kr. 

”Seyfo” Bertil Person:  200 kr. 

 

 

 

  

 

 

 

Ungdomsverksamheten 2004 

 

 Ninib Aydin 

ordförande ungdomsstyrelsen 

Årsmöte 2004  
Den 3 januari 2004 hade vi ungdomsstyrelsens årsmöte. 

Ninos Poli valdes till mötesordförande och höll i mötet 

utomordentligt. Två gästtalare bjöds in. Aziz Poli 

ordförande i BKF talade om ungdomsstyrelsens vikt i 

föreningen. Aryo Makko från Augsburg i Tyskland bjöds in 

för att tala om hans synsätt på ungdomsverksamheten i 

Sverige.  

Samtliga ansvariga från UFL (Sidori Poli), Assyrian Kids 

(Nisha Kerimo), Idrottsstyrelsen (Ninos Poli) och 

ungdomsstyrelsen (Ninib Aydin) berättade om 

verksamheten under det gångna året.   

Sju stycken ledamöter valdes in, med Ninib Aydin 

orförande och Nahir Poli som vicesekreterare. Resterande 

ledamöter som valdes ni var Izla Elyas, Ayla Aho, Babel 

Poli Sargon Lahdo och Gabriel Aydin.   

 

Ungdomsstyrelsen 2004  
Det gångna verksamhetsåret var ett lyckat år för BKF´s 

ungdomsverksamhet. Man hade många aktiviteter som 

lockade en massa ungdomar. Aktiviteternas omfång var från festivaler till enkla familjefester och läxhjälp. Där emellan 

lockade ungdomarna till veckoslutskurser, sommarläger, skidresor, ungdomspresidemöten, föreläsningar, konferenser, 

AUF aktiviteter, teatrar och mycket mycket mer. Dessutom kunde BKF stoltsera med en hemsida för föreningen, ett nytt 

damlag och sist men inte minst Asharidu festivalen.  

Under BKF´s årliga planeringshelg sattes nya mål samtidigt som man fortsatte med de gamla aktiviteterna som gjort att 

verksamheten i föreningen blomstrat.  

Nytt för 2004 skulle komma att bli Asharidu festivalen (vilket bestämdes innan planeringshelgen), ett nytt ungdomsrum 

samt ett utökat samarbete med assyriska föreningar i Sverige i form av ett sommarläger.  

Samtidigt skulle man fortsätta med Champions League kvällarna, festerna, läxhjälpen, veckoslutskurserna osv. 
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Man kunde tro att Ninos funderade på om han ska 
berätta om verksamheten sittande på bordet eller på 
stolen… 

I 10 månader fokuserade BKF:s medlemmar verksamheten i 

planering och genomförandet av Asharidu 

Man kan summera detta år med att det innehållsmässigt nästan var lika mycket som förra året. Men att det var fokuserat 

under en kortare period - Asharidu festivalen. Då menar jag inte bara under festivalen. Utan all tid som lades på 

planering, förberedelserna och efter festivalen.  

 

Det kan tyckas att det har varit ett magert år med färre aktivteter för ungdomarna. Det är delvis sant då många blev 

utslitna av festivalen och kunde därför inte satsa lika mycket energi på aktivteter i föreningen.  

 

Konferens i Norrköping 
Sedan några månader har Assyriska riksförbundet i Sverige – 

ARS och Assyriska kvinnoförbundet i Sverige – AKF i 

samarbete med BKF planerat en endagskonferens för sina 

medlemsföreningar i organisationsutveckling.  

Konferensen vars värd var BKF hölls i Norrköping ABF huset 

lördagen den 18 september från kl. 10.00 – 18.00. Dagen 

slutade med en Shahro hos Assyriska Kultur föreningen i 

Norrköping med levande musik, mat och dryck. Musik 

gruppen Ishtar  från Södertälje såg till att kvällen blev lyckad 

då ungdomarna från Norrköping dominerade festen genom sitt 

service och stora antal deltagare. 

ARS och AKF tackade BKF för den välplanerade konferensen 

som innehöll lärorik information om hur en förening ska bli 

aktiv utifrån BKF´s erfarenheter. Detta var ett levande bevis 

på att hur man kunde nå ungdomarna och locka de till 

föreningslivet när BKF´s ungdomar Ninos Poli och Ninib 

Aydin föreläste i ett och halv timme om hur BKF bedriver sin 

ungdoms och idrottsverksamheten i föreningen. De imponerade deltagarna genom att visa bilder och information på 

projektor samt på ett proffsaktigt sätt  berätta om verksamheten - var ett extra inslag under dagen.  

Konferensen sammanfattades av BKF genom att dela ett häfte till deltagarna som innehöll bl.a. kopior på de 

projektansökningar som BKF har gjort under de senaste åren som har spelat den avgörande rollen för BKF´s utveckling. 

Många deltagare uttryckte sitt önskemål om att BKF´s 

ungdomar bör komma direkt till föreningar och hålla 

liknande konferenser till föreningarnas ungdomar. Och 

att Assyriska föreningarna i Sverige bör se BKF   som 

förebild för att kunna utveckla sin verksamhet i många 

verksamhetsområden – inte minst när det gäller 

ungdomsverksamheten. 
 
Ungdomsrummet  
Efter en massa påtryckningar från ungdomsstyrelsen, 

möten och beslut lyckades vi övertala presidiemötet att 

ungdomsrummet måste bli större. Mellan 2002-2003 

expanderade ungdomsverksamheten explosionsartat. 

Vilket innebar att vi behövde större utrymmen.  

Det vi skulle göra var att riva väggen mellan 

ungdomsrummet och konferensrummet, vilket skulle 

fördubbla ytan.  

Vem var det som hjälpte oss med denna svåra uppgift? 

Ännu en gång var det Touma Duru. Som i våra munnar 

nuförtiden kallas McGayver.  

När väggen var nedriven och allt bråte borttaget, började vi måla om rummet. Med Ibrahim Kerimo som koordinator 

kunde det inte bli bättre. Det tog oss två hela dagar att måla om rummet. Med bra musik i bandspelaren och pizza till 

lunch kunde det inte bli en bättre helg. 

Nu väntar nya möbler och datorer in till rummet. I rummet ska man kunna sitta och plugga i lugn och ro, gå in på 

Internet, se på videofilmer och umgås. Dessutom ska ett litet bibliotek byggas.  
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Under AUF:S veckoslutskurs i Norrköping organiserades bl.a. en 
demonstration där man krävde erkännandet av ”Seyfo” 
folkmordet på Assyrier 1915 i Nuvarande Turkiet 

Asharidu festivalen  
Även ungdomsstyrelsen var engagerade i detta stora projekt. Under ett helt år planerade BKF och AUF med Ninos Poli i 

spetsen en festival som hete duga.  

I festivalkomittén ingick representanter från samtliga styrelser i BKF och AUF´s utskott. Ninib Aydin, Gabriel Aydin 

och Nahir Poli representerade ungdomsstyrelsen. Ninib hade ansvaret över distribuering av affischer och banderoller, 

musikutrustningen, städfirman, invigning, områdeschef samt vice general. Gabriel Aydin och Nahir Poli hade hand om 

login som var en av de tyngsta delarna i festivalen.  Men inte bara ungdomsstyrelsen var aktiv. Utan Dita Poli från UFL 

var med i kommittén. Nisha Kerimo hade hand om parkeringen med Assyrian kids. Elenor Yanku från idrottstyrelsen 

hade hand om Assyriska cupen med Ninos Kerimo.  

Nästan alla ungdomar i BKF var engagerade. Uppemot 80 ungdomar och barn från BKF hjälpte till med 

festivalen. Utan dessa hade festivalen aldrig blivit av.   
Det går inte att räkna antalet timmar som varje individ lade ner på Asharidu festivalen. Det var timmar på att sprida 

affischer och banderoller, det var 13 dagar på att bygga en utomhusscen som mätte måtten 20 x 10 meter. Det var veckor 

av planering för invigningen och det var månader av slit för att arrangera den största festivalen assyrierna anordnat i 

Sverige sedan den första assyriern lade sin fot i detta land.  

(Fortsättningen av denna artikel får du läsa under temat Asharidu Festival – ur Ninibs perspektiv) 

 

AUF aktivteter  
Under det gångna året har BKF som vanlig deltagit fullt ut under AUFs aktiviteter. Man har anordnat en festival i 

samarbete med AUF. Vi har Ninos Poli som viceordförande i huvudstyrelsen, Sargon Kerimo som ledamot i nationella 

och kulturella utskottet (NOKU), samt Enkido Poli ledamot i internationella och hemlands utskott (IHU). Därutöver har 

vi ungdomar som åkt på sommarläger, veckoslutskurser, 

seminarier, årsmöten, tuernernigar, konferenser m.m.   

 

Ungdomsutbyte med AUF  
Assyrisk Ungdomsförbundet i Sverige tillsammans med 

AJM (Tyskland, Schweiz och Österrike) och AJF 

(Holland), som motsvarar mellan Europas motsvarighet 

till AUF, anordnade ett ungdomsutbyte mellan 9-18 

augusti 2004. Sex ungdomar från BKF fick åka med. 

Dessa var Nahir Poli, Ninsun Poli, Ninib Aydin, Enkido 

Poli, Sargon Kerimo, Ninos Poli. Syftet med lägret var att 

knyta kontakter med assyriska ungdomar inom Sverige 

och i Europa. Sommsrlägret var roligt och lärorikt. Bland 

annat föreläste vår kära George Farag om Holo Malke 

och sina kommande filmer.  

Totalt samlades 80 ungdomar från fem olika länder i 

kursgården med namnet Walldenmanshausen.  

 

 

 

 

Laljo Cup  

 
Ineffektivt Bethnahrin utslaget 
redan i gruppspelet 
  
Gabriel Aydin 
 
I år arrangerades AUF:s fotbollsturnering av Södertälje, platsen var Botkyrka hallen och många sökte sig hit från olika 
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Fr.v.: Augin, Nahrin, Nisha, Ellen och Marie. Ellen och Marie 

tycks vara djupt engagerade i ”da katfotho”. 

delar av landet. Alla var förväntansfulla över ännu en natturnering där den senaste gick av stapeln för ett par 4-5 år sedan 

i Norrköping. 

Bethnahrin hade följt sin vana trogen och ställde upp med ett på förhand slagkraftigt lag som kunde mäta sig bland dem 

bästa denna kväll. Med Sonya Dag som målvakt, Enkido Poli med brorsan Nahir och kusin Ninos samt Ibrahim Kerimo, 

bröderna Ninib och Gabriel Aydin och sist men inte minst Stalina Abdio kändes detta lag som en riktig stark outsider. 

Som vanligt hade laget oturen att hamna i gruppen med dem lite starkare lagen med bl.a. Södertälje och inte mindre än 

Stefan Batan i spetsen. Övriga lag var Norrköping och Jönköping. 

Första matchen spelades mot Norrköping där vi var illa ute ett tag innan vi började få in rytmen och hade grepp om 

matchen. Två fina lägen borde ha avgjort matchen till vår fördel men effektiviteten lyste i sin frånvaro och istället kunde 

Norrköping ta ledningen och tillslut vinna matchen när tillfälle gavs. Här hade vi verkligen matchen i våra händer och 

förtjänade att vinna men Norrköping var laget som 

utnyttjade sina lägen och vann matchen. 

Nästa match spelades mot Jönköping och här var vi 

pressade att vinna. Likt förra matchen hade vi övertag, 

om än mindre, och vi hade även lägen. Nahir fick 

kanske den bästa men målvakten hos motståndarna 

räddade laget den gången och kunde till slut hålla 

nollan samtidigt som vi inkasserade ännu ett mål efter 

slarv i försvaret. Matchen var förlorad såväl som vår 

slutspelsplats.   

Man kände sig ganska besviken efteråt då vi verkligen 

förtjänade att gå vidare efter fint spel i båda 

förlustmatcherna. Fortfarande bestod ännu en match, 

den mot Södertälje. Tyvärr var den totalt betydelselös 

för båda lagen men vi bestämde oss för att gå in i 

matchen fullt motiverade för att visa den stora 

publiken att våra båda föregående förluster bara var en 

tillfällighet. Och hur kunde vi bevisa detta bättre än 

mot Batan & Co. 

Med full motivation visade vi att vi klarade av att hålla emot Södertäljelaget hela matchen och lägg där till att vi lyckades 

slå hål på dem, fyra gånger om, så förstår ni att vi gick ut förlorande ur turneringen men fortfarande med hedern i behåll. 

Vi hade åkt ut på grund av ineffektivitet som kan drabba vem som helst och om vi bara har lite tur vid vår sida kan vi gå 

riktigt långt nästa år, det gäller bara att satsa på laget, fråga Ibrahim Kerimo… 

Hur som helst tycker jag att detta var en lyckad turnering, mycket tack vare att den spelades på natten som inger en helt 

annan känsla. Det var mycket folk på plats och atmosfären samt publikstödet var det inget fel på. Vi slapp se bråk på plan 

och förhållandevis var det schysst spel från alla deltagande lag. Vinnarna blev tillslut ett annat Södertälje lag som slog 

Hammurabiföreningen från Göteborg efter straffar. På festen dagen efter utnämndes Fadi Malke och Nehrin  Kahraman 

till bästa kill- respektive tjejspelare.  

Nästa år får vi i alla fall hoppas på en mer lyckad insats ifrån vår sida. Jag kan lova er att bara vi klarar oss igenom den 

där psykiska spärren som infunnet sig hos oss, att ta sig vidare från gruppen, så kommer det att gå riktigt långt…  

 

Seminarium: Assyrier- från herravälde till förskingring  
 
Lördagen den 27 mars 2004 fick vi ett angenämt besök frånHelsingfors.  

Professor Simo Parpola, världens främste assyriolog, anlände till Göteborg för att medverka i AUF: s seminarium; 

Assyrier - från herravälde till förskingring. Vår egne assyriske assyriolog Zack Cherry från Uppsala, var även han på 

plats. Vi fick bevittna en innehållsrik dag med mycket fakta och många minnesvärda inslag. Intresset var stort och 

människor i alla åldrar fick vara med på en historisk dag. Som vanligt skickade Bethnahrin kulturförening i Botkyrka 20 

talet ungdomar för att närvara under detta seminarium. 

 

Veckoslutskurser med AUF  
Under gångna året har BKFs ungdomar varit med på samtliga veckoslutskurser som AUF anordnat. Den senaste i raden 

av kurser var: 
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 ”En vild helg – med kultur i fokus!” 
 

Rabi Masso,  
(Text tagen från www.auf.nu) 

 
En bitande kyla och vitt så långt ögat kan se. Snön ligger högt över trottoar kanterna när ett 40 tal assyrier sakta men 

säkert tar sig till Kungshögaskolan i Mjölby för att tillbringa en helg i Turabdin. På grund av det dåliga väglaget blev 

valet av tåg som transportmedel inte så svårt att besluta och detta gjorde endast att resan blev än mer spännande för de 

som för första gången skulle deltaga på en veckoslutskurs i under AUF:s regi. 

Anländandet vid tågstationen i Mjölby var efterlängtad och ungdomarna väntade på transport till skolan med lite 

nervositet som genast skulle gå över då välkomnandet kom. I skolan väntade mackor samt lite dricka för att tillfredställa 

deltagarnas hungrande magar i väntan på att alla deltagare skulle anlända och sakta men säkert trillade alla deltagare in. 

Deltagarna från Göteborg, Mjölby. Linköping, Norrköping, Stockholm, Södertälje, Botkyrka och Norsborg samlades i 

aulan för att få en genomgång av reglerna och en kort presentation av AUF som hölls av huvudledaren, Tibella 

Barkarmo. 

Efter genomgången visades en film från AUF:s sommarläger och AUF:s visit på Pergamon museet i Berlin där de har 

delar av den riktiga Ishtar porten. Efter filmen var det bråttom att komma ut ur skolan då skolan skulle larmas och 

springandes med våra väskor och sovsäckar på ryggen tog vi oss till gymnastiksalen där vi skulle sova. Av någon 

anledning, inga namn nämnda, blev vi utelåsta och visst fick man lite klagomål men det hela togs med ett leende då det 

fanns snö och en massa vildar som i den bitande kylan valde att rulla runt i snön. När vi väl kom in förbereddes 

sovplatserna och viskandet dog ut efter en tid och ersattes med snusande och lätta snarkningar. 

Lördagsmorgonen började med en föreläsning om Assyriernas traditioner och levnadssätt i hemlandet av Meryem 

Demirel. Hon berättade om bröllopsprocessen samt uppvaktande processen som är väldigt olika den europeiska stilen. 

Med ett leende på läpparna och mycket skratt tog hon oss genom sin egen upplevelse vilket uppskattades av ungdomarna. 

Andra föreläsningen som hölls av prästen George Malki handlade om kopplingen mellan de forna assyrierna och dagens 

assyrier. Till exempel Nineveh fastan där namnet är fornassyriskt. Efter föreläsningarna hölls de efterlängtade 

matlagnings- och danskurserna. Gruppen delades in i två delar där den ena delen dansade hela dagen lång medan andra 

delen lagade maten. Danserna som lärdes ut av Maha Chamoun och Faija Chamoun blev väldigt uppskattade både hos 

pojkarna och flickorna och det var stundvis väldigt komplicerade danser som Babel Babel och Shara Shara. Matlagnings 

kursen som hölls av Seydi Barkarmo och Adiba Lahdo i samarbete med 4-5 andra kvinnor, som vi tackar så otroligt 

mycket, blev en succé bland ungdomarna som fick lära sig att laga kutle, apprach, shamborak och kubbe. Att se 

ungdomarna sitta och verkligen kämpa med att få till en någorlunda bra kutlo eller apprach var en syn för ögat. Söndagen 

var praktiskt taget likadan då grupperna bytte station. Lördags gruppen som lagade kubbe, apprach och shamborak 

dansade på söndagen, medan andra gruppen lagade kutle. Söndagen fortsattes med en utvärdering då grupperna skulle 

iväg vid olika tillfällen. Göteborg som skulle åka hem tidigast fick första kram kalaset. När göteborgarna tagit sitt pick 

och pack och försvunnit sattes sig resten av deltagarna och tittade på Jalla Jalla fram till avresetiden då det blev ganska 

bråttom och kram kalaset blev ganska kaos artat då ungdomarna stod på fel perrong, någons fel. Inga namn nämnda. 

 

Samarbeten med assyriska föreningar i Sverige 

 

Studentfest i Norrköping 
Frida Barhanko & Therese Nison 
  
Efter många funderingar, planeringar och förberedelser så var dagen äntligen inne. Dagen då det var tid för att fira årets 

2004´s studenter. Denna speciella händelse ägde rum i Assyriska Kulturföreningen i Norrköping. Festen började med ett 

välkomsttal av Frida som välkomnade alla gäster och framförallt våra studenter i vår förening men också de studenter 

som hade kommit från de andra föreningarna utanför Norrköping. 

Efter välkomsttalet var det dags för Gabi Masso med bandet Quenneshrin att bjuda på härlig musik. Första dansen var 

shekhane och dansgolvet fylldes på med mer och mer danssugna gäster. Efter drygt en timma kom de danser alla hade 

väntat på… Yumma yumma, Khassade, Bagie, A hela joni, Babel Babel… och då kunde man lugnt säga att dansgolvet 

var fullt med dansgalna assyrier! 
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Runt tolvslaget var då det var studenternas tur att gå upp på scenen för att berätta lite om sin tid i skolan; linje, snitt, 

framtidsplaner, det vanliga med andra ord, för speakern Madelene.  

 

De studenter från Norrköping som ropades fram var: 
Christin Nison, Nahrin Yakob, Tibella Barkarmo,Tulay Nison, Shafira Duzgun, Philip Mirza, Ibrahim Agirman, George 

Akcan, Theodora Masoud och Ninoa Johanen 

 

Och de studenterna från de andra städerna: 
Ninsun Poli, Mano Barmano, Sanharib Poli, Ninib Staifo, Nahir Poli 

  

Förutom alla studenter som ropades fram fick även två andra studenter komma fram till scenen, fast de var studenter av 

ett annat slag. Två studenter med en lite högre examen, rättare sagt högskolenivå, Enkido Poli och Jhoni Messo. För 

dessa var nyexaminerade från universitetet; Enkido med mediaexamen och Jhoni med Biomedicinsk analytiker. Som 

avslutning bjöds alla studenter och övriga gäster på tårta, cheesecake och jordgubbsbakelse som uppskattades mer än väl. 

Efter studentsången och lekar sattes musiken igång och Gabi sjöng allt från (förutom Assyriska så klart), spanska, indiska 

till engelska. De så kallade ”Gabi Messo klassikerna” Margarita, Puerto Rico, La Bamba, Conga och Smooth Criminal 

var mer än uppskattade. Sista låten ut blev Sabiha som Gabi lärde sig timman innan festen, speciellt tillägnad Frida.  

Schemat för kvällen var väldigt tight men vi lyckades ändå klämma in en mini grillning för de personer som ville ha i sig 

en fyllekorv. När korvarna såldes slut flög fantasin vidare till de överblivna ”sucuk” korvarna från ”meza” tallrikarna. 

Korv med bröd byttes ut mot en sucuk rulle i pitabröd med färska tomater och läsk eller öl. 

Totalt var det lite över 100 personer närvarade på festen och det som vi i ungdomsstyrelsen uppskattade mycket var att 

det kom så många personer utanför Norrköpings gränser. Från Hallunda och Södertälje i norr till Jönköping och 

Göteborg i söder, och det fanns även assyrier närvarande från grannstaden Linköping. Det var även dessa personer som 

utgjorde majoriteten under festens första timma innan Norrköpingsborna äntligen kom hemifrån.  

Festen satte sitt stopp runt fyra snoret och för vissa gäster var det en ljus hemresa som gällde och för andra en skrattande 

efterfest medan vi styrelsemedlemmarna och en del frivilliga hjälpsamma samariter körde en komplett städning av 

föreningen. 

Vi i ungdomsstyrelsen vill ge ett STORT TACK till alla de frivilliga som hjälpte till med förberedelserna, städningen och 

till Åmid och Ahikar som hjälpte till i baren hela kvällen. 

När allt var packat och någorlunda skinande rent hade klockan redan hunnit bli 05.30 och alla var mer än utmattade. Det 

var bara att halta sig hemåt till en varm dusch och en mjuk säng. 

Vi i Norrköping vill tacka alla studenter, de lokala som de från de andra städerna, som närvarade på årets studentfest 

2004 och önskar er all välgång och lycka i framtiden. Hoppas att ni når fram till era mål; Tibella med sina läkarstudier, 

Philip med sina Sibylla-drömmar, Nahrin med att göra sin man glad som den perfekta hemmafrun, Ninsun Poli med sin 

sångkarriär och Ibrahim Agirman som fotbollsproffs i Milan. Även all lycka och framgång till våra nyexaminerade 

studenter Enkido Poli med sina fotodrömmar och Jhoni Messo med sina forskar studier inom biomedicin.  

Vem vet, vi kanske får botemedlet på HIV, en ny assyrisk Alicia Keyes, en ny konkurrent till McDonalds och en nöjd fru 

som kan göra sin man (Schevschenko) lycklig. Självklart är allt detta fotat och inspelat och finns på DVD för de som vill 

följa våra unga stjärnskott fram till framgången ”Detta hände efter studenten 2004”. 

För er som inte närvarade under studentfesten och förmodligen är förbannade över er själva för att ni bangade ur sista 

minuten för att komma på festen kan vi säga att ni kan torka tårarna och förbereda klädsel inför nästa år och Studentfest 

2005. Vi i Norrköpings ungdomssektion har nämligen dessa studentfester som en tradition och anordnar en varje år för 

att hylla och framför allt ge en lyckospark ut i världen åt våra studenter. Vi får hoppas då att det blir en minst lika 

minnesvärd kväll som denna: Studentfest 2004. 

Tack för oss! 

 

Veckoslutskurs i Norrköping  
Frida Barhanko och Sandra Is,  
(Assyriska Kulturföreningen i Norrköping) 

 
Dagen vi väntat på var äntligen inne! STRESS hem från skolan, duscha, packa och fixa alla "kvinno-grejer". "O 

botharken barojo lu lokal". AUN AB Städservice satte igång med storstädningen inför BKF's ankomst. En liten stund 

senare när alla städare och extra personal var på plats såg vi två vanliga fordon köra in på parkeringen nedanför. Bilarna 
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Veckoslutskurs arrangerad av AUF i Norrköping 

Duktiga veckoslutskurs deltagare i Norrköping 

parkerade lugnt och sansat, dörrarna öppnades och djurparken hade anlänt *kililililiiiiiiiiiih*. Folket kom upp och 

kramkalaset och kinddragningarna sattes igång. - Heeeeejeeehh... 

 

Men allt avbröts lika fort som det påbörjats p.g.a. att någon ropade " - HAWI O MUKLO!! "och pofff, en längre kö 

bildades fortare än extrapris kön på ICA. Spaghetti och köttfärssås stod på menyn - Mmmm...guuu' vá gott!! Alla åt med 

god aptit och sedan var det dags för det tråkiga... 

Nämligen "Regler" & Planering. BKF's huvudledare 

Nahir Poli tog ut djurparken för att beta på den gröna 

kullen medan han själv stod nere på asfalten som en 

diktator med hela universums makt. Nahir gick 

igenom regler och schema. Efteråt fyllde vi bilarna 

och åkte till Folketspark (tivolit). Vi erövrade stället 

direkt och spred oss åt olika håll på tivolit men vi 

stötte hela tiden på varandra under kvällen. Vår 

invigning av kvällen skedde vid "Virvelvinden" 

tillsammans med "Diktatorn" och Gabriel Aydin.  

 

Efter en omgång av virvelvinden satt vi kvar i 

karusellen utav någon konstig anledning,-

Hmmm...undrar varför? Nahir säger: iiiiiiiiiiiiii... 

Dom tog inte våra biljetter Gabi säger: iiii, d' jallaaa, 

vi sitter kvar, vi sitter kvar!!! Innan vi (Sandra & 

Frida) hann säga något var karusellen i fullgång igen, 

runtom oss stod vår "fan-club". Vår professionella 

kameraman Enkido var självklart på plats och 

dokumenterade händelsen och ställde oss frågor både före och efter åkturen. Det var dags för nästa karusell. Shamiram 

(Madde) och Tibella kände sig lite underlägsna för att de inte åkt virvelvinden med oss tidigare så nu kände de att tt de 

behövde åka något ännu tuffare för att få lite status och komma upp i vår elit. De gav sig på en farligare version, 

nämligen "Space Jam" och vår SUPER BEBIS Gabi *tuffare än någonsin* hängde självklart på för att inte förlora status.  

 

Kameramannen Enkido och reportern Nahir var självklart på plats även vid denna händelse. Efter alla åkturer var vi 

äntligen på väg till bilarna då vi tappade bort några av våra anhängare, men vi hitta dem lika snabbt eftersom folket 

började dra sig undan från tivolits lilla "rave-hörna". Vi upptäckte genast varför; våra anhängare hade erövrat dansgolvet.  

 

Efter denna session åkte vi hem. Väl hemma var det dags för presentationen som jag (Frida) drog igång. Efter det var det 

dags för de efterlängtade NATTMACKORNA. Sedan var det dags för lite debatter. Sigge försökte köra en "Sen kväll 

med Sigge" men lyckades inte så bra eftersom att det bara var han själv och Tibella som deltog, så de flesta drog sig 

tillbaka till sina sovplatser medan andra satt kvar och pratade. Efter många HUSCHHH, SCHHH och SKHARU 

FEMEJKHU blev det äntligen tyst så alla fick åtminstone några timmars sömn. 

 

Lördag, föreläsning och Smultronstället   
Vi vaknade runt 7-8 tiden och alla (Nahrin.Y) skrek efter 

frukost. När vi till slut fått frukost efter ett evigt tjatande var 

det dags för föreläsningarna. Föreläsaren var Ninib Aydin. 

Han föreläste om drogmissbruk och om utbildning, vilket var 

väldigt givande för många. Malfono Ninib försökte få oss 

alla delaktiga inom ämnet vilket gick väldigt bra till skillnad 

från Sigges försök kvällen innan. Efter en stunds 

undervisning ville Ninib Aydin ha en liten fika paus, och väl 

tajmat kom en halvt ihjäl stressad Izla in med bullar och 

muffins. Under pausen försökte jag (Sandra) och Tibella 

värva folk för att gå med oss under demonstrationen (1:a maj 

demonstrationen), men vi lyckades inte särskilt bra eftersom 

(av 40 personer fick vi bara med oss 9). De delaktiga var jag 

(Sandra), Tibella, Madde, Ninos, Enkido, Gabi, Abbe, Athra, 
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Sara och Bobel. *Besvikna på er andra*. Medan vi var på demonstrationen och kämpade för att visa att vi finns och få 

folkmordet erkänt och gjorde allt för att komma med i tidningarna så fort en kamera dök upp, var de andra kvar hemma 

och lyssnade på Ninibs andra föreläsning om utbildning och studier. Det ställdes frågor om utbildningar o.s.v. Ninib 

svarade intelligent på deras frågor och berättade även skillnaderna mellan universitet och högskolor. 

Vi som var på demonstrationen nådde tillslut vårt mål - Folketspark, där vi belönade oss själva med sockervadd. Väl inne 

i bilen slöt vi en pakt om att vi skulle vara "sura" på de andra som inte kom. När vi kom hem hade Terzo, Izla och Sigge 

inbillat sig vara greker och fixat en grekisk sallad. Vi (demonstrationsgänget) gick in helt iskalla utan att prata med resten 

*spelade sura*, men vissa klarade inte av att hålla masken särskilt länge...  

Efter lunchen drog vi iväg till dagens höjdpunk, nämligen SMULTRONSTÄLLET i Söderköping. Vi fyllde genast deras 

uteservering och beställde in alla möjliga jumboglassar. Medan vi satt och väntade på glassarna fick vi höra Gabi och 

Mattis kommentarer om Stockholm. 

" - I Stockholm är glassarna större, i Stockholm är det bättre, i Stockholm har servitriserna blåa kläder o.s.v. 

Men de svalde orden direkt när glassarna kom. När Gabi hade blivit serverad sin chokladiga glass var det första han sa: 

- AAAOOOO, vad är det här för nåt? Ska jag stå upp och äta den? Alla glufsade i sig sina glassar med god aptit, speciellt 

de som sluppit betala eftersom att servitrisen glömde ta betalt av dem. Efter att ha suttit och "softat" ett tag i den 

"stekande" solen var det dags att bestiga (gå upp för trapporna till) Ramunderberget. Därefter var det dags för hemfärd 

och när vi va framme hemma i Lida Kullar tog alla sina grejer och sen pendlade vi vidare till föreningen där nästan alla 

spelade fotboll (våra grabbar från Norrköping fick chansen att visa upp sina talanger), andra lekte väktare/poliser med 

”walkie-talkies” och de andra fixade maten, borden, musikanläggningen o.s.v. När grillmästarna Sargon och Ninib 

äntligen var klara var det dags för mat, och kön blev som vanligt längre än ICAS ”rikhsie” köer. Maten var väldigt 

lyckad och gick ner i magen utan några större problem.  

Senare under kvällen var det dags för dans, och till vår förvåning hade vi två okända talanger på plats, nämligen "Mettika 

& Mine, Mine" (Matti och Ibo). De sjöng om allt och alla. Låtarna gjordes om från assyriska och engelska till arabiska 

och svenska. Nahrin Yacoub och Christin Nison hade "dans uppvisning" och Nahrin körde några scener från "Save the 

last dance" tillsammans (med sig själv egentligen) med Bobel och Andy som rymde från henne. Frida sjöng även i 

micken för Maja som fyllde 16 år.  Ett tag senare så blev de flesta trötta och det var då dags för hemfärd. Vissa åkte hem 

medan vi andra kvar och städade och fick höra på Mettika och Christin i micken. När allt var klart drog vi oss hemåt, vi 

tänkte då spela monopol men upptäckte att det var försvunnet som under resten av helgen. Självklart var det samma gäng 

som tog det och satt och spela: -Norrköpings Jr Maffia. Vi orkade då inte kämpa om att få spelet, så de flesta la sig lite 

här och där, vi låg och pratade lite om allt möjligt; låtar, syrien, bröllop, klassfest m.m. Andra krigade lite med fötterna, 

Enkido fick höra att Christin hade fotfobi och passade då på att leka med hennes hår med sina fötter och hålla foten över 

hennes ansikte och där var "kriget" igång *niiiiiiiiiice*. Eee okej jalla läggdags nu! Proffessor Ninib var tvungen att få 

sin skönhetssömn och krävde då ABSOLUT TYSTNAD! Vi andra låg och VISKADE (obs.VISKADE) och från 

ingenstans hör vi Ninib skrika: - Håll käften!!  Andy akta så ja inte klipper av ditt hår. Sen somna han om trodde vi, men 

Gabi reste sig snabbt upp och börja gå därifrån " - Ninib kommer, han tar på sig! " Så sprang han och Andy iväg. Efter ett 

tag så beslutade vi oss för att byta rum, men vi blev utkastade därifrån också. Så jag (sandra), Gabi, Matti, Deala, Terzo 

och Andy satte oss utanför toaletterna där vi viskade lugnt i lagom ton med Andy som dörrvakt *han va livrädd 

stackarn*. Men hur länge skulle vår ljudlösa ljudnivå hålla sig? Det började med att Matti ville ta en brandsläckare och 

spraya ner alla och sen dansa Nure Nure framför Ninib, vi andra kunde inte hålla oss och började garva och så var Andy 

helt ur funktion (skräckslagen, panik) till slut pallade han inte mer så han gick och la sig. Åter tillbaka till lugnet men då 

säger Gabi högt och tydligt: " Eeee anaka, varför ska vi va tysta, prata prata!" Vi alla fick panik, Deala sprang in på 

toaletten för att gömma sig men en plastpåse som hon kom emot skrämde livet ur henne så hon ramla ut på golvet 

framför oss igen (haha). Så vi gav tillslut upp uppesittarkvällen och begav oss åter tillbaka till våra sovplatser... 

 

Söndag, Vattenkrig och farvä  

lVi vaknade av att Diktatorn Nahir gick runt och var på ett strålande morgon humör och ropade "wakie wakie", alla gick 

upp gjorde i ordning sig packa ner sina grejer osv. Frida, Terzo och Madde fixade frukosten. Efter fukosten var jag 

(Sandra) trött så jag la mig på en madrass i hopp om att få ”vila lite” men då kom Ninib och gjorde så all luft åkte ur 

madrassen, och poff så låg jag på golvet och från ingenstans hade jag kameror runt om mig överallt!! Enkido med 

videokamera, Nahir med fotokamera och Ninib med telefon, det blev krig igen och ännu värre var att Frida (som 

egentligen borde hjälpa mig) stod på deras sida och gjorde allt för att få upp mitt huvud medan jag kämpade emot som ett 

odjur (taskigt) det var som att vara med i ”Big Brother”. Senare var dags för storstädningen och alla hjälpte till. Till och 

med Ibo var duktig och hjälpte Madde att sopa, och som bonus lärde han sig ett nytt ord: skyffel. 

När vi var klara gick vi ner och satte oss på bänkarna utanför och solade. Vissa tyckte att Maja skulle få sig ett bad på 

land efter som att det var hennes första riktiga dag som 16 år och hon fick då en hel vattenkanna över sig. Ninib och 



 

 

- 45 -

 
 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 2004 

www.bkf.se 

Babel var de skyldiga. Detta startade ett litet krig, men när kriget lugnat ner sig mellan Maja och de skyldiga så säger en 

röst från ingenstans "- Vi åker till Hugo!" Och helgens första fika var därmed ett faktum.  

Vi åkte till Hugo, köpte glass och satte oss på gräsmattan utanför serveringen och trodde att allt var frid och fröjd tills 

vattenkriget var igång igen.  Det började med att Enkido hällde vatten på Ibo som inte brydde sig särskillt mycket "-

Ahh..vad skönt, det var iskallt" var hans kommentarer. Sen SWIIIIIISCHHHH, vatten över Tibella.. - Eee stackaaaaaaars 

Enkido, Tibella fixa ett glas med vatten och sprang efter Enkido som till sitt skydd endast hade en ”salahie mlitho am 

maje”, och det hela slutade med att båda var lika blöta. En liten stund senare var det dags för båda gängen att splittras. 

BKF skulle hemåt och vi från Norrköping skulle vidare till AIF's match (De vann med 2-1) Helgen tog alltså slut på det 

gamla vanliga hederliga sättet - Fika på Hugo! Vi har haft det väldigt roligt i helgen och det var också väldigt kul att det 

kom så mycket nytt folk (spec. från Norrköping). Äntligen har vi fått de yngre grabbarna och tjejerna att bli mer aktiva 

de hade det också väldigt kul. Grabbarna frågade t.o.m. när nästa träff är...? Vi hoppas på fler roliga helger tillsammans. 

Tack så mycket för allt alla som var med och deltog. Och ett stort tack till Amo Abdo för all hjälp, maten och för lokalen.  

Tack hej...  

 

Camp Assyria 2005  
 

Bakgrund  
Mellan 2002-2004 hade ungdomsverksamheten i BKF, Assyriska Kulturföreningen i Norrköping, Assyriska 

Kulturföreningen i Södertälje och Assyriska Kulturföreningen i Tensta växt markant. Flera interindividuella samarbeten 

har skett mellan dessa föreningar och man har tydligt sett att ungdomsverksamheten har förstärkts i respektive förening. 

Man har sett en påtaglig ökning av antalet ungdomar som lockas till föreningen då man samarbetar med andra föreningar.  

För att gå vidare ytterliggare i samarbetet beslutade föreningarna ovan att utöka samarbetet dem emellan samt att utöka 

samarbetet med andra föreningar. Därför tog man kontakt med Assyriska föreningen i Järfälla och Assyriska Dolabani 

förening i Upplands Väsby.  

Man diskuterade hur man skulle samarbeta med varandra och man kom snabbt fram till att ett sommarläger skulle vara 

en bra början på samarbetet. Man ansåg detta för att det dels krävs en ordentlig planering där ledamöter från respektive 

ungdomsstyrelse ofta skulle träffas i möten. Vilket i sig medför ett erfarenhetsutbyte. Men starkast skäl var att man 

samlar ungdomar från sex olika föreningar under ett och samma tak under 9 dagar vilket leder till en starkare gemenskap 

och följaktligen till framtida samarbeten mellan föreningarna. Ty det är dessa ungdomar som ska ta över 

ungdomsverksamheten i sin förening. Framtida applikationer på detta är att föreningarna sedan söker samarbeten med 

andra föreningar och på så vis stärker deras ungdomsverksamhet.        

Dessutom förstärks ungdomarnas assyriska identitet på ett mer signifikant sätt än under tidigare läger och 

veckoslutskurser.  

 

Planering/genomförande  
I början av september månad bildades en lagerkommitté bestående av två representanter från respektive förening. 

Lägerkommittén planerar och organiserar Camp Assyria 2005. 

Varje förening har tillgång till 10-15 platser under Camp Assyria 2005. Lägerplatsen som ligger i Leksand (beläget i 

Dalarna) tar uppemot 80 platser och inhyser lokaler för föreläsningar och konferenser. 

För att stärka den assyriska identiteten har man under detta läger beslutat att tillämpa en ny metodik. Problem baserad 

inlärning (PBL) har bevisats vara mer effektiv en vanlig konventionell inlärning (föreläsningar och prov) och genomsyrar 

utbildningen i såväl gymnasieskolan som högskola allt oftare (mer om PBL, se bifogad bilaga). 

Förutom PBL ska det även finnas föreläsningar som stärker deras själskänsla för utbildning. Man kommer att föreläsa 

och träna ungdomarna i retorik, om hur det är att studera i universitetet, om ledarskap och droger. Valet av dessa ämnen 

beror på att vi tror på våra ungdomar och att vi vill ge dem en bra start inför deras framtida utbildning och ledarskap i 

föreningen. Idag är retorik ett måsta om man ska studera vidare i högskolan. Många ungdomar vågar inte stå framför en 

publik och presentera. Därför väljer många studenter andra program eller avstår helt ifrån att studera; p.g.a. av rädslan att 

stå framför publik. Då vi ska ha en liten kurs i retorik under lägret samt att varje ungdom ska få hålla två egna 

presentationer (en inför en liten grupp och en inför alla deltagare) innebär det att de får  stakare självförtroende och då 

vågar stå framför en publik.  

Man kan säga att Camp Assyria 2005 mer kommer handla om förberedelse inför utbildning i högskola samt utbildning 

om assyrierna samtidigt som de lär känna varandra och har det trevligt.  

Sommarlägret kommer att äga rum mellan 10-19 juli 2005 och är för åldrarna 15-20 år. 
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Att samlas kring den härliga brasan ut i naturen är 

oförglömlig upplevelse som lägerdeltagarna har erfarit 

 

  EM-FINAL på BKF 

Bethnahrin Kulturföreningen i Botkyrka visar EM-FINALEN mellan hemma nationen Portugal 

mot Grekland/Tjeckien. 
Finalen börjar 20:45 och visas på storbilds-TV. Sändningen börjar 20:00. För att få bra platser 
på sofforna, bör man komma senast 20:00. 
Mat och dryck kommer att serveras. 
www.bkf.se 2004-07-01 

 

 

Ninsun Poli på Hultsfredsfestivalen 
 

19-åriga Ninsun Poli från Botkyrka spelar på Sveriges viktigaste och största festival - Hultsfredsfestivalen 

Ninsun har precis avslutat sin utbildning på artist- och musikergymnasiet Rytmus i 

Stockholm.  

Förra året bodde hon i Los Angeles. Det var ett år fyllt av upplevelser, erfarenheter och 

lärdomar. Kalifornienvistelsen resulterade i den demo som nu ger henne chansen att 

spela på Hultsfredsfestivalen.  

Låtarna skrevs tillsammans med brodern Nabo, som också producerat. Flera etablerade 

musiker medverkar. Bland andra Johnny Friday på trummor (Natalie Cole) och Hussain 

Jiffry på bas (Nikka Costa). 

Ninsun spelar det som populärt kallas för ”organisk soul”, tillbakalutat, svängigt och 

modernt. I Hultsfred kommer nya låtar presenteras. Ninsun Poli har spelats både på P3 

Demo och P3 Svea. Se henne live med sitt sjumannaband! 

För mer info kontakta: 

Dita Kleman 

070-788 49 82   dita@supremeroyaldeluxe.com, www.ninsunpoli.com 

Ninsun är en av många aktiva medlemar på Bethnahrin Kultur Föreningen. Mer 

info och reportage med Ninsun kommer inom kort. 

www.bkf.se 

 

Sharokin sommarläger 2004 på Uskavigården 
 

Bakgrund 
Sedan bildandet 1997 har BKF genomfört 

sommarlägerverksamhet för barn och ungdomar vid 

sidan av sin ordinarie verksamhet. Detta har varit en  

mycket viktig verksamhet inte minst för att integrera 

ungdomarna inom det svenska samhället samt skapa 

motivation inom föreningslivet  för att förebygga 

brott och kriminalitet hos de assyriska ungdomar vid 

tidigare ålder. 
Det uppnådda resultatet av just denna verksamhet är att 

planering samt genomförandet av verksamheten gjordes  

av ungdomar som har varit i sådana läger samt aktiva 

inom övriga verksamhetsområden. För det här året blev 

den ansvarige för lägret  vår älskade Nisha Kerimo, en 21 

årig tjej, som även är ansvarig för bl.a. ”Assyrian Kids” 

http://www.bkf.se/
mailto:dita@supremeroyaldeluxe.com
http://www.ninsunpoli.com/
http://www.bkf.se/
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Barnen förtjänade lägervistelsen efter att ha varit aktiva 

under Asharidu festivalen 

gruppen och har varit aktiv inom BKF i flera år. Och under hösten 2004 är projektledare för projektet ”Även Flickorna 

kan spela fotboll”. 

 

Planering 
Planeringen av lägret har skett i samråd med de övriga ungdomsansvariga inom sektionen samt med huvudstyrelsen. 

Förutom Nisha som är lägeransvarig, så hade vi ytterligare 6 ledare bestående av Izla Barhanko, Danielle Barsoum, 

Sargon Kerimo, Ninib Aydin, Nahir Poli samt Gabriel Aydin som såg till att lägervistelsen blev en vacker upplevelse för 

samtliga i lägret. Föreningens ordförande Aziz Poli närvarade i lägret hela perioden för att följa upp verksamheten.  

När det gäller ansvaret i köket togs av Fehime Kopar som 

har flera års erfarenhet från liknande verksamhet och bl.a. 

är mycket omtyckt av barnen. Hon assisterades av Viktoria 

Souma och Yuvana Poli. Samtliga ledare och kökspersonal 

på lägret arbetade ideellt. 
 

Målgrupp   
Målgruppen var barn i åldrarna 8-14. De äldre ungdomarna 

har avstått från lägerverksamheten i år p.g.a. den stora 

belastningen som uppkommit inför planeringen av 

Asharidu kultur festivalen (www.asharidu.com) som ägde 

rum den 5-8 augusti 2004 i Brunna IP– Hallunda. 

Antalet deltagande barn uppgick till 35 st.  
 

Föräldrarna besöker Lägret 
Det var planerat att de föräldrar och övriga medlemmar 

som vill besöka lägret hade möjlighet att göra det fredagen 

den 18 juni. Ca 20 personer besökte lägret. Lägeransvariga 

ordnade med grill på eftermiddag.  Även de besökande 

föräldrar fick äta grill där de fick betala  en liten summa 

som bidrag till BKF verksamhet. 

Hemresa 
Lägret avslutades enligt planerat. Barnen var mycket nöjda. De ville naturligtvis stanna flera dagar till om de hade 

möjlighet att göra det. På hemresan i bussen hade barnen lika roligt som i lägret. De hade så bra minnen att de skulle 

minnas de i många år. 

Återträff 
På initiativ av Assyrian Kids grupp inbjöds samtliga barn som hade varit på lägret till en återträff lördagen den 28 augusti 

2004. Under träffen bjöd föreningen på snacks och man hade roligt hela kvällen genom att prata om de fina minnena från 

lägret. Återträffen uppskattades av barnen.  

 

Sommarläger 2005 
Under skrivandets stund har styrelsen för BKF samt ungdomsstyrelsen redan planerat sommarläger för år 2005. Man 

håller på att skaffa en annan plats för lägret då barnen framförde önskemål om detta. 

 

                  Dagbok från Camp Sharok  in 
Danielle Barsoum 
 

Dag 1 

Klockan 7:30 på morgonen, idag den 14 juni 2004, samlades vi ledare och de 

nyvakna deltagarna för kommande sommarlägret "Camp Sharokin", i 

föreningens lokaler. Det eftertraktade lägret alla väntade på skulle äntligen 

börja. När bussen hade anlänt och allt pick och pack hade packats 

kunde vi ge oss av mot Uskavi gården, en bit utanför Örebro. Bussresan gick 

faktiskt väldigt bra, den här gången ställdes frågan ”är vi framme snart?” bara 
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Att lära känna sin identitet och vara stolt över sin flagga, 

tillhörde de syften som lägret syftades till. 

Ninib Aydin visar barnen hur en ”Eldjäl” blir till, genom att visa 

barnen i ordets bemärkelse 

tjugofem gånger (notera att medel antalet ligger ungefär på tre hundra annars!!!). När vi var framme, började vi som 

vanligt med att låta barnen välja sina respektive rum, efter lite tjafs hit och dit kunde Nisha äntligen hälsa barnen 

välkommen till det årliga lägret Camp Sharokin.  

När presentationerna var klara fick vi äntligen äta, tackar så mycket från hela lägret Yuvana Poli, Victoria Soma och 

Fahima Kopar för den goda maten. Nu kunde det allvarliga börja, liksom förra året skulle barnen (som delades in i olika 

grupper) tävla i det vi kallar ”8-kampen”. Den första grenen på 8-kampen var inget mindre än fotbollsturneringen. Gabi 

Aydin och Nahir Poli hade ordet. Dem förklarade reglerna och så började kriget mellan grupperna Gilgamesh, Assur, 

Assyria, Tigris och Eufrat. Idag skulle bara gruppspelet spelas, men inte tog barnen det lugnt för det, det var skrik, tårar, 

besvikelse och skrik och skrik och skrik och… jag tror att ni förstår vad jag menar, det var alltså en turnering à la 

Assyrier.  

När gruppspelet var klart ville barnen ner till vattnet, fastän det knappt var 15-20 grader ute, och det blåste. Vi ledare 

tyckte att vi skulle ta ett försök, och låta de ta ett dopp!!! Aldrig i hela mitt liv har jag träffat barn som tycker om att bada 

så mycket. Vi trodde att dem skulle ångra att dem ens 

hoppade i och gå in och värma sig, men jag måste 

erkänna att vi hade fel. Visst dem frös (vilket dem 

aldrig skulle erkänna) men inte hindrade det dem!!!  

När dem hade tagit en varm dusch efter badet kunde 

Sargon Kerimo förklara lite regler på inne lekar. 

Samtidigt, presenterades alla lite djupare, och Naramsin 

Poli visade sig vara duktigast på att komma ihåg 

namn!! Nu var det dags för den andra grenen på 7-

kampen, nämligen musik tävlingen. Den gick ut på att 

gissa fram artisten och titeln på varje låt Izla Barhanko 

spelade upp. Bland dem bästa var gruppen Gilgamesh 

och gruppen Assyria men efter ett avgörande spel, där 

man istället skulle börja sjunga en låt som börjar med 

en bokstav som Ninib Aydin ropar upp, vann gruppen 

Assyria, som kammade hem 5 poäng till 7-kampen. 

Under tiden, trodde några barn att dem kunde börja 

busa, REDAN, och inte få straff för det. Några fick 

tandkräm och schampo på sina kuddar. Därför fick alla 

barn lägga sig klockan tio, istället för elva. Vilket fick 

konsekvenser. För barn som lägger sig tidigt vaknar 

tidigt. Alla barn vaknade klockan sex dagen därpå 

och väckte alla ledare… och vi som inte hade sovit 

natten innan!!!  

 

Dag 2 
Klockan var sex på morgonen när vi väcktes av 

barnen. Efter några desperata försök att somna om 

var Izla tvungen att ge sig, hon gick upp och tog 

en promenad. Nisha och jag somnade om, och gick 

upp senare när klockan slog kvart i åtta- som 

planerat. Väckningen var ju ingen riktig väckning, 

ingen assyrisk väckning i alla fall. Vi fick varken 

skrika, hoppa på barnen, eller lägga musik på 

högsta volymen. Utan för varje rum vi öppnade 

insåg vi bara att fler och fler barn var redan vakna. 

Mest synd i det hela är att vi inte fick se deras 

förstörda miner, som de brukar ha när de väcks.  

Som sagt saknade vi förstörda och dötrötta miner 

vid väckningen men det fick vi definitivt nog av 

redan då halva dagen hade passerat. Ja… våra små 

tuffingar trodde att de kunde hålla sig vakna hela 

natten och ändå klara av vårt fullpackade schema. 
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Efter en rejäl utskällning innan frukosten, kunde dagen fortsätta som planerat. Vi hade lägrets första lektion som hölls av 

Aziz Poli och Ninib Aydin. Den handlade om första hjälpen. Charbel Issa fick spela offer och Naramsin Poli spelade 

hjälte. Exempel på riktiga olyckor togs upp, och barnen var väldigt aktiva under lektionens gång… visst blev det lite för 

mycket skratt tycker jag, för ett så allvarligt ämne… men vi får skylla på Charbel och hans väldigt speciella ”harakat”. 

Jag tror att de flesta lärde sig mycket ändå, inklusive jag.  

Efter lektionen åt vi lunch därefter far vi mot fotbollsplanen för att spela turneringens slutspel. Det var ungefär samma 

scenario den dagen som det var första dagen, fast den här gången fick vi en riktig skadad. Stackars Sebrin, som stod 

målvakt, gjorde illa sin handled när hon försökte stoppa en ”raket” Erido sköt. Nu mår hon lite bättre, ”doktor” Ninib 

fixade en bandage à la ”City akuten” åt henne… uppdateringar om fallet ”Sebrin” kommer senare. Turneringens vinnare 

blev gruppen Assyria, med Naramsin, Nisaba, Kinora, Liljana, Daniella, Charbel och Tobil. Det blev den andra grenen 

de vinner, alltså alla som spelats hittills … kom igen alla andra, nu måste ni visa de vad ni går för.  

Efter turneringen gick vi alla tillbaka till stugan, och förutom några ”sim-freaks” var det ingen som ens frågade i fall de 

fick bada. Vädret hade försämrats lite grann och det började regna. Barnen fick lite fritid, så var det dags att introducera 

årets uppdrag i talangjakten. Grupperna fick varsin skiva med tre assyriska låtar i bland vilka en skulle väljas ut. Själva 

uppdraget går ut på att hitta på en helt ny assyrisk dans, som varje grupp kommer att visa upp på lördag. Alla gick åt 

varsitt håll och började träna. I mina ögon hade de flesta roligt under träningen. I år bröt vi ett mönster, nu gick inte 

talangjakten ut på att spela upp en pjäs längre. När alla var klara samlades vi i matsalen för att äta middag och sedan gick 

vi upp till ”eldstaden” där Sargon (som förresten jobbar på sin pyromani just nu) hade tänt en brasa. Vi hade det riktigt 

mysigt, Amo Aziz och ”mattanterna” kom dit också vilket var bara bra, i med att vi behövde värma varandra under vad 

jag skulle vilja kalla en låååååååååång låååååååååång och låååååååååång historia Nahir och Gabi berättade (väldigt 

intressant och med en sådan riktig djup mening också… tack killar!) de som var där förstår nog ironin i det jag skriver. 

Samtidigt passade vi på med att dela ut priser till turneringens lirare, Arim och Sara, även till turnerings skyttliga lirare, 

Naramsin. De bästa priserna fick de som spelade mest schyst, alltså ”fairplay” priset, Nemrud och Linda. Nu var det 

läggdags, alla barn sov som björnar, efter den sömnlösa natten dem hade varit med om dagen inn 

 

Dag 3 
Barnen hade sovit som ”normala” barn och för oss ledare betydde detta att vi kunde väcka dem på det assyriska sättet, 

äntligen!!! Linda George med sin låt ”nana-nahrin” på högsta volym fick agera väckarklocka.  

Alla samlades framför flaggan för att sjunga ”dachte d’Bakoba” (Bakobas dal), vår älskade nationalsång. Sedan var det 

dags för morgongympan som Gabriel Aydin och Nahir Poli tog hand om. Som vanligt, fick vi tvinga de flesta springa. 

Därefter åt vi frukost, så var det dags för lägrets andra lektion. Aziz Poli föreläste om föreningslivet, samt om BKF 

(Bethnahrin Kultur Föreningen i Botkyrka). Där fick Nisha berätta lite om Assyrien kids och Ninib om 

ungdomsstyrelsen. Assyrien kids lär få många nya medlemmar efter det här lägret. På schemat stod det bland annat 

vattenkamp, men på grund av dåligt väder sköt vi fram det till dagen efter.  

Nu stod vi där på Uskavi gården med trettitre barn och inget planerat. Ninib och Nahir tog med sig dem äldsta och höll 

en debatt medan Sargon tog hand om de yngre och körde lite ”inne” lekar. Under resten av dagen hade vi fria aktiviteter, 

en ”poppis” lek är definitivt ”ström” som går ut på att hoppa hopprep non stopp, en efter en. Många satte sig inne i 

matsalen och ritade, men andra visade sig vara mer busiga. Vi insåg att fritid är lika med bus, då Nisha Issa och Sara 

Kerimo hittade sina kuddar med tandkräm på, IGEN. Killarna i sin tur fick både tandkräm och schampo på sina kuddar… 

vem detvar som började återstår ett mysterium. Alla lugnade ner sig, och som tur var, vädret förbättrade sig så barnen 

hann ta ett dopp innan middagen var klar.   

Gabriel Aydin var smartast, han tog med sig kameran och släppte inte den till han var på torr mark. Nisha försökte 

förgäves att kasta lilla Jonas (som också kallas Jakob… vilket förvirrade ganska många barn!!). Jag slängde i både 

Akadia och Ilona som trodde att de skulle slippa vattnet bara för att de hade kläder på sig!! Men jag ska inte prata för 

mycket för jag fick smaka på min egen medicin då Nahir och Sargon slängde i mig. Ilona Soma stod och skrattade åt alla 

andra… hon var smart och närmade sig inte bryggan. Alla andra hoppade i det ISSSSSSKALLA vattnet om och om igen. 

Natalie vägrade nästan komma ut. Alla tänkte att lite bastu skulle sitta perfekt nu… och som tur är hade Aziz Poli bett 

receptionen sätta på den. Efter en lång tid i bastun och en varm dusch kunde vi äta middag. När alla hade ätit klart lekte 

vi lite, bland annat lekte vi ”kram leken”. Sebrin vann och var den sista tjejen tillsammans med två andra killar. När ett 

nummer ropas upp ska det antalet personer kramas fast den gruppen som kramas måste bestå av både tjejer och killar… 

stackars Sebrin drogs från alla håll!! 

Klockan halv elva var det dags att ta på sig sina pyjamas och borsta tänderna. Elva var det tyst i rummen, otroligt nog!! 

Ju tystare det är desto mer oroad blir man när det gäller våra ungdomar. Om jag känner de rätt, var det bus planer på gång 
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Det verkar som om ”Eldsjälarna” börjar slockna efter att ha 
varit aktiva i  en hel vecka i lägret. 

Dag 4 
När man vaknade, var första reflexen att titta ut genom 

fönstret, vi hoppades på fint väder, för idag skulle 

vattenkampen äntligen spelas. Som förväntat var det 

en grå himmel vi fick syn på. Vi började dagen som 

vanligt efter att ha sjungit ”dachte d ’Bakoba”, 

joggade vi upp till fotbollsplanen och hade 

morgongympa. 

Dagens lektion handlade om Seyfo (svärdets år), det 

assyriska folkmordet. Aziz Poli berättade om de olika 

folkmorden vi assyrier har fått stå ut med. Han tog 

även några exempel på personer som lever än idag och 

var med år 1914, 1915. Barnen var intresserade och 

många blev rörda. När vi diskuterade vilka åtgärder 

man kan ta för att få folkmordet att bli erkänd av 

Turkiet blev många barn aktiva. Arim var en av dem 

som ställde många frågor, vinnarfrågan var ”vad 

måste man göra för att tvinga de erkänna?”. Under 

halva föreläsningen diskuterade vi, och Aziz Poli tyckte 

att en bra illustrering av det som hade diskuterats var 

pjäsen ”vart ska vi ta vägen nu?”. Den andra delen av 

föreläsningen gick då ut på att visa den delen av pjäsen ”vart ska vi ta vägen nu”?, som handlade om Seyfo. Filmen 

visades och barnen blev berörda. Därefter åt vi lunch och ledarna bestämde att vattenkampen skulle bli av.  

Under hela morgonen var vädret inget vidare. Som tur var, visade solen sig just då vattenkampen skulle börja. Kampen 

gick ut på att springa, dyka och simma.  Renyo och Edessa ångrade nog att de dök när båda började få panik i vattnet… 

stackarna kände att de hade svårt att andas. De gav upp, och andra hoppade i istället för de. De klarade sig oskadda, 

vattnet var nog för kallt och pressen för stor, för nu var det ju dags att visa laget Assyria, som ledde, vad man gick för. 

Vattenkampen som tog Ninib, Sargon, Nahir och Gabi ungefär två timmar att fixa gick över på tio minuter. Men det var 

såååååååååå värt det, barnen hade väldigt roligt och jag måste säga att hela kampen var riktigt proffsigt gjort. Tro det 

eller ej laget Assyria vann även den grenen, nu ledde dem med femton poäng, dem vann tre grenar utav tre. Dem som 

hade badat gick och duschade medan dem andra gick in i matsalen. Vi fick trösta förlorarna och gruppen Assyria firade 

sin vinst, igen.  

Om två dagar skulle talangjakten hålla rum och grupperna skulle visa sina danser. Därför tog alla ledare varsin grupp och 

gick för att öva. Nisha, talangjaktens domare tillsammans med Aziz Poli gick runt mellan grupperna och antecknade. När 

det var klart åt vi middag, för att sedan samlas vid brasan och berätta lite historier. Eftersom vi har många ”kycklingar” 

bland oss som darrar bara de hör ordet ”spökhistoria”, började vi med roliga historier. Rebecka, Petra, Arim och några till 

underhöll oss med sina väldigt speciella historier. En av Petras historier gick exakt så där: ”en gång såg jag ankor på 

vattnet”. Izla Barhanko var en av dem som mest skrattade men det var nog inte bara åt själva skämtet folk skrattade!!  

När våra komiker var klara kunde Sargon och Ninib börja med sina läskiga historier. En handlade om bland annat en 

hundra årig man som Sargon Kerimo och Mulfono Aziz Poli ”träffade” på stan några dagar tidigare. Den mannen hade 

tydligen många skumma saker att berätta om just Uskavi gården… muhahaha!!! 

Barnen hade ryst av historierna och tiden blev mycket. Då bestämde vi oss för att låta de gå och lägga sig. Så 

fundersamma och trötta som de var kan barnen inte ha sovit lugnt den natten. Det var bara en liten förberedelse inför det 

kommande spöktåget. Den som blev rädd denna dag… den ska stanna hemma under spöktåget!!! 

 

Dag 5 
Den dagen som alla, och då menar jag ALLA hade väntat på hade äntligen kommit. För de yngsta av barnen var idag 

veckans höjdpunkt i med att vi skulle ha föräldrabesök. För de lite äldre barnen var det 7-kampens roligaste och mest 

utmanande gren som väntade idag, skattjakten. Sist men inte minst var de ännu äldre, ledarna, i extas inför dagens 

händelse, alltså EM matchen ingen fick missa, Italien-Sverige. Mest nervös av alla var Gabriel Aydin som tog på sig sin 

”Italia” tröja redan vid gryningen och vems naglar var sönderbitna vid slutet av dagen?   
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….men Izla Barhanko - med sin optimism håller barnens humör 
uppe…. 

Vid det här läget hade vi alla slutat hoppas på fint väder vid morgonväckningen. Så, som förväntat hade vi morgongympa 

under en grå himmel och kall regn. Det hindrade 

inte Gabi och Nahir, lägrets licenserade 

gympalärare, som var pigga och som dessutom 

hade mycket energi att bli av med en så stressig 

dag som idag. Matchen låg ju på programmet!!  

Dagens föreläsning handlade om etik och moral, 

vilka är viktiga ämnen att ta upp, men även bland 

de bredaste ämnen som finns. Aziz Poli 

tillsammans med andra ledare förde en 

diskussion med barnen. Olika sätt att hantera 

situationer där man måste välja mellan rätt och 

fel diskuterades. Barnen var ännu en gång väldigt 

aktiva, många exempel på egna erfarenheter togs 

upp. Nahir Poli, Sargon Kerimo och Ninib Aydin 

gick och förberedde skattjakten, medan vi andra 

körde lite lekar.  

Vid tretiden var det dags för den efterlängtade 

skattjakten. Varje grupp fick en gåta som ledde 

till en annan, tills man hittade ”skatten”, vid den 

sista gåtan. Den första gruppen som skulle hitta 

skatten skulle vinna! Vissa grupper, som Renyo 

och kompani fick stå vid ett och samma ställe i kanske en hel timme till den hittade lappen med nästa gåta i. Andra 

grupper fastnade redan vid tredje gåtan medan några splittrades för att vara snabbare. Den gruppen som valde att splittras 

lär ha ångrat sig djupt, efter lite missöden här och där. Dem det gäller förstår nog vad jag menar… Den läxan dem lärde 

sig ska nog följa de länge till!!!!!   

Nu kunde barnen äntligen kramas med sina föräldrar. För de hade anlänt. Solen började visa sig och föräldrarna hade 

redan börjat grilla. När maten var klar proppade alla i sig så mycket kött de bara kunde… grill får man inte varje dag när 

man är på läger!! När ledarna hade plockat efter barnen… som självklart aldrig äter klart… och lagt de tomma (notera 

ordet: tomma!!) tallrikarna i diskhornen kunde alla vila magarna och förberedda sig inför den stora matchen. Om jag 

kommer ihåg rätt ledde Italien en ganska lång halvlek till Zlatan gjorde ett… vad kan man säga… ja ett jäääääävligt 

häftigt mål, med klacken. Hursomhelst, matchen slutade inte bra för Italien, 1-1. Italien låg illa till och stackars Gabi var 

helt nere… men han tröstades av två till supportrar av Italien, Bettan Hawsho och ingen mindre än Terzo Aydin -Gabis 

mamma- som jag tror hejade mest av alla!!  

Efter matchen var det pussar och kramar igen. Föräldrarna åkte hem. Sverige supportrarna, alltså majoriteten av barnen 

firade resten av kvällen, medan de få men väldigt besvikna Italien fans gick och la sig huvudet nere. 

 

Dag 6 
Inget bus sa vi ju!!!! Femtifyra utskällningar och hundrasextitre varningar räckte inte för att få kamp Sharokins små 

busare att lugna ner sig.  Nej, utan de busade, ännu en gång. Så den morgonen började med återigen ett långt snack om 

var gränsen till tillåtet bus går. Börjar man ta och äta andras godis och chips utan tillåtelse är det inget bus längre utan en 

mycket allvarligare sak. Så på grund av några hungriga och envisa busare var ledarna tvungna att ta ett svårt men väl 

grundat beslut. Man bestämde att ställa in vattenkriget som många hade väntat på med stor längta. 

Dagens föreläsning handlade om Assyrisk identitet, där det berättades mycket om den assyriska historien. Efter 

uttalandet om den dåliga nyheten, inställningen av vat  tenkriget, gick alla mot var sitt håll. Barnen hade fria aktiviteter 

medan vi ledare planerade det vi tycker är roligast på ett läger; spöktåget. Nu gällde det, spöktåget måste leva upp till sitt 

namn och ryktet det fick sedan förra årets succé. De flesta ledare var upptagna och vattenkriget var inställt. Så klart 

kunde barnen inte göra något annat än att ha ett eget vattenkrig!!! Sara Kerimo blev genomblöt på knapp någon minut. 

Nisha Kerimo kunde bara inte stå och titta på. Även hon la sig i, hon hann blöta ner en hel del men slapp själv inte 

vattnet. Inte ens lilla Abiram som hittills hade varit en ängel kunde låta bli. De ungdomarna får aldrig nog, det krävdes att 

nästan ALLA blev helt dyblöta, att det började blåsa kallt och att flera glas gick sönder för att få stopp på dem. Några 

passade på med att ta ett dopp nu när de ändå var blöta, andra sprang in i duschen medan de få torra lekte inne.  
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Sara Kerimo verkar hålla en föreläsning om hur saker och ting 

bör fungera ute i naturen 

Vi åt middag och snart var det dags för spöktåget. För första gången kunde vi glädja oss över det dåliga vädret. Det 

började regna ordentligt, och himlen var mörkare än någonsin. Liksom på förra årets läger började vi med att varna 

barnen för att vara med på spöktåget. INGA känsliga 

barn fick följa med, för samma regel gällde i år som i 

fjol; går man med på spöktåget finns det INGEN 

återvändo. Redan där minskade antalet intresserade 

rejält, men de som tvivlade hade det jobbigast. 

Edessa Ibrahim som jag trodde skulle vara svårast att 

skrämma var en av de som mest tvivlade på att gå 

med. Hon hade tydligen haft en mardröm om just det 

spöktåget redan en vecka innan lägret… snacka om 

bra ryckte…muhahahahah!!!! Jonathan och Erido tog 

till sist det kloka beslutet att stanna hemma, medan 

andra som Patricia var helt säkra på att det skulle 

vara en bagatell. Notera att just hon inte var på lägret 

förra året, hon hade nog ingen aning vad som 

väntande henne. Visst var det läskigt när du försökte 

springa ifrån främlingarna på båten och någon bara 

tog tag i din fot, mitt i den mörka skogen!!! Mest 

överraskande var lilla Arim som ville fortsätta med 

tåget när dem flesta andra bara ville hem. Spöktåget 

var så lyckat att barnen inte ens vågade gå igenom 

hela… ja ja Renyo vi vet, du blev inte heller rädd… 

så säger DU i alla fall!! Alltså, mörk himmel, regn, 

Ninibs läskiga historier, konstiga ljud, en robåt med 

två ”främlingar” i och gömda händer i skogen var det perfekta receptet för ett bra spöktåg. Den som säger att han/hon 

inte blev rädd, jag säger bara… ”watch your back”, vissa ljud och personer vet inte ens vi ledare, var dem kom ifrån!! 

Klockan va så mycket som två ungefär när barnen som var med på tåget fick gå och lägga sig. För oss ledare gällde en 

varm dusch, blöta som vi blev i varsitt gömställe!! 
 

Dag 7  
Idag hade vi årets första sovmorgon. Vi fick vakna så sent som nio istället för åtta… wow!! Man var ju tvungen att tänka  

på de barnen som inte var med på spöktåget natten innan,  vi visste att dem skulle vakna tidigt.  

När vi väckte alla såg vi att barnen hade sovit två eller tre i en och samma säng… snacka om att ha blivit rädda. Inte nog 

med det, när de tittade på sig själva i spegeln insåg alla utom de som hade tur och sov med ledare, att deras ansikten var 

målade. Spekulationer hit och anklagelser dit, inget hjälpte, barnen fick inte reda på vem det var som hade busat förrän 

sista dagen när vi skulle åka hem och ingen kunde hämnas. Då avslöjade Ninib och Sargon att de var skyldiga. Fatta, det 

är DEM ni ska ge er på… FATTA!!! Dagen var fullpackad, på programmet stod det; Assyriska kampen (traditionella 

femkampen), talangjakt och sist men inte minst DISCO!! Vädret var hemskt, det kunde regna när som helst men vi 

bestämde att ändå köra assyriska kampen direkt efter lunchen.  

 

Vi började med ”mandelo” eller trasan. Erido visade sig vara väldigt duktig på det, han kom på nya tekniker för att 

”kulla”. Bland tjejerna tycker jag att Linda Rhawi borde få beröm även hon hade sina tricks!! Vi körde lite annat också 

som till exempel ”äpplet”. Den gruppen vems medlemmar bet varsin bit av äpplet snabbast vann. Så klart ligger äpplet i 

en hink full av iskallt vatten… den leken ligger högt upp på topplistan, speciellt för oss tittare!! Rekord leken var 

definitivt ”godisbit gömd i mjöl”. I en tallrik som innehåller ett ägg och mjöl skulle ett barn från varje grupp leta fram 

världens minsta godisbit, med munnen.  

 

Det finns inga ord för att förklara hur de såg ut efteråt!!! Gruppen som vann den näst sista grenen på sjukampen, 

assyriska kampen, var antingen Assyria, IGEN eller Assur (Renyos grupp) eller inte… jag kommer inte ihåg riktigt. Hur 

som helst  vi var klara med assyriska kampen och det var dags att äta middag. Under middagen berättade vi för alla att 

årets disco var lite speciell! Ingen skulle få komma in utan partner… och nej, partnern fick varken vara av samma kön 

eller ett syskon. På samma sekund som vi sa det, rodnade dem flesta. De blygaste frågade så klart deras kusiner, det 

kunde vi inte förbjuda med tanke på att MÅNGA är kusiner, med släkten Poli i spetsen. Varje grupp övade lite inför 

talangjakten, sjukampens sista gren, och sedan försvann alla snabbt som blixtar för att förberedda sig inför discot. I 
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Barnen kommer aldrig att glömma de vackra minen de lämnat 

efter sig i lägret. 

tjejernas rum var det rena ”kalabaliken”. Den ena plattade sitt hår, den andra la skum i det medan vissa valde kläder och 

resten pudrade näsan. Kvällens frisör och sminkös var Izla Barhanko vems service skapade en kö enda ut i korridoren.  

Gabi, Nahir, Sargon och Nisha förberedde lokalen och musiken medan Ninib och jag hjälpte de blygaste med att skaffa 

sig en partner. När alla äntligen visste vem de skulle gå med, var det dags för killarna att, som vanligt, vänta på divorna!! 

Vissa var väldigt nervösa… hmm… undrar varför. Efter lång vänta kunde de fräscha killarna med gelén i håret och 

parfym över hela kroppen ta emot sina respektive partner, en finare än den andra. Dörrarna till ”discot” öppnades och 

barnen fick äntligen slappna av, deras röda kinder såg ut att explodera snart. Vi inledde kvällen med presentationerna av 

talangjakten. Varje grupp kom på en egen assyrisk dans… snälla säg att ni inte har glömt dem!! Jag kan handen på hjärtat 

säga att ALLA dansande mycket, mycket 

bättre än vi hade förväntat oss. Nisha och 

Aziz Poli var domare. När alla hade 

dansat klart och poängen hade getts kunde 

Nisha dela ut de allra sista priserna. 

Lägrets deltagare år 2004 var ingen 

mindre än Izla Düru. Efter all beräkning 

utsågs gruppen Assyria till lägrets stora 

vinnare. Resten av kvällen dansade man, 

allt gick bra till tryckaren kom. Vi ledare 

fick TVINGA upp en hel del. Det sötaste 

paret var definitivt Petra Rhawi och Jonas 

(Jakob) Koppar. Mikael, Natalie och 

Tibelia tog ”jag vägrar dansa” priset. De 

tre fick tvingas upp mest av alla och de 

var mer än bara lite envisa kan jag säga.  

 

Kvällen gick utmärkt, alla var nöjda med 

det mesta och Dj Sargon fick mycket 

beröm. Klockan var över ett och städningen 

av hela stugan väntade imorgon bitti… 

alltså det var dags att gå och lägga sig. 

 

Dag 8 
Under en vecka levde vi alla trettifem barn och elva vuxna tillsammans, vi skrattade, skrek, skrek,  och skrek. Barnen 

bråkade, vissa slogs, många ångrade sig, många blev ”bästisar”. Det regnade och regnade, men en sak var säker idag var 

den sista dagen och alla skulle sakna lägret. 

Vi vaknade klockan nio, tjejerna var svarta runt ögonen på grund av gårdagens smink, killarna var rufsiga i håret och 

ingen ville upp. En flertimmars städning väntade på de, och ingen såg fram emot att ta farväl. Vi fick ändå upp alla, åt 

frukost så var det början på putsningen och skurningen. Till allas förvånad gick det hur bra som helst. Tjejerna var på 

städhumör… vilket var lite oroväckande måste jag säga, och killarna klagade knappt!! Hela städningen var klar på två 

timmar. Bussen skulle anlända om ungefär en timme, då passade vi på med att ha utvärdering. Men först skulle barnen 

SJÄLVKLART busa lite på ledarna. Gabriel Aydin fick på sig vatten av Naramsin Poli och Company, som han direkt 

efter bar enda ner till sjön och slängde i vattnet med kläderna på!! Det fick jag inte se för att jag höll på med att tvätta 

bort ägget jag fick på huvudet av självaste Naramsin, igen!! Renyo tyckte att man kunde avsluta det hela med lite, eller 

snarare mycket juice (som jag trodde var vatten) över huvudet på mig. Som sagt, det är Sargon Kerimo och Ninib Aydin 

ni ska ge er på… fatta!! Erkänn… ni vågar helt enkelt inte!! När de trodde att de kunde hålla på hur länge som helst, och 

kom ut från toan med vatten ballonger fick det vara nog. Vi satte oss ner och ÄNTLIGEN hade utvärdering. När vi 

trodde att allt var klart, bussen var här, allt pick och pack var lastat, insåg vi att bilen som Sargon, Izla och Ninib skulle 

åka i, inte startade.  Avfärden försenades med ungefär en halv timme, under tiden passade barnen på med att ta slut på 

sina fickpengar i kiosken. De fyllde på med godis, chips och dricka. Förresten ett tandläkarbesök skulle sitta bra nu… 

bara ett litet råd till föräldrarna!!  

 

Killarna fick igång bilen, Izla, Ninib och Sargon tog farväl av barnen så kunde vi åka. Vi hade fortfarande inte lämnat 

Uskavis parkering när barnen började prata om återträffen och nästa års läger. 
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TANKAR KRING CAMP SHAROKIN I USKAVI 
 

Viktoria Soma   

 

Den dagen vårt folk, det assyriska/syrianska folket enas om ett gemensamt namn, 
som gemene man accepterar och godvilligt kallar sig för, ja… då ska jag prisa Gud för 
befrielsen av mina våndor kring namnfrågan. Denna önskan är jag långt ifrån ensam 

om att bära på.  
I många år skickade jag en och samma insändare till folkets båda  tidningar, Hujådå 

och Bahro Suryoyo, som protest mot namnkonflikten. 
 
Det komiska som fortfarande förekommer i båda tidskrifterna är 
att en och samma by eller stad i våra ursprungs länder benämns 
vid två olika namn; dels som assyrisk tillhörighet och dels som 
syriansk tillhörighet. Detta är ett av förvirrings moment som 
florerar bland vårt folk. Om jag inte minns helt fel så var just 
namnet Assyrier/syrianer ett beslut på hög instans i Sverige, i 
början av 90-talet, som skulle vara ett gemensamt namn på 
folket, från länderna mellan de två floderna, Tigris och Eufrat. 
Och språket skulle vara det assyriska/syrianska språket. Detta 
beslut kom i rätt tid då namnkonflikten var ett hett och viktigt 
ämne bland folket, men också i det svenska samhället. 
Daghem och skolor var konfliktladdade områden, för de berörda 
barnen och främst för hemspråkslärarna. Idag kallar sig de flesta 
antingen för assyrier eller syrianer, medan många andra är 
neutrala i namnfrågan och vill hellre jämna vägen för båda 
parterna och inte gör någon skillnad på att vara assyrier eller 
syrian, annat än att de som kallar sig för det assyriska folket är 
mera politiskt aktiva och arbetar målmedvetet för ett 
internationellt erkännande av folket och dess geografiska arv. 
Medan de som kallar sig för det syrianska folket  är mera 
målinriktade på den kristna tron och kyrkans uppbyggelse. 
Som allra första gångs medlem i en förening skapad av vårt folk, 
valde vi i min familj en av de bästa kulturföreningarna; nämligen 
Bethnahrin kulturförening i Botkyrka. Denna förening är 
religiöst och partipolitiskt obunden. I dess väggar finns ett 
kulturarv som inte går att köpa för pengar, utan det måste 
upplevas på plats. Jag har aldrig tidigare varit med om ett mera 
öppet och demokratiskt organisation, bland vårt folk, som i 
denna förening. Dessutom ingår i dess demokrati ett gott 
uppförande av alla som deltar i de olika aktiviteterna och 
rökförbud gäller i alla dess lokaler.  De flesta i föreningen 
arbetar ideellt och har som mål att bevara det 
assyriska/syrianska språket och vårt rika kulturarv. I sitt 
kulturarv hittar man sina rötter.  Genom att känna till sina 
rötter bygger man upp en inre trygghet som individ. Att vara 
trygg i sig själv är en livslång process som varje individ måste 
arbeta med i sin egen takt. Det är oerhört viktigt och glädjande 
att Bethnahrin kultur förening har kommit till och finns 
tillgänglig även för dem som kallar sig för syrianer och de som 
förhåller sig neutrala i vårt folks namnfråga. Jag som är troende 

kristen och tillhör den syrisk ortodoxa kyrkan och är en aktiv 
medlem i min kyrka, skulle aldrig någonsin byta ut min Herre, 
Jesus Kristus Guds Son, mot någon herre i hela världen, såg fram 
emot läger veckan som anordnades av Bethnahrin kultur 
föreningen. 
Jag och tre av mina barn följde med på bussen mot Uskavi. I 
bussen fanns 35 barn, tre mattanter, varav en av de var jag, sju 
ledare och en huvudansvarig för hela lägret. Denna lägervecka 
skulle komma att bli en intensiv och  mycket lärorik 
vecka för oss alla deltagare. Trots att vi var 45 individer, alltså 
en salig blandning av olika personligheter och viljor och en hel 
del livlighet i var och en av oss alla, så var alla de vuxna mogna 
och ansvarsfulla individer. Samarbetet var en målmedvetenhet 
mot det gemensamma målet; att alla skulle få möjligheten att 
berika sin person. Veckan hade planerats noga av gruppledarna 
och schemat följdes av gemene man. Ledarna var alla ungdomar 
med god vilja och trygga i sin identitet som assyrier. Sin energi 
hämtade de från de många och goda resultaten som de kom fram 
till tillsammans med barnen. Det bästa var att jämlikheten 
mellan dessa ungdomar, tre tjejer och fyra killar, var så 
självklart. Ungdomar med så friska tankar om kvinnors och 
mäns kapacitet att kunna åstadkomma lika bra resultat, kvinna 
som man, är guld värd. Förutom lägereld och gemenskap och 
väldigt god mat, naturligtvis, så fick barnen lära sig moral och 
etik. Vårt folks viktigaste traditioner, och ett assyriskt 
identitetsmedvetenhet. Jag tror att alla vi deltagare, barn som 
vuxna har lärt oss något bra av varandra under denna vecka. 
Den ena som gjorde ett väldigt gott intryck på mig var Fehima - 
en av oss mattanter. Förutom att hon är värd all ära i kokkonst 
så är hon så mild och fin människa. Sådana goda människor är 
världen i stort behov utav idag, och likaså vårt folk. 
 
Den andra som har gjort ett ännu större intryck på mig var Aziz 
Poli -ordförande för Bethnahrin Kulturförening.  Jag har aldrig 
mött en mera ödmjuk och fin människa på jorden, i varje fall 
ingen som har lagt ner sin själ i sitt folks fråga. Vilket tålamod 
och vilka livs kunskaper han har. Kunskap uppbygger och 
livserfarenheter är människans bästa bevismeriter. Vårt folk 
behöver personer som inte ger upp i första taget, sådana som 
Aziz Poli.  

  

 Norsborg  2004-07-02 
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Sidur Poli, tv och Dita Kleman  håller på förberedelser inför 

en UFL träff i BKF:s lokaler 

Det var en härlig kväll med pannkakor i 
centrum 

UFL – Ungdomarna i Föreningslivet 
Verksamheten  2004 

 
Siduri Poli, ordförande UFL 

 
Det känns som att det här året har gått för snabbt. UFL 

(Ungdomar i Föreningslivet) har inte hunnit med riktigt 

allting vi borde ha gjort det här året, det är inget man 

egentligen har valt utan det har berott på olika faktorer. 

Dels har många blivit ”för gamla” för UFL och 

engagerat sig på andra håll inom föreningen och många 

nya människor har kommit in, det tar ju lite tid för alla 

att anpassa sig i sin nya sits och position. Dessutom har 

vi uppdaterat styrelsen med lite nya personer, mest 

yngre ungdomar, för det är ju trots allt de som ska ta 

över sedan. Men en mycket avgörande faktor beror 

mest på alla de andra aktiviteterna som har funnits inom 

föreningen som tagit över allas fritid… ni vet säkert vad 

jag tänker på. Asharidu Festivalen. 

     I och med att festivalen var mycket stor, behövdes 

många ungdomar som kunde hjälpa till och de flesta 

ungdomarna går ju i UFL. Men festivalen var ändå 

någonting man faktiskt ville hjälpa till med eftersom att 

det var en aktivitet de flesta i föreningen verkligen 

brann för, och faktiskt en utav alla aktiviteter som 

innehåller så många olika åldrar och kön. 

     Men trots de ganska ovanliga omständigheterna detta år har vi ändå kunnat åstadkomma någonting endast inom UFL. 

För om man säger så här; förra året var nästan alla aktiviteter utanför föreningen, så egentligen var UFL ett ganska 

ironiskt namn på just dessa aktiviteter. Eftersom att vi var, ja som sagt, utanför föreningen. Men år 2004 har varit ett 

mycket lugnare år för projektet och de flesta sakerna vi har gjort har varit inomhus. I föreningen. Så namnet kunde i år 

inte ha varit bättre. 

     Hela vårterminen år 2004 gick mestadels till för 

förberedelserna till festivalen. Direkt efter festivalen hade 

vi ett möte angående aktiviteter till nästa månad. Vi 

började månaden med en lugn kväll i föreningen då vi 

proppade i oss glass och kollade på den relativt nya filmen 

”Starsky and Hutch”. Det var en mycket lyckad kväll i och 

med att de flesta ungdomarna såg denna kväll som en slags 

återträff för alla unga efter festivalen. Denna dag bevisade 

vi att vi faktiskt inte behövde göra så mycket för att ha det 

kul, så länge alla är samlade. 

     Någon månad senare gjorde vi en liknande kväll fast 

denna gång var även en liten pingisturnering involverad 

där UFL fick hålla i årets pingisturnering, det gick lyckat 

och alla, även de som inte vann något pris, hade det roligt. 

De ansåg sitt pris vara att bara få vara där. 

     Sedan har man alltid haft som ”träffar” i föreningen då 

man bara kommit dit och tagit det lugnt, lyssnat på musik 

eller bara träffat kompisar. Det har lite på senare år blivit 

som en mötesplats för alla människor… Men speciellt de 

unga som inte har så många andra platser att ta vägen. 
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Assyriska-Botkyrka FF har avancerat till divisin 6. Stående fr. v. Ninib 
Aydin, Ninos Aydin, Sargon Hawsho, Poli Poli, Sargon Lahdo, Enkido 
Poli, Gabriel Aydin. 
Sittande fr. v: Nahir Poli, Sargon Kerimo, Hammurabi Poli, Teglat Lahdo, 
Dia Abu Alagal, Nahir Murat, Ninos Poli 

     Nästa år ska en bättre planering skötas och UFL-kommittén har genom många möten fått in många goda förslag på 

hur man skall kunna förbättra UFL. Ett tips som kom från en medlem och som nu tas på fullaste allvar är att vi ska öppna 

en kväll i veckan då det blir öppet för alla unga i föreningen att gå till. Här ska du kunna spela spel, softa, plugga eller 

vad det nu kan vara.      Några gånger i terminen ska vi även göra lite större events som att t.ex. bjuda in någon gäst som 

kan ge föreläsningar, ha turneringar inom olika sporter eller kanske bara göra någon biokväll då vi hyr in massa filmer 

och sitter uppe hela natten och bara tittar på film. 

     Man kan nästan säga att det blir som någon slags fritidsgård. 

     Jag vet efter egna erfarenheter, egna arbeten och opinionsundersökningar insett att ungdomar mellan 13-18år är bland 

de mest sysslolösa personerna inom de flesta kategorierna. Vissa sportar och gymmar andra håller sig inom musik, men 

de flesta sitter oftast hemma och inte har så mycket att göra… till slut blir de så uttråkade att de går ner till centrum för 

att sitta och vänta på bättre tider. Just därför tog vi det här förslaget så seriöst, för nu kommer många ha någonting att 

göra och vi hoppas hålla iväg ungdomar från vår förening bort från ”gatorna”. 

     Men, men, men det finns alltid ett Men. Många aktiviteter kräver pengar, något UFL har minst om, och därför öppnas 

även en liten kiosk där man kan köpa det man nu vill ha. Alla pengarna ska sedan gå till aktiviteter inom UFL. Men det 

handlar också om hur mycket hjälp man får av dem som ställer upp och hur mycket hjälp man får utav de som ”ställer 

upp”. Vi i UFL känner att vi har nästan alla i föreningen på vår sida, så då återstår det hur mycket pengar och stöd man 

får in av bl.a. kommunen och olika projektansökningar. Här får man mer reda på hur mycket Andra är beredda att satsa 

på oss… men jag undrar bara hur länge man skall stå och bevisa att det går att satsa på oss för allting går till något bra. 

Om någon har svaret får ni gärna räcka upp handen. Jag tar tid så länge. 

     Hursomhelst. Detta var UFL år 2004 i kort. Jag hoppas att UFL kommer att fortsätta, mest för att det är så kul att vara 

involverad i det här, men också p.g.a. poängen från första början; att få ungdomar att engagera sig i föreningslivet. Vi är 

beviset på att ungdomar faktiskt kan göra något för ungdomar och med hjälp av vuxna så kan det nästan inte bli bättre.  

Jag ser fram emot år 2005. Jag ser veeeeeeeeerkligen fram emot 2005! 

 

 

Assyriska Botkyrka FF,  Herrlaget - 2004 
 

Enkido Poli 

 
Assyriska skrivet med stora bokstäver på ryggen varje gång man drar på sig tröjan och springer ut på plan. Visst är det 

härligt. Man känner en enorm stolthet, och glädje att få va del av detta lag. Vi finns, vi kan och vi ska visa alla. Ungefär 

så känner jag varje gång jag drar på mig matchkläderna för att representera laget. Ungefär så har jag känt ända sen laget 

bildades. Ungefär så kommer jag att känna även i 

fortsättningen… 

Fram till årets säsong hette laget Bethnahrin IF. 

Laget som en gång hade startat i korpserien, 

anmälde sig så småningom till Stockholms 

Fotbollsförbunds seriesystem, division 8, och 

lyckades efter ett antal säsonger ta klivet upp 

division 7. Det var kul att spela och representera 

laget, och huvudsyftet var främst att samla 

ungdomar och skapa ett socialt umgänge. Det 

lyckades vi bra med, och inför denna säsong kände 

vi att det var dags att ta ett nytt steg. Många förslag 

kom på att vi borde satsa lite mer, bli lite mer 

professionella och använda oss av ett starkt 

varumärke. Ett varumärke som är lättare att 

identifiera sig med. 

 

Årsmöte 
Så var det dags för årsmöte. Laget samlades i BKFs 

lokaler och höll ett årsmöte som skulle innebära 
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många förändringar. Namnbytet var ett av dessa. Efter många förslag och diskussioner kunde man till slut genom 

röstning enas om att byta namn till Assyriska Botkyrka FF. Ett väldigt klokt val skulle det att visa sig. Man hade lättare 

att identifiera sig nu. I och med namnbytet bestämdes också att nya matchdräkter skulle köpas in. Under årsmötet valdes 

dessutom en ny styrelse fram:  

 

Mulle Adam,   ordförande 

Ninos Aydin,   administrativt arbete 

Hammurabi Poli, sekreterare 

Ninos Poli,   sponsoransvarig 

 
Styrelsen satte omedelbart igång med arbetet att planera för den nya säsongen. I och med att många förslag hade kommit 

på att man skulle satsa denna säsong satte sig styrelsen ner och började skissa fram en policy. Målet var att avancera till 

division 6. Denna policy innehöll bestämmelser och riktlinjer för styrelse, spelare och ledare. Tidigare tjafs och klagomål 

skulle undvikas genom att alla som representerar laget var tvungna att skriva under policyn och därmed ge sitt 

godkännande. 

Det visade sig vara ett lyckat drag. Nu kunde styrelsen, om så behövdes, avstänga och/eller straffa spelare som inte höll 

sig till bestämmelserna.  

 

Laget 
Nästa steg var att hitta en tränare som skulle leda laget. Efter många diskussioner kom man fram till att Mulle skulle ta 

hand om laget. Även detta skulle visa sig vara ett lyckat drag. Man började planera försäsongsträningen och i början av 

januari 2004 kom träningarna igång. Det var mycket löpträningar till en början, och man fick verkligen kämpa för att 

hålla sig på benen. Förvånande var att så många ändå dök upp, vilket visade att man verkligen ville satsa. Laget anmäldes 

till två inomhusturneringar, för att svetsa samman laget inför serien. Tyvärr gick det inte så bra, och vi åkte ut redan i 

gruppspelet i bägge turneringar, men det visade bara att vi var tvungna att kämpa ännu mer om vi skulle lyckas med 

målet att gå upp till division 6. Dessutom lades det in ett antal träningsmatcher, där vi blandade bättre resultat med sämre. 

 

Serien går igång 
Så småningom var det dags för premiär. Laget var verkligen laddat och vi sprang stolt in på plan med våra nya 

matchkläder som skyltade Assyriska Botkyrka från långt håll. Det såg verkligen professionellt ut och redan där kände 

man att man hade ett mentalt övertag. De närmaste matcherna såg likadana ut och vår jakt på tronen hade börjat. Redan 

tidigt på säsongen såg man att vi, Grödinge och Stora Vika skulle slåss om topplatserna, och mycket riktigt stämde det. 

Ända från första början var det dessa tre lag som tog täten och följdes åt. Vi hade plockat hem 9p de tre första matcherna 

och såg väldigt starka ut. Vem skulle kunna rubba oss.  

 

Tidig seriefinal 
Så var det dags för första drabbningen mellan oss och Grödinge, en match som vi helst vill glömma. Vi hade hemmaplan 

och tog tag i taktpinnen redan från avspark. Jag kan nog inte minnas någon gång där vi så totalt dominerat och skapat 

målchans efter målchans, utan att lyckas sätta dit den förbannade bollen. I åttioen minuter hade Grödinge knappt lyckats 

skapat en enda målchans, men så kom kallduschen mitt under vår framstormning. Ett typiskt j….a skitmål. Ni skulle ha 

sett deras glädjefnatt. De var som om de hade vunnit VM eller nåt. Efter målet orkade ingen ladda batterierna och de 

vann matchen med uddamålet. Jag kommer ihåg att de var så glada och chockade över att ha vunnit matchen, att en av 

deras spelare sa, när vi tackade varandra, att den här segern utan tvekan var den mest oförtjänta han hade varit med om. 

Va ska man säga? Det var bara att ladda batterierna och kämpa vidare. 

 

Oron sprider sig 
Fram till de sista matcherna spelade vi mycket bra och kämpade hela tiden. Våra derbymatcher mot Midyat var extra 

taggade, då det handlade så mycket om prestige, men som så många gånger förr fick de överge striden som förlorare. Va 

skönt det kändes. 

Under de avslutande omgångarna hände så något med laget. Alla verkade inte lika motiverade längre och det blev svårare 

att få ihop något lag till matcherna. Tränare blev tvungen att hoppa in som spelare, något som var tänkt som ett 

engångsfall. Tyvärr höll trenden i sig vilket gjorde att coachandet under matcherna blev lidande och utgången av serien 

blev onödigt dramatisk. Dessutom hade Grödinge förstärkt laget och drog ifrån oss andra i serien. Nu handlade det för 
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oss om att knipa andraplatsen och hoppas på avancemang som bästa två. Vi blev nervösa och som så många gånger förr 

började vi spela mot oss själva på plan. Spelare var missnöjda med för lite speltid, andra kunde inte ställa upp på matcher 

o.s.v… Till slut lyckades vi ändå komma på andra plats vilket var en enormt befriande känsla. Vi hade lyckats gå nästan 

hela vägen, och nu var det bara att hoppas på att vi skulle flyttas upp som bästa tvåa, vilket vi kom att göra… 

 

Som sammanfattning kan man säga att den gångna 

säsongen innehåll alla ingredienser som hör till ett 

assyriskt fotbollslag; visioner, höga målsättningar, 

klagomål, tjafs, avstängningar, minnesvärda 

stunder osv. Ett stort tack måste riktas till styrelsen 

som ändå lyckades med sin målsättning och stärkte 

organisationen runt laget. Det bådar gott inför 

framtiden. 

 

Säsong 2005 
I oktober var det dags för årsmöte för nästa säsong. 

De flesta dök upp och vi kunde genomföra ett 

mycket organiserat årsmöte. Säsongens för- och 

nackdelar analyserades, kritik gavs och togs, idéer 

och förslag till den nya styrelsen lades fram. Ny 

styrelse valdes och består av följande personer: 

Sargon Hawsho,  ordförande/sponsoransvarig 

Enkido Poli,   sekreterare/kanslist   

Michael Ayoub,  kassör 

Rami Baitar,   materialansvarig 

Fadi Himo,   Rent Spel-ansvarig 

Glädjande med den nya styrelsen är att den innehåller ett par nya ansikten som visat fram fötterna och vill hjälpa till med 

arbetet. Det ser väldigt lovande ut och man har redan hunnit med ett antal möten där man bl. a bearbetat policyn och 

förbättrat den. Lite längre fram finns det även planer på att bredda verksamheten och starta ungdomslag, då det råder akut 

brist på sådana i Norra Botkyrka. Målsättningen för kommande säsong är att göra så bra ifrån sig som möjligt utifrån det 

material som finns. Styrelsen kommer att arbeta så professionellt som möjligt, och försöka hitta en kompetent tränare 

som kan leda laget. Redan nu märks ett stort intresse kring laget och ett par intressanta nyförvärv har visat upp sig. Med 

rätt spelarmaterial och rätt tränare så kanske vi kan ta klivet upp till femman direkt. Vårt största hinder kommande 

säsong kommer att vara vi själva. Är vi redo att offra lite för laget är jag säker på att vi kommer att gå långt. Bara 

faktumet att vi heter Assyriska Botkyrka sporrar mig att ge extra. 

Väl mött!!! 

 

 

ÄNTLIGEN KLART MED NY TRÄNARE! 
 

YUSUF BESARA TAR ÖVER! 

 
Ända sedan Assyriska Botkyrka's nya styrelse tillträdde har man febrilt jagat en ny tränare till laget. Många förslag och 
konstellationer har dykt upp och man har väntat in i det sista innan man valt bland alternativen. Till slut fastnade styrelsen 
för Yusuf Besara som man tror mycket på. Han är en välmeriterad tränare med mycket erfarenhet från bl a IFK Tumba och 
Assyriska FF. 
Vi vill härmed välkomna honom till föreningen och ser fram emot det kommande arbetet tillsammans.  
Inom kort kommer vi att presentera ett djupare reportage med honom... 
2005-02-27, www.bkf.se 

 

 

Spelarna från Dam –och Herrlaget förtjänade att koppla av 

under en fest som arrangerades av styrelserna från bägge lagen. 
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Assyriska Botkyrka FF,  Damlaget- 2004 
 

Assyriska Damlagets Projekt 

”Även flickorna kan spela fotboll!” 
 

Sammanställt av: 

 

Nisha Kerimo & George Aydin 
 

Bakgrund 
Bethnahrin kulturförening i 

Botkyrka (BKF) är en ideell assyrisk 

förening som har existerat sedan 

1997. Då föreningen bildades var 

ekonomin och personella resurser 

ytterst begränsade.  Därför är det 

livsviktigt att föreningen projekterar 

sin verksamhet för att kunna 

finansiera föreningens totala 

verksamhet genom att erhålla 

projektbidrag från olika instanser i 

samhället. Dessutom satsar 

föreningen alla sina resurser på att 

främja barn- och 

ungdomsverksamheten, där man 

speciellt belyser jämställdhet mellan 

mannen och kvinnan, som speciellt 

uttrycks i kvinnosektionens 

riktlinjer. Annan viktig aspekt i 

föreningens verksamhet är 

integrationen i samhället. Där man 

har ett erkänt inflytande i kommunen 

och är kommunens verksammaste 

förening. 

Sedan bildandet av föreningen har föreningen erhållit bidrag för diverse projekt. Bland annat vill vi kasta ljus på tre 

projekt som föreningen kan stoltsera med: ”Barnen är vår framtid”, ”Ungdomar i Föreningslivet (UFL)” och ”Att 

engagera flickor” Dessa tre projekt har varit framgångsrika och idag har vi sått frukten i form av två kommittéer: 

”Assyrian kids”, med målgruppen 8-13 år (se ”verksamhet i föreningslivet” sidan 70- 76) och fortsättningen på UFL, 

med målgruppen 13-20 år (se ”verksamhet i föreningslivet” sidan: 55-69) samt den nybildade Damlaget i fotboll som är 

redan i gång för seriespel i div. 5.  Alla dessa har varit föreningens stolthet då det ingår deltagare från målgruppen i 

respektive kommittéer och Damlaget och dels för att de ska lära sig tidigt grunderna i föreningsverksamheten och att de 

ska få styra själva utvecklingen i föreningen som syftar till att i ett tidigt skede förebygga ungdomskriminalitet. Man han 

även snudda vid samhällsviktiga frågor under UFL-perioden. Såsom jämställdhet, rasism och integration. Dessa i form 

av debatter. 

 

Syfte 
I och med framgångarna att engagera många flickor i föreningen samt bildandet av Damlaget hösten 2003 har behovet att 

satsa inom idrott för flickor skapat nya förutsättningar inom föreningen. Nu när föreningen är redan igång  inom denna 

verksamhetsområde har behovet att öka ekonomiska satsningarna  visat sig stora och viktiga inte minst för att skapa en 

stabilare grund  och kontinuitet för flickornas engagemang inom idrotten. 

Sedan Damlaget har bildats, antalet anmälda flickor har ökat från att vara en liten grupp till ca 30 flickor i åldrarna 15 – 

30. Alla vill spela fotboll och är intresserade att engagera sig inom idrotten genom föreningen.  

Damlaget  2004 



 

 

- 60 -

 
 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 2004 

www.bkf.se 

Damlaget färbereder sig inför en match 

Tyvärr alla får inte möjlighet att spela i ett lag. Men  de kan engagera sig för att utveckla fotbollen inom föreningen för 

att skapa en grund för kommande generationen. 

 

Mål 
Målsättningen är att lära flickorna om de lagar och regler som gäller inom idrott dock i första hand fotboll. Flickornas 

kunskaper inom fotboll är tyvärr mycket begränsat. Det sekundära målet är att genom dessa flickor som har lärt sig 

grunderna, ska utveckla sig så att de i sin tur ska kunna utveckla organiseringen av verksamheten för att på så sätt  skapa 

intresse  inom idrotten hos flickorna vid tidigare ålder. 

 

             Metod 
Bilda en projektkommitté/ledning av flickor som är 

redan engagerade i Damlaget. Kommittén skall 

ansvara för genomförandet av projektet under 

ledning av en projektledare som utses av föreningens 

Idrottssektion. 

Projektledningens uppgift är att kartlägga behovet av 

insatser och kunskaper och därefter planera 

utbildningar, seminarier, föreläsningar, studiebesök 

m.m. 

Det är även tänkt att använda de redan befintliga 

kunskaper inom föreningen hos Herrlaget som har 

varit aktivt i flera år.  

ABF kommer att vara den utbildningsanstalt där 

utbildningen anordnas eftersom  föreningen är 

medlem hos ABF och har mycket bra samarbete. 

Assyriska FF som spelar i Superettan är den andra 

samarbetspartner där man kommer att anordna 

aktiviteter som ska ingå inom projektets ramar. 

Utbildningar som anordnas av Stockholms 

fotbollsförbund kommer också att stå i planeringen. 

 

Tidsplan 
Tiden för projektet är tänkt att bli ett år fr.o.m. bidragets beviljandet i enlighet med Handslagets tidsramar.  

Första månaden kommer projektledningen att arbeta fram en handlingsplan som skall omfatta både tid och verksamhet 

för hela perioden. Planeringen kommer att ske i samråd med samarbetsorganisationer samt med berörda personer och 

instanser. BKF har flera års erfarenheter inom projektverksamhet vilket innebär att även detta projekt kommer utan 

tvekan att ge de resultat som förväntas av. (se sidorna 112 – 116 i boken ”Verksamhet i Föreningslivet”) 

Hela 10 månader kommer man att genomföra samtliga planerade aktiviteter som ska tas upp i verksamhetsplanen den 

första månaden.  

Den 12:e månaden kommer projektledningen  att egna resterande tiden åt att utvärdera och rapportera om projektets 

verksamhet och ekonomi. 
 

Uppföljning/utvärdering 
BKF har sedan flera år tillbaka presidiemöten varje vecka på måndagar som är öppna för alla medlemmar. I dessa möten 

behandlas alla förekommande frågor så väl nya som rutinmässiga. Även ungdomssektionen har ungdomspresidiemöten 

på tisdagar med samma syfte och karaktär. 

Dessa möten kommer att vara de kanaler där man kommer att följa upp projektet genom att projektledningen rapporterar 

varje vecka om projektets gång och därmed utvärderas tillsammans med de närvarande. Samtidigt inhämtas nya förslag 

om verksamhetens genomförande. 

Tack vare presidiemöte systemet kommer både uppföljning och utvärderingen att vara mycket effektivt. Detta bygger på 

tidigare erfarenhet. 

Den slutliga rapporteringen om både verksamhet –och ekonomin kommer att ske under den 12:e månaden i form av 

dokumentation och rapportering. 
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Det är tre viktiga områden som damlaget måste skaffa sig kunskaper: 

utbildning, kunskaper innanför och utanför planet 

Assyriska FF, Damlaget får 75.000 kr i projektbidrag 
I början av oktober 2004 beslutade Stockholms Fotbollsförbundet att bevilja den högsta bidraget som ingår i handlaget 

för år 2. Endast Assyriska FF, Damlaget och Brommapojkarna fick den högsta summan. 

 

Projektledare och kommitté 
Den 17 oktober 2004 bildades en kommitté som fick till uppgift att med ledning av en projektledare genomföra projektet. 

Till projektledare utsågs Nisha Kerimo och kommittémedlemmarna blev Bethnahrin Hawsho, Nicole Umerkajeff, 

Lucy Jano, Melanie Adam, Carolina Bozkurt, och Rima Aho. 

Kommittén började med sin verksamhet genom att kartlägga Damlagets behov, planera en handlingsplan, och skapa en 

struktur till projektet. 

Behovsanalys – kartläggning av  

Assyriska Botkyrka FF, Damlaget 
 

Bakgrund 
Hösten 2003 har BKF på initiativ av en grupp unga flickor inom föreningen bildat Assyriska Botkyrka FF, damlaget. 

Laget anmäldes hos Stockholms Fotbollsförbundet för att börja spela på serien. 

Intresset för laget var ganska stort. Inom en kort tid antalet flickor som ville spela var över 25 personer i åldrarna 16 – 30.  

Efter anmälan till seriespelet återstod många 

frågor att lösa! Tränare, material, 

träningsplatser, fotbollsplan, arbetsstruktur, 

organisation, kortsiktiga och långsiktiga 

planeringar – framtida visioner. 

De allra viktigaste akuta frågor löstes på ett 

smidigt sätt utifrån de resurser som BKF 

förfogade. Man var medveten om att dessa 

lösningar var provisoriska tills man hittade 

bättre och välfungerande lösningar. 

Laget har till slutet av säsongen – hösten 2004 

tränats av en manlig ung tränare från herrlaget 

från BKF. Laget har numera utsett en kvinnlig 

tränare som ska börja träna laget i framtiden.  

Organisatorisk styrs laget av en grupp unga 

flickor som har bildat en styrelse för laget. 

Ekonomiska, materiella  och övriga 

förekommande behoven bemöts av 

huvudföreningen – BKF. 

 

Vilka är de behoven? 
För att Assyriska Botkyrka FF - damlaget ska 

kunna skapa sig en fastare grund för en 

tryggare framtid och satsa för kommande 

generationen inom flickfotboll, bör kommittén för projektet ”Även flickorna kan spela fotboll” inom ramen av projektets 

riktlinjer försöka lösa de problem och brister som råder inom damlaget. Detta är naturligtvis en stor möjlighet för laget 

att skapa en fastare och tryggare grund för laget tack vare anslaget som har beviljats av Stockholms Fotbollsförbundet för  

satsningen inom flickfotboll – 75.000 kr. 

 

Generellt kan man säga att behov finns i alla de områden inom laget, för att ett vanlig damlag i fotboll ska kunna fungera. 

Tränare, materialhantering, organisation, inköp av material, marknadsföring, kortsiktiga och långsiktiga satsningar och 

många andra frågor. 

 

Tre viktiga satsningsområden 
För att kunna lösa dessa problem bör laget i första hand utbilda personer i de områden där behovet finns. För att i sin tur 

de ska  kunna ansvara för de viktiga områden. 

Den andra viktiga satsningsområdet är utökandet av spelarnas kunnighet i fotbollsspelet på plan. (teknik, regler m.m.) 
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Damlaget bör utnyttja de resurser som finns inom föreningen. Att lära 
sig av de dolda talanger är ett annat område som man får passa på. 
Sigge är tydligen en av de! 

 

Den tredje satsningsområdet är att alla inblandade – så väl spelare som funktionärer bör skaffa sig sådana kunskaper 

utanför planet. Vad som menas med detta är; marknadsföring, kontakter, vara med och representera laget  hos de 

instanser som finns, anordna inkomstbringande aktiviteter, fester, seminarier, möten, konferenser och många andra 

områden.  

 

Konkreta satsningar 
Inom ramen av projektets riktlinjer har vi planerat att genomföra följande verksamhet:  

- fotbollsskola 

- fotbollsläger 

- studiecirklar 

- konferenser, seminarier, möten 

- studiebesök, resor 

- föreläsningar 

För att kunna genomföra dessa aktiviteter bör kommittén arbeta fram en plan. Det är här kommitténs arbete kommer in i 

bilden – under ledning av projektledaren! 

 

Kommitténs uppgifter 
Nu när vi har en projektledare och en kommitté har vi redan genomfört första steget av projektet. Dock den viktigaste 

återstår.  

För att kunna genomföra projektet och uppnå det uppsatta målet bör kommittén arbeta enligt följande ordning: 

 

a) kartläggning av behovet 

b) arbeta fram en organisationsstruktur – arbetssätt 

c) verksamhetsplan 

d) tidsplan 

e) kommittéarbete, verkställighet 

f) uppföljning 

g) utvärdering, rapportering, ekonomiskredovisning 

 

Sammanfattning 
Som utgångspunkt av ovan beskrivet läge av Damlaget, får kommittén skapa ett välfungerande verksamhets –och 

tidsplan, utifrån projektets ramar för att på ett smidigt sätt genomföra de planerade aktiviteter som ska ingå i denna 

planering. Allra viktigast är att efter ett år, bör Damlaget ha uppnått det uppsatta målet för att kunna fortsätta med sitt 

ordinarieverksamhet på ett tillfredsställande sätt,  samt kunna planera nya satsningar inom flickfotboll för framtiden för 

kommande generationen. 

 

 

Förslag till 
verksamhetsplanering 

 
För att kunna arbeta fram en handlings –och 

tidsplan för projektet, föreslogs nedanstående 

punkter som underlag vilket kommittén har 

satt igång med planeringen. 

 

1- Utbildning  

Skaffa förteckning över de utbildningsmöjligheter 

som finns hos Stockholms Fotbollsförbundet som 

kan vara av  intresse till Damlaget. Kontakt med 

Henrik Sjöberg 

2- Föreläsningar 

Kommittén bör tänka på hur många föreläsningar 
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vi behöver. Först måste vi bestämma om tema - handling och därefter skaffa de kunniga personer inom resp. område som 

ska hålla föreläsningen. Och till sist planera datum och plats. 

3- Konferens/seminarium 

Planera en konferens/seminarium. Tema, program, datum, plats, ABF 

4- Studiecirkel 

Behov, tema, datum, plats, cirkelledare, ABF 

5- Studiebesök 

Förteckning över de platser vi vill besöka. Datum, planering 

6- Fotbollsläger i Sverige 

När vill vi genomföra en sånt läger? Antal dagar, plats, datum, kostnadskalkyl m.m. 

7- Fotbollsskola 

Undersöka olika alternativ. Datum, plats, kostnadskalkyl. 

8- Samkväm – Shahro 

För att skapa en god stämning inom Damlaget samt övriga grupper inom föreningen är det av stor vikt att man  under 

projekt perioden anordna några samkväm med mat, dryck, dans och musik. Planera hur många gånger, datum, plats etc. 

9- Informationsmöte 

För att hålla alla i damlaget informerade om projektverksamheten bör vi anordna informationsmöte till alla inblandade i 

damlaget. Detta är viktigt för att dels informera och inhämta nya förslag och synpunkter om projektet. Antal gånger, 

datum, plats 

10- Presidiemöten 
 Varje måndag kl. 18.00 håller Föreningen presidiemöten för Alla medlemmar. Det är tänkt att även dessa möten skall 

användas för att informera om projektet samt inhämta synpunkter för projektets verksamhet. Alltså en eller flera personer 

eller om så önskas kan alla vara med vid dessa möten. Man har möjlighet att höra  om andra aktiviteter som planeras 

inom föreningen.  

11-Ungdomspresidiemöten 
Ungdomssektionen håller också regelbundna presidiemöten för att planera ungdomsverksamheten. Även dessa möten är 

öppna för alla medlemmar. Men  dessa möten hålls  en gång i månad, sista tisdagen i varje månad kl. 18.00. Det viktigt 

att även ungdomarna hålls informerade om projektet. 

12- Kommittémöten 
Det största ansvaret för att genomföra projektets verksamhet är utan tvekan ligger på kommitténs axlar. För Uppnå den 

uppsatta målet är det av stor vikt att Kommittén håller regelbundna möten för att hinna med Planering och övriga 

aktiviteter. Första två månaderna är utan tvekan kräv att kommittén håller möte minst var 10:e dag för att hinna med 

verksamhets –och tidsplaneringen. Därefter håller man möten utifrån behovet eftersom hela verksamheten är planerat. Då 

är det resp. ansvarstagare som ska se till att allt som är planerat skall fungera. 

13- Fotbollsläger utomlands (finansieras av deltagare) 
Om det finns intresse till utomlands resa bör man redan nu undersöka möjligheterna när det gäller – vilket land, datum, 

kostnader m.m.  

14- Rapportering/ekonomiskredovisning 
I enlighet med handslagets riktlinjer bör projektledningen om projektets verksamhet samt ekonomi. Detta är viktig för att 

kunna ansöka om bidrag för nästa år. 

15- Ansökan om bidrag för Handslaget år 3 
Innan tiden går ut bör projektets ledning ansöka om projektbidrag även för år 2006. Detta är viktigt för att kunna bedriva 

verksamhet för damlaget i de områden där behovet är stort. 

 

Slutkommentar 

 
Kommittén har fram till slutet av 2004 ägnat det mesta av sin tid att planera, hålla möten, skaffa kontakter, material för 

olika ändamål etc. Tanken är att fortsätta med den planerade verksamheten framtill i slutet av juli 2005. Det är 

kommittéledningens förhoppning att i slutet av projektperioden – Damlaget skall ha skaffat sig så pass viktiga 

erfarenheter att i framtiden kunna sköta dess organisation med starkare grunder. Samt fortsätta  satsa 

flickfotbollsverksamheten även för kommande generationer. 
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Duktiga ”Katwoto” dansare under 
Morsdagfesten 

 
 

 
 
Yuvana Poli, Kvinnosektionen  

 
Ända sedan grundandet av BKF har vi haft en 

kvinnostyrelse med minst fem medlemmar. Styrelsen 

utsågs på sedvanligt sätt på årsmötet. Varje år kom det 

nya och gamla ansikten som gjorde sitt bästa för att 

bedriva en välfungerande kvinnoverksamhet. Många 

gånger fungerade det mycket bra, andra gånger mindre 

bra.  

Efter de gångna årens erfarenheter beslutade sig 

kvinnosektionen för att lägga fram ett förslag till 

föreningens årsmöte om att året 2004 inte välja 

kvinnostyrelse utan istället utse representanter för 

kvinnosektionen.  

Representanterna skulle fungera som informationslänkar 

mellan huvudstyrelsen och kvinnosektionen. Deras roll 

skulle dessutom bestå av att sammankalla kvinnorna till 

de olika aktiviteterna som skulle arrang  eras under året.  

PÅ BKFs årsmöte beslutades att godkänna förslaget och 

det bestämdes att bedriva kvinnosektionen utan styrelse 

året 2004. 

För att hela verksamheten skulle fungera så friktionsfritt 

som möjligt, bestämdes att utse Yildiz Kerimo och 

Fehime Poli som sitter med i huvudstyrelsen, som 

representanter för kvinnosektionen.  

Syftet med kvinnosektionen i BKF är att främja 

jämlikheten i föreningen och att försöka tillgodose alla 

medlemmars olika önskemål om aktiviteter och 

arrangemang som bedrivs under föreningens namn. 

Vidare är kvinnosektionens önskemål att vidga 

kvinnornas syn och kunskaper i 

viktiga samhällsfrågor, som t. 

ex jämlikhet, demokrati, 

integration osv. 

Dessutom har 

kvinnosektionen för avsikt 

att i mån det går aktivera 

kvinnor i föreningslivet, att 

de tar ansvar och därmed 

stärker sitt självförtroende. 

Detta genom att arrangera 

möten med  andra föreningar 

i kommunen och utanför 

kommungränserna.  

Genom att anordna föreläsningar, kurser och andra 

teman som intresserar kvinnor, får de möjligheter att 

vidga sina kunskaper och stärka sin allmänbildning. 

 

Under året som har gått har kvinnosektionen lyckats 

genomföra en rad aktiviteter.  

 Knytkalas den 14 februari 2004 

En mycket populär träff där kvinnor tar med sig mat 

och dryck och man äter och dansar och umgås med 

varandra i föreningen. Denna form av träffar är 

väldigt omtyckt och c:a femtio kvinnor i olika åldrar 

närvarade. Vi hade levande musik och många olika 

lekar och annan underhållning. Kvällen uppskattades 

av alla närvarnade och redan samma kväll önskade 

sig de flesta närvarande liknande arrangemang i 

framtiden.  

 

 Internationella kvinnodagen 
Den 12 mars skulle firandet av den internationella 

kvinnodagen äga rum i föreningen. Man hade gjord 

olika förberedelser i form av sketcher, diktläsning 

osv. I samma väva hände det en assyrisk familjs 

tragedi i Norsborg, där en man dödade sina båda 

styvbarn och sedan sig själv. Med anledning av detta 

och på grund av att det påverkade många 

medlemmar i BKF, beslutades att ställa in firandet 

och i stället ha en öppen diskussionskväll i 

föreningen. Där kunde folk prata av sig och uttrycka 

sitt deltagande med familjen. C:a 20 personer 

närvarade vid den öppna diskussionen. 

 

 Påskfirande 
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Knytkalasfesten är mycket populär hos BKF. Man tycker 

att man ska anordna minst två gånger om året 

Årets påskfirande i BKf skedde på annandag påsk. 

Medlemmarna hade möjlighet att träffas i föreningen 

och önska varandra glad påsk. Alla som kom hade 

med sig ägg och godis och fikabröd och man satt 

och fikade med varandra. Föreningen bjöd på kaffe 

och te. Det blev en trevlig eftermiddag och man 

hade möjlighet att 

umgås och prata. 

Eftersom det är brukligt 

för oss assyrier att gå till 

kyrkogården och besöka 

sina dödas gravar på 

annandag påsk, kom 

tyvärr inte så många 

medlemmar.   

 

 Morsdag 

I år – den 30 maj firades 

morsdag i samband med 

en ”Shahro”. På 

programmet hade vi 

diktläsning, dans och 

musik. Det serverades 

mat och dryck och alla 

mammor fick var sin ros 

av BKF. De var ett 

annorlunda sätt att fira morsdag, som visade sig vara 

lyckad och de flesta medlemmar var nöjda med 

kvällen. 

 

 Besök till Norrköping 

BKF har under en längre tid bedrivit samarbeten 

med assyriska föreningen i Norrköping. Främst är 

det ungdomarna som har en nära relation till 

Norrköpings ungdomar. Nu var det tid att knyta 

bekantskaper och bana vägar för samarbeten även 

för de vuxna i föreningen. Man bestämde datum för 

en träff som skulle äga rum i Norrköping. BKF 

hyrde en buss och alla som var intresserade kunde 

anmäla sig och följa med till träffen. Där väntade 

Norrköpings medlemmar med mat och dryck och 

trevlig sällskap. Kvinnosektionen hade möjlighet att 

lära känna Norrköpings kvinnor och fick 

information om hur de bedriver sina verksamheter. 

Kontakter knyttes och samarbeten planerades. Sedan 

dess har man hållit kontakten.  

 

 Asharidu festivalen 

I samarbete med AUF arrangerade BKf Asharidu – 

assyrisk turnering och kulturfestival. I fyra dagar 

anordnades fotbollsturneringen. Under alla dagar 

fanns det levande underhållning på scenen. På 

kvällarna anordnades tre stora fester med assyriska 

artister från USA och Europa. På festivalplatsen 

upprättades det tältar där man kunde köpa olika 

saker och där man informerade om sina olika 

verksamheter. I ett av tälten sålde man mat och 

dryck till festivalbesökarna. Kvinnosektionen har 

från början varit mycket aktiv i planeringen och i 

genomförandet av festivalen.   

 

 Föreningsinformation 

i Norrköping  

Assyriska riksförbundet i 

Sverige bad BKf om ett 

informationsmöte. BKF 

skulle hålla föredrag och 

informera om föreningens 

struktur och verksamhet. 

Hur har BKF lyckats så bra 

med att genomföra olika 

aktiviteter. Hur kommer det 

sig att medlemsantalet stiger 

kontinuerlig osv. BKFs 

styrelse åkte till Norrköping 

där konferensen skulle äga 

rum. Många av ARS 

medlemsföreningar var 

representerade och hela 

mötet genomsyrades av en 

positiv anda och  stor intresse.  

Kvinnosektionen redovisade för sin del av 

verksamheten. 

 

 Knytkalas den 29 oktober 

Då var det återigen dags för vår traditionella 

knytkalas enbart för kvinnor. Som vanligt var det en 

mycket lyckad fest. Vi hade levande musik och hela 

kvällen genomsyrades av glada miner och bra 

underhållning. Som vanligt hade vi även denna gång 

olika lekar. Kvinnorna tog med sig maten, BKF hade 

dryck till salu. Det kom c:a 50 kvinnor som roade 

sig och umgicks med vänner och bekanta i en trevlig 

atmosfär. Detta kommer absolut inte att vara sista 

gången som vi arrangerar en sådan fest, det kommer 

flera…….. 

 

 Assyrisk julbord   
Även i år anordnades förra årets succé – BKFs 

assyriska julbord. Över 80 traditionella maträtter 

dukades upp flera långbord. Medlemmar som inte 

medlemmar var välkomna att njuta av maten. Det 

blev mycket lyckat även denna gång och på antalet 

gäster som kom den kvällen kunde man se att rykten 

om förra årets julbord hade nått långt. Föreningens 

lokaler var fullsatta till max och med matglada 

gäster som dröjde sig kvar ända till småtimmarna. 

Barnen omhändertogs av Nisha Kerimo med flera 
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Det är Kvinnosektionens förhoppning att den nya duktiga 
generationen skall ta över verksamheten för att utveckla den i 
enlighet med de rådande omständigheterna. Elenor Yanko – tv 

och Nisha Kerimo tycks förbereda sig för denna uppgift. 

som är ansvariga för Assyrien kids-utskottet. Så 

barnen hade det även 

dom bra med mat och 

dryck och godis och 

många lekar.  

Kvinnosektionen var 

delaktig i både 

planeringen och 

genomförandet av 

arrangemanget. 

 

De ovan nämnda 

aktiviteterna är bara de 

större arrangemang 

som kvinnosektionen 

har genomfört under 

året. Det finns fler 

mindre aktiviteter som 

kontinuerligt bedrivs i 

BKFs lokaler och där 

kvinnosektionen står 

bakom. Vi i kvinno-

sektionen ser det 

gångna året som ett mycket händelserikt år. Det har 

hänt så otroligt mycket 

sedan grundandet av 

BKF tills nu. Det känns 

givande och meningsfullt 

att ”offra” så mycket av 

ens fritid när man på 

slutet ser positiva 

resultat.  

Kvinnosektionen ser 

fram emot det kommande 

verksamhetsåret med nya 

och spännande 

utmaningar.  

Eftersom det på årsmötet 

beslöts att inte bilda 

kvinnostyrelse kommer 

man även året 2005 att 

bestämma på årsmötet om 

man vill fortsätta på 

samma vis eller om man 

vill gå tillbaka till   det 

gamla systemet.  

 

 

 

Allmänt om Kulturaktiviteter som kan  

genomföras i en assyrisk förening 
 

Yuvana Poli, Kvinnosektionen 

 

BKF har som målsättning att vårda och bevara det assyriska kulturarvet och 

verka aktivt för att bevara och utveckla det assyriska språket. 

Med detta mål i tanken har vi redan från början då BKF grundades satsat stora 
resurser och mycket energi för att nå dessa mål. 

Nedan följer aktiviteter som BKF har genomfört de senaste åren. 
 

Teaterverksamhet 
Genom att ha en fungerande teaterverksamhet för alla åldrar har vi kunnat iscensätta både små sketcher och omfattande 

teateruppsättningar. Alla våra uppsättningar innehåller ämnen som rör det assyriska folket. Vissa gånger har vi samarbetat 

med andra organisationer i kommunen för att stärka samarbetet och för att belysa det svenska samhället om situationen 

assyrierna lever i. Som exempel kan nämnas pjäsen "Vart ska vi ta vägen nu”?, som uppsattes i samarbete med bl. a. 

Riksteatern. Pjäsen spelades in på video och säljs i dags läge i hela landet och i vissa delar av Europa samt i hemländerna. 

 

Musikskolan 
Förutom teaterverksamheten bedriver vi även musikverksamhet. Musikverksamheten styrs med ledning av vår mycket 

kompetente musikläraren Josef Melke. Han undervisar sina elever, som är både barn, ungdomar som vuxna, i den 

assyriska musikstilen. Vid terminsavslutningen får eleverna möjlighet att visa sina nyförskaffade färdigheter på en 

"shahro". Detta uppskattas mycket av elevernas föräldrar och anhöriga. 
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Folkdansundervisningen är mycket populär hos BKF, vilket 
gör att  vi måste vara måna om verksamheten. 

Festinriktade aktiviteter bör anordnas oftare. Viktigt är 

att även unga generatinen bör lockas till dessa fester. 

Folkdans 
En annan tung del i kulturverksamheten i BKf är folkdansundervisningen. Assyriska folkdanser är mycket populära bland 

våra barn. En gång i veckan samlas uppemot 30-40 barn för att lära sig konsten att dansa. Vi har olika åldersgrupper, från 

6 år och uppåt. Även danskurser för vuxna är populära 

och vi har haft kurser i olika omgångar. Skörden av dessa 

kurser får vi sen njuta av i form av uppträdanden i olika 

sammanhang. Dansgrupperna uppträder både på våra 

shahros, på festivaler, vid kommunala arrangemang och i 

andra sammanhang. Musiken och dansen för det assyriska 

kulturarvet vidare på ett lättsamt och roande sätt.  

 

Sommarläger 
En mycket viktig del i kulturarbetet i BKF är våra årligen 

återkommande sommarläger. Under lägervistelsen år 

deltagarna lära sig av alla delar inom den assyriska 

kulturen. Det kan vara musik, dans, sång, teater, 

föreläsningar, matlagning och framförallt att vårda det 

assyriska språket. Deltagarn blir upplysta om deras 

identitet och vart folk kommer ifrån.  

 

Shahro 
En gång i månaden ställer vi i BKF till med en shahro. Både 

unga och gamla möts för att träffa vänner och bekanta. Det är 

inte bara medlemmarna som kommer till shahron utan vi får 

även andra besökare. Det kommer folk ända från Södertälje 

och Stockholm omgivningarna. Vid speciella tillfällen bjuds 

det på live musik i annat fall har vi alltid en DJ som sköter 

musik biten. På alla shahron finns det mat och dryck till 

mycket förmånliga priser.  

 

Assyrisk Julbord, matlagning 

För första gången i julas började vi i BKf att ha "assyrisk 

julbord" 86 maträtter dukades upp på långbord. De härliga 

dofterna och de olika färgerna lockade medlemmarna och 

gästerna. Genom att duka fint och dekorera lokalen skapade 

man den rätta stämningen som hör julen till. Genom sådana tillfällen bevarar man den rika assyriska matkulturen. Det är 

en aktivitet som definitivt kommer att återkomma.   

 

Språkkurs 

En av de viktigaste bitarna i det kulturella arbetet är språkundervisningen. Sedan BKF´s grundande har vi aktivt försökt 

att bedriva språkcirklar i BKf. Många gånger har vi börjat med en kurs, som efter några gånger rann ut i sanden. Tyvärr 

måste vi inse att vi inte har lyckats hitta att bra sätt att genomföra språkundervisning. Samtidigt har vi alltid haft 

ambitionen att lyckas med detta. I samma väva som det nya skolåret började nu i augusti, har vi i BKf aktualiserat frågan  

språkkurser. Just nu har vi kommit till en punkt där vi med bestämdhet kan säga att vi har lyckats få tag på en lärare. Sen 

hur det hela utvecklar sig och hur stort intresset bland medlemmarna är, återstår att se.  

Dessa är bara några förslag på kulturaktiviteter i en förening. Listan kan göras hur lång, men det viktigaste för en förening 

är att hela tiden ha medlemmarna och kulturen i fokus. Sen hur man uppnår detta är en fråga om hårt arbete, stark 

engagemang, mycket energi, men framförallt medlemmar som deltar.  
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Över fyrtio glada och trevliga kvinnor gjorde 

denna kväll oförglömlig. 

Damernas afton på BKF 
Victoria Souma 
  
Det är de stunder av kvalite som ger livet dess goda 
mening. Sådanna stunder tar man vara på och njuter av 
på ett helt annat sätt som vuxen, än vad man gjorde som 
ung.  
Det är något visst med att bli vuxen. Man är lugnare till 
sin natur, för man vet nu att det alltid kommer en 
morgondag med nya möjligheter.  
Man vågar sticka fram med båda fötterna och göra bort 
sig, för man lär sig att utvecklas och mogna som 
människa enbart genom goda mänskliga relationer. Och i 
alla  mänskliga relationer finns det konflikter och 
misstag.  
När den assyriska/syrianska kvinnan har gift sig och 
bildar familj är det lätt hänt att hon försummar sina 
egna intressen till förmån för barnen och mannen i 
hennes liv. Detta är sunt förnuft. Inte så att hon offrar 
sig som kvinna och person i alla avseenden och i ressten 
av sitt liv, utan det att hon vårdar och månar om sin 
familj så länge den är sårbar och i stort behov av hennes 
kärlek och omvårdnad.  
Historien om familjens överlevnad och utveckling talar för sig själv inom den assriska/syrianska folkgruppen. De som vårdar 
den får också en trygg och stabil vägg att luta sig mot då det blåser till stormvindar i livet.  
Det finns inget mera viktigt och dyrbart än den egna kärnfamiljen, för de flesta människor.  
Därför är det vackraste man kan göra i livet att vårda sin familj av hela sitt hjärta. När barnen är stora och i vuxen ålder börjar 
den assyriska/syrianska kvinnan att åter ta upp kampen om sina egna intressen. Och då inser hon att livet är ännu roligare som 
vuxen och mogen kvinna och mamma. Hon har ju skaffat sig så goda livserfarenheter under småbarns tiden. 
Ett av de roliga och utvecklande intressena är att ingå i ett nätverk av kulturella aktiviteter i våra föreningar. Här möter man 
sin like och sin motsats och alla andra färggranna personligheter. Man ger och tar, man är en aktiv del av samhället och kan 
påverka livets utgång.  
Igårkväll - fre. 29 okt. – hade vi på Bethnahrin kultur föreningen (BKF) en gemensam kväll för alla kvinnor i föreningen. 
Kvinnokommiten hade anordnat denna kväll som "knytkalas", där var och en tog med sig hemlagad maträtt som det sedan 
uppdukades som buffé. Men denna kväll var så mycket mera än "knytkalas" i skolklassanda. Det var levande musik och över 
fyrtio glada och trevliga vuxna kvinnor som alla tillsammans gjorde denna kväll till en oförglömlig glädje i vår vardag.  
Vi umgicks, skrattade, åt god mat, dansade och hade väldigt trevligt.  
De flesta känner varandra, eller känner till varandra på ytan, sedan tidigare och det var en större plus denna kväll. Vi hade alla 
kommit för att glädjas med varandra och det lyckades vi med alldeles galant. Man vågade bjuda på sig på ett naturligt sätt och 
ingen var otrevlig eller utstött. Denna kväll var vi alla vuxna och fria personligheter i assyriska/syrianska kvinnokroppar och 
alla tog sitt ansvar att vara vuxen och ha roligt och unna alla andra också deras glädje.  
Till saken hör att vi hade roligt utan alkoholkonsumtion, det serverades alkohol till självkostnads pris, men det var i minimala 
mått det förtärdes bland oss. Visserligen har vi inte den spritkulturen i vårt kvinnoarv heller, men det hindrade inte oss att ha 
trevligt ändå. Dessa sammankomster skapar goda mänskliga relationer och berikar var och en av oss i vår vardag med man och 
barn och resten av släkten.  
Vi ska ta vara på dessa möjligheter och ordna fler liknande tillfällen till goda livserfarenheter, då och då, anser jag.  
Det var en lyckad kväll på alla sätt och vis och alla ska vi ha tack för att vi gjorde denna kväll möjlig och speciellt stort tack 
ska arrangörerna för denna kväll ha, som är BKF´s kvinnokommitté. 
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EU-Valet 
Till 

 
       
 

 

Bethnahrin Kulturföreningen i Botkyrka (BKF) ansökte hos Botkyrka Kommun om bidrag för 

informationsverksamhet i samband med EU valet den 13 juni 2004 med en summa 

på 30 000 kr.  BKF har sedan många år tillbaka bedrivit informationsverksamhet 

inom många verksamhets-områden  såsom riksdagsval och liknande verk-

samhet.  

Då EU valet är mycket viktigt inte minst för ungdomar,förstagångsväljare 

samt de äldre som inte behärskar svenska språket. P.g.a. detta har  BKF 

skickat en person till  utbildningen den 

17-18/04 som anordnades av Botkyrka 

kommun under ledning av Björn Adelly. 

BKF beviljades bidrag för denna verksamhet en 

summa på 27.000 kr. 

I samband med EU-valets närmande planerades verksamheten för att kunna informera medlemmarna om vikten 

av deltagandet till EU valet. 

– Den 15 maj anordnades ett informationsmöte i BKFs lokaler. Under mötet deltog många medlemmar och fick 

information om EU. En debatt med många frågeställningar tog plats under  mötet. 

– Den 30 maj kl. 11.00 anordnades informationsmöte i st. Georgis kyrkas lokaler i Hallunda. Till detta möte 

inbjöd EU kandidaten Ilan Debasso och Sait Yildiz från Assyriska riksförbundet i Sverige. Det var många 

kyrkobesökande assyrier  var med och lyssnade på dessa personer som var välinsatta i EU valet. 

Samma dag på kvällen återigen samlades många BKF medlemmar och höll en debatt om EU valet. 

– Den 5, 6 juni kl: 12.00 – 17.00  planerades information och flygbladsutdelning under Familjefestivalen i Fittja 

samt informationstält. Över 1000 flygblad delades till Festivalbesökare. 

- BKF´s Hemsidan var en annan informationskanal som man informerade sina medlemmar om EU. 

 

                          

Tack från Adelly Björn, KLF    

 

Tack alla som hjälpte till att nå det goda resultatet. 
 
Särskilt tack till alla samhällsinformatörer för ert engagemang.  

Botkyrka som helhet gick mot rikstrenden och höjde valdeltagandet med 
0,3 % -enheter. I Sverige sjönk valdeltagandet med 1,2 % -enheter. Siffrorna för Alby och 

Hallunda-Norsborg kan verka dystra, men så länge vi är bättre än riket ska vi vara mer än 
nöjda. 
 

Fittja har åter igen ökat valdeltagandet mest i kommunen, med 3 % -enheter. Trots det har 
man det lägsta valdeltagandet. Vi ska träffas igen i Augusti och ha en muntlig utvärdering av 

arbetet och fundera på hur vi ska fortsätta i höst. 
 
Hälsningar Björn Adelly, Botkyrka kommun, 2004-06-15 
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BKF´s flygblad: 
 

Den 13 juni 2004 är det val till  

Europaparlamentet. 

Svenska folket ska rösta om vilka personer 

som ska vara med i Europaparlamentet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Europaparlamentet beslutar om lagar och regler. 

Europaparlamentet jobbar med olika saker. 

Det är med och beslutar om lagar och regler. 

Det jobbar också med att bestämma 

hur EU ska använda sina pengar. 

 

Vi ska välja in 19 ledamöter från Sverige den 13 juni. 

I Europaparlamentet arbetar 732 ledamöter. 

Dessa personer kommer från hela EU. 

De personer som vi får rösta på kommer från olika partier. 

Partierna bestämmer vilka personer som ska stå på valsedlarna. 

Vi kan sedan välja att rösta på en person på partiets valsedel. 

 

Svenska medborgare o. medborgare i andra EU-länder får rösta. 

Du ska ha fyllt arton år senast samma dag som valet är. 

Du får ditt röstkort i brevlådan några veckor före valet. 

Röstkortet visar att du får rösta. 

Du måste ha ditt röstkort för att få rösta på posten. 

På röstkortet står det var och när du kan gå och rösta. 

Om du väljer att rösta på posten eller sjukhuset 

ska du också ha ett id-kort eller pass med dig. 

 

Om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt 

Ring 020-825 825. 

Rösta i vallokal den 13 juni 2004 

Alla som får rösta kan gå till sin vallokal.  Det kan vara en skola eller ett bibliotek. 

Vilken vallokal som du ska gå till står på ditt röstkort. 

I vallokalen finns det valsedlar och valkuvert. 

…………………………………. 

Botkyrka Kommun & Bethnahrin kulturföreningen i Botkyrka 
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Afram Yakoub 

 
Det har hänt en del sen sista 

krönikan. Det mesta har ägt rum 

här i Sverige. Man ställer sig 

därför frågan varför det händer 

mycket kring oss Assyrier just här 

i Sverige? 

De andra Assyriska kolonierna i 

USA och Europa verkar ligga lågt i 

jämförelse.  

Trots detta har det varit ett 

betydelsefullt år för oss. Och jag 

vågar tro att de kommande åren 

kommer att vara kritiska för hela 

det Assyriska folket. Men nu ska 

vi gå igenom de viktigaste 

händelserna från det gångna året. 

 

Suroyo TV 

Öppnandet av Suroyo TV är en 

välkomen nyhet för Assyrier. 

Satellitkanalen som sänds från 

Södertälje ger oss alla en chans att 

höra det Assyriska språket på TV. 

Det är dock synd att kanalen 

används i propaganda syfte för ett 

visst parti och dess tvivelaktiga 

patriotism. Det är upp till oss 

tittare att ställa krav på kanalen att 

praktisera objektivitet och inte vara 

ett propaganda medel för några 

enskilda.  

 

Yonans bok 

Det är synd att boken ”den glömda 

förintelsen på Assyrierna” inte 

hade getts ut på svenska tidigare. 

Boken är ett måste i varje 

Assyriskt hem och är riktigt 

läsvärd. Den tyska professorn 

Gabriele Yonan har med detta verk 

dokumenterat i detalj svärdets år 

(Seyfo). Vi Assyrier har stort 

behov av kunskap om vår historia 

och böcker som denna är värda sin 

vikt i guld. 

 

AFF 

Det var dagar som skakade 

Assyrierna och svensk fotboll. 

Mediaintresset kring Assyriska är 

av storleken större och lär 

explodera inför kommande 

säsong. Historien om 

AFF´s långa väg mot 

Allsvenskan är värdigt en 

filmatisering á la 

Hollywood. Jag har det på 

känn att AFF den kommande tiden 

kommer att marknadsföra det 

Assyriska folket inte bara i Sverige 

utan internationellt. Nu håller vi 

alla tummmarna till april. 

 

Asharidu 

Beslutet var vågat och manskapet 

obeprövat. Men när allt var över 

stod det klart att den första 

Assyriska sommarfestivalen i 

Sverige blev en succé. Det blev 

fyra dagar av ett fullspäckat 

schema med Assyrisk kultur. 

Värmen höll i sig under 

festivaldagarna, något som 

definitivt hjälpte. Frågan är när vi 

får återuppleva Asharidu igen. 

 

Syrien händelsen 

En inte så positiv händelse ägde 

rum under hösten i den Assyriska 

staden Hsicha  

(Al-Hassaka). Oroligheterna som 

följde på morden av två Assyrier 

har lett till att ett par hundra 

Assyrier förhörts och torterats. I 

skrivande stund sitter cirka  24 

unga assyrier i fängelse och väntar 

på långa domar. Mer om händelsen 

står att läsa längre fram i denna 

rapport. Som Assyrier borde vi i 

Sveri

ge 

göra 

mer 

för att 

uppm

ärksa

mma omvärlden på 

missförhållanden i Syrien. 

 

Irak 

Vi har ett omfattande Irak tema i 

verksamhetsrapporten. 

Kyrkobomberna i olika städer i 

Irak hade vårt folk som måltavla. 

Vår fortsatta existens i landet är 

hotad och ingen lösning verkar 

vara i sikte. Det vi som folk har 

gjort rätt är att kräva våra 

minoritetsrättigheter och främst 

våra självbestämmande rättigheter. 

Det enda sättet att garantera vår 

säkerhet i Irak är genom att 

upprätta en självadministrerad 

assyrisk zon i norra Irak. Enda 

problemet är att de som 

bestämmer, USA och England, inte 

vill inse det. Om vi någonsin varit i 

behov av assyrisk lobby så är det i 

dessa avgörande dagar.  

 

Turkiet - EU 

Ett annat område som Assyrisk 

lobby skulle vara användbar är 

Turkiet frågan. Nu när turkarna fått 

grönt ljus för 

medlemsförhandlingar är det åter 

igen upp till oss Assyrier att göra 

våran röst hörd och våra krav 

tillgodosedda. Att Turkiet går med 

i EU innebär inte per automatik att 

våra rättigheter i landet garanteras. 

Vi måste utöva politisk 

påtryckning på den turkiska 

regeringen och den Europeiska 

unionen. Annars är risken stor att 

vi marginaliseras till en 

kyrkoförsamling med en enda 

rätttighet, att be.  
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- En lokal förening bör kunna representeras  
   i alla viktiga områden 
 
Vad som  menas här är att en lokal förening är ju i regel medlem hos olika organisationer, så väl riksorganisationer som 

regionala. Förutom medlemskap har man även samarbete med närliggande organisationer för de gemensamma 

frågorna. 

BKF är medlem hos ARS, AUF, AKF, ADS, SKA, ABF. Förutom medlemskap hos dessa organisationer,  har man även 

samarbete med en rad organisationer. 

Riksorganisationerna – vars målsättning är att representera sina lokal föreningar i riksplan förväntar sig naturligtvis att 

dessa föreningar ska vara så aktiva som möjligt i sina lokala verksamhetsområden. Ty, en riksorganisation utan aktiva 

lokala föreningar kan aldrig bli en aktiv organisation vars verksamhet  blir utan tvekan mycket begränsat. Det är 

föreningarnas uppgift är att utveckla verksamheten samt utbilda så många medlemmar som möjligt så att de kan vara 

aktiva både på riks -och lokala planet. Naturligtvis har även riksorganisationen en stor uppgift när det gäller 

utvecklingen av verksamheten på riks –och på lokala planet. Alltså detta är ett ömsesidigt uppgift som måste ansvaras av 

de aktörer som är verksamma på både sidorna. 

Dessa tankar har hela tiden debatterats hos BKF och man har kommit fram till att en lokal förening bör ha ett finger 

överallt för att kunna - dels hävda  och marknadsföra sig och dels vara med och påverka riksorganisationens utveckling. 

Dessa syften gynnar utan tvekan  föreningen ekonomi samt bidrar till verksamhetens utveckling. Samtidigt bidrar man 

riksorganisationen personalmässigt och deltar i organisationens utveckling. BKF har genom åren åstadkommit stora 

erfarenheter i den här området. 

 

För att ge exempel kan vi nämna några områden där BKF är aktiv, är med och påverkar verksamheten på rik – och 

lokala planet. 

 

Botkyrka Kommun 

Kultur och Fritid inom Botkyrka 

kommun är den huvud 

bidragsgivande instans där man 

ställer krav på deltagande av 

möten, konferenser och övriga 

arrangemang som planeras av 

kommunen. BKF har deltagit i alla 

de arrangemanget vilket har skapat 

en positiv bild av BKF hos 

kommunen. 

ARS revisor 

Aziz Poli är utvald till revisor för 

perioden  mars 2003 – mars 2005 

ARS valberedning 

George Aydin är vald i 

valberedningen för perioden  mars 

2003 – mars 2005 

ARS årsmöte, 

representationsmöte, 

konferenser m.m. 

BKF har representerats i ARS 

samtliga årsmöten, 

representationsmöten och övriga 

konferenser som har planerats av 

ARS.  Vid några av dessa 

möten/konferenser har aktivt 

bidragit med förberedelserna och 

planering 

ARS, AKF 

organisationsutveckling 

ARS och Assyriska 

kvinnoförbundet i Sverige – AKF i 

samarbete med BKF planerade en 

endagskonferens för sina 

medlemsföreningar i 

organisationsutveckling.  

Konferensen vars värd var BKF 

hölls i Norrköping ABF huset  

lördagen den 18 september från kl. 

10.00 – 18.00.  

AUF, styrelse, Asharidu, olika 

aktiviteter 

Ninos Poli är v. ordförande  för 

AUF för perioden mars 2003 – 

mars 2005. 

Sargon Kerimo och Sanharib Poli 

sitter i Nationella och kultur 

utskottet. 

Asharidu Festivalen som 

genomfördes under perioden 5 – 8 

augusti 2004 hade engagerad över 

100 personer under dessa dagar. 

Under planeringen som hade 

startats 10 månader innan hade 

över 30 personer var med och 

planerade festivalen. Ninos Poli 

hade utsetts till den 

huvudansvarige för festivalen. 

Tre år i rad har BKF fåt årets 

förenings priset  av AUF p.g.a. de 

aktiviter som föreningen genomför 

samt sin engagemang hos AUF. 

ADS styrelse 

Murat Poli och Lydia Eskandar 

sitter i styrelsen. BKF är mycket 

aktiv inom ADS 

SKA styrelse, årsmöten 

Yilmaz Poli sitter i styrelsen. Aziz 

Poli och Irfan Kerimo är med i 

valberedningen. Förutom 

personella insatser har BKF varit 

aktiv i planering och 

genomförandet av några aktiviteter 

som SKA har anordnat. Dessutom 

sår BKF´s lokaler till förfogande 

för SKA att hålla sina möten utan 

kostnader. 
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ADO brev 

Brev till ADO i samband med 

firandet av 47:e jubileum som 

firades den 15 juli 2004 i 

Assyriska Kulturhuset i Södertälje. 

GFA ledning 

Flera medlemmar från BKF sitter i 

GFA´s ledning. Av naturliga skäl 

har BKF ganska bra samarbete 

med GFA.  

Dr. Meleks Hemlandsfond, 

bidrag, personal 

Många medlemmar från BKF 

hjälper till på de aktiviteter som 

fonden anordnar. Även ekonomisk 

bidrag har detta år givits till 

fonden. 

ABF årsmöten, studiecirklar, 

planeringskonferenser 

BKF representeras under ABF´s 

årsmöten med två personer. BKF 

har ganska bra samarbete med 

ABF när det gäller anordnandet av 

studiecirklar, konferenser och 

kulturella arrangemang. 

Hallunda/No föreningsråd 

styrelse, årsmöten m.m 

Yilmaz Poli är med i styrelsen. 

Yildiz Kerimo och Fehime Poli 

deltar  på rådets regelbundna 

medlemsmöten och är aktiv inom 

rådet vid arrangerandet av 

aktiviteter. 

Fittja Föreningsråd styrelse, 

årsmöte m.m. 

Irfan Kerimo är med i styrelsen. 

Deltar på  regelbundna 

medlemsmöten och är sedan flera 

år med och påverkar rådets 

verksamhet. 

Ashur föreningen i Fittja  

BKF har ganska bra samarbete 

med Assur föreningen på 

lokalnivå. Samarbetet är baserad 

på goda relationer via några 

individer. 

Riksteatern i Hallunda 

Samarbetet under 2004 med 

Riksteatern har varit ganska 

positiv. Personal från BKF har haft 

regelbundna möten om olika 

projekt. ”Den Goda människan” är 

en projekt där BKF kommer att 

vara med och spela en teaterstycke 

inom ramen av projektet under år 

2005. 

Samverkan mellan skolor och 

föreningar 

Under år 2004 har några skolor i 

Botkyrka initierat ett samarbete 

mellan skolor och föreningar inom 

Kommunen. BKF har deltagit i de 

planeringsmöten som har planerats 

under året. 

Assyriska Föreningen i 

Södertälje 

Sedan flera år har BKF bidragit 

Assyriska FF ekonomiskt samt 

hjälpt föreningen med personella 

insatser. Sargon Kerimo som är 

aktiv inom Zalge har vid flera 

tillfällen rekryterat personal från 

BKF för praktiska aktiviteter. 

Förberedelserna inför Svenska Cup 

finalen och inför hemma matcher 

är några exempel. BKF har även 

lånat 100.000 kr. till föreningen för 

finansiering av Assyriska 

kulturhusets byggnad. Även 

Ungdomssektioner från båda 

föreningarna har samarbete i 

många frågor. 

Assyriska kulturföreningen i 

Norrköping. 

Det bästa exemplet som kan ges 

för en god samarbete mellan två 

föreningar är just BKF och 

föreningen i Norrköping – 

samarbetet mellan 

ungdomssektionerna.  

I två år har föreningarna anordnat 

sommarläger tillsammans, besökte 

varandras föreningar och 

övernattade vid flera tillfällen, 

Norrköping ungdomarnas 

engagemang under Asharidu 

festivalen är verkligen 

beundransvärd. 

Ungdomarnas goda relationer och 

den fina samarbetet har influerat 

även de vuxna då under hösten 

2004 över 30 personer åkte till 

Norrköpings föreningen genom att 

hyra en buss. Man åt tillsammans 

och bytte erfarenheter. Den goda 

samarbetet fortsätter. Ungdomarna 

har redan planerat en 

ungdomsläger som skall hållas 

under sommaren 2005. Den här 

gången har man utökat 

samarbetsföreningarna genom att 

planera lägret tillsammans med 

Assyriska föreningarna i 

Stockholm och Södertälje. 

 

 

 

Verksamhetsrapport från 

samarbets  –och medlemsorganisationer 
 

Under december 2004 har vi från BKF kontaktat medlems –och 

samarbetsorganisationer  att komma med en kortfattat rapport om sin verksamhet 

under 2004.  

Här nedan trycker vi de rapporter som har inkommit till BKF. 
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Om Assyriska Riksförbundet 
 
Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS) bildades 1977. ARS är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundet slår vakt om 

gruppens benämning som assyrier och arbetar för att Sverige och FN ska ge assyrierna minoritetsstatus.  

 

ARS är det huvudorgan som representerar assyrierna i Sverige på riksplan, inför centrala myndigheter och samordnar 

föreningarnas verksamhet. ARS har idag 27 medlemsföreningar och 2 sidoorganisationer. Den första assyriska föreningen 

bildades 1971 i Södertälje. Föreningarna bedriver olika verksamheter i samarbete med lokala myndigheter, där lokalen 

används som träffpunkt för assyrier som bor i området.   

 

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

verksamhet inom kultur, idrott, jämlikhet och jämställdhet mellan könen, samt gruppens anpassning till det svenska 

samhället. ARS samarbetar med motsvarande riksförbund i Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Frankrike och USA. ARS 

har två sidoorganisationer: Assyriska Ungdomsförbundet (AUF) och Assyriska Kvinnoförbundet (AKF).  

 

Ungdomsverksamheten bedrivs av en självständig ungdomsorganisation som tillsammans med de lokala föreningarna 

anordnar barn- och ungdomsverksamhet, idrottsevenemang, läger, veckoslutskurser med olika teman och 

ungdomskonferenser. Kvinnoverksamheten bedrivs av en nästan självständig organisation. AKF är ekonomiskt beroende av 

ARS, men syftet är att inom snar framtid kunna ha en egen ekonomi som klarar den planerade verksamheten.  

  
Moussa Esa 

Redaktionschef, Assyriska Riksförbundet i Sverige 

  

 

Vår existens som ett folk angår oss alla 
 
För oss assyrier har 1: a maj-firandet två olika betydelser. För det första är det arbetarrörelsens dag; och för det andra var på 

denna dag år 1978 som vår tidskrift Hujådå grundades av intellektuella assyriska ungdomar i Sverige. Därför är det ett 

angeläget och ett lämpligt tillfälle för oss assyrier att vi solidariserar oss med de förtryckta folken och kämpar sida vid sida 

för demokrati, frihet och rättvisa i världen.  

 

Första maj-firandet har blivit den internationella högtidsdagen då arbetarfolk från världens alla hörn förenas kring det 

gemensamma målet. På första maj demonstrerar miljoner människor med krav på rättvisa, arbete och fred. I första maj-

manifestationerna deltar också de förtrycka folken, däribland det assyriska folket, för att visa sin solidaritet med 

arbetarrörelsen och för att kräva sina rättigheter i de länder vi bor i. I årets första maj kommer Assyriska riksförbundet 

(ARS), assyriska politiska partier, föreningar och församlingar att delta i demonstrationer sida vid sida med arbetarrörelsen i 

de städer i Sverige där assyrier bor. 

 

Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter har existerat i mer än femtio år. Än idag finns det länder som har 

skrivit under deklarationen och i praktiken nonchalerar det de har skrivit under. Årligen trakasseras, förföljs eller fängslas 

tusentals människor över hela världen. Deras "brott" är att de kämpar för mänskliga rättigheter. 

 

Assyrierna är den ursprungliga befolkningen i dagens Irak, där assyrierna för 7000 år sedan bildade den första mänskliga 

civilisationen och därmed gav ett stort bidrag till mänskligheten.  

Det dominerande temat på internationella dagordningen är numera kriget i Irak och terrorismen. Faktum är att den instabila 

situationen i Irak har omvandlats till ett kaos i landet. Mord, förtryck, förföljelse och bristande respekt för mänskliga 

rättigheter tillhör vardagen. Förespråkare för Irakkriget hävdar fortfarande att ett demokratiskt Irak kommer att fungera som 

en katalysator för hela regionen genom att inspirera till reformer och visa fördelarna med demokrati. Men om detta 

experiment misslyckas, är risken att hela regionen blir ännu mer instabil. Många utlänningar och ännu fler irakier har dödats 
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de senaste veckorna i Irak. En ny, otäck företeelse är kidnappningarna av utländska medborgare som hotas till livet. Fienden 

i Irak blir allt svårare att identifiera. Från början var motståndet koncentrerat till ett relativt avgränsat sunnimuslimskt 

område, men nu finns det överallt.  

 

USA borde aldrig ha inlett det här kriget utan FNs mandat. USA upplöste den irakiska armén för tidigt och gav inte heller 

moderata, religiösa ledare tillräckligt framträdande roller. Nu är det kanske för sent. Många av de f d armésoldaterna har 

redan anslutit sig till de missnöjda irakiska skarorna. Iraks moderata, religiösa ledare, med många andra, vill bara se 

ockupationsmakten USA och dess allierade packa ihop och ge sig iväg.  

 

I dessa kritiska dagar är vi tvungna att mobilisera våra krafter och använda vårt förnuft och slå ihop våra kloka huvuden, för 

att förbättra situationen för det assyriska folket i våra hemländer i Mellanöstern. Frågan om vår existens som ett folk i den 

situation som vi befinner oss i, angår oss alla oavsett vilken benämning vi använder om oss själva. Vårt folk i Mellanöstern 

kräver av oss i diasporan stöd och enighet bland alla våra politiska och profana organisationer. 

 

Assyrierna som har blivit utsatta för systematiska övergrepp och planerade brott glöms ofta bort i världsdebatten. Det som 

inträffade under 1914-1915 i Turkiet, ”Svärdets år”, och Simili- massakern 1933 i Irak är för oss assyrier en sorglig och 

tragisk verklighet. Dessa datum är väldigt känsliga och fortfarande högst levande bland det assyriska folket. Ett folkmord på 

assyrier har ägt rum vilket är ett historiskt faktum och vi känner oss bedrövade och besvikna när detta inte erkänns av 

omvärlden.  

 

Den 1 maj samlas arbetarrörelsen till manifestationer runt om i hela landet. Ropet på rättvisa, fred och solidaritet får aldrig 

tystna. Vi solidariserar oss med de förtryckta folken för att stoppa allt förtyck och mänskligt lidande. Vi kräver av 

världssamfundet ett erkännande av folkmordet som det assyriska folket utsattes för i Turkiet och Irak. 

 

Vi demonstrerar idag på första maj under parollerna: 

  

- Erkänn Folkmordet på assyrierna! 

- Asyl för assyriska flyktingar från Irak! 

- Leve arbetarnas och de förtryckta folkens enighet och solidaritet i världen! 

 

Simon Barmano  

Förbundsordförande 

 
 

Konferensen –  
Organisationsutveckling blev en succé 
 

Sedan några månader har Assyriska riksförbundet i Sverige – ARS och Assyriska 

kvinnoförbundet i Sverige – AKF i samarbete med BKF planerat en endagskonferens 

för sina medlemsföreningar i organisationsutveckling.  

Konferensen vars värd var BKF hölls i Norrköping ABF huset  lördagen den 18 

september från kl. 10.00 – 18.00. Dagen slutade med en Shahro hos Assyriska Kultur 

föreningen i Norrköping med levande musik, mat och dryck. Musik gruppen Ishtar  

från Södertälje såg till att kvällen blev lyckad då ungdomarna från Norrköping dominerade festen genom sitt service och 

stora antal deltagare. 

ARS och AKF tackade BKF för den välplanerade konferensen som innehöll   lärorik information om hur en förening ska bli 

aktiv utifrån BKF´s erfarenheter. Detta var ett levande bevis på att hur man kunde nå ungdomarna och locka de till 

föreningslivet när BKF´s ungdomar Ninos Poli och Ninib Aydin  föreläste  i ett och halv timme  om hur BKF bedriver sin 

ungdoms och idrottsverksamheten i föreningen. De imponerade deltagarna genom att visa bilder och information på 

projektor samt på ett proffsaktigt sätt  berätta om verksamheten - var ett extra inslag under dagen.  

Konferensen sammanfattades av BKF genom att dela ett häfte till deltagarna som innehöll bl.a. kopior på de 

projektansökningar som BKF har gjort under de senaste åren som har spelat den avgörande rollen för BKF´s utveckling. 
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Många deltagare uttryckte sitt önskemål om att BKF´s ungdomar bör komma direkt till föreningar och hålla liknande 

konferenser till föreningarnas ungdomar. Och att Assyriska föreningarna i Sverige bör se BKF   som förebild för att kunna 

utveckla sin verksamhet i många verksamhetsområden – inte minst när det gäller ungdomsverksamheten.  

 

Förutsättningar för att lyckas! 
 
Under en dags konferens är det omöjligt att berätta hur en förening ska kunna klara sig ekonomisk och  skapa en 

välfungerande verksamhet. För att kunna hjälpa föreningarna en aning, har vi  här nedan ett sammandrag över en del av de 

ämnen vi har diskuterat under denna dag. Det är viktigt att deltagarna i denna konferens tar dessa punkter med sig och göra 

de till ett diskussionsämne för att kunna ta del av dessa erfarenheter.  

 

1- Stadga och struktur är nödvändigt för att kunna ge en korrekt bild av föreningen målsättningsmässigt och 

organisatorisk. 

2- Ungdomarna bör lockas till föreningen genom att  bereda de ekonomiska resurser och låta de arbeta självständigt. 

De vuxna som har erfarenheter inom föreningar bör fungera som vägvisare för dessa ungdomar, utan att kränka de 

rätten att fatta egna beslut och skapa egna riktlinjer för att aktivera ungdomsverksamheten i föreningen. 

3- Demokrati, jämställdhet, valfrihet, samverkan, ärlighet är de begrepp som måste existera i en 

förening/organisation. 

4- Föreningens ledning bör ha möte minst en gång i veckan för att kunna klara av de förekommande uppgifter så som  

posthantering, kontakter med myndigheter och övriga förekommande arbetsuppgifter i kansliet. Övriga möten – 

årsmöte, styrelsemöte, presidiemöten m.m. 

Vi vill särskild uppmärksamma presidiemötens betydelse för BKF. Ty sedan bildandet har dessa möten hållits 

oavbrutet varje måndag kl. 18.00 och är öppna för alla medlemmar och för de som intresserar sig för BKF. Dessa 

möten har utan tvekan spelat den  avgörande rollen och fungerat som föreningens drivande motor. 

5- Medlemmarna bör hela tiden vara i fokus genom medlemsförmåner, medlemsvård, informera de  om föreningens 

verksamhet genom de informationskanaler som föreningen har.  

6- Personal omsättningen i en förening är mycket viktigt. Frivilliga, eldsjälar, flera ansvariga, anställda. 

7- Marknadsföring av föreningen är livsviktigt. För att föreningen ska få de bidrag  och hjälp som krävs bör 

föreningen vara med och hävda sig överallt.  

Deltaga i de aktiviteter som anordnas av egna kommuner, medlem –och samarbetsorganisationer. Representera 

föreningen  där det krävs.  

Endast genom att vara överallt kan föreningen sätta sina krav av de instanser som beviljar bidrag. UTAN 

AKTIVITETER INGEN BIDRAG! 

8- Projektering av verksamheten är den avgörande faktorn för att föreningen ska kunna klara sin ekonomi för de 

planerade aktiviteterna. Den grundbidrag som kommunen beviljar  är så pass liten att det är omöjligt att klara den 

totala verksamheten.  

För att förstärka föreningens ekonomi bör man anordna ekonomiskbringande aktiviteter. Shahro, buféförsäljning, 

teater, turneringar, pic nic, festivaler, matförsäljning m.m. 

9- Datorisering blir allt viktigare. Det börjar bli ett måste att föra medlemsregister i  data för att tillmötesgå de krav 

som ställs. Bokföring, hemsida, kommunikation, e-mail kontakter är de andra viktiga punkter som man kan 

använda data för att skapa  ett effektivare administration i många avseende.  

10- Sektioner: Kvinnosektion, Ungdomssektion, Idrottssektion är de absolut viktiga sektioner som en förening bör ha för 

att kunna bedriva allomfattande verksamhet. En styrelse med 7-9 personer  kan omöjligt sköta all verksamhet som 

krävs i en assyrisk förening.  

11- Till sist men inte minst Dokumentation i en förening. Det som föreningen uträttar bör på något sätt 

dokumenteras för att, vid behov kunna påvisa vad föreningen har åstadkommit tidigare. För att ge ett exempel: 

BKF har tack vare sina verksamhetsrapporter, inspelning av vissa aktiviteter i video och CD samt hemsidan, 

kunnat marknadsföra föreningen på ett sätt att, många instanser, så väl kommunala som medlemsorganisationer 

anser att BKF är en av de aktivaste förening som finns bland invandrar –och assyriska föreningar i Sverige. För 

att inte tala om de ekonomiska medel som BKF har erhållit genom sin marknadsföring bl. a. sättet att 

dokumentera sig. 

 

Vi från Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka tackar samtliga deltagare samt Assyriska riksförbundet och Assyriska 

Kvinnoförbundet för den förtroende vi fick för att stå som konferensvärd.  
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 Vi bifogar även kopior på  några av de projekt som har bidragit BKF´s utveckling ekonomiskt och i många 

verksamhetsområden. 

 För vidare information och material står BKF´s kansli och hemsida till förfogande 

 BKF´s senaste verksamhetsrapport för år 2003 rekommenderas till alla föreningar som ett vägledande material. Den 

kan även rekvireras från BKF mot självkostnads pris 50kr. Vi har tidigare delat ut ett ex. av boken gratis till alla våra 

föreningar. 

 

Lycka till! 
Norrköping den 18 september 2004 

 

Nytt om mordet i Dayro DaSlibo 
Enligt nya uppgifter vi har fått från Turabdin, bekräftas att mordet på Muhtar 

 (Gavriye Arslan) i Dayro DaSlibo var beställt av Belediye reisi och hans bror som 

 är ordförande för byvakterna (på turkiska, koruyucu basi). 

Mordet var planerat. Säkerhetsstyrkor i Mardin har spårat Belediye reisis och 

 hans brors samtal i mobiltelefonerna. Två assyrier från Holland är också  

inblandade.  

Enligt samtalen i mobiltelefonerna var mordet planerat. Flyktvägen, pass och 

 visum för mördarna till Syrien var klart i förväg.  

Anledningen till mordet var att skrämma bort assyrierna från byn Dayro  

DaSlibo (på Turkiska, Catalcam). Belediye reisi i Kommunen Deyvan och hans  

bror (Koruyucu Basi) med sina familjer vill flytta till byn Dayro DaSlibo och  

bosätta sig där och ta över assyriernas egendom och mark. 

Mordvapnet var en Kalashnikov och en pistol som tillhörde ordförande 

 för byvakten (koruyucu Basi). 
 

Simon Barmano / ordförande 
Assyriska riksförbundet i Sverige / ARS 

 
 

Internationell fredsstyrka krävs i Irak 
 
I söndags utsattes fem assyriska och en armenisk kyrka för samordnade attacker i anarkins Irak. Kyrkobyggnader ödelades 

och över hundra civila dödades eller och skadades. Händelserna är inte på något sätt isolerade. Assyriska företrädare har 

mördats, affärsmän får sina butiker söndersprängda för att de säljer alkohol, i starka fundamentalistiska områden tvingas 

assyriska kvinnor bära slöja och männen vara skäggprydda. Detta trots att assyrierna är ett kristet folk. En ny våg av 

massflykt hotar en redan utsatt minoritet. 

Allt sedan 11-september händelserna 2001, har FN successivt marginaliserats av Bushadministrationen. Oviljan att överlåta 

det politiska ansvaret för Irak till FN hänger samman med USA’s geopolitiska och ekonomiska intressen i landet. Men 

omvärlden kan och bör inte tiga om det oerhörda pris som vanliga civila tvingas betala varje dag. De våldsamma krafter som 

Bush’s Irak-politik släppt lös kan inte enbart bemötas med ökad våld.  

Det handlar snarare om att ta ifrån terroristerna ”ockupationsargumentet” samt en politik där de irakiska medborgarnas 

intressen sätts i det främsta rummet. Irak måste komma på fötter så snabbt som möjligt. På bägge dessa punkter har Bush 

misslyckats. Snarare har den förda politiken bidragit till att skapa ännu större osäkerhet i mellanöstern.  

Både det faktum att den internationella politiken är så intimt förknippad med den amerikanska inrikespolitiken samt att det 

har gått mycket prestige i Irakpolitiken, gör att nuvarande administration inte heller politiskt har råd att lägga om kursen i 

Irak.   

Många länder var kritiska mot USA’s agerande då landet valde konfrontation. Dessvärre har mycket av kritiken besannats, 

nu när Irak kastats in i anarki och våld. Efter drygt ett år av ständig terrorangrepp mot civila, är det inte längre heller troligt 

att det enbart skulle vara fråga om utländska terrorister som opererar. Tvärtom finns det nu mycket som tyder på att de 

attacker som riktade sig mot landets assyriska minoritet kräver god geografisk kännedom och starka nätverk. 

Gärningsmännen tordes ha starka sympatier bland olika grupper i Irak.  
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GFA´s informatiostält under Asharidu 

festivalen 2004 

Parallellt med denna utveckling har de större grupperna i landet som araber och kurder hamnat på kollisionskurs. Den 

främsta orsaken till det är att det råder en otydlighet i Bush’s Irakpolitik. ”Var lojala mot oss, och vi håller oss bort från era 

uppgörelser”, lyder devisen. Flertal av Saddam Husseins gamla generaler har t.o.m återinstallerats av USA! 

Den assyriska minoriteten i Irak har på ett decennium reducerats kraftigt. Redan efter det första gulfkriget, 1991, drevs 

hundratusentals kristna på flykt, varav tusentals sökt fristad i Sverige. Fortfarande finns tiotusentals barn, kvinnor och gamla 

strandsatta i Jordanien, Syrien, Turkiet och Iran. Inte sällan som illegala flyktingar. I förhandlingarna om den nya 

konstitutionen i landet har assyrierna mer eller mindre negligerats, i förmån för de större gruppernas uppgörelser. 

Om scenariot med inbördeskrig besannas kommer det vara förödande för civilbefolkningen i landet. Samtidigt skulle det 

kunna rubba den temporära stabiliteten i regionen och på sikt även ha oanade konsekvenser för världsekonomin. 

USA är alltjämt hegemonen i internationell politik. Trots det behöver landet ”hjälp” med att ta sig ur situationen. Samtidigt 

behöver Irak omvärldens stöd. Detta gäller i synnerhet utsatta minoriteter som assyrierna. EU skulle tillsammans med andra 

länder kunna vara pådrivande för att FN får ansvaret för Irak. Det behövs för freden, demokratin, människors säkerhet och 

framtidstro. 

Assyriska Riksförbundet i Sverige / ARS 

Simon Barmano/ Ordf, 

 
 

PRESSMEDDELANDE: 

Systematiska attacker mot assyrierna i Irak 
 

Söndagen den 1 augusti attackerades minst sex kyrkor i Irak, av vilka flertalet var assyriska och en 

Armenisk. Antalet dödsoffer är inte fastställt än. Men det handlar minst om ett hundratal döda och 

skadade, i huvudsak civila. Dagens hänsynslösa räder mot de kristna assyrıer i Irak, kom efter en 
lång period av trakasserier och mord på assyrier i landet. Det var därför en tidsfråga innan 

assyrierna i större omfattning skulle komma att falla offer för den växande politiska -religiösa 
fundamentalismen i landet.  

 

Undertecknad organisation betraktar dagens händelser med stor oro och vädjar därför till omvärlden att sätta fokus på den 
assyriska frågan i mellanöstern. 

 
Framtiden för Iraks 1,2 miljoner assyrıer har nu blivit än mer osäker. Precis som tidigare i historien faller assyrierna offer för 

stormaktspolitiken i regionen. USA’s krigsföring i får därför omedelbara konsekvenser för de kristna assyrierna, som utpekas 
som förrädare. Företrädare för gruppen har vid upprepade tillfällen varnat för dagens utveckling, men mötts med 

nonchalans av de styrande i landet. Ansvaret vilar därför lika mycket på USA som ockupationsmakt och den nya 

interrimregering som formellt nu övertog makten från och med 1 juni.  
 

Assyriska riksförbundet fördömer alla sort terror attentat. 
 

Simon Barmano/ Ordförande, Stockholm  040801 

 

GFA - Assyrien Befrielse  

           Parti har ordet 
Under året som varit har vårt folk i Assyrien utsatts för flera bakslag. I 

Irak har dödandet och hoten mot Assyriska familjer samt bombningarna av 

kyrkorna lett till att Assyrierna börjat fly. 

GFA ser inget nära slut på mardrömssituationen i Irak. Det enda 

effektiva sättet att hindra utplåningen av Assyrierna i Irak är genom 

upprättandet av ett administrativt område norr om Nineve (dagens Mosul). 

Ett område som skulle patrulleras och skyddas av Assyrierna själva skulle bli 

ett förstahandsval för Assyrierna i Baghdad och de som sedan flera år varit 

flyktingar i Jordanien. FA arbetar för att ett sådant område ska upprättas. 
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Det kommande parlamentsvalet i Irak kan bli en chans för vårt folk att få in en fot i Irakisk politik och därmed 

garantera att vår röst hörs. Till vår glädje har det bildats en front bestående av cirka tio partier och organisationer i Irak som 

skall delta i valet under namnet Assyrier. 

Vi hoppas att fronten växer och att fler Assyriska partier ansluter sig. 

I Syrien har en händelse kommit att mer än väl visa hur förtrycket mot Assyrierna sanktioneras från högsta ort. När två 

oskyldiga Assyrier mördades på öppen gata i den Assyriska staden Hsijja (AL Hassaka) gjorde myndigheterna inget för att 

gripa mördarna. 

Därefter tog en uppretad Assyrisk folkmassa saken i egna händer och brände ner hus och affärer tillhörande mördaren. 

Efteråt tog upproret en form av demonstration med över tvåtusen deltagare som gick ända till stadsguvernören i staden. 

Deras krav var att mördarna ställs inför rätta. I detta skede började massarresteringar äga rum av unga Assyrier, vissa 

minderåriga. I arresten har de blivit torterade. Än idag sitter 23 assyrier i fängelse och väntar på sina godtyckliga domar. 

Över 250 Assyrier har hittills förhörts av säkerhetstjänsten. 

GFA menar att händelsen är politisk och att det visar förtrycket mot Assyrierna och vi arbetar för att göra händelsen känd för 

människorättsgrupper. 

Beträffande Turkiets EU ansökan har vi från GFA skrivit under ett dokument tillsammans med andra Assyriska 

organisationer i vilket vi nämner våra krav för Turkiets medlemskap. 

Bland annat vill vi bli erkända som Turkiets ursprungsbefolkning och att land återlämnas till Assyrierna. Dokumentet ska 

skickas till alla berörda parter inom EU och Turkiet. 

Slutligen kan vi från GFA konstatera att mycket jobb återstår för vårt folk. Vi har upplevt flera bakslag senaste åren 

men vi ger inte upp. Ytterst handlar vår framgång på vår förmåga att förenas i en bred front världen över och arbeta 

tillsammans. GFA har alltid varit en sammankallande röst bland våra politiska grupperingar. Våra tankar går till alla Assyrier 

som lever under svåra förhållanden i Irak och andra platser.   

The Assyrian cause and the Present International Situation 

The political events in the world are in succession, and alterations in situations and directions are occurring very rapidly such that the 

world has not witnessed through many decades, in the last ten years radical political alterations occurred  

to the old world system and these alterations will result in effecting various nations for lengthy periods. 

The first unexpected event of the last decade was the fall of the socialist group, and the defeat of the socialist ideology by that of 

capitalism, which resulted in the creation of a new world order led by United States of America, whose political characteristics were not 

apparent until the second unexpected event that occurred on 11
th

 of September, in which innermost part of America that prides herself as 

protector of democracy, and the guardian of global security and justice was attacked. 

This agitated America’s wrath to revenge those who stand behind these terrorist actions: America commenced with the allegations that 

some fundamental Islamic forces are behind these explosions erupting from Afghanistan, and the Al-Qaida organisation that is led by the 

Saudi schismatic Osama Bin Ladin, and now it’s taking other aspirations as a result to the ongoing war in Afghanistan between 

International Anti-terrorist Coalition on one side and the Al-Qaida organisation on the other. 

The subsequent developments of the war against terrorism revitalised and escalated the tension in the Middle East. Which was essentially 

unstable for half a century now due to its political and economic importance, when the US accused two states in the region as axis of evil, 

which are Iraq and Iran plus Northern Korea all of whom are accused of possessing weapons of mass destruction. This is the manner in 

which the president of the US described these countries and pledged the immediate extermination of the Iraqi regime the prominent 

enemy of America in the Middle East. 

The issue of attacking Iraq and changing Saddam Hussein’s regime to pursue that of Afghanistan, become the topic matter, the American 

threats against Iraq, the exchange of accusations, the continuous prevention of the international weapon inspectors to come back and 

disarm Iraqi chemical and biological weapons, and all the reports, analyses, and comments, are possible indications of attacking Iraq and 

changing the current ruling regime; So what are the present prospective:     

The first prospect: changing the ruling regime from within Iraq, without the interference of foreign forces, by a coup led by some elite 

officers of the Iraqi regime. 

Backed by substantial media support from abroad. But this prospective is weak and it seems it will not take place because of the ironic 

fist control of the regime on the security and armed forces systems in Iraq. 

The second prospect: changing the Iraqi regime by an attack from the US and Britain, that is if the assaults were not accompanied by 

other allies as the case was during Gulf War; also by facilitating the Iraqi opposition to over throw the current regime, the same 

opposition that is represented by the weak Iraqi National Congress, which does not include all the anti Saddam Hussein’s faction. They 

will strive to achieve this without any alteration to the unity of the Iraqi state: they will seek to establish a federal and a democratic and a 

politically plural state! This prospect may prove suitable for the American policy in the region, and the US will uphold credibility within 

her current circle of allies; such as the Gulf states and Turkey that shares frontiers with Iraq. 

The third prospect: if the US was not successful through the second prospect, will they attempt to change the regime in Baghdad by what 

ever means possible regardless of the results even if the outcome meant the division of the existing boarders of the Iraqi state? However 

such a hazardous step may jeopardise the American interests in the region, since many states may decline such an action first of whom; 

Turkey which will definitely reject the establishment of a Kurdish state on the vicinity of the Turkish territories especially when she 
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considers herself the guardian of the Turkmen minority in Iraq! On the other hand let us ask how much does Turkey respect the rights 

of the minorities living within her boarders while neglecting the fact that she occupies the land of Assyria by extortion!!! Is this not 

Turkey’s direct motive that presents the perfect chance to carry out their plans to occupy the Kirkuk region and realise an old ambition.  

If the third prospective is carried out, then America will be committing a historical error, which the Assyrian nation will never forgive for 

legitimising another extortion of Assyria that already occupied by four countries. 

The determined Assyrian nation; that remains standing firm for over 25 centuries despite the constant persecutions, massacres and long 

agonising voyages and our people who are displaced over 35 countries, who missed a lot of chances in their history demand and proclaim 

as individuals, cultural and educational establishments, spiritual clergy, political parties, and all factions affiliated under the emblem of 

the Assyrian nation, including various religious sects like the Mandawi (the Jhonists), Yezidi, and Mhalmoyeh a confrontation by all 

means possible in opposition to any Arabification and Kurdification  attempts  forced on our people and our land. The falsifiers and the 

occupiers will not succeed with how much power and mightiness they have, and those who submit to such allegations are not 

representing but only themselves and their personal opinions.  

In our present appeal, we are calling upon all our Assyrian parties to erase the word of Iraqi Kurdistan from all their literature, 

conversations and journals. We appeal for holding an urgent Assyrian national summon to establish and prepare for the basic principles 

of the Assyrian national front to represent our establishments and parties, and strive solely for the Assyrian national cause, we should also 

carry out extensive and international campaigns in the West, utilising all the media and propaganda means of publicity to shed light on 

our suffering and create international awareness regarding our cause. And create and increased the co-operation with the European 

parties, the overlord states in the international politics and assure the Iraqi national congress that the rights of the Assyrian nation should 

be given top priority since we are the true inheritance and those who share life over our land were meant to be only guests and now deny 

the truth by aggrieving our rights, thus we call the civilized world that claims for freedom and democracy to face its historical 

responsibility to protect and respect the Assyrian national rights, by preparing the environment and securing our protection so that we can 

practise our political rights to rule and administrate our people and give them the chance to select any  political administration form that 

they see fit. 

We take pride and glory for being the descendants of the Assyrian civilization, culture, history, land and of a nation that stands firm and 

determined despite all the challenges and persecutions that only motivates us to strive further in reuniting the descendants of the Assyrian 

nation, by creating the Assyrian national front, and through it present the justifiable demands of our nation, and put them forward to the 

general international opinion as a people having the right to freedom and independence equivalent to all the free nation of the  world, and 

the people of the region as we are more entitled to our land than others 

GFA - Furkono Magazine 27 april 2004 

A REPORT ON THE TRAVELS OF HIS EXCELLENCY ANWAR MUAWIYA 

PRINCE OF THE YEZIDI PEOPLE 

INVITED BY ASSYRIA LIBERATION PARTY (GFA) IN SWEDEN 
Introduction 

In order to reinforce the Assyrian people’s close and ancient relationship with the Yezidi nation, originating with the veneration of the 

old Assyrian-Babylonian deities, GFA took the initiative to invite his Excellency the Prince of the Yezidi nation. 

Prince Anwar, for the first time, has written a book which fully explains the history, laws and characteristics of the Yezidi people, which 

are somewhat similar to those of the Assyrians.  Contrary to common belief, Yezidis do warship God and not the Satan, and consider 

themselves innocent from the crime of the murder of Al-Hussein in A.D. 680– a Shiite Imam. 

GFA and the Editors of Furkono Magazine supported the publication of Prince Anwar’s book in Arabic language and scheduled several 

lectures in many Assyrian associations in Sweden. The main purpose of these meetings was to show that the Yezidi and Assyrian people 

are of the same race and ancestry. 

Amir Anwar was very lively and high-spirited in every meeting he attended.  He is a man of great genius, very charismatic and popular, 

as is clearly evident in his photos and videos. 

21 February 

Prince Anwar and his delegation arrive in the evening in Stockholm, Sweden. 

Several GFA members and Furkono Magazine staff were present to welcome the Prince.  Issues related to Assyrians were immediately 

addressed to the Prince as soon as we met. 

22 February 

We accompanied his Excellency and his delegation to visit Bishop His Grace Mar Julius Abdelahad Shabo. Also present were the 

members of the church’s board of directors, minister of the church Rev. Gabriel Barqasho, as well as the representative of Assyrian 

media and other associations. The Prince presented the Bishop a copy of his book and Bishop reciprocally presented him with a book.  

In the evening at Assur Club the Prince gave a speech and responded to many questions. 

23 February 

The Prince had a meeting with the executives of the Bethnahrin Association.  Rev. Gabriel Barqasho, a group of 120 Assyrian youth from 

Sweden were also present.  The Prince, very eloquently, explained to the youth that “your Assyrian mother is waiting for you in your 

homeland”.   

The Prince made a short visit in downtown to visit the museums.  He then visited many prominent Assyrian community personalities and 

finally met with the GFA for the first round of his political meetings.  
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24 February 

Early in the morning his Excellency Amir Anwar Muawiya and his delegation was visited by  

His Grace Salwan Shakir, the head of Mandawi people (the Jhonists).  Present were also several many representatives of Assyrian 

magazines. 

The Prince and His Grace Salwan Shakir exchanged books and had a meeting with many people attending at the Assyrian Cultural 

Association in Sodertalje.  Amir Anwar responded to many questions after his speech. 

25 February 

In the morning his Grace  Bishop Mar Julius and the church leaders came to Bethnahrin Cultural Association and visited the Prince.  At 

seven o’clock a gathering was held in Tensta Assyrian Culture Association.  Amir Anwar spoke beautifully and answered many 

questions addressed by the audience and Swedish journalists who already had an interview with him.  

Amir Anwar had a short meeting with the members of Bethnahrin Democratic Party. 

John Nimrod, Secretary General of the Assyrian Universal Alliance, called from Chicago and invited his Excellency Amir Anwar to 

come to the United States in the near future. 

26 February 

On our way to Gothenburg we stopped in Orebro where a journalist from the Swedish newspaper “Nerikes Allehanda” interviewed Amir 

Anwar.  The interview has already been published in the Swedish newspapers. 

At seven o’clock in Gothenburg, all four Assyrian associations gathered in West Frolunda with Amir.  The Prince gave a superb speech 

and offered answers to the questions.   

Prince Amir Anwar then presented Assyria Liberation Party a Golden Sword with the Yezidi emblem in a symbolic gesture of gratitude 

and long-lasting friendship. 

Tuesday, April 27, 2004 

 

SKA-Svenska Kommittén för Assyrier 
Det finns en framtid 

 

Av: Margareta Viklund, ordförande för SKA 

 
-  folkmordet, Seyfo, skall erkännas  - assyrierna skall erkännas som ett folk 

- de kristna i Mellanöstern, assyrierna och andra kristna minoriteter, måste få skydd i en egen zon under FNs 

beskydd 

- Västvärlden, FN, EU, Sverige och andra länder och Världens kyrkor måste gemensamt protestera och engagera sig 

i det som assyrierna och andra kristna minoriteter idag utsätts för i Irak. Det går inte att blunda längre. 

- alla assyrier i första hand i Sverige skall engagera sig i projektet ”10 kronor till Assyrien” 

 

Så här i slutet av år 2004 och i början av år 2005 går självklart tankarna både bakåt och framåt i tiden. Allra mest fångas 

tankarna kring den svåra katastrofen i Asien och självklart situationen i Irak. Katastrofen i Asien kan ingen människa eller 

nation belastas för och är inte heller en protest från människor mot en omänsklig regim eller diktatur, även om det i Asien 

finns anledning att protesterar mot det. Det handlar om en katastrof, som tydligen, trots all vår kunskap och vetenskap inte 

kunde förutsägas eller varnas för. Men visst kan man så här i efterhand ha vissa synpunkter och funderingar på om inte ändå 

varningssignalerna kunde ha varit starkare och hjälpen snabbare. 

När det gäller Irak är situationen inte framkallad av en naturkatastrof, även om den till viss del kan bero på en eller flera 

människors inte särskilt positiva natur. Enligt min uppfattning ligger mycket av prestige och maktbegär, som ju är mänskliga 

egenskaper, bakom den situation som nu råder i Irak. Det handlar om ett maktbegär, som inte skyr några medel i form av 

trakasserier och dödande, där assyrierna, som så ofta, hamnar mitt emellan de stridande och kläms mellan olika grupper på 

grund av bl. a sin kristna tro.  

Jag hoppas och önskar att det som nu har visat sig i Asienkatastrofens spår i form av medmänsklighet, värme, stöd och 

medkänsla även skall följa oss här hemma i Sverige. Så att vi på ett bättre sätt kan se vår syster och bror och deras barn mera 

som våra egna släktingar, vänner och barn oavsett vilket ursprungsland som är hemlandet. Asienkatastrofen har för många av 

oss svenskar blivit ett uppvaknande över hur liten världen egentligen är, och hur lika vi människor är oavsett nationalitet 

eller andra faktorer som skärmar oss människor från varandra. 

För att gå tillbaka till det år som varit är det för mig obegripligt att Sveriges regering, riksdag och många internationella 

institutioner världen över fortsatt  envist nekar att kalla svärdets år 1915 – 1919, för folkmord. Tillsammans med att cirka en 

miljon armenier dödades, mördades och/eller bortfördes också cirka 500 000 assyrier i Turkiet och Irak. Det finns hur 

mycket fakta och forskning som helst som bevisar det. 
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Svenska Kommittén För Assyrier höll sitt årsmöte på 

BKF:s lokaler  år 2004.  

De som är motståndare till ett erkännande av Seyfo påstår att allt dödande av folk, även om det kan kännetecknas som ett 

folkmord, räknas inte som folkmord, därför att det utfördes innan resolutionen om vad som är folkmord antogs av FN år 

1948. Med stor envishet framför de den åsikten. Med det resonemanget är det lätt att syniskt påstå, att en människa tydligen 

är mer mördad om han/hon blev mördat under och efter andra världskriget än före det kriget. 

Under den konferens som Sveriges statsminister anordnade i januari 2004, och som kallades Förebyggande av folkmord – 

hot och ansvar, Folkmordskonferensen, hörde jag med egna öron företrädare för Turkiets regering säga att Seyfo, morden på 

cirka en och en halv miljon kristna armenier och assyrier överhuvudtaget inte ägt rum, därför att det ägde rum före år 1948, 

då det ju inte fanns något folkmord. Hur kan man, utan att någon enda, som hade rätt att yttra sig, inte protesterade? Jag 

anser att företrädaren för den turkiska regeringen gjorde sig skyldig till en direkt historieförfalskning? 

Jag vill också påstå, vilket jag även envist hävdat många gånger tidigare, att Seyfo, folkmordet, inte är slut ännu. De kristna i 

Mellanöstern utsätts fortfarande för systematisk förföljelse och dödande. Samtidigt som nästan hela världen, inklusive den 

svenska regeringen, FN, EU, världens kyrkor är knäpp tysta om detta pågående folkmord. Jag anser att de genom sin 

intensiva tystnad ger sitt tysta samtycke till det som nu sker i exempelvis Irak.  

Att kyrkor och kristna sytematiskt attackeras i Bagdad och 

Mousul är på intet sätt oväntat utan följer den linje av 

förföljelse, terror och mord som kristna utsatts för under en 

lång följd av år i framförallt muslimska länder. 

Självklart blev jag ganska förvånad när jag i Dagens Nyheter, 

någon dag efter bombattentaten mot kyrkor i Irak, kunde läsa 

att ”attackerna mot de kristna är en del i något irakiskt spel.” 

– ”I de olika taktiska spelen har de kristna alltid ingått i 

större allianser med icke-kristna grupper. Kristna har varit en 

resurs som man har betraktat som ofarlig – och därför har 

man kunnat använda dem politiskt.”  

Jag kan inte förstå annat av det jag citerat, än att de kristnas 

liv underförstått,  inte är så mycket att räkna med. Lite spill 

får man ju räkna med i det politiska spelet. Det är en 

professor i Sverige i islaminologi, som gjort uttalandet. 

Orden förskräcker och visar enligt mitt sätt att se på bristande 

respekt för människovärdet och mänskliga rättigheter!  

Det går inte längre att nedvärdera och/eller ignorera det 

assyriska folket. Västvärlden och kristenheten kan inte längre 

stå på åhörarläktaren och titta på det som händer folket 

assyrierna. Det är hög tid att agera! 

Ett annat exempel på nonchalans och oförståelse är att överhuvudtaget ta upp till politisk diskussion att styrkor från 

muslimska länder skall ersätta de allierades styrkor för att upprätthålla ordningen i den situation som nu råder i Irak. Det är i 

så fall att utelämna de kristna minoriteterna, assyrier, kaldéer och andra kristna grupper, till förföljelse intill förintelse. Det 

visar återigen att man inget fattat och inget förstått!  

De historiska folken assyrier, syrianer och kaldéer måste erkännas som folk och garanteras mänskliga rättigheter. Ett sätt att 

skydda dem vore att inrätta en särskild zon där de under exempelvis FNs skydd kan få leva i något som kanske kan kallas för 

trygghet. 

Det är hög tid att det assyriska folket erkänns som ett folk. Det hör till de mänskliga rättigheterna att bli och vara erkänd för 

den man är och inget annat. Assyrierna som folk måste erkännas. 

Min uppfattning är att det assyriska folket är ett mycket duktigt och vänligt folk. Jag är tacksam för alla de vänner som jag 

har fått bland assyrierna och den möjlighet som jag har fått för att åtminstone något lite komma in i assyriskt tänkande och 

assyriskt sätt att se på världen. Den allmänna uppfattningen om den assyriska gruppen är, som jag uppfattar den, att 

assyrierna är ett mycket duktigt, strävsamt och ordentligt folk. Det är sällan som man hör att någon assyrier bli anklagad för 

något brott.  

Jag glömmer aldrig första gången jag inbjöds att hålla ett tal i anslutning till Martyrernas dag. Jag minns det tillfället som en 

mycket fin och stämningsfull stund. Eftersom jag inte kan det assyriska språket förstod jag inte vad de olika personerna sa. 

Men jag förstod på tonfall och musik att det var mycket tragiskt och sorgligt. Stämningen var mycket stark. När det var min 

tur att säga något var jag oerhört laddad och inspirerad av den kamp martyrerna utkämpat för ganska länge sedan. Jag 

kommer aldrig att glömma den stämningsfulla stunden. 

Sedan har det blivit några fler Martyrernas dag. Det har gjort att jag alltmer har funderat över varför man egentligen firar 

dessa dagar med ett sådant stort engagemang. Det är ju otroligt känslosamma stunder. 
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Jag har också tänkt: Varför talar man så mycket om de äldre martyrerna och det som hände för länge sedan, även om det var 

fruktansvärt? Det finns ju martyrer bland det assyriska folket också idag. Enligt min uppfattning fortsätter Seyfo/folkmordet 

ännu in i våra dagar. Men man talar lite om hur man skall kunna stoppa det och hjälpa martyrerna idag eller hur man skall 

förebygga så att Seyfo/folkmordet inte upprepas i samma omfattning som tidigare. Och sedan undrar jag om man inte också 

skulle ägna sig lite mera åt att titta på vad framtiden kan erbjuda ifråga om möjligheter individuella och generella? 

Det finns en klar linje mellan ett folks historia, det sätt på vilket de tänker och handlar i nuet och vilka möjligheter det/ folket 

och människorna vill ge livet i framtiden för sina barn och barnbarn. 

Vid den inledningsvis nämnda Förintelsekonferensen nämndes inte ordet assyrier, fastän den handlade om folkmord och 

förintelse. Men varken assyrier, syrianer eller araméer nämndes. 

Jag väntade mig att armeniernas företrädare premiärminister Antranik Margarian åtminstone skulle inkludera assyrierna i 

folkmordet 1918 i Turkiet då ca 1 miljon armenier och cirka 500 000 assyrier dödades och/eller försvann. Men assyrierna 

nämndes inte med ett ord. Jag vill inte göra er besvikna, men så var det. 

I den resolution, som konferensen enhälligt antog nämndes bl a hur man skulle förebygga folkmord, nämligen genom bl. a 

att  

 

- arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter redan i förskolan/skolan 

- skapa social och politisk struktur som inte utesluter och fördömer de andra som stödjer och uppskattar tolerans 

även på internationell nivå. Det innebär att särskilt etniska minoriteters och kvinnors rättigheter uppmärksammas. 

Religiösa och politiska ledare, frivilliga organisationer och ledare för barns och vuxnas utbildningar har här ett 

särskilt ansvar. 

-  media har ett stort ansvar för att föra ut budskapet om situationen för olika grupper och tecken på vad som kan 

leda till folkmord och etnisk rensning 

-  man får kunskap om de första tecknen på ett eventuellt folkmord 

-  man får kunskap om ideologin bakom terrorism. Det konstaterades att det finns ingen automatisk koppling mellan 

terrorism, folkmord eller andra etniska ideologier, särskild nation, etnisk eller religiös grupp. 

- en särskild kommission skulle bildas underställd FNs säkerhetsråd. Med uppgift att finna de första tecknen på ett 

eventuellt folkmord, så att insatser kunde göras i tid. 

 

Ett sätt att sätta kraft bakom de orden är att regeringen tar sitt fulla ansvar för framförallt de kristna minoriteternas situation i 

dagens Irak. Ett ansvar som handlar om att påverka FN, USA och dess allierade att etnisk diskriminering inte får tillåtas. Och 

att alla assyrier oavsett var de lever och bor måste ha möjlighet och rätt att rösta vid parlamentsvalet. 

Glädjande nog har vi i samband med Asienkatastrofen kunnat se en stor givarglädje bland det svenska folket, ja även bland 

andra länder och folk. Det är bra. Vi i Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, har initierat, startat och nu med stöd av 

Bethnahrin kulturförening övertagit ansvaret och drivandet av projektet ”10 kronor till Assyrien”. Målet är att i första hand 

varje assyrier i Sverige skall avvara minst 10 kronor varje månad för sämre lottade assyrier i sina hemländer. Insamlingen 

har ett fristående postgirokonto. Postgironumret är 28 31 66 – 7. Det 10-kronan nu främst riktar in sig på är assyrierna i Irak. 

Vi behöver Din hjälp med att sprida information om projektet ”10 kronor till Assyrien”! 

Genom dessa rader har jag velat peka på att Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, sammanfattningsvis anser att 

 

- folkmordet, Seyfo, skall erkännas 

- assyrierna skall erkännas som ett folk 

- de kristna i Mellanöstern, assyrierna och andra kristna minoriteter, måste få skydd i en egen zon under FNs beskydd 

- Västvärlden, FN, EU, Sverige och andra länder och Världens kyrkor måste gemensamt protestera och engagera sig i det 

som assyrierna och andra kristna minoriteter idag utsätts för i Irak. Det går inte att blunda längre. 

- alla assyrier i första hand i Sverige skall engagera sig i projektet ”10 kronor till Assyrien” 

 

Det gäller att handla snabbt. Det är nutiden och framtiden som gäller. En framtid som också måste bygga på det förgångna 

om man skall kunna blicka framåt Och enda sättet till framgång är samverkan! I arbetet för framtiden är Du viktig! Oerhört 

viktig! 

Till sist önskar jag ett verkligt gott nytt år till er alla personligen och till hela det assyriska folket! 

 

Margareta Viklund,  

ordförande för Svenska Kommitté för Assyrier 
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Två representanter från ADO i Syrien var på besök i 
Sverige under år 2004. BKF bjöd in  de till föreningen 

för att få information om ADO:s verksamhet 

 

 

 

ADO firar 47:e års jubileum 
 

 

 

BKF har fått inbjudan från ADO att närvara sig på 47:e års jubileum som  ska vara torsdagen den 15 juli kl. 

20.00 på Assyriska kulturhuset i Södertälje. I samband med detta publiceras här nedan BKF:s brev till ADO. 
 
Till: Assyriska Demokratiska Organisationen Sveriges Sektion 

 

Shlome u Hubo 
Tack för inbjudan till ADO:s 47:de jubileumsfirandet.  
Bethnahrin kulturföreningen i Botkyrka betraktar ADO som den 

första Assyriska organisation som bildades,  som började kämpa 

för Assyriernas historiska, nationella, kulturella och språkliga 

rättigheter i våra hemländer - Bethnahrin. 
ADO har sedan bildandet varit förebild och den drivande kraften 

för den assyriska rörelsen  i både våra hemländer och diasporan. 

Samt bidragit till att många assyriska organisationer bildats för 

att senare öka sina mål för att  göra anspråk på tretorriella, 

autonoma och federala självstyre på sina hemländer. 
Det är just p.g.a. detta kan vi med stort övertygelse kalla ADO  

Moderorganisation  till samtliga assyriska organisationer som har 

bildats de senaste decennierna.  
Bethnahrin kulturföreningen i Botkyrka  stödjer både  ADO och 

de övriga assyriska organisationer i sin kamp för assyriernas 

nationella och mänskliga rättigheter i sina hemländer och 

samtidigt önskar alla våra organisationer – ADO i spetsen, 

stora framgångar i kampen för assyriernas  

rättigheter genom en enad FRONT världen över. 

Aziz Poli, ordförande 

 

 

Hallunda-Norsborgs föreningsråd under 2004 
 

Av: Marianne Bergquist 

       Ordförande för Ha/No föreningsrådet 

 
Hallunda-Norsborgs föreningsråd består av ett antal föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet förlagt till området. 

Föreningarna representerar många olika verksamheter och intressen såsom idrott, musik, dans, teater, politik och 

trädgårdsodling. Några har som syfte att vara en mötesplats för medlemmar med en gemensam etnisk bakgrund. De allra 

flesta erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar. 

Styrelsens ledamöter, som träffas till möte en gång i månaden, kommer från föreningar med olika inriktningar. Dessutom 

finns medlemsmöten där många föreningar brukar vara representerade. Där har under året bl. a diskuterats behovet av olika 

fortbildningar. 

Utifrån dessa önskemål har under tre veckoslut arrangerats välbesökta föreningsutbildningar i kassör, arkivering samt 

presentationsteknik. En studiecirkel i att göra en hemsida för  föreningen startar under januari. Det har varit mycket positivt 

för deltagarna att mötas till fortbildning med olika föreningar. Man har fått kunskap om att det finns föreningar som man inte 

kände till och hittat områden där man kan hjälpa varandra. 
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BKF:s medlemmar under Föreningsdagen tog en 

aktiv roll och genomförde några aktiviteter. 

 

Pröva på-veckor för skollediga barn och ungdomar anordnades i början  av sommarlovet av ett några föreningar. Dessa fick 

ekonomiskt bidrag från föreningsrådet för de extra utgifter denna verksamhet medförde. 

 

Föreningsrådet finns representerat i Områdesgruppen i Hallunda-Norsborg och deltar i de gemensamma aktiviteter som 

anordnas i området. ”Helt, rent, snyggt, tryggt”- kampanjen i slutet av våren var ett av dessa evenemang där föreningsrådet  

deltog genom att hjälpa till med informationsspridning. I detta syfte samarbetar rådet med skolorna i området.  

 

I september anordnades årets Föreningsdag. Den var planerat att som 

vanligt äga rum i tält längs gångstråket mellan Hallunda och Norsborg. 

Tyvärr gjorde regnvädret att vi fick flytta in i Folkets Hus och gick 

därmed miste om en del publik men nästan 20 föreningar presenterade 

sin verksamhet och några bjöd på musik- och dansunderhållning för 

dem vågat sig ut i regnet. 

 

Föreningsrådet disponerar en lokal där föreningar som inte har egen 

lokal kan förlägga sina aktiviteter. Fem föreningar har under året haft 

regelbunden verksamhet varje vecka där, i  huvudsak riktad till barn. 

En förening har regelbundet sina styrelsemöten där. Dessutom finns 

möjlighet att boka in sig för olika enstaka evenemang. 

De föreningar som regelbundet brukar lokalen samlades till en städdag 

i augusti. 

 

Genom medlemsmöten, Föreningsdagen, sambruk av lokalen och 

framför allt genom de utbildningar som anordnats har de olika 

föreningarna fått möjlighet att träffas och lära känna varandra och varandras verksamheter. Det är idag oerhört viktigt för 

vårt område att medlemmarna i de olika föreningarna möts för att utvecklas tillsammans och stötta varandra i stället för att 

motarbeta varandra. 

 

 
-Ett stort bidrag till BKF 

 
BKF är medlem hos ABF sedan flera år. Medlemskapet har medfört med sig stora bidrags och utvecklingsmöjligheter till 

BKF. Alla föreningar har möjlighet att utnyttja de möjligheter och resurser som ABF har  -  om föreningen  är beredd att ta 

del av dessa möjligheter! 

För att kunna utnyttja  dessa resurser bör föreningarna skapa en välorganiserad verksamhet. Man bör planera verksamheten 

på så sätt att man ska kunna planera även studiecirklar som är anpassade till den verksamhet som föreningen har planerat. 

Studiecirklarna bidrar till verksamhetens utveckling samt utbildar de personer som är engagerade i föreningen.  

Ett annat område där föreningen kan hämta ekonomiska resurser är de kulturaktiviteter som föreningen anordnar. Man kan få 

bidrag för alla kulturarrangemang  underförutsättning att man planerar aktiviteterna i samarbete med ABF. Dessa bidrag 

förstärker naturligtvis föreningens ekonomi. 

BKF har under verksamhetsåret 2004 ökat antalet studiecirklar, kulturprogram. Antalet studiecirklar har varit 40st. som 

motsvarade 2830 studietimmar Medan kulturprogrammen i olika ämnen har varit 25 st.  

Förutom dessa har BKF bedrivit cirkelledarutbildning med 14 -16 deltagare vars cirkelledare var Danne Karlsson som hade 

utsetts av ABF. Den på gick hela 2004 – 1 gång i månad. Planeringskonferensen som tog 3 dagar arrangerades den 15 maj i 

BKF lokaler samt 20-21 maj   på båten, var en annan välorganiserad verksamhet som slutade med stor framgång i många 

avseende. Samtliga kostnader finansierades med bidrag från ABF. (Du kan läsa mer om konferensen i denna bok) 

Projektledarutbildning som arrangerades av ABF i Nynäsgården den 20-21 november var en utbildning som var mycket 

givande. BKF hade sedan flera år föreslagit ABF att anordna en sådan utbildning. 

Ett annat viktigt område som BKF har  visat intresse är ABF´s årsmöten. Det är inte omöjligt för BKF  att i framtiden  

representeras  i ABF´s styrelse. 
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Sammanfattning 

BKF har under verksamhetsåret 2004 Bedrivit 25 kulturprogram i olika ämnen, 40 studiecirklar, en planeringskonferens, 

cirkelledarutbildning samt projektledarutbildning. Alla dessa aktiviteter motsvarade 3012 studietimmar med 1678 deltagare. 

Den erhållna bidraget från ABF uppgick till ca. 78.000 kr. för år 2004. 

Det är BKF´s förhoppning att samarbetet fortsätter med ökande takt så att antalet aktiviteter  ökas i framtiden. 

 

 

 Ett år efter regimens fall–ännu ingen fred i sikte  
 

 Det har nu gått över ett år sedan Saddam Husseins regim föll. Kriget i Irak har på flera sätt varit ett bakslag för USA 

och Storbritannien, men också för freden och demokratin i regionen. De omtalade massförstörelsevapnen, som var 

huvudmotivet till kriget, har inte hittats. Den allt mer uppenbara maktpolitik som USA driver i mellanöstern står i 

skarp kontrast till de långsiktiga behoven av stabilitet och demokrati i regionen.  

 Den rådande osäkerheten och stridigheterna i landet har öppnat upp för nya konfliktdimensioner. Avsaknaden av en 

demokratisk politisk infrastruktur har bidragit till att den internationella terrorismen funnit en ny bas för att angripa 

oskyldiga. Därigenom har våldsamheterna i landet förstärkts.  

 Den nya irakiska konstitutionen antogs efter långa förhandlingar mellan landets olika etniska grupper. Svårigheter och 

motsättningar mellan olika grupper under förhandlingsprocessen vittnar om att vägen till en legitim regim lär bli lång 

och problematisk. I värsta fall kan det rentav resultera i att Irak utvecklas till en ny krigszon, som i sin tur kommer att 

har negativ påverkar på utvecklingen i hela mellanöstern. 

Under rådande omständigheter är det oskyldiga människor och minoritetsgrupper som hamnar i kläm. Framtiden för 

Iraks 1,2 miljoner assyrier är högst osäker. Efter årtionden av förtryck och fördrivning, har det senaste året inneburit 

nya attacker mot landet största kristna folkgrupp. Flickor har rövats bort, familjer tvingas på flykt och assyriernas 

politiska företrädare är ständigt en målgrupp för de rivaliserande grupperna i landet. Ett säkert och demokratiskt Irak 

kan enbart byggas på principen om lika behandling för alla grupper. Den federala lösningen förutsätter att också 

assyrierna, landets ursprungsbefolkning, omfattas av ett självstyre som garanterar gruppens kulturella och politiska 

överlevnad i Irak. 

 Vägen till fred går via det irakiska folket, FN och Bryssel! FN måste få ett tydligare mandat I Irak, samtidigt som EU 

tar aktivare ställning med insatser i det konfliktförebyggande arbetet i landet. Irak behöver helt enkelt en alternativ 

ordning och stöd. Det är nödvändigt att den socialdemokratiska regeringen i Sverige intar en medlande roll för att få 

med EU i uppbyggande av ett demokratiskt Irak. 

 

Fred och frihet för Iraks folk! 

Självstyre för assyrierna! 

Asyl för assyriska flyktingar i Sverige! 

Erkänn folkmordet (Seyfo) på assyrierna! 

Stöd assyrierna i hemlandet! 

 

Assyriska Riksförbundet i Sverige, Assyriska Demokratiska Organisationen, Assyriska Ungdomsförbundet 

Assyriska Kvinnoförbundet , Assyriska Demokratisa Rörelsen, Assyriens Befrielse Partiet, Bethnahrin 

Kulturföreningen i Botkyrka 

 

1 maj  2004 

 

 

AUF-Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige 

AKF-Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige 

ADS-Assyriska Distriktet i Stockholm 
(Tyvärr ingen text har kommit från dessa organisationer) 
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Kansliet är centrum för hela verksamheten i föreningen. 
I Förgrunden Ninos Poli och George Aydin är 

djuptangagerade i dataarbete i kansliet. 

 
 

 

 

Bethnahrin kultur förening i Botkyrka – BKF   

år  2005/2006 
 

Årsmöte 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls under februari/mars månad en gång om året.  

Styrelsen, styrelsemöten varje vecka 

Styrelsen väljs vid årsmötet som kommer att hållas under mars 2005. Styrelsemöten hålls en gång i månad 

eller när det finns behov dock måste  de hållas mins 6 gånger under verksamhetsperiod. 

Presidiet 

Presidiet i föreningen håller sina möten en gång i veckan liksom gångna åren. Möten är öppna för alla 

medlemmar. Presidiets ansvarsområde är att diskutera de punkter som framgår i dagordningen, hjälpa till 

med värkställande, 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 som råder i samhället. Tack 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 styrelsen för att 

fatta det slutgiltiga besluten.   

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, genomföra 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, bör en 

välfungerande kansli finnas tillförfogande, i annat fall 

risken är stor att man tappar kontrollen för hela 

verksamheten. 

Sedan hösten  2003  har samtliga sektioner i 

föreningen gemensam kansli vilket gör att det är mera 

praktisk att sköta all administrationsarbete samt ha 

bättre samarbete sektioner emellan. 

Personal – bufféverksamhet 

Personalen ansvarar för bufféverksamhet/försäljning 

och går under styrelsen med egna - av styrelsen 

utsedda ansvariga. Deras kontakter ska vara med  

personalansvariga och tillsammans sköta buffé och övriga verksamheten som fastställs av de ansvariga i 

enlighet med  föreningens riktlinjer och behov. 
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Övriga verksamhet 
Verksamhet som genomförs under ledning av styrelsen och presidiet - förutom ovannämnda – kommer 

under verksamhetsåret bestå av bl.a. följande aktiviteter: 

Fester/samkväm, kurser, föreläsningar, Samarbete med andra föreningar, Deltagande i fester, 

festivaler och demonstrationer, Deltagande i olika arrangemang i området, Projektverksamhet, 

Sommarläger, Årlig planeringshelg 

Kvinnosektion 

BKF har vid årsmöte 2003 beslutat att avskaffa särskild styrelse för sektionen och därmed det ordinarie 

årsmötet för sektionen för att välja egen styrelse. I stället har huvudstyrelsen utsett en kommitté av tre 

kvinnor som ingår i huvudstyrelsen som skall ansvara för kvinnoverksamheten som sådant. Detta för att 

minska de byråkratiska onödiga arbeten för flera kvinnor i föreningen. Eftersom många kvinnor i BKF är 

redan aktiva och genom huvudstyrelsen och presidiemöten planerar och genomför aktiviteter som berör 

kvinnorna i BKF. Sektionens planerade aktiviteter för åren 2005/2006 är följande: 

Studiecirklar, Söndagsverksamhet, Teater, Föreläsningar, Matlagning, Filmvisning, Möten 

Samkväm, Fester, Simning, Barn- och fritidsverksamhet, Öppna diskussioner (aktuella ämnen), 

Sportlovsaktiviteter, Kvinnodagen, Morsdag, Syverksamhet 

Ungdomssektion 

Håller sitt årsmöte under mars där den väljer en styrelse för att ansvara  och planera ungdomsverksamheten 

inom BKF. För att kunna vara mera effektiv har sektionen två grupper/kommittéer 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 2003/04, liksom kommande 

verksamhetsperioden räknar sektionen att öka effektiviteten i verksamheten tack vare denna arbetssätt.  

 

Ungdomspresidiet 
Även ungdomssektionen har upptäckt fördelarna med att hålla sina egna presidiemöten varje vecka. Sedan 

hösten 2003 har sektionen hållit presidiemöten varje tisdag kl. 18.30 och intresset har varit stort. Allt tyder 

på att sektionen kommer att hålla dessa möten i många år framöver. Men under hösten 2004 har styrelsen 

beslutat att hålla dessa möten en gång i månad då det visade sig att var tillräckligt för att använda övriga 

tiden för mera praktiska uppgifter. Sektionens planerade verksamhet: 

Veckoslutskurser, Samkväm, Fotbollskvällar (championslegeua matcher), Föreläsningar, Studiebesök, 

Läxhjälp, Barnverksamhet, Disco-verksamhet, Folkdans och teater verksamhet, Musikskola (kurser i olika 

instrument), Internet café, Sommarläger, Öppen verksamhet, Filmvisning, Bio- biljard- bowling, Möten, 

Deltagande på tävlingar och turneringar, Skidresa 

Idrottsverksamhet som är planerad under år 2005/2006 

Herr seniorlag i fotboll div. 6 (Assyriska Botkyrka  FF, seriematcher) 

Dam fotbollslaget som är bildat hösten 2003 är sektionens bästa verksamhet. Detta har redan skapat ett 

utökat verksamhet inom idrott hos unga flickor. 

Båda lagen är anmälda hos fotbollsförbundet och kommer att hålla sina träningar och hemmamatcher i 

Brunna IP även kommande åren 2005/2006. Både lagen har planerat att även genomföra: 

Träningsläger, Olika kurser inom fotboll för resp. uppdragstagare, Simträning, Picknick verksamhet efter 

varje hemmamatcher (bjuda alla medlemmar), Övriga förekommande aktiviteter under året. 

 

Projektet ”Även Flickorna  kan spela fotboll” ADP-projektet 
Hösten  2004 har Stockholms Fotbollsförbundet beviljat Assyriska Botkyrka Damlaget ett bidrag på 75.000 kr 

inom ramen ab Handlaget år 2 för att under perioden  augusti 2004-augusti 2005 satsa på flickfotboll inom BKF. 

Syftet med projektet är att inom ett år satsa på flickfotboll för att öka Damlagets medlemmarnas kunskaper inom 

så väl fotboll som administration för att skapa en välfungerande organisation för att på så sätt sätta en stark grund 

för denna verksamhet samt öka möjligheterna för kommande generationen. Det är tänkt att  även för handlaget år 

3 ansöka om bidrag för att fortsätta verksamheten under år 2006. 
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Innebandy, Pingis, Badminton 

Verksamheten pågår i form av öppen verksamhet. Syftet är att organisera verksamheten och utifrån 

deltagarnas möjligheter anordna tävling sinsemellan och med övriga samarbetsföreningar. 

Basket och Volleyboll 

Deltaga på Assyriska ungdomsförbundets basket och volleyboll turneringar med en eller två lag. 

Simning och vattengympa 

Anordna simning och vattengympa till olika ålderskategorier. Deltaga vid Babylon Cup – anordnad av AUF 

 

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 2005/2006 bedrivas med ökad antal. 

 

Teaterverksamhet 
BKF räknar med att genom sina sektioner – i spetsen kvinnosektionen och genom projektverksamhet 

bedriva teaterverksamhet även år 2005/2006. 

Musik kurs 

2 dagar i veckan. För de barn som anmäler sig. Föreningen har egna instrument och planerar att skaffa även 

flera olika – även orientaliska instrument. 

 

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. 

 

Cirkelledarkurs  
Kommer att hållas en gång i månad i samarbete med ABF 

 

Öppen verksamhet 
I föreningens lokaler finns möjlighet att spela olika spel för olika åldersgrupper. Dessa är 

följande: Pingis, biljard, fotbollsspel, dart, Playstation, datorer, Internetservice, schack, backgammon m.m. 

 

Samarbete   
På grund av medlemskap och samarbete med nedannämnda organisationer kommer BKF att fortsätta 

genomföra aktiviteter i olika slags och sammanhang även under 2005/2006. Detta kommer liksom gångna 

åren innebära många möten med många timmars aktiviteter vilket bör hänsyn tas vid detaljplanering av 

föreningens övriga verksamheter. 

 

Assyriska riksförbundet i Sverige - ARS 

Assyriska Ungdomsförbundet – AUF 

Assyriska Kvinnoförbundet - AKF 

Assyriska Distriktet i Stockholm – ADS 

Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm - AUDS 

Svenska Kommittén för Assyrier – SKA 

Assyriska Befrielse Partiet - GFA 

Arbetarnas bildningsförbund - ABF 

Fittja och Hallunda/norsborgs föreningsråd 

Dr. Meleks Hemlandsfond 
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BKF budget 2005/2006 

 

BKF budget även för nästa år är så pass omfattande att den i sig talar om hur 

planeringen av verksamheten kommer att se ut! Å 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 utanför föreningslivet.  

 

 

  

Utgifter/kostnader:  

 

Hyra & elkostnader                                              270.000 

Löner och sociala avgifter                                           1.163.000 

Personalförsäkringar (Fora)                            40.000 

Förbrukningsmaterial                                     10.000 

Kontorsmaterial, brev, porto                   75.000 

Bidrag/bistånd till organisationer/individer                    20.000 

Medlemsavgifter till organisationer                                     5.000 

Ungdomssektion/ungdomsverksamhet                        50.000 

Idrottskostnader                                             80.000 

ADP-Assyriska Damlagets Projekt                         68.000 

Sommarläger                                                55.000 

Prenumerationsavgifter                                                  1.500 

Telefon, bredband, hemsida                                   30.000 

Företagsförsäkring                                                   2.800 

Litteratur, kassetter, cd                                                  6.000 

Post –och bankgirokostnader                                        2.800 

Övriga kostnader (varor, mat, läsk, bufé  mm)             75.000 

   

Totala utgifter/kostnader                                            1.884.100 

 

Intäkter 

  

Medlemsavgift                     80.000 

Idrottsaktiviteter               25.000 

Städning             84.000 

Lokaluthyrning            10.000 

Fester             30.000 

Buféförsäljning           35.000 

Böcker, kassetter, cd          25.000 

ADP-Assyriska Damlagets Projekt       68.000 

Statliga lönebidrag                            1.050.480 

Aktivitetsbidrag från ABF         80.000 

Övriga bidrag och ers. för genomförda aktiviteter                        120.000  

 

Totala Intäkter                                                            1.607.480 

 

 

Underskott – skr.                            – 276.620   
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    Tema:1  
 

Folkmordet på Assyrier - Seyfo  
 
 

Glöm inte den etniska rensningen 

av assyrier 

Margareta Viklund, 
ordförande för Svenska Kommittén för Assyrier,  
f d riksdagsledamot för kd 

 

Med anledning av 10-årsminnet av folkmordet i Rwanda kan det finnas anledning att påminna om att 

regeringen i början av året anordnade den fjärde och sista internationella konferensen om Förintelsen med 

rubriken: Stockholms Internationella Forum 2004 – Förebyggande av Folkmord; Hot och Ansvar.  

Bakgrunden till konferensen var folkmordet under andra världskriget med förintelse av cirka sex miljoner 

judar förutom romer och andra. Vid krigets slut sa man att något sådant som Förintelsen aldrig någonsin 

mer skulle få äga rum. Trots detta är listan på folkmord som ägt rum under 1900-talets andra hälft lång, 

med Balkan och Rwanda som de mest uppmärksammade exemplen.  

Mindre känt är det organiserade våldet mot kristna minoritetsgrupper i det osmanska imperiet vid tiden för 

första världskriget, då runt en miljon armenier och en halv miljon assyrier/syrianer/kaldéer mördades eller 

fördrevs från sina hem. Händelsen, som benämns seyfo, har satt djupa spår i de kristna minoriteternas 

kollektiva medvetande i Mellanöstern och Turkiet, samtidigt som frågan alltjämt är känslig i dagens Turkiet, 

det osmanska väldets efterföljarstat.  

Turkiets företrädare Tomur Bayer pekade bland annat på att konferensen i Stockholm var en framåtriktad 

konferens som lutade sig mot 1948 års FN-konvention om vad som är folkmord. Med utgångspunkt i detta 

synsätt uppfattas därför inte heller seyfo som ett folkmord av det moderna Turkiets företrädare.  

I en strikt juridisk mening har man naturligtvis rätt. Däremot kan det finnas anledning att diskutera om inte 

seyfo i moralisk/etisk mening är att betrakta som ett folkmord. Oavsett vad man kommer fram till, går det 

däremot aldrig att bortse från att seyfo faller under beteckningen etnisk resning.  

Märkligt nog inkluderade inte ens armeniernas företrädare premiärminister Andranik Margarian i sitt tal 

assyrierna i folkmordet 1914–1918 i Turkiet. Däremot berömde premiärministern olika europeiska länder 

som erkänt och fördömt folkmordet på armenierna. Belgien, Frankrike, Grekland, Italien och Schweiz 

nämndes. 

Jag vill påstå att det etniska våldet mot de kristna minoriteterna alltjämt pågår i Turkiet, men också i dess 

grannländer. Därför är det märkligt att assyrier/syrianer/kaldéer inte nämndes i något sammanhang under 

konferensen. Inte ens i sådana sammanhang där det folket borde ha nämnts. Varför kan jag inte förklara, 

men jag vill gärna hoppas och tro att det rör sig om okunskap och inte om en medveten strategi. 

 

I Sverige finns 60 000–80 000 assyrier från Turkiet, Irak, Iran, Syrien och andra länder i Mellanöstern. 

Assyrier har också flytt till USA, Kanada, Australien därför att de hotas, trakasseras, förföljs, misshandlas, 

fängslas, bestjäls på sin egendom och sina mänskliga rättigheter. De förföljs därför att de är assyrier bland 

araber, turkar, kurder och andra folk. De flesta assyrier bekänner sig också som kristna i länder där kristna 
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förföljs ända till döds för sin tro och kristna tillhörighet. I Irak finns i dag cirka 1,5 miljoner assyrier. Vid 

kontakter med assyrier i Irak har framkommit att de fått det bättre sedan Saddam Husseins regim föll. Men 

de upplever också att deras existens hänger på en skör tråd mellan olika extremistgrupper, stridigheter och 

maktkamper mellan olika muslimska grupperingar.  

Sverige är i den situation som nu råder i Irak en viktig aktör i återuppbyggnaden. Det gäller såväl ekonomi, 

industrietablering och humanitära insatser som demokratiutveckling. I det sammanhanget är det angeläget 

att regeringen inte enbart tar parti för kurderna utan också har fokus på de kristna minoriteternas situation. 

Under åren 1998–2002, då jag som kristdemokratisk riksdagsledamot i olika sammanhang lyfte fram de 

kristna minoriteternas situation, uppfattade jag en tydlig vilja från framförallt dåvarande utrikesminister 

Anna Lindh att driva dessa frågor. Det är därför än mer angeläget att regeringen nu håller fast vid och 

utvecklar de tankar som Anna Lindh gav uttryck för i debatten i riksdagen, i Turkiet och i den konkreta 

situationen i Irak.Det är vidare viktigt att regeringen lyfter fram de kristna minoriteternas situation i EU, och 

då inte minst i förhållande till EU-aspiranten Turkiet, samt i FN. En förutsättning för att få en hållbar positiv 

utveckling, fred och demokrati är att USA överlämnar ansvaret för Iraks stabilisering till FN. EU måste också 

villkora sin medverkan under FN:s paraply med att USA lämnar Irak. En huvudtes i sammanhanget är full 

respekt för rättvisa och skydd för minoriteter samt att kvinnors rättigheter tas till vara. 

Ett sätt att sätta kraft bakom de ord som uttalades vid den internationella folkmordskonferensen är att 

regeringen tar sitt fulla ansvar för framförallt de kristna minoriteternas situation i dagens Irak. Risken är stor 

att de, som så ofta förr, hamnar mitt emellan stridande muslimska grupper och attackeras från olika håll. 

Det ansvaret handlar om att påverka FN, USA och dess allierade att etnisk diskriminering på inga villkor får 

tillåtas. Detta är speciellt viktigt nu när Iraks framtida organisation och politiska struktur håller på att byggas 

upp.  

 

Det är också dags att FN:s konvention om folkmord, som antogs 1948, ska gälla för alla de folkmord som 

skett under hela 1900-talet. Folkmorden 1915–1918 i Turkiet på armenier och assyrier/syrianer/ kaldéer 

måste erkännas som folkmord. Världens länder måste med FN:s hjälp, erkänna den etniska diskriminering 

och massaker som ägde rum i framförallt i Turkiet under åren 1915–1918 då cirka 1 miljon armenier och 

cirka 500 000 assyrier blev etniskt förföljda och dödade.  

Dagen,   2004-04-16 

Genocides Against the Assyrian Nation 

4138 - 6747 (612 B.C. - 1999 A.D.) 

Introduction 

 
The 7th of August has been designated as a Memorial Day for Assyrian Martyrs. Although this observance is of a comparatively recent 

date, it has gained widespread acceptance among the Assyrian people. And this is justly so. Every nation needs to have a day set aside for 

the remembrance of those who gave their lives for the preservation of their cultural and ethnic identity. This is especially important for 

the Assyrian Nation; for no other people (as the following pages will show) have given so many martyrs in the defense of their national 

and ethnic rights.  

Throughout our long history, each time an Assyrian man, woman, or child stood up against their oppressors and refused to give up their 

religion, language, or national existence, our nation as a whole was pulled one step back from the abyss of extinction! Yes! This is true, 

even if the immediate consequences of such actions were destruction and death. Our martyrs form the core of our history. They are the 

one who bravely and selflessly defended our existence, even to the point of giving up their own lives, so that we could continuously have 

before us examples of self-sacrifice which would serve to encourage us to preserve ourselves and our culture for future generations.  

The legacy of our martyrs is a sacred obligation for each and every one of us, their children, to defend and protect our cultural national 

existence, even as they have done. But now we are faced with a difficult question: have we Assyrians at the present time lived up to this 

obligation? We do not raise this question here to give an authoritative yes or no answer. It is clear that some Assyrians do indeed live up 

to this obligation, while others do not. It is also true that some Assyrians fulfill this obligation more thoroughly than others. Our purpose 

here is to point out some problems and issues the solutions and understandings of which will help all Assyrians in fulfilling their 

obligation.  
Martyrs Day was originally meant to commemorate the massacres of Assyrians in Iraq in 1933. Gradually, we Assyrians have realized 

that there have been many instances in our history of massacres and persecutions which equaled or surpassed Simel in importance. 

Consequently, there is a greater emphasis in current observations on commemorating all the martyrs of our history. The development of 

the 7th of August into a Memorial Day for all Assyrian martyrs is important and beneficial. Such a development will lead to greater unity 
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within our nation. Each of our churches, villages, and tribes have memorials for their own particular saints and martyrs. We must develop 

the 7th of August into a Memorial Day for all of these martyrs, so that we can bring the children of this nation together as a single entity 

to commemorate these people and events.  

To this end, we have brought together in this booklet as many accounts of the persecutions and martyrdoms of our people as we could 

find. We are very aware of the fact that these accounts are but a pale shadow of the reality of our history. Unfortunately, our sources are 

limited and we make no claim to have treated these subjects in an original and exhaustive manner. Our aim is to bring together in one 

small booklet a variety of accounts so that those who have never known of them will now be informed, and others who are aware of them 

may be encouraged to search out and discover more information about our martyrs for the benefit of the present and future generations.  

When we think of martyrs and retell their stories, it is often customary to mourn them and the events of their lives. We are saddened and 

overcome with grief, bitterness, and despair at their sufferings. This type of commemoration is one of passive mourning. While it fulfills 

an important human need, it also brings with it the danger of adopting a passive and indifferent attitude. But our martyrs were rarely 

passive or indifferent! It is necessary for us to turn away from a passive commemoration of our dead to an active celebration of their 

triumphs. In the light of their sacrifices, we must make a firm commitment to understanding, developing, and preserving the cultural and 

national values for which our martyrs gave their lives. This is the only fitting way to commemorate our martyrs. Instead of weeping over 

the loss of their lives, we must become determined to preserve the very things for which they gave up their lives.  

Finally, it may be thought by some that the greatest threat to the preservation of our nation and culture is the loss of our lives and our 

property. The lesson of our martyrs is that this is simply not true. The swords and guns of our oppressors cannot kill our culture or our 

love of our nation. Rather, persecutions tend to strengthen our attachment to these. Killing, raping, and plundering can weaken these 

things, but they can never completely destroy them. There is only one thing which can destroy our cultural and national existence, and 

that is the indifference of our own people. Nothing an outsider can do will ever permanently harm us, but the attitude of indifference and 

neglect on the part of many of our own people to our culture and national life will surely be the cause of its extinction.  

On this Assyrian Martyrs Day, and on every one to come, let us dedicate ourselves to the struggle of preserving our culture, our language, 

and our nationhood in unity and harmony with our fellow Assyrians. Let us be worthy of the example of our martyrs. Let us honor their 

memory in this most suitable way by preserving the very ideas and values for which they died.  

Glory and honor to our Assyrian martyrs and their beloved nation now and for all time.  

The Ashurbanipal Library Committee, 1989 

From The Fall of Nineveh to the Rise of Islam 
612  B.C.  
A combined force of Medes, Scythians, and Babylonian sieged Nineveh, the capital of Assyria, and felled the city within three months. It 

is unknown how many Assyrians died in this final battle of the Assyrian Empire, but the losses must have been considerable.  

107 A.D.  
The Parthian king Xosroes murders the second bishop of Arbela (modern Arbil) in the buffer state of Adiabene. The state was invaded 

soon after by the Romans in 115 A.D. and named "Assyria". (The chronicle of Arbela, translation by Mingana 1907)  

Good Friday, 339 A.D.  
The persecution under king Shapur lasted for forty years, and it was very severe. The following is a description of the massacres that took 

place on Good Friday, A.D. 339:  

". . .The first 'Firman' of persecution was issued, ordering all Christians [Assyrians] to pay double taxes, expressly as a contribution to the 

cost of a war in which they were taking no share, the Catholicos being ordered to collect the same. The special order may have been a 

kind of test for Mar Shimun, but there was nothing unusual in the government thus dealing with the melet through its recognized head. In 

any case, Shimun refused to obey the order, on the double ground that his people were too poor, and that tax collecting was no part of a 

bishop's business. On this it was easy to raise the cry, 'he is a traitor and wishes to rebel'; and a second Firman was issued, ordering his 

arrest and the general destruction of all Christian churches. Shimun was arrested at Seleucia, the Court being then at Karka d'Lidan (i.e., 

Susa), and in the leisurely fashion characteristic of Eastern justice, was allowed to collect his flock and to take a last farewell of them, 

before being conducted, with several colleagues, to what all foresaw would be his death. All gathered to receive the solemn blessing 

which a contemporary writer has preserved for us: 'May the Cross of our Lord be the protection of the people of Jesus; the peace of God 

be with the servants of God, and establish your hearts in the faith of Christ, in tribulation and in ease, in life and in death, now and 

forever more." The story of his martyrdom has been told by able writers, to whom we may refer for the moving tale of Shimun's 

interviews with the king; of the fall, penitence and triumph of Gushtazad the eunuch; of the offer of freedom, both for himself and for his 

melet, made to the Catholicos, if he would consent to adore the sun but once; and of the personal appeal of the King to him to yield, by 

memory of their friendship. The last scene took place outside Susa, on the morning of Good Friday, 339; when the Catholicos, five 

bishops, and about one hundred clergy sealed their testimony together, Shimun being last to die. To him it was given to die for both of 

the two noblest causes for which a man may lay down his life -- for his faith in God, and for his duty to his people." (An Introduction to 

the History of the Assyrian Church, P. 64)  

The Greek historian Sozomen says of the above incident:  

"When, in course of time, the Christians increased in number, assembled as churches, and appointed priests and deacons, the Magi 

became deeply incensed against them. The Jews were likewise offended. They therefore brought accusations before Shapur, the reigning 

King, against Shimun, who was then metropolitan of Seleusa and Ctesiphon, the royal cities of Persia, and charged him with being 

friends of the Caesar of the Romans, and with communicating the affairs of the Persians to him. Shapur believed these accusations, and at 
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first imposed intolerably oppressive taxes upon the Christians. He appointed cruel men to exact these taxes, hoping that by being 

deprived of the necessities of life, and by the atrocity of the tax-gatherers, they might be compelled to abjure their religion-for this was 

his aim. Afterwards, however, he commanded that the priests and ministers of God should be slain with the sword. The churches were 

demolished, their vessels were deposited in the Treasury, and Shimun was arrested as a traitor to The Kingdom and religion of the 

Persians. In this way the Magi, with the cooperation of the Jews quickly destroyed the house of prayer. Shimun was arrested, bound with 

chains, and brought before the King. There he showed clearly the excellence and firmness of his character; for when Shapur commanded 

that he should be led away to the torture, he did not fear, and refused to prostrate himself. The King, greatly exasperated, asked why he 

did not prostrate himself, as he had done formerly. Shimun replied that he had not formerly been led away bound, in order that he might 

abjure the truth of God. When he had finished speaking, the King commanded him to worship the sun. He promised, as an inducement, 

that he would bestow gifts upon him, and raise him to honor; but on the other hand he threatened that, if he did not comply, he would 

destroy him and the whole body of the Christians as a punishment. When the King found that promises and menaces were alike 

unavailing he remanded him in prison. The following day, which happened to be the sixth day of the week, and likewise the day on 

which, because it came immediately before The festival of the resurrection, the annual memorial of the Passion of the savior is 

celebrated, The King issued orders for the decapitation of Shimun; for he had been again brought to the palace from the prison, and he 

had reasoned most boldly with Shapur on points of doctrine, and had expressed a determination never to worship either the King or the 

sun. On the same day, a hundred other prisoners were ordered to be slain. Shimun saw their execution, and last of all he was put to death. 

Among the victims were bishops, presbyters, and other clergy of different grades." (Patriarch, Shah, and Caliph, pp. 25.)  

When Shapur died, in 379, the persecutions, for the most part, died with him. The forty years of terror saw 16,000 Assyrians,  whose 

names were known and recorded, killed, and an immense number of Assyrians whose martyrdom was unrecorded  

448 A.D.  
One of the most horrifying massacres occurred in the year 448, in modern day Kirkuk. The King Yasdegerd II began a wave of 

persecution of Assyrians (and Armenians, in Azerbaijan) throughout Persia. A massacre of ten bishops and 153,000 clergy and laity took 

place, ". in several consecutive days of slaughter on the mound of Karka d'Bait Sluk (Kirkuk). Local tradition still asserts that the red 

gravel of the hillock was stained that color by the martyrs' blood, and the martyrium built over the bodies remains to this day." 

(Introduction to the History of the Assyrian Church, pp. 138). The place where this massacre occurred, to this day, bears the name of the 

Persian executioner, who was led by the sight of the endurance and faith of the people he was butchering to believe that their faith must 

truly be from God, and who joined them in their confession, and fate -- Tamasgerd was baptized in his own blood (ibid, pp. 139).  

November, 519 A.D.  
Early in the sixth century a young Jewish king rose to power in the Kingdom of Himyar (present day Yemen). This king, Yusuf As'ar, 

began a brutal massacre of the Assyrians who were living in that kingdom. These massacres did not escape the attention of the rest of the 

Assyrians; the martyrdoms in one town, Najran, particularly caught the attention of the public. Here are some descriptions:  

The Burning of the Church  
"The Jews amassed all the martyrs' bones and brought them into the church, where they heaped them up. They then brought in the priests, 

deacons, subdeacons, readers, and "sons and daughters of the covenant", and laymen and women as well -- whose names we shall give at 

the end of our letter. They filled the church up from wall to wall, some 2000 persons according to the men who came from Najran; then 

they piled up wood all around the outside of the church and set alight to it, thus burning the church along with everyone inside it. Some 

other women who had not been seized at the time, on seeing the church in flames with priests and "members of the covenant" inside, 

rushed to the church calling out to one another, "Come, friends, that we may take pleasure in the fragrant offering of the priests." Thus 

they rushed into the fire themselves and were burnt alive.  

Elizabeth  
The sister of the holy bishop and martyr Paul was a deaconess named Elizabeth. She was in hiding in a house where the Christians had 

forcibly concealed her. On learning that the church was in flames, with the "members of the covenant" and the bones of her brother inside 

it, she dashed out of the house where the Christians had hidden her and went straight to the church, crying out, "I shall go to Christ with 

you, my brother, with you my brother and with all the rest of you." This was what she was crying out as she reached the courtyard of the 

church, and when the Jews saw her, they seized her, saying, "Adonay, Adonay, Adonay, Adonay! She has escaped from the fire, she has 

vanquished the fire by sorcery and got out!" But she assured them, "I haven't left the church-far bet it; rather, I have come from outside in 

order to enter it and to be burnt along with the bones of my brother and with the priests his companions. I want to be burnt in the church 

where I have ministered, together with my brother's bones." She was about forty-seven years old. The Jews grabbed her and produced 

thin cords; they bent down her head and bent her knees like a camel's and her arms as well, and threw the cords around them. They put in 

wooden pegs below the cords and turned -them so as to tighten the cords until they sank into her flesh. They did the same with her chest 

and the temples of her head. Then they produced some hay and fashioned something resembling a crown; this they placed on her head, 

saying to her in mockery, "receive your crown, servant of the carpenter's son!" Next they modeled the hay into the shape of a basin on top 

and heated up some oil in a pan; this they poured onto the top of her head when it was on the boil. When her entire head was scalded, the 

Jews said to her, "Perhaps it is too cool for you? Would you like us to heat it up again?" The blessed woman was unable to speak for 

pain, but she did manage to make a sign to them, softly indicating to them, "Yes, I would." While there was still some life in her, they 

took her outside the town and stripped her naked. There they tied ropes to her feet and brought along a wild camel, which they took out 

into the desert, tying the ropes to the camel and attaching wooden knockers that would dash against each other and agitate the camel. 

They then let the camel go into the desert, and it jerked her along violently behind it. This is how blessed Elizabeth was crowned." (Holy 

Women of the Syrian Orient, pp.105.)  

Tahna. Ummah. and Hudayyah  
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"Another woman named Tahna, hearing that the church was burning, seized her daughter's hand (her name was Ummah, and she was a 

"daughter of the covenant") and they went off to the church to be burnt. When her maidservant (whose name was Hudayyah) saw her, she 

said, "My lady, my lady, where are you off to? The church is on fire and the `members of the covenant are being burnt in the fire". Her 

mistress replied, "I too am going along to be burnt up with the priests, both I and my daughter here, who is a `member of the covenant.'" 

The maid said, "I adjure you by Christ, my lady, take me with you so that I too may enjoy the fragrance of the priests." So her mistress 

took her by the hand, and thus the three of them entered the church and were burnt to death along with the priests. This blessed lady's 

younger daughter, who was also called Hudayyah, did not go into the church along with her mother and sister but stayed in the house. 

The Jews, however, caught her, set fire to the house, and threw her into the tire. Then, when she had been scorched a little, they extracted 

her, rekindled the fire, and threw her in a second time; then they repeated this a third time, and so the blessed girl was crowned." (Ibid. 

p.107.) 

Khusraw Parviz destruction, 615-628 A.D.  
Because of suspicions that the Monophysite Assyrians living under the Persian reign of Khusraw Pavriz may be communicating with the 

Syrian orhtodox church of the west, Pavriz maintained a persecution campaign which lasted till his death in 628 A.D. During this 

campaign, many monasteries near the royal court were destroyed.(Nau, "Ahoudemmeh," p.54, 75.)  

In his thirtieth year (620), thirteen Christians were imprisoned in Adiabene (Modern Arbil and surroundings) for five years and then in 

625, crucified at the bridge marking the border of Beth Garme. At about the same time, a bishop by the name of Nathaniel was crucified 

for writing a polemic against the Magians.  

 

(Chabot, "Chastete,," p.37, 39-40,256,258. Also Hoffmann, "Persiscer Martyrer" , p. 119,121.)  

From The Rise of Islam to The Massacres of Badr Khan Beg 
650 A.D.  
Many monks and ascetics were killed by the army of Sa'd along the Byzentine border, especially in the monastery called "The daughters 

of Five Churches" at Ra's Ayn (in modern Syria). (Michael G. Morony, Iraq after the Moslem Conquest, 1984, P. 379, Also J.B. Chabot, 

CSCO, Scr. Syri 56, Louvain, 1937)  

661-680 A.D.  
During the Patriarchate of Mar Gewargis I, the Ummayad Caliph Muawiyyah demanded gold from the Patriarch. The Patriarch refused 

and was imprisoned. The Christians were persecuted and their churches were destroyed. 

686-701 A.D.  
During the Patriarchate of Mar Khnanishu I, the Caliph Abd al-Malik imprisons and tortures the Patriarch and places another bishop in 

his place. Abd al-Malik was the first to insist on the collection of the poll tax from the Christians.  

737 A.D.  
The Caliph Mahdi decrees that all churches built since the Muslim conquest be destroyed. Over 5000 Christians from Halab were forced 

to accept Islam or death.  

852-858 A.D. 
During the Patriarchate of Mar Theodosius, the caliph Mutawakkil persecuted the Christians. He imprisoned the Patriarch on the false 

suspicion of spying for the Byzantines, and he decreed that the Christians should wear special badges as a sign of degradation.  

873 A.D.  
The famous Assyrian physician and translator, Hunayn Bar Iskhaq, was executed by the order of Caliph Mutawakkil.  

884-892 A.D.  
During the Patriarchate of Mar Youhannan III a mob of Arabs attacked and plundered the monastery of Dakil Ishu. 

987-1000 A.D.  
During the Patriarchate of Mar Mari, the Arabs of Baghdad rioted against the Christians and destroyed the church of Mart Maryam and 

the monastery of Dakil Ishu.  

1014 A.D.  
During the reign of Caliph Qadir, the Muslims sacked the houses of the Christians in Baghdad, and destroyed and burned down many of 

their churches. The Caliph, at the same time, destroyed the church of the Resurrection in Jerusalem, and other churches in the same city. 

The Caliph ordered the town criers or heralds in each place to announce that, according to the will of the ruler, all his subjects should 

embrace his religion. The Christians and the Jews who did so should be rewarded; if they resisted, and did not change their religion, they 

should be punished. They were not allowed to have rings on their right hand, nor ride on a horse (only on donkeys). If they disregarded 

the order, their whole property was forfeited to the state, and they were expelled from the country. Many Christians emigrated to the 

Roman territory, others embraced Islam, but a great number remained and defied the ordinance. They wore crosses of gold and silver 

around their neck to show their religion. The Caliph ordered that every Christian who wore a cross of gold or silver should have it 

exchanged for a wooden one, weighing 4 pounds. If they resisted, they should be put to death.  

1020-1025 A.D. 
During the Patriarchate of Mar Ishuyabh IV, Kurds attacked Edessa and carried of 3000 captives.  

1072-1092 A.D.  
During the Patriarchate of Mar Abdisho II, the soldiers of Sultan Toghrel Beg sacked the monastery of Kamul and killed 20 monks.  
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1231 A.D.  
Mar denosios Saliba II murdered during a Kurdish attack in Tur Abdin, Turkey. Mar Denosios preached the Syriac orthodox theology in 

Bartilla, Iraq untill he was above 80 years old. (Habib Hanona, The Church of the East in the Nineveh Plain, 1991, P. 130)  

1258 A.D.  
Although Hulaku Khan spared the Christians of Baghdad when he sacked the city, he was persuaded by some Arabs that the Assyrians of 

Tikreet were disloyal. Consequently, one of every twenty men was put to death and his children were taken prisoner.  

1261 A.D.: The coming of the Kurds  
Thousands of Assyrians flee the Nineveh plains villages of Bartillah, Bakhdida (Qaraqosh), Badna, Basihra, Karmlis towards Arbil to 

escape the overwhelming numbers of Kurds who were ordered by King Salih Isma'il to emigrate from the mountains of Turkey to the 

Nineveh plains. The villages were looted and thousands who did not reach Arbil were butchered by the newcomers. The nuns' monastery 

in Bakhdida (Qarqosh) was invaded and it's inhabitants were brutally massacered. (Bar Hebraius, Summary of the History of the lands, 

Arabic edition P. 492-497)  

1268 A.D.  
The sultan of Egypt seized Antioch, in Syria, in the month of June. All men were killed, churches torn down and many children carried 

into captivity. Mar Khnanishu, bishop of Gazarta, was sent to prison and condemned to death. He was stoned to death and his body was 

hanged on the gates of the city.  

1285 A.D.  
Arabs and Kurds attack Arbela, killing, looting and destroying the houses of the Assyrian inhabitants. Isa Bar Mokates (an 

Assyrian), the governor of Arbela, is hung by his feet and burned alive.  

1288 A.D. 
According to the 12th century Bar Hibraius, a battle took place among the Kurds and Tatars near the village of Bakhdida (Qaraqosh). At 

its end, the kurds chose 12 of the bravest and best looking young men from the village and killed them to show their strength and secure 

their presence. (Bar Hebraius, Syriac Civic History, Arabic edition P. 516)  

1289 A.D.  
Kurds attack over 70 Assyrian towns. Over 500 men are killed and 1000 children are carried away into captivity.  

1295 A.D.  
Kazan Khan, a mongol ruler, orders the demolition of churches in Mesopotamia. Mar Yabhalaha, Patriarch of the Assyrian Church, is 

imprisoned and tortured by Arabs; the church of Mar Shalita is destroyed. Here is a description of how the Holy Patriarch was treated: 

The Catholicos [Patriarch] was buffeted the whole night long by those who had seized him. And in respect of the venerable men who 

were with him, the Arabs tied some of them up naked with ropes; others cast aside their apparel and took to flight, and others cast 

themselves down from high places and perished. And they suspended the Catholicos by a rope, head downwards, and they took a cloth 

used for cleaning and they put ashes in it, and tied it over his mouth, and one prodded him in the breast with a skewer, saying, 'abandon 

this faith of yours so that you will not die; become a Muslim and you shall be saved'. And then a great tumult took place, and the peoples 

of the Arabs came with a great rush to destroy the great church of Mar Shalita, the holy martyr, and they destroyed it.  

1297 A.D.  
Ala Al-Din, son of Jaja, a mongol, marches against the city of Amedia in Assyria and conducts massacres, burns churches, and carries 

away over 12,000 Assyrians into captivity.  

1310 A.D.  
Arabs, with the help of the Mongols, capture Arbela and massacre all of the inhabitants that could not be sold as slaves. Here is a 

description of the event:"'And they [Assyrians] went out at daybreak on the Sabbath, with their sons, and daughters, and wives, without 

any weapon, and without a sword, and without a knife, and when the wicked people of the Arabs saw that they had come down, they 

were filled with a fierce passion, and they drew their swords, and they slew them from the greatest of them to the least, without pity and 

without fear". Of those who held out in the fortress: "Famine vanquished them completely! Widows stretched out their hands and wept, 

and there was none to bind up what was broken. And there was absolutely no one to bury the dead. Who was there who had strength 

enough to dig a grave? Orphans died on the dung heaps. Others fell down dead in their houses and dried up, and others hurled themselves 

down from the wall, and those [Arabs] who were below received them on their swords, and hacked them to pieces. Their visages are 

blacker than ashes, and they cannot be recognized. Their skins have shrunk on their bones, and have dried up, and become like wood. Far 

happier are those who have been slain by the sword than those who have been slain by hunger".  

1324 A.D.  
The Bakhdida (Qaraqosh) village is attacked Many homes as well as, 4 churches were burnt. (Habib Hanona, The Church of the East in 

the Nineveh Plain, 1992, P. 139)  

1361 A.D.  
Mar Gregorios Bit Qinaya who was exiled from Bartillah, Iraq moves to Baghdad where he was killed. (Isaac Armalah, Abna' Al-

Zamaan, Lebanon, 1924, P. 43)  

1369-1400 A.D.: The Coming of Timurlane  
The origins of the Assyrian mountaineers in the inaccessible Hakkari region, as well as the disappearance of the Christians of Central and 

Northern Asia can be attributed to the coming of that scourge of humanity, Timur, known in the West as Timurlane, a corruption of 

"Timur  
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lenk" (Timur the Lame). He "was a fanatical Muhammadan," says John Stewart, "who was bitterly opposed to everything Christian. . .he 

pitilessly harassed Christians who would not renounce their faith."  

A Turkish tribal leader who claimed decent from Genghis Khan, Timur established his power in 1369 by usurping Chagatni Khan in 

Samarkand. By 1380, he had directed his armies to Persia. Thirteen years later, he established his reign over Mesopotamia and Persia. 

After taking the city of Isfahan he ordered the construction of pyramids of over 70,000 human heads, and on the ruins of Baghdad his 

army built a pyramid of 90,000 heads. The Assyrian Christian city of Tikrit was besieged for weeks by an army of 72,000. As soon as it 

fell to Timur's army the entire city was devastated with its inhabitants killed.  

Timur continued to march north and plundered and murdered thousands of Christians on the way. When all was done, the Assyrian 

Christian empire was left in ruins, with their Church of the East pushed back to Assyria and its mountains. "Christianity received no 

support from the feeble Il-Khans of the 14th century, and though details are wanting, it is quite certain that the Christians were cruelly 

persecuted; the goods of their merchants were confiscated, their churches were destroyed, and those who refused to accept Islam and 

could not escape were slain. . .Before the end of the 14th century Christians had practically ceased to exist in Persia, Central Asia, and 

China. In 1392-93, Timurlane captured Baghdad, and nameless atrocities were committed by his soldiers in the city; the Christians who 

managed to escape fled for their lives to the mountains of Kurdistan and the districts near Mosul." (The Monks of Kublai Khan, pp. 91-

92)  

1578 A.D.  
A kurdish force of 10,000 attacked the Assyrian city of Urmi [in Iran], and killed, looted and carried off over 1000 Assyrian prisoners. 

Soon after this, the Turkish Pasha of Rawandoz sacked the villages of Alqosh and Tel Kepe, and pillaged the monastery of Rabban 

Hormizd, killing many monks and one bishop. 

1743-1790 A.D.  
A kurdish force under the leadership of Tahmaz Nadr Shah attacks of the Christians in the region. Many monks were murdered and 

monasteries damaged such as the famous Assyrian Dair Mar Behnam (located 4 miles away from the ancient city Nimrod), Dair Mar 

Elia, Dair Mar Oraha, and Dair Mar Mikhael (all are a few miles from the ancient Nineveh). (F.. John Feye, Assyrien Christien, Part 2, P. 

591)  

From the Massacres of Badr Khan Beg to the Present Time 
October, 1829  

The Kurdish leader, Rwandez, made an alliance with mayor Sifdeen against the Assyrians. He did not harm the Assyrians of 
Alqush and pursued those of the Syriac Orthodox Church. After crossing the Tigris, they assaulted every church and neighboring village. 

Among the well-known victims are:  

 Reverend Shimun  

 Deacon Abd Ishou  

 Deacon Murad, who was slaughtered while praying  

 Deacon Bahnam, along with his 80 young students  

The first village that was attacked was Bit-Zabda, where 200 men were killed. Subsequently, the Kurds stormed the Asfas village, first 

slaying the leader, Deacon Rais Arabo, and then Reverend Aziz. Eighty children fleeing to a nearby valley were attacked and murdered 

by the pursuing Kurds. The young girls of the village were unclothed. The attractive girls were enslaved while the others were shot on-

site. The notebooks of fleeing victims were torn and flung out of houses and churches into the streets. The attackers then moved to 

Nisibin (on the border of Turkey and Syria) and repeated similar atrocities. (Gorgis, Deacon Asman Alkass, Jirah Fi Tarikh Al-syrian, 

Trans. Subhi Younan. 1980. pp. 14).  

1832 A.D.  
The prince of Rawandoz (almirgur) attacked the Rabban Hurmiz monastery on the 25th of March, 1832. The Mardin born Monk Gibrael 

Danbo was brutally murdered. ( Father Dr. Yosif Habbi, 'Dair Rabban hurmiz', Baghdad, 1977, pp. 27).  

1842A.D.  
Badr Khan Bey, A Hakkari Kurdish Amir, combined with other Kurdish forces led by Nurallah, 

attacked the Assyrians, intending to burn, kill, destroy, and, if possible, exterminate the 

Assyrians race from the mountains. The fierce Kurds destroyed and burned whatever came 

within their reach. An indiscriminate massacre took place. The women were brought before 

the Amir and murdered in cold blood. The following incident illustrates the revolting barbarity: 

the aged mother of Mar Shimun, the Patriarch of the Church of the East, was seized by them, 

and after having practiced on her the most abominable atrocities, they cut her body 

into two parts and threw it into the river Zab, exclaiming, "go and carry to your 

accursed son the intelligence that the same fate awaits him." Nearly ten thousand Assyrians were massacred, and as large a number of 

woman and children were taken captive, most of whom were sent to Jezirah to be sold as slaves, to be bestowed as presents upon the 

influential Muslims. (Death of a Nation, pp. 111-112). 
The burning of the bodies of Assyrian Women by kurdish women, to recover the Gold and precious stones they were supposed to have 

swallowed. (Shall This Nation Die?, 1899) 
"In Asheetha, Zinger Beg with a force of 400 Kurds practiced the most barbarous cruelties upon the villagers of Tyari. The Assyrians 

bore his tyranny patiently for some time, but finally decided to put an end to it and decided to attack the garrison. They slew twenty of 
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their numbers and besieged the remainder for the space of six days. On promising that they would immediately surrender and evacuate 

the fortress they were supplied with water by the Assyrians, when suddenly defying their besiegers a fresh conflict succeeded. In the 

midst of these renewed hostilities a company of 200 cavalry arrived from Badr Khan Beg, and turned the fortunes of the day. The 

Assyrians, taken by surprise, were completely routed, no quarter was given, and men, women, and children fell in one common massacre. 

The village was set on fire, and three bags of ears were cut off from the wounded, the dying, and the dead. And sent as trophy to Badr 

Khan Beg. All the chiefs of Tyari were killed in the massacre, besides thirty priests, and sixty deacons, Mar Shimoons's brother Kasha 

Sadok, and his nephew Jesse, and many of his relatives. In the month of October 1846, a united force of Badr Khan Beg and Noorallah 

Beg entered the Tkhooma district, and committed ravages too horrible to be related. During the invasion 300 hundred women and as 

many children were brutally put to the sword in one indiscriminate slaughter; only two girls who were left for dead on the field escaped 

to relate the sad tale of this horrible tragedy.  

The Kurds then attacked the men, who had taken up a most disadvantageous position in a valley, where they were soon surrounded by 

their enemies, and after fighting bravely for two hours gave up the contest. Numbers were killed in attempting to escape, and as many as 

one hundred prisoners, mostly women and children, were afterwards taken from the houses, which were then fired by the Kurds, as were 

the trees and other cultivation in the neighborhood. These unfortunate victims were then brought before Noorallah Beg and the lieutenant 

governor of Jezeerah, as they sat near one of the churches, and heard their doom pronounced by those blood-thirsty barbarians: Make an 

end of them', said they. A few of the girls, remarkable for their beauty, were spared, the rest were immediately seized and put to death" 

(Nestorians and Their Rituals, pp. 370)  

1860 A.D.  
In Lebanon, from April to July, more than sixty villages of Al-Matn and Al-Shuf were burned 

to ashes by the Druze and Kurdish forces. The big towns then followed. The Ottoman garrison 

commander again offered the Maronite population asylum, as he had offered to the small 

villages, asking for the surrender of their arms and then slaughtering them in the local serai. 

Such was the fate of Dayr al-Qamar, which lost 2600 men; Jazzin and environs, where 1500 

were slaughtered; Hasbayya, where 1000 of 6000 were cold bloodedly killed; Rashayya, where 

800 perished. The orders for Hasbayya were that no male between seven and seventy years of 

age should be spared. Malicious eyes feasted on mangled, intermingled bodies of old and young 

in the courtyard of the Shihabi palace. Zahla, largest among the towns with 12000 inhabitants, 

held out for a short time and then succumbed under an attack by a host including fighters from Harwan and Bedouins from the desert. 

The town lay snugly in a deep ravine carved by the Bardawni flowing from the Mount Sannin. Hardly a house escaped the flames. The 

total loss of life within the span of three months and a space of a few miles was estimated at 12000. From Lebanon the spark of hate flew 

to Damascus and ignited a reservoir of Muslim ill-feeling generated by the policy of Ibrahim Pasha and the egalitarian provisions of 

Khatti Humayun. The Assyrian quarter was sent on fire and some 11000 of its inhabitants were put to the sword.  

1895-1896 A.D.  
Monday, January 1, 1895  
Kurdish soldiers attack and butcher 13,000 men and women in the city of Urfa (i.e., Ancient Urhai). This time the attackers were 

indiscriminate, slaughtering Assyrians of various churches. One soldier, Sheik Hassan, boasted that he alone killed 40 Assyrians during 

that day. The Kurdish soldiers besieged the city to prevent Christians from escaping, and slowly entered the village and murdered every 

Assyrian in site.  

Assyrian population centers were attacked in the following order:  

1. Village of Soyirkah  

2. City of Bila Jokah  

3. City of Amid  

4. Village of Mlatiya  

5. Mar'ash and Siwas, and all their surrounding villages.  

Although the number of murdered victims is approximate, several fleeing eyewitnesses as well as captive women all agree that the 

number exceeds 100,000. (Gorgis, Deacon Asman Alkass, Jirah Fi Tarikh Al-syrian, Trans. Subhi Younan. 1980. pp. 19).  

November 3,1895 Tel Mozilt (3000 Assyrian inhabitants)  
On the morning of November 3, the neighboring Kurdish tribes pillaged and looted the city. Abrahim Pasha, the Turkish authority in the 

region, immediately dispatched a force to stop the attackers. On November 4th 4, the Kurds repeated the attack, which was again arrested 

by the Turkish leader. This time, however, many casualties met their fate  

Massacres which took Place in the Assyrian Villages in 1915  
The following villages were attacked and their Assyrian inhabitants killed. The number of the casualties is unknown.  

October 1914  
Turkish troops and Kurdish tribesmen invade and plunder the villages of Urmia.  

January 2-10, 1915  
Plundering and destruction of seventy of Urmia's villages, massacres in the plains. Unknown number casualties. "There was absolutely 

no human power to protect these unhappy people from the savage onslaught of the invading hostile forces. It was an awful situation. At 

midnight the terrible exodus began; a concourse of 25,000 men, women, and children, Assyrians and Armenians, leaving cattle in the 

stables, all their household hoods and all the supply of food for winter, hurried, panic-stricken, on a long and painful journey to the 
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Russian border, enduring the intense privations of a foot journey in the snow and mud, without any kind of preparation...It was a dreadful 

sight,...many of the old people and children died along the way." (The Death of a Nation, pp. 119-120)  

Statement of German Missionaries  
"The latest news is that four thousand Assyrians and one hundred Armenians have died of disease alone, at the mission, within the last 

five months. All villages in the surrounding district with two or three exceptions have been plundered and burnt; twenty thousand 

Christians have been slaughtered in Armenia and its environs. In Haftewan, a village of Salmas, 750 corpses without heads have been 

recovered from the wells and cisterns alone. Why? Because the commanding officer had put a price on every Christina head.... In Dilman 

crowds of Christians were thrown into prison and driven to accept Islam." (The Death of a Nation, pp. 126-127)  

Urfa (Urhai)  
Twenty years after the harsh memories of the New Years massacres, the new Assyrian inhabitants relived history when they were ordered 

to surrender their weapons to the Ottomans and Kurds. Cognizant of their recent history, they refused to comply with the Ottoman 

demand. The Ottoman army, under the leadership of two German officers and armed with heavy artillery, attacked and destroyed the fort 

(Qalaa) and its Assyrian and Armenian inhabitants. Fortunately, few did survive when the attack ceased at the government's behest to 

pardon the Christians.  

February 23, 1915  
More than sixty Assyrian notables were taken from the French mission and shot by Turkish troops. Among these was Mar Dinkha, a 

bishop of the Assyrian Church. "Here, then, in the ancient city of Tebarma, the scene of many previous martyrdoms, an Assyrian bishop 

is being led to be executed. He was not alone. He had a large company of his Christian brethren with him. What Mar Shimun Bar Sabaee, 

the first Assyrian Patriarch had done, during the persecution of Shapur the Magi, in the fourth century, was now to be gloriously repeated 

by another bishop of his church in the twentieth century. The Moslems had established a rule in asking of their victims to deny Christ and 

embrace Islam in order to save their lives. But weaker men and women than this body of prisoners had already chosen to be burned alive, 

and to be cut to pieces with aces, then deny their Redeemer! 'Be brave, take courage, be patient, falter not, be firm and look up. In a few 

moments we will be with Christ!' With such words he encouraged his companions in bonds, till they reached the end of their fatal 

journey, where they were all shot to death." (The Flickering Light of Asia, pp.49-51.)  

February 25, 1915  
Turkish and Kurdish troops attacked the village of Gulpashan, one of the most prosperous villages of Urmia. Almost all of the men ware 

shot, and most of the women were violated. March 5, 1915 About 800 Assyrians who remained in Salamas, most of whom were old 

people, with some of the poorer and younger women, were gathered together and killed. April, 1915 Massacre in Gawar and other 

districts in Turkey. The number of martyrs is unknown.  

1915 Tel Mozilt  
Twenty years later, the Turkish saviors of 1895 were now the attackers of the 600 Assyrian homes in cooperation with neighboring 

Kurdish tribes. After capturing the city, they took all the men they found between the ages of 12 and 70, a total of 475, and imprisoned 

them.  

The next morning, the prisoners were taken out in rows of four and shot. After some arguments between the Kurds and the Turkish 

officials on what to do with the young boys and girls left behind, the army decided to slay them as well. Approximately 1,500 children, 

among them Reverend Gabrial (the red-bearded priest), were murdered. Agha Ayoob Hamzah personally butchered the Priest. (Gorgis, 

Deacon Asman Alkass, Jirah Fi Tarikh Al-syrian, Trans. Subhi Younan. 1980. pp. 24).  

March 5, 1915  
Turkish and Kurdish troops attacked their village of Gulpashan, one of the most prosperous villages of Urmia. Almost all of the men 

were shot, and most of the women were violated.  

April 1915  
Massacre in Gawar and other districts in Turkey. The number of martyrs is unknown.  

June, 1915  
The Vali of Mosul begins attacks on the highlanders and destroys lower Tyari. The number of martyrs is unknown.  

Massacres at Sairt 
 Djeudet Bey, Military Governor of Van, upon entering Sairt with 8,000 soldiers whom he himself called the "The Butchers' Battalion" 

(Kassab Tabouri), gave orders for the massacre of the Assyrians. "The Chaldean-Assyrian diocese of Sairt comprises, exclusive of the 

Chaldean-Assyrians of the town, more than thirty villages, not to count a large number of other villages inhabited by Jacobite-Assyrians, 

of whose number we are ignorant. All these prosperous villages were pillaged, looted and burned, those who dwelt therein being put the 

sword."  

Eye-witness account of the Massacres: "A certain Youssouf, son of Kas Chaya, during this time had concealed himself in the Chaldean 

Cathedral. Driven out by hunger, the unfortunate man left his hiding place one night and came to a house, where his sister Marian was. 

That very night band of persecutors arrived. We all fled to the roof in terror. Youssouf, fearing for his life, hid himself under a mattress. 

One of the brigands, who was following us upstairs, discovered Youssouf. He pulled him from under the mattress, threatening him with 

death. Youssouf bravely make the sign of the cross and cried aloud: "Jesus, into you hands I commit my soul." He asked to see his little 

nephew, an only son among seven sisters, kissed him tearfully and bade us farewell. With us there was also a boy of twelve, called 

Fardjalla, who had escaped death on the first day, and whom we had hidden with our men. Worn out by the excessive heat he had come 

out and joined us. He. too, was seized and began to cry, screaming: "Oh, they are going to kill me." His sister called out to him: " Do not 
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be frightened, dear, you will be happy in Heaven." The scoundrels then took the two poor Assyrian boys outside the house, and shot them 

before its very door." (Shall This Nation Die? pp. 133).  

Winter 1915  
It is estimated that during the winter of 1915, 4,000 Assyrians died from disease, hunger, and exposure, and about 1000 were killed in 

Urmia.  

March 3, 1918: The Assassination of Mar Benyamin Shimun  
"On the 3rd day of March, 1918, the Patriarch sat in his carriage, and with a bodyguard of 

one hundred and fifty horseman started for the headquarters of the Kurdish chieftain, 

Simkoo. He went to assure the notorious brigands that he could remain absolutely certain 

of the peaceful attitude of the Assyrians, provided his own men indulged no longer in 

deeds of violence and lawlessness. But was not this noble, brave and Christian attitude of 

a great Patriarch equivalent to the giving of bread to the dogs and the casting of pearls 

before the swine? The news of Mar Shimon's departure preceded him; and before his 

arrival, the great assassin, who could hardly believe the report, stationed seven hundred of 

his best marksmen in concealed and commanding positions, with the order to shoot 

simultaneously at the sight of the Patriarch, when he emerged from the house of their 

chieftain after the visit. No servant could have received his master with a great honor. The 

Patriarch was escorted into the house. Two of his bodyguard accompanied him within. 

The others remained outside. The apparent absence of the Kurds from environs of their 

chieftain's residence took the Assyrians off their guard. In the course of the friendly 

interview between the Patriarch and The Kurdish chief, one of the men who had 

accompanied Mar Shimon into the house, noticed from the window the presence of the 

concealed Kurds on the surrounding roofs. Realizing the full import of the situation, the 

attendant said to the Patriarch, in Assyrian: " My Lord, our end is certain, permit me to 

kill this dog (Simkoo) just to avenge The blood that will surely be shed." The Patriarch, 

with an incredulous smile, bade his attendant be calm. "My Lord," repeated the Assyrian guard, "they will surely kill us all,  let me kill 

this dog, perhaps we can save your life!" The Patriarch restrained his attendant again. He arose to depart, accompanied By Simko to the 

door. The later shook the hand of his guest, and went back into the house. And just as Mar Shimon was seated in his carriage, surrounded 

by his bodyguard, the seven hundred Kurds fired, all simultaneously, into the group of their unsuspecting victims. Only six of these men 

escaped, with wounds in their bodies, to give the news of the tragedy, and tell the story of the Patriarch's assassination. " (The Flickering 

Light of Asia. pp. 123-125).  

May - 1918  
Malik Khoshaba led an attack against the Turks. During the attack, some 30 were killed and wounded. (the Flickering Light of Asia. 

p.154).  

1918 The Massacre of the Assyrians in Khoi, Persia  
" In order to accommodate the mountaineer Assyrian refugees, who had fled into Persia, the Fate Mar Shimon Benyamin had arranged 

for some thirty five hundred Assyrians, mostly Thorn Tkhooma, to reside in the district of Khoi, These Assyrians were attacked and 

massacred by Kurds. Here is a description of this Moslem barbarism given by the Rev John Eshoo, who himself was one of those few 

that escaped in a most miraculous way from the wrath of Islam He Writes; `You have undoubtedly heard of the Assyrian massacre of 

Khoi, but I am certain you do not know the details Here had migrated a part of our people, and on~fourth of or refugees were stationed in 

Sardavar (Khoi). These Assyrians were assembled into one caravansary, and all shot to death by guns and revolvers. Blood literally 

flowed in little streams, and the entire open space within the caravansary became a pool of crimson liquid~ The place was too small to 

hold all the living victims for the work of execution. They were brought in groups, and each new group compelled to stand up over the 

heap of the still bleeding bodies, and was shot to death in the same manner The fearful place became literally a human slaughter house, 

receiving its speechless victims, in groups of ten and twenty at a time, for execution. At the same time, the Assyrians, who were residing 

in the suburb of the city, were brought together and driven into the spacious courtyard of a house. . .The Assyrian refugees were kept 

under guard for eight days, without anything to eat except a handful of popcorn served daily to each individual, This consideration was 

by no means intended as a humanitarian act, but merely to keep the victims alive for the infliction upon them of the most revolting 

tortures at a convenient time set for their execution. At last they were removed from their place of confinement and taken to a spot 

prepared for their brutal killing. These helpless Assyrians marched like lambs to their slaughter, and they opened not their mouth, save by 

sayings "Lord, into thy hands we commit our spirits~= The procession of the victims was led by two green turbaned Sayids (the highest 

religious order in Islam), one with an open book in his hand, reading from it aloud the passages pertaining to the holy war, and the other 

carrying a large bladed knife, the emblem of execution When the procession arrived at the place appointed, the executioners began by 

cutting first the fingers of their victims, join by joint, till the two hands were entirely amputated~ Then they were stretched on the ground, 

after the manner of the animals that are slain in the Fast, but these with their faces turned upward, and their heads resting upon the stones 

or blocks of wood Then their throats were half cut, so as to prolong their torture of dying, and while struggling in the agony of death, the 

victims were kicked and clubbed by heavy poles the murderers carried Many of them, while still laboring under the pain of death, were 

thrown into ditches and buried before their souls had expired- The young men and the able-bodied men were separated from among the 

very young and the old They were taken some distance from the city and used as targets by the shooters They all fell: a few not mortally 

wounded One of the leaders went close to the heaps of the fallen and shouted aloud, swearing by the names of Islam's prophets that those 
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who had not received mortal wounds should rise and depart, as they would not be harmed any more. A few.- thus deceived. stood up, but 

only to tall this time dead by another volley from the guns of the murderers. Some of the younger and goodly looking women, together 

with a few little girls of attractive appearance, who pleaded to be killed. against their will were forced into lslam's harems. Others were 

subjected to such fiendish insults that I cannot possibly describe. Death. however, came to their rescue. and saved them from the vile 

passions of the demons.' The Assyrian victims of this massacre totaled twenty-seven hundred and seventy men, women and children," 

(The Flickering Light of Asia, pp. 156-58)  

1918 The Battles of Urmia and the Final Exodus of the Assyrians 
The Assyrians, within the space of six weeks, fought fourteen victorious baffles with the Turks. Number of 

martyrs  is unknown. (The Flickering light of Asia, pp. 165)  

1918 The Massacre of the Assyrian Soldiers at the Port of Sharabkhana 
"Assyrians took a chance by sending a boat with one hundred and sixty men to attempt the bringing of the much-

needed ammunition left n the port. The captain of the boat was a Russian who betrayed them. They arrived at the 

port. It was observed by the Turks and the Moslems of Tabriz The Assyrians landed. As they began to move 

toward the storehouse they saw the enemy coming. They fought their way back to reach the boat, but the boat 

was gone! It was driven Farther out into the lake by the Bolshevik Russian captain. The Assyrians were captured 

and their bodies were literally mutilated. The fragments of their bones and skulls were later gathered [and]. . . 

were buried in the Christian cemetery." (The Flickering Light of Asia, pp. 16). 

 The Exodus From Sayen Kala to Hamadan  
 
"The sufferings of the Assyrians throughout the long, tedious and hazardous journey from 

Urmia to Hamadan, are simply indescribable. In their haste for flight, many of these people 

failed to take provisions with them for the journey. And those who managed to do so, took only 

a supply that would last them a day or two, or possible three, the longest, as they fully expected 

that they would meet some where on the road, and not very far from Urmia, the returning 

Assyrian general (the late Agha Petros) and his men, together with the British expediationary 

force. The county through which the caravan of the refugees passed was exclusively Moslem in 

population. The entire land had already become more than once a regular campground for the 

heterogeneous forces of Turkey, who had left it almost desolate and barren. There was, therefore, very little, if any, left to have been 

commandeered by the Assyrian forces. Consequently, when the small rations were exhausted, and the journey continued to become 

longer, the refugees tried to subsist on vegetation only. Diseases broke out among the multitude, and was followed by the ravages of 

cholera. And as the fleeing Assyrians were now being pursued by the enemy they had no time to bury their dead. or to carry with them 

those who were held in the agonies of the dreaded contagion. It was perhaps a merciful sword, even though appl~ed with the vengeance 

of demons, that came in time to shorten the fearful sufferings of the dying. Before Hamadan was reached, more than fifteen thousand 

bodies had been left behind unburied, and their bones have since transformed the narrow valley, in which they tell or were killed, into 

one of these melancholy scenes beheld by Ezekial the Prophet. Naturally the progress of the refugees with th aged and the little children 

was very slow. The moslems of Urmia headed by a Persian general, by the name of Majidel- Saftana, had started on the pursuit. During 

the night, as the Assyrians were resting near Sayen Kala, and as they fell asleep from fatigue and exhaustion, the pursuers stationed 

themselves over the hills that commanded the narrow road that followed the course of the river which runs zigzag through the valley. As 

the morning broke, and the weary pilgrims began to rub their eyes, a most murderous fire was opened into the dense crowd. Before 

Azaria Khan could scale the hills with a body of his men to drive the enemy away, some five thousand more Assyrians had fallen dead! 

The crowds were so dense that the victims fell like leafs as from autumn trees. The Persian General, after this heartless slaughter of 

women and children, sent a telegram to his superiors, in Tabriz; the telegram Read: `I have sent a few more thousand dogs into hell.'" 

(The Flickering Light of Asia, pp. 176-77)  

1918: The Massacre of the Assyrians in the French mission  
"The French mission buildings were sheltering more than six thousand Assyrian refugees. The murderers, led by Arshad el Hemayoon, 

entered with every conceivable weapon, from a long sword to a wooden mallet. They commenced with little children and infants. The 

latter were held by their tiny feet and their heads dashed against the walls and the stone pavements. The older ones were held up by the 

hair of the head, hanging, while their bodies were severed by one stroke of the sword. The little girls were publicly assaulted and then cut 

in twain. Women had their breasts first cut off, and then pierced by daggers. Others were taken to the roofs of the buildings, and from 

there dashed to their death into the streets below. Others had their hands and their limbs amputated by sickles and axes, and then had their 

skulls crushed by wooden mallets.The spacious courtyard became impassable from the still bleeding fragments of the victims' mutilated 

bodies while blood literally leaked from the floor of each building to the one below. Of the entire number of the Assyrians, estimated at 

more than six thousand, in the French mission buildings alone, not more than sixty souls remained who escaped in a miraculous way; and 

all the rest were put to death in less than forty-eight hours, the official time for the application of the mandate of the Jehad." (The 

Flickering Light of Asia, pp. 184)  

1918 Assyrian Exodus From Persia to Baquba  
Many thousands perished in this exodus through starvation, diseases and massacre; others were taken in captivity. As a result of this 

terrible journey which lasted 25 days, 7000 more Assyrians died after their arrival in the British camp at Ba'quba.  

1923 Dair Al-Salib 
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 The Kurdish Shaikh Saeed and his armed soldiers attacked many Turkish and Assyrian villages After conducting a country-wide search 

for the criminal, the Turkish government received a fake letter stating that he had sought refuge in the monastery of Dair Al-Salib. The 

government immediately sent a large army and demolished the monastery, massacring the innocent inhabitants and other visiting 

Assyrian villagers. (Gorgis, Deacon Asman Alkass, Jirah Fi Tarikh Al-syrian, Trans. Subhi Younan. 1980. pp. 111).  

1923 Mesopotamia 
 Nineteen Assyrians men were killed in a battle against the Sheik of Barazan (The British Betrayal of the Assyrians, pp. 121).  

1930  
An Assyrian Ashita priest from the village of Sarsang was killed (The British Betrayal of the Assyrians, pp. 169).  

August - 1923 The Kirkuk Incident 
Assyrian women who had gone shopping were suddenly attacked by Arak Turkmen butchers with their knives. Several women and men 

were wounded in addition two Assyrian children who were killed. (The Tragedy of the Assyrians. p. 166).  

August - 1933  
At the village of Kouba near Bab Chikchik, four Assyrians were attacked. Two were killed and two were wounded. (The British Betrayal 

of the Assyrians, pp. 166)  

August 4-5, 1933  
Eight Assyrian soldiers were killed, during the fight with the Iraqi army on the Syrian-Iraqi borders. (The Assyrian Tragedy, pp. 49)  

August 7, 1933  
The Iraqi army returned to Mosul and right through its way began a systematic massacre. At the same time the Qaimaqam of Zakho, 

ahmed al-Dibuni tortured 46 Assyrians to death (The Assyrian Tragedy, pp. 52)  

August 11 - 16 1933: The Simele Massacre  
"The Assyrian population of the village of Simel was indiscriminately massacred; men women, and children alike. In one room alone, 81 

Assyrians from Baz were barbarously massacred. Priests were tortured and their bodies mutilated. Girls were raped and women violated 

and made to march naked before the Arab army commanders. Holy books were used as fuel for burning girls. Children were run over by 

military cars. Pregnant women were bayonetted. Children were flung in the air and pierced on to the points of bayonets. In Dohuk 600 

Assyrians were killed." (The Assyran Tragedy, pp. 53-54)  

Description of the Massacre  
"Suddenly and without the least warning the troops opened fire upon the defenseless Assyrians. Many fell, including women and 

children, and the rest ran into the houses to take cover... A coId blooded and methodical massacre of all the men in the village followed... 

This took some time. Not that there was any hurry, for the troops had the whole day ahead of them. Their opponents were helpless and 

there was no chance of any interference from any quarter whatsoever. Machine gunners set up their guns outside the windows of the 

houses in which the Assyrians had taken refuge, and having trained them on the terror- stricken wretches in the crowded rooms, fired 

among them until not a man was left standing in the shambles. In some other instances the blood lust of the troops took a slightly more 

active form and men were dragged out and shot or bludgeoned to death and their bodies thrown on a pile of dead. (The Tragedy of the 

Assyrians, pp. 172)  

It is estimated that 3000 Assyrians were massacred during august of 1933 however, the following lists only give the names of the 

Assyrian martyrs that could be accounted for and verified (British Betrayal of the Assyrians).  

The Assyrian Tragedy, (see p. 68), that remarkable document, shows that property and cash to the value of 1,776.400 rupees was looted 

by the Iraqi army, the police and the civil official -- Qaimaqams included.  

Thousands of Assyrians suffered after the massacre through poverty and famine, and if only the booty was recovered and refunded to its 

rightful owners, hundreds of babies and old men and women would not have perished under the British eyes as they have been.  

The Attack on Habbaniyah 
Assyrian Levies totaling less than 1500 soldiers defended Habbaniyah from 14,000 Iraqi regular troops and over 50,000 Arab tribesmen. 

They fought valiantly, but the losses of the Assyrian defenders were also considerable. (The Assyrian National Question, pp. 153).  

1945 and 1946: Massacres in Azerbaijan and Other Northern Regions of Iran 
During these disturbances hundreds of innocent and peaceful Assyrians were massacred in cold blood, deported and imprisoned by the 

Iranian military. According to the petition sent by the late Mar Eshai Shimun XXIII on behalf of the Assyrians in Iran to the Secretary 

General of the United Nations, 24 villages were wholly or partially looted and burned. "In the town Of Adda, both of the arms of one 

Assyrian, named Charles, were cut publicly; he was then burned to death by means of kerosene. In the town of Mushawa, Eramyah's eyes 

were dug out while alive, and he was then tortured to death. In town of Khananisha, Abrahams's fingers (both hands) were cut off and he 

was then forced to eat them in the presence of his parents. In the town of Salamas, Father Giwargis was cut to pieces in the church (Mart 

Maryam). In the same Church, many women and little girls were raped and numerous men tortured to death. In the city of Rezaieh, a 

parade of nude Assyrian women and little girls put to shame even the ruthless Moslem criminals." (Petition in Behalf of the Assyrians in 

Iran, pp.2)  

1962 - Barwar, Iraq  
Thirty-three Assyrians were killed by the forces of the Kurdish chief Mustafa Barazani. The Following is the list for the names of those 

who were killed:  

Esho Jajou Belathi Sliwo Aprim Choushino Belathi Jajou Mandou Youkhana Belathi Loqou Hanou Sliwo Odisho Belathi Bobou 

Shamizden Youkhana Belathi Kasha JaIlou Parto Belathi Shamasha Gewargis Markos Odisho Belathi Pityou lather of Zadouq Jajou 

Sliwo Bolathi Youkhana Toman Ishac Belathi Gewargis Londo Yonan Yousip Zaya Daoud Sawa Chokhaya KashaWarda Marcus Bet 
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Hanou Chobou Bet Qashisha Warda Gisou Baba Dishbata Dinkha Qisrani Hasdo from Daraah Hasdou Hasdou's brother from Sardashi 

Baba brother of Eshaya  

Two Martyrs could not be identified (History of Mar Youalaha of Barwar, pp. 42-43).  

April 26, 1969  
Margaret Giwargis "The Assyrian Lioness" was killed by Kurds in Aqare Sorya. 

1975-1981 The Labanon civil war  
During the Labenese civil war, Assyrians fought side by side with their Syriac Maronite brethren against the fundamentalist muslem 

forces. Many gave their life in combat or as victims to civilian bombing. 

1980 to 1988 - Saadam Husayn's Invasion and War Against Iran  
Prior to the outbreak of hostilities, the Iraqi regime exiled thousands of Iraqi citizens to Iran on the charges that they were of Persian 

ancestry. Many Assyrians were induded in this illegal and barbarous act. During this bloody war, it is estimated that up to 10,000 

Assyrian men from Iraq were killed. The most disturbing aspect of this tragedy is that many of these Assyrians, who were fighting for a 

regime that has continuously persecuted them, were killed in cold blood by their own Arab countrymen, iust for being Assyrians. Many 

eyewitnesses to this betrayal have confirmed this fact. Furthermore, the Assyrians have suffered from the fad that the war caused there to 

be thousands of Assyrian prisoners of war in Iran and further exile of Assyrians to Iran where thousands of Assyrian non-combatants are 

housed in refugee camps. The number of civilian Assyrian casualties in the cities and villages of Iran and Iraq also remains unknown.  

 

March 2, 1985 

 
The Three Assyrians were 

executed by Ba'ath facist 

regime 6f Iraq for distributing 

literature against the 

Arabization policies of the 

government. The martyrs were 

Yousip Zaibari, Youbert 

Shlemon, and Youkhanna 

Jajjo. Recently, the Ba'ath 

regime of Iraq has killed an 

Assyrian family of the city of 

Ein- Kawa. The names of this 

unfortunate family are; Polous Aziz Sheba (Father), Meska Wardina Sheba (Mother), Hamama Polous (Daughter), Sabiha Polous 

(Daughter). An Assyrian man, Mr. Hirmiz Nicola of Kirkuk (born in 1964), upon his return to Iraq from Greece, was promptly arrested 

and brutally executed. (Ashur International, July 1989, pp. 2).  

September 24, 1988  
The fate of the Assyrians in the anfal campaign Barely two weeks after the arrival of the first deportees at Baharka, the official 

lowdspeakers announced that some of the camp's inmates should present themselves at the police station without delay. Those singled out 

were either Assyrian and Chaldean Christians or members of the ezidi sect. What happened to these two groups remains one fo the great 

unexplained mysteries of Anfal: a brutal sideshow , as it were, to the Kurdish genocide. A few days later, a single khaki-colored military 

bus arrived, accompanied by an army officer and nine or ten soldirs, to pick up twenty-six people from the Assyrian Christian village of 

Gund Kosa. ... None of those who was bussed from the camps ever reached their homes, 

and noe was ever seen in the camps, such as Mansuriya (Masirik) and Khaneq, that were 

set aside for relocated Christians and Yeszidis. The inescapable conclusion is that they 

were all murdered. An Assyrian priest interviewed by HRW/Middle East said that he had 

assembled a list of 250 Christians who disappeared during Anfal and its immediate 

aftermath. (Iraq's Crime of Genocide, 1995, Human rights watch, pp. 209)  

January 13, 1993  
Five Assyrians were shot and butchered by Kurdish Turks in the village of Mzezakh. 

(Furkono Magazine, Vol. 1, Issue 3, October 1997, pp. 43)  

June 1, 1993  
Francis Shabo (a member of the Northern Iraqi Parliament and a member of the Assyrian 

Democratic Movement) assassinated in Dohuk. Many believe that the Assassination was 

caused by his activism in promoting unity among the various Assyrian religious groups (eg. Chaldean, Nestorean, and Syriac) as well 

as his active participation in the Investigative committee on resolving Assyrian land and village expropriation.  

July 8, 1993  
Ninos Samir murdered in Zakho by Kurds. 

December 17, 1994  
Zaya Yonadam murdered in Arbel by Kurds. 

March 6, 1995 

http://aina.org/aol/f_shabo01.ram
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Mr. Edward Khoshaba of Aqla was tending his sheep last year when he came across 3 Kurds who had killed and butchered some of his 

livestock. When confronted, the Kurds attempted to kill Mr. Khoshaba. Mr. Khoshaba was able to kill two of the attackers before the 

third fled to his home village. Reportedly, when the Kurd returned to his home village, a celebration had ensued as the Kurdish villagers 

had assumed that the Kurdish intruders had successfully killed Mr. Khoshaba in addition to his livestock. When they learned that 2 of the 

Kurdish intruders had died instead, the entire village mobilized to exact revenge.  

Mr. Khoshaba likewise fled to an area controlled by his Assyrian compatriots. A standoff ensued for some time until Mr. Khoshaba's 

parents (fearing a wholesale escalation in violence) convinced Mr. Khoshaba to turn himself in to the local authorities for an investigation 

and trial. Needless to say, the Kurdish authorities released Mr. Khoshaba to the relatives of the Kurdish intruders. He was tied up in their 

village and eventually butchered into hundreds of pieces on March 6, 1995. Prior to his death, he was reportedly struck in the head 

repeatedly by an axe by one of the elder women of the village. NONE of his murderers have been brought to justice. There has been no 

investigation of these crimes. There has been no investigation of the authorities who evaded their responsibilities.  

The Kurdish leader who reportedly heads this village is Qaem QamFarzanda Zbeer. Mr.Zbeer has now extended his threats, persecutions, 

and vast land expropriations to the Assyrian village of Hzarjat.  

January 13, 1996  
On January 13, 1996 Wassan Mishael, a sixteen year old girl from Simel was kidnapped by armed Kurds. She was threatened and forced 

to renounce her Christian faith. Then she was forced to marry one of the Kurdish kidnappers. The attackers have been found and 

identified. The information has been brought to the attention of the local governmental officials. There has been no investigation. None of 

the attackers have been brought to justice, there has been no trial.  

January 20, 1996 
On January 20, 1996 Janet Oshanna, a 13 year old girl from Mal-Urab near Zakho was kidnapped by an armed man named Khorsheed 

Uthman Galash. The kidnapper has subsequently been identified and all information has been provided to the authorities. No 

investigation has been carried out. The attacker has not been brought to justice. The young girl has not yet been returned to her family 

May 12, 1996  
In Ankawa, a militia group affiliated with the Kurdish Student coalition attacked an Assyrian Student gathering and killed Peris Merza, 

the assistant director of the Assyrian Democratic movement headquarters in Arbel, and Samir Moshi, a guard at the Ashur Television 

Station. These two Assyrians tried to peacefully stop the attack by the Kurdish mob on the Assyrian youths gathered at the Assyrian 

student club. 

August 26, 1996 
An Assyrian priest, Benyamin Hurmiz, 39, and his uncle Sargees, a deacon, were killed by a shell while standing in the priest's garden, in 

the village of Diana. 

April 27, 1997  
On April 27, 1997, an unarmed Assyrian from Shaqlawa, Mr. Sabri Odo Sowrish (58 years old) was assassinated while he worked in his 

store in Sedara, Arbil. He was struck by three bullets fired from a silencer. Shortly thereafter, another assassination attempt by means of a 

silencer was directed against another Assyrian from Ankawa while he was working in his store in the center of Arbil. The Assyrian 

defended himself and was lucky to survive the attack. The assailant escaped.  

September 25, 1997  
Iskandar Araz and his wife were attacked at their home in the village of Mzezakh in Southern Turkey by Turkish Kurds. (Syrian 

Orthodox Resources, 1997)  

December 13, 1997  
On 13/12/97 a group of militants belonging to the Kurdish Labour Party (PKK) attacked six Assyrians through in the district of 

Mangeesh-Duhok, Northern Iraq. Two of the Assyrians were killed immediately and the others were wounded; the armed group killed 

the four wounded. Wardia Yousif, the wife of one of the victims, Naji Mikho, survived and was wounded in her leg. The victims were:  

 Slewo Jumaa  

 Samir Esho  

 Majid Shimon  

 Arkhan Hermiz  

 Salam Yousif  

 Naji Mikho  

Salam Yousif was a member of the Assyrian Democratic Movement (ADM Bulletin, December 14, 1997).  

December 9, 1998  
On Wednesday, December 9

th
, 1998 Mrs. Nasreen Hana Shaba born in 1963 and her young daughter Larsa born in 1995 were killed 

when a bomb exploded in their home. The bomb was planted by unknown assailants in the home of Mr. Najat Toma, located in the 

district of Terawa in Arbil. Mrs. Nasreen Hana Shaba and her daughter Larsa were killed when they opened the door to their home, 

which triggered the bomb.  

Assyrians visiting from Iraq have reported that bombings of such technical sophistication must be engineered by these same major 

Kurdish organizations or the Iraqi regime. Since the Kurdish groups are in control of the area, have remained silent, and have refused to 

mount any investigation into the attacks, it is generally believed that these Kurdish groups are responsible for the attacks.  

(AINA and Bahra [magazine of the Assyrian Democratic Movement] reports).  

January 7, 1999   

http://aina.org/
http://hem2.passagen.se/bahra/index.html
http://www.zowaa.org/
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According to press releases by the Assyrian Democratic Movement (ADM) on January 7, 1999, the Assyrian Patriotic Party (APP) on 

January 9, 1999, have documented an increasing spiral of violence directed at the Assyrian community in northern Iraq. According to 

the press releases and independent visitors from northern Iraq an explosion targeted an Assyrian convent in the Al Mal’ab district of 

Arbil in December 1998. The most recent explosion being on January 6 in the 7th of Nisan area of Arbil. This most recent bomb was 

planted at the front doorsteps of Fr. Zomaya Yousip. Fortunately, no casualties were reported but the home sustained extensive damage.  

In another incident, a Kurdish assailant using a shotgun shot Mr. Rimon Emmanuel in the back as he returned home from work in Bebad, 

Iraq. Mr. Emmanuel sustained several buckshot to his back and head but survived with severe injuries. Local Kurdish authorities 

dismissed the case against the assailant after "influential" Kurds in the area intimidated Mr. Emmanuel into dropping charges. 

June 19, 1999  
Early in June, the body of Ms. Helena Aloun Sawa, an Assyrian woman, was found by a shepherd partially buried in a shallow grave in 

Dohuk province near Dohuk dam.  

Ms. Sawa was a twenty-one year old Assyrian from the village of Bash in the Nerwa o Rakan region of Dohuk province. Ms. Sawa was 

the daughter of Mr. Aloun Sawa, an Assyrian member of the Kurdistan Democratic Party (KDP). Mr. Sawa died in 1991 and was 

formally recognized by the KDP as a martyr and, as is customary for fallen fighters of the KDP, the party had promised a pension to the 

Sawa family in recognition of the sacrifice made by Mr. Sawa. After only two monthly stipends, however, the pension was inexplicably 

denied to the Sawa family while other Kurdish families continued to receive their pensions.  

When the Sawa family appealed to the KDP for reinstatement of the pension, the KDP instead suggested that the Sawa's turn over their 

young daughter Helena to work as a housekeeper for a senior KDP leader in order to continue the monthly payments. Thus, out of 

desperation the Sawa's were obliged to ask their daughter to work for a pension that other Kurdish families were provided outright. 

Consequently, Ms. Sawa came to work in the home of Mr. Azet Al Din Al Barwari, a higher echelon KDP operative and a leading 

member of the political bureau of the KDP. Ms. Sawa lived and worked in the Al Barwari home and was allowed to return to her family's 

home only once monthly.  

Most recently, Ms. Sawa was expected home for her monthly furlough from work on                                   
May 5, 1999. When she did not arrive at her family home, the concerned Sawa family inquired regarding Helena's whereabouts. The 

Sawa family had already been deeply troubled about Helena's well being since she had appeared agitated and distraught on her previous 

visits home. Mr. Al Barwari and the KDP denied any knowledge about Ms. Sawa's whereabouts since she was alleged by the Kurds to 

have left the Al Barwari home on May 3. The KDP offered no assistance in searching for Ms. Sawa. Mr. Al Barwari has used his 

authority within the KDP to intimidate the Sawa family into not pursuing an investigation of the crime. Once again, the KDP’s reluctance 

to launch an investigation and Mr. Al Barwari’s intimidation has led many Assyrians to suspect KDP and Al Barwari complicity in the 

murder of Ms. Sawa.  

More than four weeks after her disappearance, Ms. Sawa’s shallow grave was discovered by a shepherd tending his flock. The 

decomposed body was partially exposed and appeared to have been partially eaten by scavenging wild animals. The Sawa family was 

brought to the burial site in order to provide a positive identification of the remains of the body. Following identification, the body was 

exhumed and taken to a Dohuk hospital for examination. Because of the mysterious circumstances of Ms. Sawa’s murder and the 

family’s belief that she may have been raped, an autopsy was requested. However, because of Kurdish intimidation, the final report has 

been delayed and is not expected to be scientifically objective or valid.  
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Please help! Much of the details regarding the atrocities against the Assyrian nation have not been fully addressed in this document. Please send any 

facts you may have relavent to this topic so we may add it to the document. Your name will be aknowledged as one of the contributors.You may contact 

us at:  

Thank you and God Bless the Assyrian Nation.  
© 2001, Assyrian International News Agency.  

 

Uppdaterad 28 oktober 2004  

Signerat 

Henrik Berggren  

Turkiet ännu på förnekelsens väg 

En nation måste välja sin stolthet. LIKSOM VID MÅNGA  

andra brott tycks det finnas ett bestämt modus operandi, ett återkommande tillvägagångssätt, vid folkmord. Offren bör tillhöra 
en minoritet med låg militär förmåga att försvara sig men vars lojalitet mot den rådande statsbildningen kan misstänkliggöras. 
Avsikten får dock inte vara tydlig från början. Medborgarna som ska utrotas bör först avskiljas från den övriga befolkningen 
genom administrativa åtgärder: yrkesförbud, apartheidliknande regler, gettoisering och deportationer. Något officiellt beslut om 
folkmord bör inte förekomma. Statens vilja att låta utplåna en del av sina medborgare kommuniceras bäst genom antydningar 
och inofficiella kanaler till lägre tjänstemän. Själva mördandet överlåts med fördel åt paramilitära styrkor eller speciella 
insatsgrupper som ligger utanför den reguljära armén. Militärer envisas ofta med byråkratisk dokumentation och kan ha 
moraliska betänkligheter inför dödandet av civila.   

ALLA OFFICIELLA BEVIS bör undanröjas. Men om olyckan ändå skulle vara framme i form av graverande dokument i arkiven 
gäller det att förneka. Det finns så många sätt folk kan dö på: sjukdomar, svält, krig. Och har det gått tillräckligt lång tid blir 
händelserna del av Historien, ett avlägset, våldsamt förflutet som inte angår oss moderna människor. 
Nej, jag talar inte om Förintelsen. Eller om Rwanda eller vad som nu pågår i Sudan. Utan om det som brukar betecknas som det 
första moderna folkmordet: massakern på över en miljon armenier och syrianer inom det osmanska riket under första 
världskriget. 
I tisdags anordnade Södertörns högskola en konferens på temat "Historia, folkmord och demokrati: fallet Turkiet". En av 

deltagarna var den turkiske historikern Taner Akçam som är knuten till University of Minnesota. Lågmält och med omsorgsfull 
dokumentation beskrev han folkmordets väg från tanke till handling. Hur beslutet fattades på ett hemligt möte inom den 
ungturkiska rörelsen. Hur de osmanska inrikes- och försvarsdepartementen deltog i organiseringen. Hur paramilitära förband 
bestående av frigivna fångar och kurder upprättades. Hur order om deportationer utgick från Istanbul till provinserna vars 
andemening var tydlig: lös problemet med de folkgrupper som inte passade in i den muslimska, turkifierade staten. 
Hans källor utgörs av dokument från rättegångar mot de ansvariga som ägde rum 1919, under den interimsregering som 
upprättades efter det osmanska rikets nederlag i första världskriget. Då erkändes folkmordet officiellt. Och år 1921, inför det 
turkiska parlamentet, erkände Mustafa Kemal - det moderna Turkiets grundare med tillnamnet Atatürk - att ett folkmord 
begåtts mot den armeniska befolkningen. Men 1923 hävde den nya turkiska regeringen de fällande domarna mot de ansvariga 
för folkmordet. Och på denna förnekelsens väg vandrar Turkiet ännu i dag.  Problemet är att även om det osmanska riket 
slutgiltigt gick under med den turkiska republikens grundande 1923 finns det en underliggande kontinuitet inom den politiska 

eliten. Om det moderna Turkiet inte har något att göra med det gamla osmanska rikets göranden och låtanden, vilket en del 
turkar hävdar, skulle det naturligtvis inte vara något problem att öppna arkiven och diskutera frågan offentligt. 
Men Turkiet är en senkommen gäst vid nationalstaternas gästabud. Ett historiskt förlopp som i de gamla europeiska 
nationalstaterna tagit hundratals år komprimerades i Turkiet ihop till ett par decennier. Det gamla osmanska rikets plågsamma 
kollaps och Kemal Atatürks snabba modernisering skapade grogrund för en nationell identitet där offermentalitet och stolthet 
gått hand i hand. Att erkänna folkmordet på armenierna blir då en eftergift gentemot de europeiska stormakter som en gång 
styckade resterna av det osmanska riket. Samma länder som nu genom EU kräver att Turkiet tar sitt historiska ansvar. 
DET KAN TYCKAS SOM en symbolfråga i jämförelse med mer aktuella kränkningar av mänskliga rättigheter. Men massakern på 
armenier och syrianer går rakt in i frågan om Turkiets förmåga att skapa en modern nationell identitet. I stället för att försvara 
förövarna av ett folkmord skulle man kunna hylla de tjänstemän som hellre avgick än deltog i massakrerna och alla de 
muslimer som hjälpte och skyddade offren, ofta med fara för eget liv.   Det är inget fel att vara stolt över sitt land. Frågan är 
bara vad man väljer att vara stolt över.  
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Assyro-Chaldeans of France Commemorate the Martyrs of 1915 

Antoni Yalap 
Reporter for the Assyro-Chaldean Voice 

Translated from French by Linda Karatay 

 
"The Association of Assyro-Chaldeans of France, based in Sarcelles, on the occasion of the commemoration 

of the Armenian genocide, explains that they too were also victims of these massacres which happened in 

1915. 
 They estimate some250 000 victims of the massacres by the Ottoman Empire among theirs. This evening, a 

conference entitled 'Turkey must recognize the genocide of 1915' is organized in its premises, presented by 

Sabri Atman, a specialist on the issue of the genocides. A debate and a signing of the literary works of the 

author will follow the conference”. 
And so this is how the Val dOise daily paper, Le Parisien, presented the commemorative activities of the 89th 

anniversary of the Genocide of 1915, committed by the Young Turk government and executed by the tri, 
Djىmal Pasha, Enver Pasha and Talat Pasha. It was a conference animated by the great Assyro-Chaldean 

genocide specialist, Sabri Atman, who specially came from Netherlands to this occasion. For a long time, our 

people in France have adopted the date of April 24th, the date in which in 1915 hundreds of Armenian 

intellectuals and personalities were arrested to be massacred during their forced exile, to commemorate with 

their Armenian and Greek brothers, the tragedy of 1915. The members of our people commemorate the 

martyrs by various activities organized in this period of the year. 
          On the occasion of the 89th commemorative year of the first genocide of the 20th century, the Assyro-

Chaldean Youth and the Association of Assyro-Chaldeans of France organized various activities. The Assyro-

Chaldean Youth reserved the number 15 of April, 2004 of its successful bulletin, Les Lions de Babylone 

(Lions of Babylone), for the genocide of 1915. Indeed, the special number dedicated to this first genocide of 

the last century made in the shadow of the First World War, contained 32 pages and brought in great 
specialists like Sىbastien de Courtois, Joseph Yacoub and Sabri Atman. The special number of the Lions of 

Babylon, edited for the release of 1000 copies, includes testimonies of the victims of the genocide and 
testimonies of their descendants. Sىbastien de Courtois tells the beginnings of the genocide, which started 

with the massacres in 1895. Sabri Atman remembers the genocide itself and requires from Turkey to 

recognize this crime against the humanity, the purpose of which was to eliminate all the obstacles blocking 

the way from the turkofication. Joseph Yacoub speaks about the peace treaties signed after the war and 

deals with the abandonment of the Assyro-Chaldeans, the smallest allies of the powers like France or the 

United Kingdom. The Lions of Babylon are trying by this mean to inform the readers on this black page of 

the Turkish and human history and to make them aware of these issues. 
          The Association of the Assyro-Chaldeans of France 

started the commemorative celebrations of the 1915’s 

martyrs, by placing a wreath in front of the monument of 

the Unknown Soldier under the Triumphal Arch in Paris on 

Friday, April 23rd, 2004. The representatives of the 

Armenian, Assyro-Chaldean and Greek people followed suite 

and revived the flame of the Unknown Soldier in the 

presence of the media and political, civil and religious 

personalities, and an large crowd. Sabri Atman, the special 

guest of the AACF, as well as his friends came from the 

Netherlands, took part in this ceremony with Naman Adlun, 

the president of the Association of the Assyro-Chaldeans of 

France and many other members of the board of directors of 

our association, who never miss these occasions, before 

coming back in Sarcelles. 
(L to R: Antoni Yalap, Sabri Atman and Naman Adlun) 
Photo by Naures Atto 

 

         Sarcelles is the city where the large majority of our community in France is concentrated, with nearly 

4,000 people. The other sites are the Paris region, Lyon, Marseilles and Toulouse, where resides Khodeda 

Ellof, son of the Assyro-Chaldean hero of the First World War, General Agha Petros, in a castle offered by 

http://www.zindamagazine.com/magazine/www.aacf.asso.fr
http://www.zindamagazine.com/magazine/www.aacf.asso.fr
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France to his father in the commune of St Jory to thank him for the help given to France during the war. Our 

association organizes most of its cultural, social and commemorative activities in Sarcelles. 
          To commemorate the sad anniversary of 1915, the Association of Assyro-Chaldeans of France had 

asked the Assyro-Chaldean researcher and writer Sabri Atman from the Netherlands, to mediate a 

conference titled “Turkey must recognize the genocide of 1915”, on Friday April 23rd, 2004. So far, the AACF 

and its various branches have organized many commemorative activities, in particular conferences to which 
they invite specialists of international fame like Yves Ternon, Joseph Yacoub, Sىbastien de Courtois or Sabri 

Atman. Our association also takes part in the demonstrations and activities organized by the other 

communities, in particular the Armenians. Thus, our people are sensitized on the genocide and our young 

people waked up with the protection and the safeguard of their history and identity. 
We welcome this time the great specialist of this dark period of our history, Sabri Atman, who is polyglot (he 

knows 9 languages), author of several literary works on the Assyro-Chaldean exodus and genocide, and who 

works relentlessly since years for the recognition of this imperceptible crime. The participants in this 

conference were very numerous. The Turkish press was also present, not missing such an event during 

which it was question of a genocide completely forgotten by the international public opinion and completely 

ignored by the Turkish authorities: the Assyro-Chaldean genocide, during which our people lost two-third of 

his population. The young people, who are the inheritors of this heritage, were extremely numerous. Sabri 

Atman, speaking following  

          Naman Adlun, president of the AACF who welcomed him, started by greeting the audience and saying 

that this genocide was deliberately planned, organized and carried out by the Ottoman central power of that 

time. Underlining the similarities and the reasons of the genocides of last century, Atman specified that 

among the political, economic, religious and racial factors, the religious factor weighed heavy in the genocide 

of the Armenian, Assyro-Chaldean and Greek people. 

Sabri Atman, who addressed to his own people in Turkish, by the means of a translation in French, calling 

upon his own memories, pointed out the tragedies and the sad events lived. The Assyro-Chaldean researcher 

did not hesitate to affirm that modern Turkey was founded on the sacrificed blood of the Armenians, the 

Assyro-Chaldeans and the Greeks, and noted that current Turkey had significant profits due to the genocide. 

Still today, many Turkish and Kurdish families and companies owe their considerable wealth to the 

massacres of the Christians by their grandparents. The 10,000 Assyro-Chaldean survivors of the genocide 

who are living today in Turkey cannot represent any more a danger to the government and the Turkish 
population: that is why the government must be sorry for the crime committed in 1915. 

Dealing with the role of the Powers in war, in particular of Germany, and Kurdish populations, Sabri Atman 

indicated that the Kurdish tribes and leaders were used like a "scapegoat". In addition, the Kurds did not 

have a central power, which could have decided to organize the elimination of the Armenians and the 

Assyro-Chaldeans who lived among them. If that were the case, no Christian would have survived. The 

Ottoman power used them against the Armenians and the Assyro-Chaldeans, playing with the religious unity 

and by provoking them by false rumors. Finally, as recalled it a participant, some religious leaders and heads 

of tribes had a significant role in the protection of some Assyro-Chaldean villages. In spite of the threats of 

the central Ottoman power to punish those, which helped the Armenian and Assyro-Chaldean traitors, with 

the price of their lives, they saved lives. Lastly, many Kurdish organizations and the Kurds in general asked 

for forgiveness to our people for the significant participation of their ancestors in the genocide decided by 

Young Turkish government. It is the only thing Turkey should do without any fear. The Assyro-Chaldeans do 

not have any hatred neither towards the Kurds nor towards the Turks, they just want the justice to be made 

and that their martyrs be recognized. 

The sword, this tool that is called Saypa or Sayfo in the two Aramaic dialects, was not used against us only 

in 1915. The massacres had started quite before. The declaration of Jihad in 1914 was only the top of 

hatred. At the beginning of the 20th century, a third of the Turkish population was Christian. Today, this rate 

is 0.01%. The Christians represent nothing but only a tiny community of 150,000 people, in decline, in a 

Turkey which considers itself as respectful of its minorities and which wants to integrate the European Union, 

pleading that it is the cradle of Christianity. The Armenians lost 1 500 000 of their brothers and sisters, men, 

women, children, old men, religious or civil leaders, passed to the sword, killed at the time of the 

deportations, died of diseases resulting from the bad treatments inflicted by the executioners. Our people 

lost more than 250,000 people. The Turkish young government wanted at that time to turkofy our whole 

population, one way or another, and any obstacle against of this new objective was to be eliminated. 
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Stressing that the common point of the genocides is their not-recognition by their instigators, Sabri Atman 

noted that the words "so-called genocide" are never missing in the mouth of the Turkish leading class and 
certain pseudo-intellectuals like Dogu Perincek or Emin اUlasan. 

Referring to the deficiencies of our people on this subject, the Assyro-Chaldean writer Sabri Atman affirmed 

that the intellectuals of our people were liquidated during the genocide and that we must content ourselves 

with the testimonies arrived until our days, in an oral way. The European children grow by listening to tales, 

he said, whereas the children of my people grow by listening to true tragic stories. The young people of the 

Assyro-Chaldean Diaspora, who start to make higher studies and to form a certain elite, must turn towards 

the study of this genocide perpetrated by the Turkish young government. The Armenians have tens of 

specialists of the genocide and take advantage of tens of thousands of literary works written on their 

genocide; the Assyro-Chaldeans can only rely on five or six specialists and some literary works. However, 

essential actions were carried out, if we take into account the fact that the Armenian Diaspora is much more 

ancient than the Assyro-Chaldean Diaspora. The exodus of the Assyro-Chaldean people started in Europe, 

thirty years ago. It is thus difficult for us, currently, to reach the same results as the Armenian Diaspora. 

Sabri Atman answered at the end of its intervention to the questions, which were asked to him. These 

concerned rather the question of the number of Assyro-Chaldean victims and tried to know why the 

Armenians appropriate so much the genocide. The reasons of this situation are of psychological and political 

nature. As for the number of the victims, we do not know 

exactly how many people were victims of the genocide. The 

writer estimates this number at more than 250,000 

martyrs; the figures vary from one source to another. In 

addition, given that the religious and political Assyro-

Chaldean leaders of that time, with an aim of subtracting 

our population from the special taxes, they declared a 

population much less than that real. The conference finished 

late in the evening. 

This year, the commemorations of the 89th year ofthe 

genocide took place during three days. The representatives 

of our community, Naman Adlun, president of the AACF and 

Sabri Atman, took part in the demonstration organized on 

Saturday April 24th, 2004, in the direction of the embassy 

of                                                                                                                   L to R: Naman Adlun, Sabri Atman & Zayya Yakan; Paris, 24                                                 
                                                                                          April                                     Photo by Naures Att 

Turkey. Mr. Adlun spoke in the name of the community and reminded the losses of the Assyro-Chaldeans 

during the genocide, beside their Armenian and Greek brothers. Naman Adlun had also taken part in the 
morning in the commemorative ceremony organized by the mayor of Paris, Bertrand Delano  ً  (Socialist 

Party) in the presence of the General Consul of Armenia.  

The most significant commemorative ceremony for our people 

took place in Sarcelles on April 25th 2004, in the presence of 
the mayor of the city, Franهois Pupponi (Socialist Party), the 

representatives of the community and many other people. 

Naman Adlun and Sabri Atman placed, in the name of the 

Assyro-Chaldean community, a wreath of flowers in front of 

the monument commemorating the Armenian genocide. The 

event took place on the recently baptized street “rue du 24 
avril 1915: 1er gىnocide du 20e siوcle”  (“ street of April 24, 

1915: 1st genocide of the 20th century” ). A commemorative 
monument of the Assyro-Chaldean genocide will be placed  

 
Sabri Atman and Naman Adlun, placing a wreath for the 
Assyro-Chaldean   Martyrs         Photo by Naures Atto 
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Representanter från GFA har upprättat 6 pärmar med dokument om 
Seyfo och har lämnat de till olika europeiska länder för erkännandet 

av folkmordet  på Assyrierna. 

very soon beside the Armenian stele. One minute of silence preceded the speech of the mayor of Sarcelles, 
Franهois Pupponi, who reminded that the municipality has always worked for the recognition of the genocide. 

Underlining the fact that the Assyro-Chaldean martyrs, who experienced the same fate, should not be 

forgotten, Pupponi said that the town of Sarcelles will commemorate every year this sad anniversary which 
ended the lives of two thirds of our people. 

Source: http://www.zindamagazine.com/  Monday, May 03, 2004 

 

The genocide (SEYFO) of the Assyrians in Turkey 1914 
Date: Saturday, May 08 @ 16:55:00 CEST 

Topic: Furkono 

24th of April this year is the 90th commemoration for the decisive resolution drawn to annihilate the 

Assyrian people in Turkey, which perpetration 

commenced from 1915 and prolonged to 1919 

thus becoming the continuation of centuries of 

massacres which persistence was repeated by 

the massacres of Semele (1933) and Suraya 

in Zakhu's vicinity and are still being 

manipulated but in progressive methods and 

contemporary tactics.  

The policy of the Ottoman's was distinguished 

for national superiority in a society of 

multiculturalism. The Sultans of the Ottoman 

Empire pursued chauvinism sourced from the 

historic Turkish nature that stood for violence, 

vehemence and well planed genocides, this 

nature was constant till the establishment of 

the Turkish republic which became to be 

known for extreme nationalism forcing a 

nationally, culturally and religiously 

homogenous state on all the minorities and 

especially the Assyrians. Our people that 

remain living on their ancestral land bear the 

most horrible consequences of oppression, 

persecution, atrocities and almost all the 

Assyrian nation was exterminated in the 

beginning of the World War I due to the 

following reasons: 

 
1.      The Assyrians belonging to the Christian believe from the earliest periods! 

2.      The Assyrians being an ancient people who contributed to the establishment and the progress of 

civilisation! 
3.     The Ottoman authority's determination to obliterate the existence of an Assyrian identity on the very 

Assyrian land the detached Assyria! 

 

Our peace loving people never opposed the brutal Turkish authorities which must have provided our people 

with security and protection not acts of genocide as it occurred during the period of Sultan Abidel Hamid 11, 

who was a fanatic Muslim. He organised the Hamidiya regiments in order to guard the boarders and crush 

any rebellion or any idea of national salvation contemplated by the Christian Armenians and Greeks; he 

released this resolution on the 24th of April 1914 and the orders were executed in 1915 (Shato D'Seyfo- the 

year of the sword) which persisted up to 1919. The Hamidiya regiments perpetrated the vilest acts against 

http://www.zindamagazine.com/
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our people: the regiment was largely composed by Kurds that were affected by religious fanaticism which 

allowed them to implement the Islamist Ottoman policy that was seen as a holy religious duty. The Kurdish 

chieftains rushed to the calls from the Mosque tops to take arms and join the Holy War (Jihad) and massacre 

the Christians (the infidels) for the following reasons: 

 
1.      To seize our ancestral land and all our possessions! 

2.     Politically tempted in the pledges of the Sultans that vowed in awarding them self-determination 

rights on the very land of Assyria once our people were annihilated! 

 

The Turkish Republic as the lawful inheritor of the Ottoman Empire seems to advocate the denial policy and 

refute the genocide that was committed against the Assyrians which lost more than half a million victims and 

the rest genuflected to the harsh conditions of life where fear, hunger, flight and scattering of the families 

resulted in a catastrophic destruction of our society. 

 

By denying and not recognising the Assyrian genocide Turkey signifies that it fears to face the sinister pages 

of its own past. How sufficient are the statements of some Turkish politicians in the recent years regarding 

how the land that the Kurds fight for is actually that of the Assyrians and they are welcomed to return, build 

and live on it? Thus we have the right to question the sincerity of these statements: 

 
1.      Where are the millions of the Assyrian people that settled their ancestral land? 

2.      Why are our people dispersed in more than 35 countries far and away from their own land? 

3.      Who was behind the mass settlements of other foreign people on our lands since this can not 

happen involuntarily? 

 

Are the above mentioned not a result of the Genocide against us!? 

The acceptance of Turkey as a candidate for EU membership is an assault against the democratic foundation 

of the members of the European Union. We as Assyrians believe that your union which believes in 

democracy and the value of humans will not ignore our rights which are just and rightful. Whatever the 

benefits are from Turkey’s membership whether economic or political, fact is that you must not neglect our 

plight. 

We the Assyrian people as an ancient and civilised nation request the international organisations, the United 

Nations, United States of America, the European parliaments and above all the European Parliament to 

oblige Turkey to recognise the Assyrian genocide and apologise for the atrocities before gaining membership 

in the union! 

Further more Turkey must fulfil the following 

 
1.      To recognize the Assyrian nation in the Turkish constitution as an indigenous people who has the 

right to exist within the borders and on our ancestral lands. 
2.      To trial Turkey internationally in the international court of justice in The Hague and other genocide 

related international courts. 
3.      To compel Turkey to composite for the damages caused up on our people and grant our people full 

national and political rights! 
4.      To make possible for Assyrian refuges to return to their lands in Turkey under the observation of 

The EU. 
5.      To return all property back to their Assyrian owners, to rebuild the villages destroyed during the 

fights between the Kurds and the Turkish army.  

 

Glory to our immortal martyrs 
 

Long live the Assyrian struggle 
  

Assyrian Seyfo International Committee of GFA (Assyria Liberation Party) 

20/4/2004 

 

This article comes from Assyria Liberation Party - GFA 

www.furkono.com 
 

http://www.furkono.com/
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Tema:2  
 

Assyrierna i Irak  
 
 

Iraks öde är långt ifrån avgjort. 

Allting kan hända i landet den 

närmaste tiden. Landet kan sakta gå 

mot en någorlunda fungerande 

demokrati eller mot ett inbördeskrig 

och misär. Bombattentaten avlöser 

varandra och människorna lever i 

skräck. Som alltid i vår historia är 

det vi Assyrier som får lida mest när 

nånting är på gång i Mellanöstern. 

Genom vår etniska identitet och vår kristna tro 

utgör vi självklara måltavlor för den arabiska, 

muslimska majoriteten. Assyrier kidnappas 

dagligen och famljer krävs på lösensummor. Alla 

sorters trakesserier och mord förekommer 

motAssyrier. All denna hets mot oss har i syfte att 

rensa bort oss ur landet. De 

makter som är direkt ansvariga 

för situationen i Irak, USA och 

Stor Britannien har visat att de 

mer eller mindre struntar 

Assyriernas öde. Återigen står vi 

ensamma och svikna och 

historien upprepar sig inför våra 

ögon. Men trots alla bakslag 

kämpar Assyrierna världen över 

för att förverkliga Assyriskt självbestämmande i 

norra Irak.  

Och vårt öde har lyckligtvis inte passerat helt 

obemärkt i världens medier. På följande sidor har vi 

sammanställt olika artiklar som publicerats senaste 

året om Assyrierna i Irak. 

  

   

VAKNA OMVÄRLD 
 

Av: Ninos Maraha, Södertälje 

  
Medan vi sitter trygga i våra hem pågår det fasansfulla massakrer och övergrepp i krigsdrabbade 

områden världen över. Ett av dessa områden är Irak, där dess kristna befolkning lider med 

omvärldens tysta samvete. I likhet med Gulfkriget är det de kristna assyrierna (även kallade 

kaldéer och syrianer) som offras i det pågående kriget i Irak. Vi talar om den tysta krigsföringen 

mot landets ursprungsbefolkning. Det sker dagliga övergrepp och trakasserier på assyrierna, men 

ändå får vi i Sverige aldrig höra eller läsa något om det. Är det inte intressant nog? För att väcka 

allmänhetens intresse ska vi ge några aktuella exempel på groteska mord och övergrepp. 

Assyrierna i Basheeqa och Bahzani, i närheten av Mosul i norra Irak, blev chockade på 

eftermiddagen den 5: e oktober när de upptäckte Fadis kropp. Familjen Aaid Shamoon blev helt 

upprivna när de såg kroppen på deras 15-årige son Fadi, som var bränd och halshuggen. Fadi 

blev kidnappad på förmiddagen i Basheeqa när han cyklade på sin nya cykel som han hade fått i 

present av sin far. Hans kropp behandlades på ett ytterst barbariskt sätt; han blev lemlästad, 

bränd och dumpad på en av Basheqas vägar. För inte så länge sedan hade staden Basheeqa sörjt 

en annan son, Julian Afram Jacoub, 14 år gammal, som blev slagen i huvudet av ett betongblock innan även han blev 

bränd.  

Mördarna slår till mot oskyldiga assyriska barn för att tvinga assyriska familjer att fly från sina hem och byar. Fastän 

assyrierna erkänns som en etnisk minoritet i den irakiska konstitutionen utsätts de dagligen för trakasserier och 

förföljelser. Enligt flera källor från Mellanöstern har över 40 000 assyrier flytt från Irak den senaste tiden, vilket är en 
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konsekvens av de senaste månadernas planerade attentat mot kristna målgrupper. I början av augusti kulminerade denna 

våg av terrorism med bombningar av flera assyriska kyrkor. Då fler än 20 personer dödades fick det självaste påven att 

reagera. En månad senare bombades den assyriska byn Bakdeda, i närheten av den antika staden Nineveh, vilket krävde 

minst ett offer och flera allvarligt skadade. Det råder stora misstankar att syftet med dessa attentat är att skapa allmän 

panik bland den oskyddade assyriska befolkningen. Varken kyrkobombarna eller Bakhdeda bombarna har kunnat 

identifieras och ännu har ingen tagit ansvaret på sig. Så sent som lördagen den 16 oktober utsattes ytterligare fem kyrkor 

i Bagdad för hemmagjorda bomber. De senaste månadernas attentat har gjort Iraks assyrier livrädda för att gå ut från sina 

hem. Det andra alternativet har varit att fly från sina hem.   

I början på oktober hölls ett stort konvent i Washington DC för Mellanösterns kristna folkgrupper; assyrier, maroniter 

(libaneser) och kopter, där en av arrangörerna var det assyriska riksförbundet i USA (AANF). Konventets primära syfte 

var att uppmärksamma de påtryckningar, förföljelser och kriser som gemensamt delas av Mellanösterns kristna 

ursprungsbefolkningsgrupper. Ett annat syfte var att skapa opinion för en säkerhetszon för det assyriska folket i norra 

Irak. Det finns ca 1.5 miljon assyrier i Irak, men oron är stark att många av dessa kommer att fördrivas ur landet pga. den 

kaotiska och ytterst ohållbara situation som råder.  

För hundra år sedan levde nära två miljoner assyrier i sydöstra Turkiet. Folkmordet som följde på de kristna under första 

världskriget i Turkiet lämnade en tredjedel av den assyriska befolkningen efter sig och efter ytterligare ett sekels terror 

och fördrivning finns det idag endast 3000 assyrier kvar i sydöstra Turkiet. Det som händer i Irak idag kan vara 

upptakten till ett nytt folkmord på de kristna. Detta låter kanske som en orealistisk händelseutveckling för många i 

Västvärlden men för assyrierna är det endast en upprepning av historien. Omvärlden måste sluta blunda för de attentat 

och aktioner som riktas mot de utsatta assyrierna i Irak. Vakna omvärld. 

Södertälje 2004-10-31 

 

                 The Application of Autonomy to the 

Assyrian Territory in the New Democratic Iraq 
 

Dr. Khoshaba Jasim 
Introduction  
Autonomy or self-rule is a relative term that describes the degree of local Assyrian 

self-rule within the framework of a democratic federal Iraq. This is the minimum 

level of authority -- an autonomous status -- tolerated under the new democratic 

regime of Iraq.  

The prime factor that helps realize or achieve such a status is the freely and 

democratically stated and expressed intention of the central government to implement 

or put in force a federal system that can guarantee equal autonomy to the Iraqi 

nationalities. On base of such a prudent choice the Assyrians' top priority is a self-rule 

in their ancestral territory unhampered by challenging unhistorical claims or behavior that has no legal attachment to the 

Assyrian territory.  

Politically, the Assyrians are  

- A distinct ethnic component of the Iraqi population.  

- An integral part of the whole Iraqi nation just as the Arabs.  

- Subject to principles of Self-determination; i.e. Autonomy.  

- Possess the ingredients that go into nationalism such as the Assyrian Triangle around Nineveh which is the core of their 

claim to autonomy or self-rule.  

Socially and Culturally, the Assyrians  

- Are not a religious community and should not be looked upon as such.  

- Are an ethnic group with legitimate rights to participate equally and actively in building the new democratic Iraq.  

-Have their own language, called neo-Syriac, which is based in Assyrian Aramaic, which is heavily infused with 

Akkadian, their previous language.  

Historically, the Assyrians  

- Are the indigenous inhabitants of Iraq. They have the desire to continue dwelling there as a distinctive self-ruled entity 

identified by comprehensive national elements still existing in their conservative communities.  

- Hopefully aspire to have their past rule in Mesopotamia rehabilitated as a legitimate justification of their claim to 

autonomy.  
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Yilmaz Kerimo, 
Riksdagsledamot 

General Autonomy Structure  
The structure of the Assyrian autonomy shall be as follows:  

Legislative  

- The Assyrian local authority will represent the Assyrians residing in the autonomous territory. The authority will 

exclusively administer local laws legislated by it to run the affairs of the autonomy in coordination with the Constitution 

and laws of the central regime.  

- The Assyrian authority will be confined to matters of pure local nature and will not get involved in foreign policy and 

national defense unless otherwise being counseled by the central regime.  

- The head of the autonomy will be elected by the Assyrians of the autonomous territory.  

-The Assyrian autonomous authority will be entitled to amend its local by-laws as it deems necessary for the 

implementation of its agenda in the autonomous territory.  

- The Assyrian Autonomous authority will abide completely by the constitution of Iraq and with all subsequent 

legislation and amendments enacted by the central regime.  

Judicial  

- The Assyrian autonomous territory will have an independent local judiciary with jurisdiction over purely local matters.  

- Jurisdictional questions between local courts and local disputes are to be solved locally.  

Particular Issues And Powers  
Foreign Relations And Defense  

- The Assyrian autonomous territory will exercise no power over foreign relations and defense.  

Policy and Security Arrangements  

- Local police power in the Assyrian Autonomous territory will be exercised by the Assyrian local authority in 

coordination with the central regime strategy, particularly, matters of security and other vital issues.  

- Local police forces in the autonomous territory will be a component of power of the Assyrian autonomous rule.  

Social Services  

- Provisions of social services such as health, education, and welfare will be the responsibility of the Assyrian 

autonomous Authority who will be eligible to seek grants and other subsidies administered by the national government.  

Taxes  

- The power to impose and collect local taxes in the autonomous territory will be the responsibility of the Assyrian local 

authority.  

Culture and Religion  

- The Assyrians are directly responsible to cultivate their culture that reflects their traditions, customs, and folklore, in a 

multi-national and ethnic society existing in Iraq.  

Conclusion  
In the Assyrian case, the self-rule will come true and will be materialized through full integration of the Assyrian 

community in the new democratic regime of Iraq. And since the people of Iraq strongly favor a federal regime, the 

Assyrians, similarly, like the Arabs, the Kurds, and Turkomans are also in favor of a democratic federal regime that has 

the capacity to provide a federal political entity for the Iraqis. They are longing to see their autonomous territory 

prospering under the comprehensive direct control of the central government.  

Dr. Khoshaba Jasim is an Assyrian from Iraq. He immigrated to the U.S. in 1974. He has a Ph.D. in 

political science from Western Pacific University. 

Chicago: June 14, 2004, www.aina.org 
 

 

Fråga 2003/04:1493  

av Yilmaz Kerimo om FN:s roll i krigets Irak 
 
Laila Freivalds, utrikesminister 

 
Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att  
FN tar sitt ansvar att stoppa dödandet av civila i Irak. 

Den senaste tidens utveckling i Irak är oroväckande och regeringen ser mycket allvarligt 

på de upprepade attackerna mot civila. Ett förbättrat säkerhetsläge skulle även underlätta 
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genomförandet av det irakiska parlamentsvalet, planerat att äga rum i januari 2005, och är en förut-sättning för effektiva 

biståndsinsatser. Säkerhetsläget försvårar även FN:s möjlighet att lösa de uppgifter som världsorganisationen fått i 

återuppbyggandet av landet, där FN också har en viktig roll i den politiska övergångsprocessen. Den svåra 

säkerhetssituationen hindrar för närvarande FN att återetablera sig fullt ut i Irak. En multinationell styrka till skydd för 

FN är därför under uppbyggnad.  

Vid EU:s utrikesministermöte i Bryssel den 12 juli beslutade vi att fortsätta det nära samarbetet med FN. Sverige spelade 

en aktiv roll i framarbetandet av den Irakstrategi som EU antog vid Europeiska rådet redan den 17-18 juni. Inom kort 

kommer en europeisk delegation att skickas till Irak för att inleda en dialog med irakiska myndigheter om  

hur EU bäst kan stödja Irak och bidra till en demokratisk process. EU kommer också att undersöka möjligheterna att 

vidta åtgärder för att främja stabilitet och säkerhet. EU:s  finansiella stöd till Iraks återupp-byggnad uppgår till 200 

miljoner euro, och distribueras framför allt genom multilaterala kanaler.  

En stor del av det svenska stödet för utvecklingssamarbetet (högst  

400 miljoner kronor) kommer att gå till FN:s och Världsbankens samordning av det internationella biståndet, IRFF 

(International Reconstruction Fund Facility for Iraq). Sverige har en plats i IRFF:s styrkommitté och kan därigenom 

föra en aktiv dialog med såväl FN, Världsbanken som irakierna själva om prioriteringar. Dessutom bidrar Sverige direkt 

till säkerhetsbefrämjande insatser i Irak genom att tio svenska polisinstruktörer under 2004 deltar i en utbildningsinsats 

för irakiska poliser i Amman, Jordanien.  

Två av EU:s medlemsstater har som bekant permanenta platser i FN:s säkerhetsråd och för närvarande sitter ytterligare 

två i säkerhetsrådet. Därför är också samarbetet i EU en viktig kanal för Sverige att påverka FN.   

Sverige har tidigare fördömt terroristattacker i Irak, också den som riktats direkt mot FN. Genom att, som kortfattat 

beskrivits, bilateralt och via EU stödja FN medverkar Sverige till att skapa bättre förut-sättningar för 

världsorganisationen att lyckas med uppgiften att främja en fredlig och demokratisk utveckling i Irak. Det är av stor vikt 

att det internationella samfundet sluter upp bakom FN. 

 

Stockholm den 17 augusti 2004 

 
 

 GLÖM OSS INTE! 
Av: Viktoria Soma    

  
Skriet från vårt folk i Irak ekar i våra öron från TV och Radio. Deras smärta och lidande blir vårt, vi som bor i trygghet 

och lever i fred, i Sverige och övriga världen. Det är våra medsyskon som stryker med i ett omänskligt krig i Irak. Deras 

liv skändas så fruktansvärt grymt, trots att de är, liksom många andra irakiska medborgare, helt oskyldiga och civila i det 

blodiga kriget. Det är obarmhärtigt smärtsamt att se våra kyrkor skändas om och om igen i Irak.  
Det är för andra gången, idag lördag 16 oktober -04, som  våra kyrkor, den östassyriska, den katolska och den syrisk 

ortodoxa kyrkan, bombas i krigets Irak.  

Den syrisk ortodoxa kyrkan i hela mellan östern har aldrig fått vila och utvecklas i fred.  

I alla tider har den haft vanmäktiga stater som dess överhuvud och de har skändat den, så fort hon har visat tecken på 

blomstring.  

Våldet på vårt assyriska/syrianska folk tycks aldrig ta slut. Är det inte krig mellan nationer, så har det varit folkmord. Så 

som den kallblodiga slakten på tusentals människor av vårt folk i Turkiet, mellan 1914-1915. Är det offer för diktaturers 

missbrukarvåld vårt folk har kommit att bli... I våra ursprungs länder; Syrien, Turkiet,  Libanon  och Irak, i vårt forna 

hemland mellan de två floderna Eufrat och Tigris, det Assyriska riket.  

Hur kan du och jag höja våra röster för våra med syskons kamp för deras mänskliga överlevnad, där de bor idag? Alla 

lider vi med dem i deras svåra kamp för sin överlevnad i Irak idag, det är bra. Men det räcker inte. De lider en smärta 

som vi inte ens i våra mardrömmar kan ana oss till, då vi bor i trygghet och på långt avstånd från krigets grymheter. De 

är i stort behov 

av moraliskt, men framförallt är de i stort behov av ekonomiskt behov, för sin dagliga överlevnad, i första hand men 

också för uppbyggelsen av sina liv för framtiden.  

Det finns många organisationer som samlar in pengar och sänder hjälpen till våra  behövande medsyskon. Det är väldigt 

bra. Vad gör du och jag för att visa medmänsklighet med vårt lidande folk i Irak? 

Norsborg  2004-10.29 
 



 

 

- 119 -

 
 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 2004 

www.bkf.se 

Nuri Kino, frilansjournalist 
 

 

Därför gläds vi åt Assyriska 
 

Av: Nuri Kino, frilansjournalist 

 
Vi förstår inte? Föklara? Varför firar assyrier världen över 

Assyriska Fotbollsföreningens bedrifter? Varför denna enorma 

glädje? Dessa frågor har jag fått av så gott som alla 

journalistkollegor jag pratat med de senaste dagarna. 

 

Bakom glädjen döljer sig en, för etniska svenskar, lika ofattbar sorg: 

den etniska rensningen av assyrier (också kallade syrianer eller kaldéer) 

från Mesopotamien. Och detta just nu. I skuggan av rapporteringen och 

fokuseringen på till exempel det som händer i Najaf bedriver 

islamistiska fundamentaliste  r en systematisk och väl uttänkt fördrivning 

av assyrier från Mosulområdet i norra Irak. Assyrier i Sverige, och 

resten av västvärlden, mottar dagliga rapporter om övergrepp. Assyriska 

kvinnor våldtas, assyriska män halshuggs, assyriska barn kidnappas och 

de jagas bort från sitt, sedan flera tusen år, hemland.  

Barbariet har nu nått Sverige. Assyrier som flytt hit från Irak utpressas 

på pengar för att släktingar i Irak ska få behålla livet. 

Tidigt en måndag morgon i slutet av oktober hörde assyriskan Nasrin 

Shabo Mourad 42 år, pistolskott utanför sitt hem i Mosul i Irak. Hon gick upp på taket till sitt hus och såg sex män 

beväpnade med kulsprutor. Hon ringde både sin man och sin bror från mobiltelefonen för att berätta att deras 

gemensamma hus var beskjutet. De beväpnade männen tog sig in på innegården. I Irak är taken oftast platta och man kan 

bokstavligen gå över till grannen – från tak till tak. Nasrin flydde till grannarna. Islamisterna hotade skjuta alla som 

skyddade henne. Nasrin som inte ville ha grannarnas liv på sitt samvete öppnade grannarnas port och vädjade till 

islamisternas samvete genom att åberopa profeten Muhammeds barmhärtighet. Men islamisterna sköt henne inför ögonen 

på grannarna. Mördarna trodde att hennes man jobbade åt amerikanarna. Hon var skadad, men överlevde. Islamisterna 

hotade läkaren med att de skulle döda även honom om han försökte rädda henne. Läkaren lät henne förblöda… 

 

I söndags hörde islamisterna av sig till familjen. De kräver änklingen, Nasrins man, på 15 000 dollar som ”skadestånd” 

för att han jobbat åt amerikanerna. Om summan inte betalas kommer de tre sönerna 15, 18 och 22 år att dödas. Nasrins 

man säger att han inte jobbat åt de allierade utan att det handlar om att islamisterna känner till att han har stor familj 

utomlands, i bland annat Sverige, och kan få ihop de pengar som utpressarna kräver.  Den mördade Nasrin har två bröder, 

två systrar och flera kusiner i Sverige. Familj och släkt som bor runtomkring Stockholm och som nu gör allt för att samla 

pengar till islamisternas lösensumma  Nasrin och hennes släkts öde är fruktansvärt, men det är bara ett av många. Det går 

alltså inte en dag utan att assyrier från Irak får meddelanden om olika övergrepp, kyrkor bombas, nunnor våldtas, män får 

sina huvuden avhuggna och barn kidnappas. Islamisterna skickar videofilmer som visar mord på kristna till assyrier i 

världen. De vill skrämma assyrier oavsett var de befinner sig. Nya islamistiska grupper tar tillfället i akt att driva Iraks 

ursprungsbefolkning ut ur deras land. Till försvar för sina omänskliga dåd använder de sig av att assyrierna, oavsett om 

det är sant eller inte, jobbar åt de allierade. Fienden. Assyrier ses idag som symbol för den ”kristna” västvärlden. En del 

muslimska ledare har gått ut och sagt att de, läs islamisterna, inte ska röra inhemska kristna. Tomma ord. Vad gör de i 

praktiken för att skydda sina kristna ”bröder” och landsmän? Jordanien, Syrien och Turkiet – grannländerna – är fyllda av 

assyrier som flytt efter de senaste bombanfallen mot kyrkor. Kriget i Irak är fruktansvärt för alla. Blod spills varje dag. 

Och ingen människas liv är mer värt än det andra. Men det är stor skillnad mellan en systematiskt uttänkt fördrivning, 

utrotning och det krig som media dagligen rapporterar om.  En ljusglimt i allt mörker kom i måndags. Nyheten om AFF:s 

plats i allsvenskan föll ned som en bomb och assyrier världen över, visade öppet sin lycka över landslagets bedrifter.  

 

Överallt, förutom i Irak. Där får de huvudet avhugget om de hejar på Södertäljelaget AFF. Och till Magnus Rydén på 

Migrationsverkets praxisenhet vill jag säga: det är OK att du inte hejar på Assyriska, men 

påstå inte att ”situationen för assyrier i Irak inte är så ohållbar som den framställts”. Skäms!    

Denna debattartikel har tidigare publicerats i Expressen (11/11-2004 
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Group Sends 1,500 Members to 

Protect Christians in Northern Iraq 
 
DAMASCUS, Syria (AP) -- More than 1,500 members of an Iraqi Christian group have gone to northern Iraq to try to 

protect Christians following attacks on churches in Baghdad and Mosul, the leader of the group said in Syria on 

Saturday.  

In an interview, Yonadem Kana, the leader of the Assyrian Democratic Movement in Iraq and a member of the Iraqi 

National Council, said the fighters have been deployed near the northern city of Mosul.  

"We do not want to transform our movement into a militia," he said. "But if needed, we can arm more than 10,000 

people."  

Christians make up just three per cent of Iraq's population of about 25 million. The major Christian groups include 

Chaldean-Assyrians, who make up Kana's group, and Armenians.  

On Oct. 16, bomb attacks targeted five churches in Baghdad - which damaged buildings but caused no casualties.  

Officials estimate that as many as 15,000 of Iraq's nearly one million Christians have left the country since August, when 

four churches in Baghdad and one in Mosul were attacked in a co-ordinated series of car bombings. The attacks killed 12 

people and injured 61 others. Another church was bombed in Baghdad in September.  

Islamic militants have told Christian owners of liquor stores to close down their businesses, and they have threatened 

Christians who run beauty salons and shops selling fashionable clothes.  

Kana, who is on a three-day visit to Syria for talks on Iraq's security, said his movement will not station fighters in other 

Iraqi cities. In Baghdad, he said, "we have the cover of law and Iraqi regular army and security forces."  

Kana said his movement does not need to be protected by U.S.-led coalition forces.  

"We will not accept that our people's ethnic and religious background be used as a card in the hands of foreign forces to 

interfere in Iraq and to prolong the occupation," Kana said.  

He said he will attend a meeting in Jordan on Monday to discuss ways to stabilize Iraq ahead of the Jan. 30 elections. 

Delegates from 18 Iraqi factions and United Nations experts will attend.  

2004-12-05, Assyrian International News Agency. 

 

 

TÄND ETT LJUS OCH BE EN BÖN. 
Av: Viktoria Soma 

 
Igår, onsdagen den 7. december 2004 bombades två kyrkor av terrorister, igen, i krigets Irak. Den ena är Kaldéernas och 

den andra är Armeniernas församlings kyrkor, i Irak. 

Kristus själv har lovat Sin kyrka i hela världen att inga makter i världen kan få den att gå under. Så även i krigets tider 

ska den kyrka som raserats återuppstå om och om igen, så länge världen består. 

Terroristernas fasansfulla grymheter mot fridens hus, som kyrkan ju skall vara i alla tider och särskilt i krigets tider, är 

väldigt kortsiktiga om man ser till Herrens löftesord. Men folket som lider dessa grymheter är offer som befinner sig på 

gränsen till att kvävas av krigets fruktansvärda fasor. 

Terroristerna väljer idag kyrkorna som sina attack mål därför att det närmar sig till val och det finns förtryckta 

minoriteter i Irak som ser sin stora chans att få sina mäskliga och etniska rättigheter bekräftade då världens ögon bevakar 

hela det irakiska samhället idag, så som aldrig förr. Bland dessa minoriteter finns vårt folk, det assyriska/syrianska folket 

som vill göra sin röst hörd och erkänd som folk med rätt till stat, i Staten Irak. 

Målet med dessa bombdåd mot den kristna befolkningen i Irak är naturligtvis att skrämma iväg den kristna minoriteten 

och på så sätt förvärra dem deras förfäders land. 

Detta skrämselpropaganda är inget nytt i världens historia och i synnerhet inte i den ass/syr. folkhistorien. Se bara 

tillbaka till 

det senaste seklets plundrings och massaker metoderna som har utövats mot vårt folk i Tur Abdin, i sydöstra Turkiet, 

med statens goda minne. 

Maktstaten använde sig av det mest avskyvärda och förnedrande metoderna och kallblodigt mördade många civila men 

också många av kyrkans folk, och plundrade hem, kloster och kyrkor, under olika förtäckta mantlar och i omgångar 

under flera decennier. Allt för att jaga iväg den lilla kristna hjord i bergen, i Tur Abdin. Tur Abdin är fortfarande bebodd 

av kristna ur den syrisk ortodoxa kyrkan, om än i mycket mindre skala än tidigare. Idag använder sig terroristerna i Irak 
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av samma gamla krigs metod mot de kristna. De är många som svälter, är övergivna, ensamma, våldtagna, skändade och 

lemlästade och mördade i krigets namn i Irak. Bland dessa krigets offer, som är människor;  alltså vanliga barn, män och 

kvinnor, med känslor och tankar som du och jag bär på, är många av dem ur vårt folk. 

Det sägs att ur kaos uppstår ordning och det är sant, för även Gud förgör för att återuppbygga. 

Men det måste finnas viljestarka människor som vill ha ordning efter kaoset. Inget får lämnas åt slumpen. inte ens då 

kaoset råder som värst. Vet man vad man vill ha och vill man helhjärtat uppnå sitt mål, ja... då blir kaoset det som 

bringar ordningen. 

Om vi som ett folk, det ass/syr. och som en enad Guds kyrka, Österns kyrka, ska lära oss av vårt folks historia, som i allt 

för många århundraden varit offer för vanmakters missbruk, så tror jag att det är att enas i ett namn och som ett folk.  

Förövrigt ska du och jag be för hela det Irakiska folket och tända ett ljus för vårt folk. 

 

8 December, 2004 
 

 

Kurdish Attacks on Assyrians in Iraq 
Intensify As Election Nears 

 

(AINA) -- In a January 13, 2005 report from Al-Hamdaniya (Bakhdeda), a strategic district capital located 

between the Kurdish controlled city of Arbil and the Iraqi controlled Mosul in North Iraq, and one of the 

largest, most homogenous Assyrian towns in the world, Assyrian (also known as Chaldean and Syriac) sources 

have detailed an intensified wave of attacks by Kurdish paramilitaries tied to Kurdish warlord Masoud 

Barzani's Kurdistan Democratic Party (KDP). The heightened terror wave is widely believed timed to coincide 

with the upcoming Iraqi National Assembly elections on January 30.  

According to the report, during Christmas mass, an armed group from the KDP militia attacked Mar Yohana 

(St. John's) Church in Bakhdeda. Previous attacks against Churches throughout Iraq had prompted some local 

volunteers to guard the Church during mass. The Assyrian guards were fired upon by KDP assailants leading 

to two serious injuries. A Church council committee convened to file formal a police complaint demanding an 

investigation and punishment of the attackers. When no action was forthcoming from the KDP, the Church 

council committee again inquired with the KDP personnel who had filed the original complaint. The 

committeemen were dismissed with denial that any formal complaint had ever been filed and warned that 

further pursuit of such a complaint might invite further reprisals. To date, no investigation has been carried out 

and no suspects have been apprehended.  

Recently, Kurdish attackers have grown emboldened. In the past, attackers had strained to remain anonymous. 

The series of beheadings, mutilations, burnings, and shootings of innocent civilians in Mosul and the 

surrounding Nineveh Plain were usually carried out in isolated areas or under cover of darkness in order to 

conceal the identity of the perpetrators. In the most recent attacks, the assailants have been clearly identified as 

KDP members from nearby surrounding areas. As one Assyrian villager noted "They seemed to want us to 

know they were with the KDP in order to cause greater fear." Another noted that the "KDP now seemed to be 

advertising their involvement in the attacks."  

In another incident, armed thugs claiming to be KDP forcibly entered several homes in Bakhdeda, gathered the 

residents, verbally assaulted and beat them. Several of the men were taken away for interrogation and remain 

unaccounted for. Another group of KDP militiamen attacked a Bakhdeda Assyrian family and confiscated the 

home for use by other KDP forces. The attackers asserted that a female relative of the family was married to a 

KDP member and that that entitled them to take over the home. Later, several KDP armed paramilitaries took 

up residence in the home.  

In another attack, the county government land deeds office in Bakhdeda was ransacked by the KDP. The 

Assyrian director of the office was repeatedly beaten resulting in severe head trauma. Other employees were 

similarly attacked and threatened. The county offices have remained closed since the attack.  

KDP paramilitaries have also systematically and regularly stolen fuel shipments destined to Bakhdeda's fuel 

distribution center. The stolen fuel is often sold on the black market by the KDP members. Almost routinely, a 

new fuel shipment is spotted by KDP scouts who shoot bullets into the air signaling their compatriots to attack 

 

 

http://www.aina.org/news/20050114144125.htm
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the shipment. Repeated calls to KDP leadership to reign in their thugs and Coalition forces to enforce law and 

order have gone unheeded. One villager lamented "these thieves actually flaunt their close ties to the US 

military as if to say 'there's nothing you can do to stop us.'"  

The attackers often enter Bakhdeda and civilian homes with ready excuses. According to one observer, "Some 

days they say they are looking for Baathists. Other times they say they are looking for PKK (Kurdistan 

Worker's Party)." Alluding to KDP tribal ties to Kurdish Islamic fundamentalist groups, he added "And, still 

other times, they say they are looking for Ansar Al Islam -- their own cousins. The pretexts and excuses are as 

plentiful as their appetite for terror."  

 

The most recent escalation of violence against Assyrians is widely believed to be aimed at coercing local 

Assyrians in the Nineveh Plain and Mosul to renounce allegiance to independent Assyrian political party slates 

in the upcoming elections in favor of the KDP and PUK (Patriotic Union of Kurdistan) slate or at least to 

minimize Assyrian election turnout.  

 

KDP pressure has targeted Assyrian civilians, leaders, and clergy. On January 9, intensified threats and 

pressure against Fr. Louis Qassab of St. John's Church in Bakhdeda led him to acquiesce to KDP appeals that 

all able bodied men in Bakhdeda enlist in a KDP sponsored village guard. The ultimate aim of the KDP guard 

is to compel the town of Bakhdeda and surrounding towns in the Nineveh Plain to be formally and fully 

integrated into the Kurduistan Regional Government (KRG) ahead of upcoming elections in order to thwart an 

independent Assyrian leadership that may demand a self-administered area for Assyrians in the Nineveh Plain.  

The Nineveh Plain abuts against the Kurdish occupied historically Assyrian provinces of Arbil and Dohuk in 

northern Iraq. The area of major Assyrian towns and villages has been proposed as a ChaldoAssyrian self-

administered area in Article 53d of the transitional Administrative Law (TAL). The area has also been described as 

the "The Last Stand" for Assyrian survival in Iraq. But certain Kurdish groups have eyed the area for future 

integration into a Kurdish occupied autonomous region. One analyst noted that the KDP "is trying to establish 

'facts on the ground' that will de facto annex the region to the Kurdish occupied area." Alluding to the attempt 

to establish Kurdish led security forces and village councils, the analyst continued "the KDP hopes that by 

establishing such institutions directly linked to their government structure, they will enhance the likelihood 

that the Assyrians' 'Last Stand' will melt into the greater Kurdish area."  

However, the systematic degradation of Assyrian aspirations for a self-administered area will be fiercely 

resisted predicted one scholar. Even Fr. Louis' call for enlistment in the KDP force will be slow and difficult 

since the KDP motivation is clear. "First, the KDP foments turmoil and raises the level of terror and fear 

amongst civilians, then they cynically offer to establish security forces under their command in exchange for 

abandoning our national 

aspirations."  

 

The ongoing threats may have been the motivation behind last month's call by Mr. Yonadam Kanna for 1500 

armed men to protect the Nineveh Plain. Although Assyrians in Iraq lack the resources to maintain such a force, 

the announcement was interpreted by one analyst as "code to mobilize support amongst Assyrians within and 

without 

 

Iraq for such an undertaking. We have that many available personnel and more. What we lack is the resources 

to arm and maintain them." The call for a 1500 strong police force to safe guard the Nineveh Plain is seen as a 

challenge to the resourcefulness of diaspora based Assyrians to help enable and maintain such a force. 

Referring to the close ties between US forces and the KDP, one analyst complained so far, our tax dollars have 

gone to aiding the KDP in terrorizing our own people."  

 

©                                    2005, Assyrian International News Agency. All Rights Reserved. 
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Till riksdagen   
Svar på fråga   

Fråga 2004/05:739 av Ulla Hoffmann om exilirakiernas möjligheter till deltagande i det irakiska valet, fråga 

2004/05:740 av Yilmaz Kerimo om val i Irak 30 januari samt fråga 2004/05:775 av Cecilia Wikström om stöd 

till exilirakier i Sverige inför valet i Irak   

Cecilia Wikström har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att stödja exilirakiers möjlighet att bidra till 

uppbyggandet av ett demokratiskt och fritt Irak. Ulla Hoffmann har frågat utrikesministern vilka åtgärder hon 

har för avsikt att vidta för att underlätta för irakier i exil att delta i valet den 30 januari. Yilmaz Kerimo har 

frågat statsrådet Jens Orback om han avser ta initiativ för att underlätta för exilirakier att avlägga sin röst den 

30 januari i Stockholm eller i Göteborg. Frågorna har överlämnats till mig och jag besvarar dem i ett 

sammanhang.  

Det är Sveriges förhoppning att de irakiska valen, trots den svåra säkerhetssituationen, kan äga rum som 

planerat den 30 januari. Valen utgör fortsättningen på en politisk process som på sikt kan leda till  

ett demokratiskt, stabilt och enat Irak. Jag delar frågeställarnas syn att exilirakiernas delaktighet i den 

demokratiska processen är central för den demokratiska utvecklingen.  På uppdrag av den oberoende irakiska 

valkommissionen arrangerar International Organisation for Migration, IOM, val i 14 länder, däribland Sverige. 

IOM har beslutat att placera två vallokaler i Stockholm och en i Göteborg. Enligt IOM bor ca 95 procent av de 

omkring 60 000 valberättigade exilirakierna inom 3 timmars resväg från någon av de tre vallokalerna. På fråga 

från UD har IOM framfört att  de av praktiska och juridiska skäl inte avser bistå med transport till och från 

vallokalerna.  

Det är av vikt att valen genomförs på ett sätt som stärker trovärdigheten för den demokratiska processen. 

Därför har Sida på uppdrag av regeringen rekryterat och utbildat 14 valobservatörer för att övervaka den del av 

valen som äger rum i Sverige. Till stöd för IOM:s inter-nationella uppdrag ger Sverige även ett substantiellt 

bidrag till organisationen.  Det samlade svenska stödet till Irak uppgår till högst 400 miljoner kronor för 2004 

– 2006 och fokuserar främst på mänskliga rättigheter, demokrati och uppbyggnad av Iraks infrastruktur. Inom 

ramen för detta bistånd har 11 miljoner US-dollar betalats ut till Världsbanken och FN:s samordning av det 

internationella stödet till Irak, IRFFI 

(International Reconstruction Fund Facility for Iraq). Drygt hälften av det beloppet stödjer åtgärder för att 

främja mänskliga rättigheter och demokrati, inklusive valstöd. I strategin för det svenska biståndet ingår även 

att Sida studerar möjligheter för hur diasporan i Sverige skall kunna medverka till uppbyggnad av Irak.  

 

Som EU-medlem bidrar Sverige även till EU-kommissionens stöd inför de irakiska valen. Kommissionens 

valstöd om 31,5 miljoner euro inkluderar tre valexperter som i Bagdad bistår den oberoende irakiska 

valkommissionen, bevakning av valprocessen från Amman, Jordanien, samt utbildning av irakiska 

valobservatörer.  

Det är viktigt att understryka att det svenska biståndet syftar till att bl.a. bekämpa fattigdom och främja 

demokratin i vår omvärld. Det vore därför fel att med biståndsmedel bekosta enskilda individers - inklusive 

svenska medborgares - transporter inom Sverige för resa till en vallokal bl.a. då de har försörjning genom 

arbete eller stöd från samhället. Inte heller finns det några andra statliga medel för detta ändamål.  

Carin Jämtin , Stockholm den 28 January 2005  
 

 

 

 

 

 
 

Dålig start för demokratin i Irak om inga åtgärder vidtas! 
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I en interpellationsdebatt som hålls nu under eftermiddagen i riksdagen, kommer riksdagsledamot Yilmaz 

Kerimo (s) Stockholms län, att kräva av Utrikesminister Laila Freivalds, att valfusket som skedde kring de 

Irakiska valet utreds. 

- Jag föreslår att de ansvariga instanserna ; den oberoende valkommissionen i Irak under ledning av FN och 

den nuvarande irakiska regeringen tillsätter en oberoende internationell utredning. Så att de ansvariga sedan 

kan ställa till svars, säger Yilmaz Kerimo (s). 

- Valet till parlamentet i Irak blev en succe med tanke på valdeltagandet.  Den 

demokratiska utvecklingen i landet tog sina första stapplande steg trots 

fortsatta bombattacker från antidemokratiska krafter. Det relativt höga 

valdeltagandet till trots fick hundratusentals assyrier/syrianer/kaldéer inte rösta 

trots att dom väntade utanför vallokalerna under hela valdagen. Vid söndagens 

val fattades valurnor och röstsedlar på de platser där majoriteten av 

befolkningen är assyrier/syrianer/kaldéer. I vissa av dessa städer dök inte ens 

valtjänstemänne upp. Dessa oegentligheter är en del av en medveten strategi 

att driva assyrier/syrianer/kaldeer ut ur Irak. Röstfusket kan innebära att ca 

150.000 valdeltagare i Mosul,Baghdeda, Bartille, Karemlesh, Shekhan, Ain Sifne 

och Bazhan hindrades från att rösta. Situationen för de kristna är ohållbar, 

avslutar Yilmaz Kerimo. 

För ytterligare info ring gärna  

Yilmaz Kerimo (s), riksdagsledamot Stockholms län, 

Camilla Levin, Politisk handläggare för Stockholms län 

 

Protokollutdrag från Riksdagen om debatten med 

utrikesministern om valfusket i Irak 
 

Anf.  37  YILMAZ KERIMO (s):   
Herr talman! I Sverige har vi lyckan att leva i ett land med anständig välfärd. Vi lever i fred och frihet, men i vår närhet 

pågår nu ett krig. Det faller fortfarande bomber i Irak. Det är sönderskjutna hus och kyrkor. Förtvivlade människor och 

karavaner av flyktingar tvingas lämna sina hem. Oskyldiga kristna drabbas i krigets Irak. Islamistiska extremister 

hämnas på USA genom att attackera kristna assyrier/syrianer och kaldéer i Irak. Syftet är att öka spänningen mellan 

Iraks samhällsgrupper och därmed också angripa amerikanska intressen. Oskyldiga civila kristna som är 

assyrier/syrianer och kaldéer blir brickor i ett brutalt spel mellan det muslimska Irak och USA. Världen har blivit kvitt 

en avskyvärd diktator. Iraks barn slipper växa upp under Saddam Husseins terrorvälde. Men folkrätten har inte 

respekterats. Många civila har drabbats, och framtiden är oviss. Söndagen den 30 januari 2005 var en historisk dag för 

Irak. Valet till parlamentet blev en succé med tanke på valdeltagandet. Den demokratiska utvecklingen i landet tog sina 

första stapplande steg trots fortsatta bombattacker från antidemokratiska krafter. Det relativt höga valdeltagandet till 

trots fick hundratusentals assyrier/syrianer och kaldéer inte rösta trots att de väntade utanför vallokalerna under hela 

valdagen. Vid söndagens val fattades valurnor och röstsedlar på de platser där majoriteten av befolkningen är 

assyrier/syrianer och kaldéer. I vissa av dessa städer dök inte ens valtjänstemännen upp. Dessa oegentligheter är 

en del av en medveten strategi för att driva assyrier/syrianer och kaldéer ut ur Irak. Röstfusket kan innebära att ca 

150 000 assyrier/syrianer och kaldéer och andra i Mosul, Baghdeda, Bartille, Karemlesh, Shekan, Ain Sifne och Bazhan 
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hindrades från att rösta. Situationen för de kristna är ohållbar! Min fråga till statsrådet är vad den svenska regeringen 

avser att vidta för åtgärder för att de som inte fick rösta ska få en andra chans.  

Anf.  38  Utrikesminister LAILA FREIVALDS (s):   
Herr talman! Först vill jag säga till Cecilia Wikström att Sverige alltid lyfter fram minoritetsfrågorna i vårt arbete när 

det gäller att påverka utvecklingen i många länder mot mer av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Just 

frågan om hur minoriteter och olika folkgrupper inom ett land hanteras är en central fråga när det gäller respekten för 

mänskliga rättigheter. När det sedan gäller frågan om deltagandet i valet har vi nåtts av uppgifter om att kristna i vissa 

delar av Irak inte har givits möjligheter att rösta. Vi har tagit till oss den informationen, och vi har bett Irakkontoret i 

Amman att närmare undersöka omständigheterna.  

Den irakiska valövervakningsorganisationen EIN har uppgivit att det har varit problem för befolkningen att rösta, i vart 

fall, så långt som de har kommit, i Mosul. De har uppmanat den irakiska valkommissionen att i efterhand få röstning 

till stånd på de ställen där kristna inte har kunnat rösta för att på det viset säkerställa att även deras röster kommer med 

i räknandet av valresultatet. 

Anf.  40  YILMAZ KERIMO (s): Herr talman! Jag tackar för svaret från utrikesministern. I måndags 

demonstrerade kristna assyrier/syrianer och kaldéer i städerna Baghdeda, Bartille, Karemlesh, Shekan, Ain Sifne och 

Bazhan. De krävde att få använda sin rösträtt. Assyrisk/syrianska och kaldéiska partier i Irak har krävt att få förlänga 

valtiden och ge dem som inte fick rösta en chans att få sin röst räknad, men detta har misslyckats. 

Assyrier/syrianer och kaldéer är i majoritet i de områden som man har stoppat valen i. De krafter som har stoppat 

röstberättigade assyrier från att delta i det irakiska demokratiska valet har för avsikt att förvanska assyriernas antal 

och därmed utesluta folket från ett framtida demokratiskt uppbyggt parlament. När inte assyrisk/syrianska och 

kaldéiska representanter får tillräckligt med röster kan de heller inte representera sitt folk. Assyrier/syrianer och 

kaldéer kommer då att uteslutas även i konstitutionen och därmed förbli utan rättigheter. Med tanke på valfusket bör de 

ansvariga instanserna, den oberoende valkommissionen i Irak under ledning av FN och den nuvarande irakiska 

regeringen, vidta omedelbara åtgärder för att alla irakier ska få utöva sina demokratiska och legitima rättigheter i valet.  

* Valfusket måste omedelbart utredas.* En internationell oberoende utredning måste tillsättas. 

* De ansvariga måste ställas till svars.  Avser ministern att agera för att uppmärksamma frågan om assyrier, kaldéer 

och syrianers representation i parlamentet för ett demokratiskt Irak och i detta sammanhang föreslå att en oberoende 

kommission i FN:s regi tillsätts för utreda valfusket?  

Anf.  41  Utrikesminister LAILA FREIVALDS (s):  
Herr talman! Låt oss avvakta och se vad den irakiska valövervakningsorganisationen uppnår när den har vänt sig till 

irakiska valkommissionen och se vilka beslut som där fattas vad gäller uppgifterna om att det finns grupper som inte har 

kunnat delta i valet. Där diskuterar man möjligheten att få röstning till stånd i de delarna. Om detta inte ger ett 

tillfredsställande resultat får vi överväga att vidta andra åtgärder. När det över huvud taget gäller olika gruppers 

inflytande i den fortsatta demokratiska processen, som Cecilia Wikström tar upp, är det en oerhört viktig uppgift för 

det övergångsparlament som nu har blivit valt. Det ska säkerställas när man bildar en regering och när man går vidare 

med det viktigaste man har att göra. Det är att arbeta fram en ny författning för Irak. Det är oerhört viktigt att man där 

tar hänsyn till alla de olika folkgrupper som finns inom Irak och att deras intressen finns med bilden och hanteras på ett 

sätt som är acceptabelt för alla folkgrupper. 
Från EU:s sida har vi sagt att vi är beredda att utöver att ställa upp med att bygga upp de institutioner som är 

nödvändiga i ett framtida demokratiskt Irak också delta i arbetet med framtagande av en författning. Det är ingen lätt 

uppgift. Alla olika uppfattningar och intressen som finns måste ändå kunna hanteras i processen. Om det visar sig att 

man från det nyvalda parlamentet i Irak är intresserad att ha ett stöd i detta uppdrag kommer EU att vara berett att ställa 

upp. 

Överläggningen var härmed avslutad.,   Wednesday, February 02, 200 
 
 

 

Oskyldiga kristna drabbas i 

krigets Irak 
Yilmaz Kerimo 

Riksdagsledamot  
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FN måste ta sitt ansvar! 

Minst 11 människor dödades i söndags vid sprängattentat mot kristna kyrkor i Irak. Det är  uppenbarligen muslimska 

samordnade angrepp på assyrier/syrianer/kaldeer och  kristna kyrkor i Irak.  

Det är islamistiska extremister som hämnas på USA genom att attackera  kristna assyrier/syrianer/kaldeer i Irak. Syftet är  

att  öka spänningen mellan Iraks samhällsgrupper och därmed också angripa amerikanska intressen. Oskyldiga civila 

kristna som är assyrier/syrianer/kaldeer blir brickor i ett brutalt   krig mellan muslimska Irak och USA. 

 

Nu måste FN ta sitt ansvar och stoppa dödandet av civila i Irak! 

kräver  Yilmaz Kerimo, assyr/syrian och riksdagsledamot (s) från Stockholms län, Södertälje. 

 

 

Tema:3  
 

Assyriska FF i Allsvenska 
 
 

Beskedet som alla har väntat på 
 

av: Bethnahrin Hawsho 

  

Äntligen har rättvisa skipats 
Från ett korpen lag till ett litet landslag. Assyriska fotbollsföreningen (AFF) grundades år 1974. År 1976 spelade 

Assyriska FF i division 8. Nu är Assyriska klart för Allsvenska. Detta är en stor dröm som har gått i uppfyllelse för det 

hela Assyriska folket då appellationsnämndens beslut kom om att Assyriska var klart för allsvenskan och att Örebro 

flyttas ned till Superettan. 

 

Jag tycker det har varit en riktig fullträff. Strid på kniven ända in i det sista på alla nivåer. Det är så vi vill ha det. Det är 

detta glädjande besked som vi har väntat på. Nu har äntligen drömmen blivit sann för oss. Det som utmärker laget är en 

bländande teknik samt en oerhörd spelvilja. Framtiden för AFF ser mycket ljus ut. Grabbarna har vetat hur mycket jobb 

som återstår för att nå fram till Allsvenskan. Talangen och spelviljan har funnits. Man ser också att klibben har satsat och 

givit dessa talangfulla grabbar förutsättningar i form av en bra vidareutbildning. Håll ögonen öppna, Assyriska FF har 

lyckats! 

 

Hela världen jublar 
Som jag har nämnt tidigare är detta en stor glädjande dröm för det Assyriska folket i Sverige och runt om i världen. Det 

går inte att beskriva ens känslor. Från ett korpen lag till ett landslag. Att Assyriska är klart för allsvenskan innebär detta 

ett landslag för vårt folk. Det Assyriska folket har delat sorg, glädje, smärta och kärlek…  

Detta på grund av att det inleddes på ett minst sagt svajigt sätt. Mycket bra insatser blandades med många mindre bra. 

Bra spel, men mindre bra effektivitet i avsluten mot Örgryte under kvalet vilket ledde till stor smärta och sorgen blev 

enorm med en ångest som tycktes kännas oändlig.  

 

Men detta är glömt. Det finns en Gud trots allt. För Assyriska är i Allsvenskan. Hela världens jublar, dansar, gråter, gläds 

och detta enbart av glädje. Assyriska förtjänar detta. Aldrig någonsin har ett invandrarlag kommit så långt. Vi är trots allt 

Sveriges bästa invandrarlag. Hela Assyriska folket kommer att glädjas, dansa, fira, stödja och tillsammans kommer vi att 

värva stjärnor. I samband med detta kommer vi att bli hörda, Sverige kommer att hålla ögonen öppna och sluta blunda. 

 

 Norsborg 2004-12-06 
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”Nära skjuter ingen hare” 
 

av: Gabriel Aydin 
      Vice ordförande Ungdomsstyrelsen samt Assyrian Kids 
 
Säsongen var igång och allt rullade på som vanligt. Assyriska hade inte riktigt imponerat än för att allsvenskan skulle 

komma på tal men dem hade för den delen inte heller underpresterat. Själv trodde jag att detta skulle vara ännu ett nära-

år. Ett år då vi var ”nära” att komma upp i allsvenskan. Ett år då vi var ”nära” att vinna svenska cupen. Vid det laget var 

jag trött på alla ”nära” och krävde ett år då vi fick slippa säga att vi ändå var stolta över spelarna efter att sista matchen 

hade blåsts av. 

Precis som alla sa efter kvalet 99. Och finalen 03. 

 

Jag trodde inte så mycket längre på allsvenskan och saken blev inte bättre av att Conny Karlsson hoppade av den 

sjunkande båten och lämnade Edmond Lutaj ensam vid rodret.  

Eller jo! Det gjorde det faktiskt…  

Den här säsongen var absolut inte lik alla andra, varken för Assyriska eller hela Fotbollssverige. Mycket hände kring vårt 

lag, både positivt och negativt, vissa incidenter behöver inte ens nämnas i denna krönika men jag kan inte hålla mig när 

det gäller personen som kastade in brinnande kartongbitar i Edmond Lutajs lägenhet där bl.a. hans lilla dotter låg och 

sov. Vi har hört många gånger att fotboll inte bara handlar om just fotboll utan det handlar även om liv och död. Starka 

ord… men jag kan inte hålla med om det, speciellt i en hektisk period som denna där vi var och varannan dag kan läsa 

om fotbollsspelare som kollapsar och avlider på plan. Jag tror dessa fotbollspelares nära och kära värdesätter fotbollen på 

ett helt annat sätt. 

Men jag tänker främst på dramat som utspelar sig i Asien där dödssiffran just nu bara stiger och stiger på grund av 

naturkatastroferna. Nu har jag kommit lite ur ämnet men det är värt att ägna en ynka mening åt alla inblandade där borta 

i Asien. Det jag vill få ut ur det hela är att vissa personer kring Assyriska måste lära sig att fotboll är en sport och inget 

annat. Hot, bråk mm. ska läggas ner omedelbart. Punkt slut!   

 

Hur som helst, tillbaka till sagan om Assyriska säsongen 2004. 

Den här säsongen skulle visa sig vara säsongen med stort S. Ett riktigt stort S.  

Ett helt fotbollsdrama där drömmar skulle krossas om och om igen som vi precis vant oss genom åren tills det slutligen 

slutade i assyriskt favör, detta har vi absolut inte vant oss vid. Tidigare har vår stolthet från Södertälje skämt bort oss då 

och då under säsongen med närmast osannolika triumfer men när det väl kommit till kritan står vi alltid där med tårarna 

rinnande ner för ansiktet och undrar när…  

Som sagt, Edmond Lutaj tog över. En stor fotbollspelare i många år som skämt bort oss fans många gånger om med sina 

tekniska underverk och fantastiska mål. Men som vi alla vet är en spelare och tränare absolut inte samma sak, fråga 

Mulle Adam så får ni veta. 

Den stora frågan löd: Kan Edmond Lutaj vända den negativa trenden och föra upp Assyriska till allsvenskan.  

 

Jag tror det var många som tvivlade men Edmond gav svar på tal direkt, vinst efter vinst radades upp och snart kunde 

man läsa överallt att Assyriska var Sveriges (!!) formstarkaste lag. Det var fortfarande lång väg kvar till Allsvenskan 

men det kändes ändå som att vi hade ena foten i allsvenskan… tills genomklappningen kom. Att vi hade en tunn trupp 

började märkas och spelarna var inte längre lika löpvilliga. För mig kändes det som att spiken i kistan kom när vi fick se 

oss besegrade av Åtvidaberg och redan nu ställde jag in mig på två nya dramatiska kvalmatcher. 

 

Örgryte var laget som skulle stångas med Assyriska och första drabbningen av två började i Bårsta IP, ett packat Bårsta 

med fantastiskt publikstöd och imponerande tifo. Publiken hade inte ens hunnit smälta tanken att vi endast var två 

matcher ifrån allsvenskan innan Ivan Isakovic hade bredsidat in ledningsmålet och hela publiken befann sig nu i sjunde 

himlen.  

Att Paulinho sedan kvitterade spelade ingen roll denna kväll eftersom Kabba Samura hade något speciellt i backfickan åt 

alla Assyriska fans världen över. Vi vet att han ogärna släpper ifrån sig bollen denna Kabba och ni ska veta att publiken 

hade ett och annat att säga till om det tidigare under matchen. Nu fick i alla fall Kabba bollen långt långt ner i egen 

planhalva och plötsligt var han uppe i varv och sprintade förbi allt som kom i hans väg. Att han sprang rakt in i Örgrytes 

straffområde var imponerande, men skulle han kunna nå Andreas Yakob-Haddad som var omringad av Örgryte-backar? 
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Det behövdes inte visade sig, Kabba lade grunden för Europas snyggaste mål denna afton genom att trycka in bollen rakt 

in i Dick Lasts kryss ifrån snäv vinkel. Om publiken befann sig i sjunde himlen efter 1-0 så var vi nu uppe i nionde eller 

till och med tionde himlen, minst… 

 

 

Matchen tog slut och nu var det full fart i pressarna, alla var ense om en sak, Assyriska skulle bli allsvenskt. Fortfarande 

återstod en match och utan tvekan satte sig tusentals assyrier i bilar och bussar för att vara med och fira när vi äntligen 

tog steget upp. 

 

Själv åkte jag bil och efter en lång bilfärd var vi äntligen framme. Det var här Assyriska skulle ta klivet upp i finrummet. 

Staden var Göteborg och motståndarna revanschsugna Örgryte. Ett Örgryte som visat sig vara underlägsna Assyriska i 

ett par nivåer efter första matchen i Bårsta IP. Ett Örgryte som fick smaka på den Assyriska samban långa stunder. Ett 

Örgryte som bara inte kunde rå på Assyriska just nu, det kändes så säkert. Assyriska skulle spela i allsvenskan 2005, 

inget annat existerade.  

 

Efter en lång lördagskväll var det dags för drabbningen i Nya Ullevi. Vi var nu 90 minuter ifrån allsvenskan tänkte man. 

Så rätt man hade… men ändå så fel.  

Matchen började och Örgryte började forceringen. Ju mer matchen led ju mer föll vi bakåt. Matchuret rullade på och 

publiken kände inte igen sitt Assyriska längre. Det var defensivt och återigen defensivt. Jag ska erkänna att jag verkligen 

var nervös men att vi skulle släppa in något mål, det fanns aldrig i bakhuvudet. Det var ett så perfekt försvarsspel att nu 

jävlar skulle det gå vägen. Jag har lärt mig med tiden som beundrare av italiensk fotboll att defensivt tänkande tillslut 

inte lönar sig, för eller senare straffas man av fegspel. Detta fick jag erfara 

 

ännu en gång, tyvärr. Visserligen gick inte Assyriska in i matchen med tanken att bara försvara men omständigheterna 

tvingade dem till så kallade fegspel sista halvtimmen, mer eller mindre.  

 

Nu visade i alla fall matchuret att det endast var ca. fem minuter kvar av matchen. Jag är inte den som tar ut något i 

förskott men jag kunde ändå inte stoppa mig själv ifrån att känna glädje inombords. Nu var det klart tänkte alla, inklusive 

Örgryte klacken. Dem hade till och med redan börjat varna oss för att springa in i plan efter slutsignalen. Matchuret 

tickade i alla fall på och vi var inne i slutfasen av matchen, en fas som så fint ibland kallas för extra tid. För visst var 

dessa minuter något extra, inte direkt i någon positiv bemärkning men ändå något riktigt extra. Det ända jag minns från 

dessa ironiskt extra minuter var trasslande nät och en stor tystnad. En tystnad bland tusentals assyrier som jag aldrig 

kommer att glömma. 

 

Ännu en gång hade oturen skrattat oss rakt i ansiktet, ett ansikte som vid det här laget var översköljt av tårar.  

Ännu en gång räckte vi inte till när det väl kom till kritan.  

Ännu en gång sa alla att dem ändå var stolta över spelarna, för man kunde väl inte skylla förlusten på dem. 

Ännu en gång var vi ”nära” allsvenskan. Vi var ”nära” att nå vår dröm. Nära är ett starkt ord.  

Det finns ett ordspråk, om det ens överhuvudtaget är ett ordspråk. ”Nära skjuter ingen hare” Dem flesta har hört det 

någon gång. De flesta förstår hur mycket sanning det ligger i det här uttrycket vid det här laget. Precis så känns det, att 

hur nära man än är sitt största mål spelar det ingen som helst roll, antingen är man där eller inte. Nu var vi inte där, vi var 

istället, så som många gånger förr, i en sorglig bearbetnings period. Nu var det bara att sörja och börja om allt från 

början. Här skulle det sörjas i många dagar och veckor, trodde vi… 

 

Måndagen den 8 november 2004 kl. 13.05. Telefonen ringer. Det första jag hör: Assyriska är i allsvenskan!!!  

Samma dag en minut senare (så lång tid tog det tills jag förstod vad som hade hänt) strömmade glädje genom min kropp. 

En glädje som inte går att beskriva. Ett stor längtans hål i mitt och hela folkets hjärta var fyllt. Att ett helvete kunde frysa 

så snabbt till is trodde jag inte på, förrän det här. Lägg därtill glädjeskrik, sång, dans och allt vad glädjen har att erbjuda 

så förstår du hur några ynka ord kan förändra en persons tillvaro på nolltid.  

 

I och med detta tacksamma beslut ifrån licensnämnden har jag lärt mig en ny sak: 

Teoretiskt, praktiskt och allt vad fysiken säger kan ”nära inte skjuta en hare” men på rent assyriskt vis kan det göra det. 

Äntligen är vi inte bara nära allsvenskan, vi ÄR i allsvenskan. Det tåls att skriva hundra gånger om:  

Assyriska Fotbolls Föreningen i Södertälje ÄR i Allsvenskan!!! 
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Mot Allsvenska Ivan Isakovic visade vägen för 
Assyriska med sitt 1-0 mål. På söndag kan assyriernas 
eget landslag bli klart för allsvenskan. Foto: Peter 

Kjellerå 

Då har vi alltså nått vårt absolut högsta mål som vi prioriterat i många år. Men Assyriska fortsätter att höja ribban. Det är 

nu allting börjat. Allting bakom oss är borta. 

Här är det inget tal om ”one night stand”, vi är här för att stanna och visa hela Sverige vilka assyrierna är och vad dem 

kan. Vi ska visa att svenska-cupen äventyret 03 inte var en engångsföreteelse. Vi ska visa att vi kan fightas med dem 

bästa av dem bästa.  

 

Vi vänder inte bara på ett nytt blad i denna fantastiska assyriska saga, det är dags för ett helt nytt kapitel… 

 

 

 

”Allsvenskan 
behöver oss” 
Assyriernas landslag chockade 

Örgryte: Vi spelar en sevärd 

fotboll  

SÖDERTÄLJE.  
Assyriernas eget landslag stormar mot svensk 
fotbolls finrum. 

  Med drömmål, offensivt kortpassningsspel – och 

”galna” dribblingar som siste man. 

  – Ett sånt lag som oss behövs i allsvenskan, säger 

tränaren Edmond Lutaj. 

   De chockade Djurgården och Göteborg på sin väg 

mot final i svenska cupen. 

  Det var i fjol – i går var det Örgrytes tur. Assyriska 

öppnade respektlöst och offensivt.  

  Redan i femte minuten kunde Ivan Isakovic trycka in 

1–0. Och Södertäljelaget hade bud på fler. 

  Paulinho Guara kvitterade strax innan pausvila, men 

det räckte inte. 

   

Världsklass, Samura! 
  När hemmalaget kom ut från pausvilan höll deras spel definitivt allsvensk klass – och Kabba Samura 

världsklass. 

  I 51:a minuten fick han bollen på egen planhalva. Och som han själv säger:  

  – Fortsätter springa, och springa och springa. Sedan går jag på utsidan (om Johan Anegrund). Jag vet att jag 

kan göra mål därifrån så jag skjuter. 

  Rakt upp i krysset. Ett drömmål som kan skicka Assyriska till allsvenskan. 

  Men han vill inte berömma sig själv. 

  – Det var ett viktigt mål. Det gick bra, men jag kan bara tacka laget, säger Kabba Samura. 

  Efter 2–1 har Assyriska kopplat greppet. 

  – Det här ger oss ett övertag. Jag tror Örgryte blir väldigt, väldigt stressade nu. De börjar fundera på 

superettan, säger Edmond Lutaj. 

   

”Roligt för allsvenskan” 
  Går Assyriska upp betyder det väldigt mycket för klubben – men kanske också för allsvenskan. 

  – Går vi upp får vi publik till våra matcher. Jag tror det blir väldigt roligt för allsvenskan.  
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  – Men det är inte bara för publiken. Vi spelar en fotboll som är sevärd. Även om vi inte är de enda så är det är 

väldigt få lag som vågar spela det kortpassningsspel vi gör. Ett sånt lag som oss behövs i allsvenskan, säger 

Lutaj. 

  Han får medhåll av anfallaren Andreas Yacob-Haddad som var nära mål när han nickade i ribban. 

  – Det skulle vara roligt för hela allsvenskan med den tekniska fotboll vi bjuder till. Vi bjuder till för publiken. 

Hur många lag i allsvenskan dribblar som siste man? Det är lite galet, men det är roligt att se på, säger Haddad. 
Johan Rikner 
Sportbladet  2004-11-04 

 

 

VECKOBREV 
 

Det finns en gud. 

 

Inom loppet av 15 minuter efter beskedet tog jag emot 30 talet samtal och lika många sms 
 

från hela Sverige och från Europa och min mammas hemby i sydöstra Turkiet. Glädjen är enorm, ungefär 

lika stor som förvåningen. Assyriska är i allsvenskan.Det är helt sjukt.Tomheten var så stor igår. 4000 

assyrier grät mer eller mindre öppet i ett öde gapande Ullevi. Sorgen var så stor att jag inte orkade sätta 

mig vid tangentbordet på kvällen. Inombords grät jag hejdlöst. Det finns ingen rättvisa. Det finns någon 

nånstans som inte vill att vi ska glädjas hela vägen.  

Vi blir berövade en plats i sista sekund. Domaren strular och missar flera utvisningar på ÖISare. Det 

känns bittert. Och från andra sidan Ullevi får jag skadeglada sms från en öisanhängare. Mitt sista SMS till 

honom löd, med en smula ironi: Vi är guds arvedel. Vår tid kommer också. Men jag kunde aldrig ana att 

det skulle komma dagen efter. Att Örebro riskerade avstängning visste alla. Men lika säkert visste vi 

också att chansen var väldigt liten. Inte skulle förbundet våga göra något sådant för att dessutom gynna 

Assyriska den här gången. Vi kände oss bittra och det fanns ingen rättvisa. Ingenstans. Mörkret var 

kompakt.  

Jag gick ner till Zelge – assyriskas tappra supportergrupp – och tackade dem för insatsen. Deras jobb är 

beundransvärt. Jag förberedde mig på att tacka ledningen för assyriska, för de visade mycket känsla och 

bestämdhet i slutet av säsongen.. Jag unnade dom och alla assyrier över hela världen den här 

framgången. 

Och det är en stor framgång för det assyriska folket. Assyriska är vår stolthet idag. Äntligen hoppas jag 

att alla som tjafsar om konspirationer slutar upp med det. Jag hinner inte ringa upp alla, därför passar 

jag på att använde den här spalten till att tacka alla för en gedigen insats. Istället för att tacka för 

insatsen är det en glädje för mig att få gratulera. 

Grattis Assyriskas ledning, grattis Zelge fans, grattis det assyriska folket! Varhelst i världen ni befinner 

er. 
Text av: Abraham Staifo  Email: abraham.staifo@auf.nu 
 

2004-11-08 

 

 

Bilden av Assyriskas smärta kommer jag aldrig 
glömma 
GÖTEBORG.  
Åskådarna hade sedan länge lämnat Ullevi och en äldre man i grå kostym klev ur spelargången och gick 
fram till sidlinjen. I skydd av sin egen ensamhet torkade han sedan tårar, med insidan av båda 

händerna, och besvikelsen värkte i honom. 

  Det är en bild av Assyriskas smärta jag aldrig glömmer. 
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Det kvittar vad han heter, eller att han är en av ledarna i Assyriska Föreningen Södertälje, men jag följde hans 

ryggtavla med blicken när han klev ur spelargången och gick fram till sidlinjen för att försöka bearbeta det 

som inträffat där ute på gräset. Han tittade faktiskt bort mot straffområdet där bollen letade sig in i fel mål och 

sen skakade han på huvudet. Och grät länge, tyst i sin ensamhet.  
Thomas Tynander 
I mina ögon är han för alltid symbolen av en hel förenings besvikelse. För mannen som torkade sina kinder 

med handflatorna var långt ifrån ensam, i Ullevis inre satt både spelare och andra ledare och försökte bearbeta 

den krossade drömmen. Tre minuter från slutet, på övertid, hade de sett se en glimt av allsvenskan, svensk 

fotbolls finrum, men så tog bollen på ett lår och seglade i en knivskarp båge över ett helt folks förhoppningar 

och in i mål.  

Gråt när verkligheten hann ikapp   
Fyra tusen supportrar i klacken avbröt sin sång, lätt chockade, och såg väl sedan på klockan, för att sedan 

skrika eller gråta när verkligheten hann i kapp. Men det är bara fotboll. Dessutom tror jag att Assyriska med 

rätt förstärkningar går hela vägen om de lyckas ta sig till ett tredje allsvenskt kval.  

De skulle, som så många andra har konstaterat, vara en injektion i allsvenskan. Jag är inte beredd att påstå att 

deras fotboll skiljer sig från övriga elitlag, men fansen är fantastiska och de skulle säkert lyfta svensk 

läktarkultur till en ny nivå. Så trots att lidandets tårar i Göteborg och Södertälje värker hos många, för de 

är många, så väntar säkert en annan tid då Assyriska får sin plats i finrummet. Grunden är lagd. 

  Det var en skitmatch med två nervösa lag. Att hela kvalet sedan avgjordes på övertid, med ett skitmål, är näst 

intill ofattbart. Brutalt för förlorarna, förlösande för vinnarna. Och enormt känslomässigt för alla inblandade. 

Tårar kan också vara bedårande vackra.  

Som när många Göteborgare i går grät på Ullevi, av lättnad och efterlängtad glädje. Örgryte har haft en vissen 

säsong och bristen på bra mittfältspel var enormt nära att kosta föreningen en allsvensk plats. 

Stirrade ner i avgrunden   
Men det värmde att se hur laget efter att ha stirrat ner i avgrunden till slut mycket överraskande kunde fira med 

champagne.  

  Nu återstår bara att på allvar ersätta Markus Johannesson, hitta en ny Magnus Källander och hoppas att 

Paulinho Guará får det sällskap han förtjänar längst fram. IFK Göteborg blev fyra, fem miljoner kronor rikare i 

går. Så mycket pengar drar de in på nästa års två derbyn mot Örgryte. Ett par hundra fotbollsälskare i 

Södertälje mötte spelarbussen för att trösta förlorarna, i natt.   

Jag hoppas att även ledare i kostym fick känna en del av den supportervärmen. 
 
Thomas Tynander 
Sportbladet 2004-11-08 
 

Det handlar om mer än bara fotboll 
I den känsla av utsatthet som finns hos många assyrier över hela världen betyder fotbollen mycket. 
Fotbollen har blivit en samlande kraft. Det menar Abraham Staifo, ordförande för Assyriska 
ungdomsförbundet i Sverige. 
 
- Det är låter lite banalt att ett fotbollslag kan hjälpa oss att formulera våra drömmar och mål. Men genom framgången i 
fotbollen kan vi visa att vi är ett folk och att vi kan lyckas. För många assyrier betyder det att självkänslan stärks, säger 
han. 

Enligt honom behöver assyrierna något som förenar dem, assyrierna är utspridda över hela världen som en följd av den 
förföljelse som andra folkgrupper utsätter assyrierna för. Fotboll har den funktionen. 
För assyrierna i Sverige är det viktigaste att fotbollslaget Assyriska är skapat av deras landsmän, att det numera också är 
spelare från andra invandrargrupper och infödda svenskar i laget har mindre betydelse, säger han. 
- Det är otroligt viktigt att laget behåller namnet Assyriska. Skulle klubben heta något annat skulle den förlora allt sitt stöd, 
säger Abraham Staifo. 
 

Bildades för 33 år sedan 

Många assyrier kom till Sverige, och främst Södertälje, som flyktingar på 1960- och 70-talen när Turkiets förtryck av de 
kristna assyrierna ökade. Redan 1971 bildades Assyriska föreningen, som började spela fotboll i korpserier. På 1980-talet 

började föreningen spela i det vanliga seriesystemet och avancerade snabbt uppåt i divisionerna. Den seriösa satsningen 
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AV FANSEN När Assyriskaspelarna kom hem 
i natt firade fansen deras fina säsong och 
stöttade i bedrövelsen.  Foto: ULF HÖJER 

 

Hellström var otröslig efter matchen. 

började inte förrän kring 1990. 
Fotbollsklubben Assyriska föreningen är fortfarande en del av Assyriska ungdomsförbundet och Assyriska riksförbundet, 
men det finns inget principiellt hinder för svenskar att bli medlemmar i föreningen, enligt Abraham Staifo. 
- Det är helt korrekt att säga att Assyriska är assyriernas landslag. Skulle vi hamna i samma situation som Örebro skulle vi 
bara gå ut med en uppmaning till assyrier i hela världen via den assyriska tv-kanalen som sänder via satellit och pengar 
skulle samlas in, säger han. 
Matchen mellan Assyriska och Örgryte sändes i den tv-kanalen, och Abraham Staifo berättar att han fått sms från sin kusin, 
som bor i sydöstra Turkiet, med reaktioner på matchen. 

 

Sex assyrier i laget 

I Assyriskas A-lagsuppställning i dag är endast ett halvdussin spelare assyrier. Och räknar man bort dessa spelare från 
laget är sammansättningen ungefär som i vilken elitfotbollsklubb som helst, en blandning av infödda svenskar och spelare 
med 
invandrarbakgrund. 
Trots det tror Abraham Staifo att Assyriskas avancemang till allsvenskan har en symbolisk betydelse. 
- De flesta invandrargrupper i Sverige är otroligt glada för det här. Det ger alla invandrare en framgångsvåg. Tyvärr är det 
så att vi buntas vi ihop i invandrargrupper i samhället och förhindras bli svenskar. Att invandrarklubben Assyriska kommer 
upp i allsvenskan är ett bevis på att man kan göra något och att man kan lyckas, säger han. 
Av EXPRESSEN.SE /TT  2004-11-08  
 

 

 

 

 
 
 

Missat kval igen - men Assyriska 
tröstades i Södertälje i natt 

 

GÖTEBORG.  
De reste genom ett Sverige i mörker - besvikna över att ha 
missat allsvenskan med minsta möjliga marginal. 

  Men i natt tröstades spelarna i Assyriska av flera hundra 

supportrar med fyrverkerier, i Södertälje: 

  - Det värmde. Men allt känns fortfarande otroligt tungt, sa 

målvakten Erland Hellström. 

   Bollen som gick via försvararen Pierre Bengtsson in i nätet 

kommer för alltid vara ett plågsamt minne hos spelare, ledare och 

supportrar i Assyriska.  

  Men när de efter fem timmars bussresa i nattmörker sent i natt 

kom hem möttes de av hundratals supportrar vid klubblokalen i 

Södertälje. 

  - Dom fick upp humöret på oss, fansen är otroliga, sa Hellström. 

   

Fyrverkeri och sång  
  Supportrarna mötte med lätt fyrverkeri och sång. Inne i 

klubblokalen höll tränaren Edmund Lutaj ett känslomässigt tal till 

alla anhängare och avslutade med orden: 

  - Vi kommer tillbaka, vi går upp en annan gång! 

  Men trots stödet var det svårt för många spelare att förtränga 

bilderna från Ullevi. 

  - Förutom supportrarna finns det ju ingenting just nu som känns 

positivt, sa Erland Hellström. 
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Hjälte - till slut. Målvakten Erland 
Hellström var otröstlig efter 
detsnöpliga slutet på Ullevi i förrgår 
–i natt kunde han fira en allsvensk 
plats i alla fall, mitt bland fansen 

Festnatten ville aldrig 
ta slut. Hundratals 
lyckliga sökte sig till 
Assyriskas klubblokal 

för  
att fira. 
 

  - Att få gå upp i allsvenskan hade varit otroligt, det är ju där man vill vara. 

  Hur lång tid tar det att smälta det misslyckade kvalet? 

  - Jag vet inte. Orkar inte tänka framåt. Det är tomt nu. 

  Du var förbannad vid målet? 

  - Ja, det var ju helt sjukt. Det kändes för jävligt. Om dom ändå hade vunnit klart, med 2-0 i två matcher. Men 

på det här sättet... 

  Pappa Ronnie Hellström fanns förstås på plats i Göteborg. Den förre landslagsmålvakten led med sin son. 

  - Självklart, jag lider med honom. Erland gjorde en kanonmatch och det fanns ingenting han kunde göra vid 

målet, sa Ronnie. 

- Assyriska borde ha vunnit matchen. 

  Det tyckte förstås även spelarna.  

"Skitmål förstör allt"  
  Inte minst killen som så olyckligt var sist på bollen vid målet: 

  - Det är ju så typiskt, ett skitmål förstör allt, sa Pierre Bengtsson som hade svårt att dölja sin besvikelse. 

  - Vi hade allt i egna händer och borde ha avgjort, inte minst för våra supportrar. Med det stöd vi har haft i 

kvalet och även tidigare så hade det varit härligt att få betala tillbaka genom att bjuda med dem till 

allsvenskan. 

  Under bussresan hem hade både tränare och ledare försökt hjälpa spelarna att bearbeta bitterheten. 

  - Ni har säkert ordnat så att vi har fått många nya supportrar ute i Sverige, sa ordförande Zeki Bisso som 

sedan förklarade för Sportbladet: 

  - Det var ju tyst och tungt och nedstämt i bussen. Glädjetårar hade blivit till sorg.  

  - Men snart har vi fått distans till det här och kan vara nöjda med en till bra säsong. 
 
Thomas Tynander 
Sportbladet: 2004-11-08 

 

 

Glädje-fnatten 
Man brukar resa från Himmeln till Helvetet. 

Eller från Helvetet till Himmeln. 

Berätta inte den för Assyriska. 

Assyriska har gjort nåt inget annat lag har 

gjort. 

Assyriska har åkt en sorglustig berg-och-

dalbana  

från Helvetet till Himlen till Helvetet och – 

tillbaks  

till Himlen igen. 

Vilken jävla resa!  

  Assyriska är i fotbollsallsvenskan och ingen vet hur det gick till. 

 

Jo, vi vet hur det gick till. 

Örebro SK kunde inte hålla reda på finanserna och sparkades i går rakt ned i superettan utan att ens passera kvalplats. 

Assyriska släppte in en slumpboll mot Örgryte på Ullevi i söndags och – jag vill inte veta nåt om den långa resan hem 

genom ett mörkt Sverige, den evighetslånga resan hem till Södertälje, en resa utan ens ett litet blink i tunneln. 

Eller så vill jag veta allt om just den resan. 
  Det är vad som sägs på en sån buss, en sån natt, efter en sån förlust – på väg från Himlen till Helvetet – man 

kan hämta material till världens största dramer. 
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Vi vanliga började plötsligt bry oss 

Efter att ha vunnit första kvalmatchen över Örgryte med 2–1 hemma på Bårsta var Assyriska i allsvenskan i en halv vecka 

och nittioen och en halv minut. Så lång tid tog det innan Tryggvi Gudmundssons skott (eller inlägg) touchade Pierre 

Bengtssons lår, ställde Erland Hellström i mål och skickade Assyriska på sin helvetestripp. 

Det hände nåt på den där halva veckan och nittioen och en halva minuten. 

Vi satt två vuxna och två halvvuxna i bil från Skåne till Stockholm och lyssnade på radiosporten och vi var fyra som 

spontant sa ”neeej” när det blev 1–0 till Öis. 

  Det hände sig att det kändes som om Assyriska  

blev folkkärt. 

Lite övermaga att säga just så: Assyriska är ett klubblag som började som ett korplag som blivit som ett landslag för 

assyrier i hela världen. Assyriska har några miljoner fans och de viktiga matcherna sänds direkt i 82 länder. 

Vi har vetat allt det. 

Men vi, vanliga dumsvennar, började plötsligt bry oss, det hade varit kul med Assyriska i allsvenskan. Och nu, helt plötsligt, 

är laget där och – eh, jag vet inte hur en mobiltelefon fungerar heller. 

  Men vi ska veta: det har inte varit en lätt resa för Assyriska och det blir inte alldeles så enkelt med Assyriska 

i allsvenskan nästa säsong. 

Lars-Åke har redan gjort klart att klubben måste ta ansvar för säkerheten på ett helt annat sätt än man gjort hittills och, 

slår det mig, hade han varit lika benhårt tuff gentemot AIK och dess samröre med gangsters hade vi kanske sluppit det vi 

upplevt denna märkliga allsvenska säsong men...det är skillnad på lag och lag men inför lagen är alla lag lika. 

Örebro fick ta Assyriskas plats i Helvetet och därmed har Lars-Åke visat hårdhandskarna gentemot ekonomiska 

vidlyftigheter och ekonomisk ruin. 

Örebro SK blir det statuerande exempel vi ska leva efter i fortsättningen och...jag hoppas att det inte blev ÖSK för att ÖSK 

är just ÖSK och inte...till exempel, HIF. 

  Nä, visst, nä – inför lagen är alla lag lika. Fråga bara Enköping. 

Det kan vara slutet för ÖSK  

Vad är det nu – ett och ett halvt år sen som jag gick med backen Mikael Danielson på Eyravallens nylagda konstgräs och 

han berättade om den om- och nybyggda arenan med plats för vip-loger och stora konserter. Det här var ett koncept som 

skulle ge Eyravallen, Örebro SK och Örebro en pipeline rakt in i 2000-talets stinna fotbollsplånbok. 

När jag den våren såg ÖSK mot Hammarby var inte arenan klar, vissa läktardelar såg ut som byggarbetsplatser, och...när 

jag i höstas såg ÖSK–MFF hade inget hänt med arenan; den såg fortfarande ut som en byggarbetsplats, det dyra 

konstgräset var utdömt och medan spelarna i Örebro uppträdde relativt hjältemodigt rasade klubben ned i ett ekonomiskt 

träsk utan like. 

Eller...eh, var inte HIF:s ekonomiska ruin ännu värre? Och hade Lars-Åke överseende med HIF för att det var just HIF eller 

för att kommunen gick in och sa att ”vi ställer upp med lån men då jävlar!”? 

  Det här kan betyda slutet för Örebro SK. Eller början på en lång ökenvandring. 

Det vi har upplevt är unikt 

Vad det betyder för Assyriska, allsvenskan och svensk fotboll vet jag inte. Jag har inte sett Assyriska i år men rapporterna 

talar om ett eget och ganska attraktivt spel. Å andra sidan lär matcherna mot Örgryte – trots Kabba Samuras snygga mål i 

första kvalmatchen – ha bestått av riktigt usel fotboll. 

Men det vi upplevt är unikt: 

En klubb som var ett korplag för tjugo år sen är i allsvenskan. 

En undring: 

  Varför hade Assyriska-killen som i söndags grät så förtvivlat i alla tv-kanaler en Djurgårdenmössa på sig? 
Av MATS OLSSON 
2004-11-09 
 
 

Kommentar Andreas Sonar       

Förbannelsen är bruten  

Assyriska missade kvalet till allsvenskan i söndags. Kvalspöket grinade ännu en gång oss assyrier i 
ansiktet och fällde oss på mållinjen. Sorg, tårar och besvikelse har förföljt oss genom historien.  

Igår vände allt. Örebro SK flyttas ner till superettan - Assyriska upp till allsvenskan. Förbannelsen är 
bruten. Drömmen gick i uppfyllelse. 
 



 

 

- 135 -

 
 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 2004 

www.bkf.se 

Igår fattade Svenska fotbollförbundets elitlicensnämnd beslutet att Örebro SK inte beviljas elitlicens till nästa säsong.  
ÖSK tvångsnedflyttas därför till superettan.  Det ger en plats till Assyriska FF i allsvenskan år 2005.  

Den förbannelse som vilat över södertäljelaget Assyriska FF är nu bruten. Assyriska spelar i allsvenskan år 2005!  
Att skriva denna mening känns helt otroligt.  Den sorg, besvikelse och grymhet vi fick uppleva på Nya Ullevi i 
söndags har nu förvandlats till en otrolig glädje och framförallt lättnad. Tillsammans med landsmän från hela Sverige 

- kvinnor och barn var det folkfest på sektion S på Nya Ullevi. Vi hade samlats för att fira Assyriskas väg till 
allsvenskan. På läktaren såg jag till och med svenska landslagets VM-hjälte från 1994 Pontus Kåmark.  
Vad han har för relation till Assyriska vet jag inte mer än att AFF är folkets lag.  Han gick direkt efter Tryggvi 
Gudmundssons mål i den 92:a spelminuten.   

Luften gick ur sektion S   
Då hade trumman slutat slå och tystnaden låg som ett istäcke över sektion S. Det kändes som om det inte fanns 

någon luft kvar att andas. Gudmundssons mål var som ett pistolskott i magen. Allt blev bara tomt och meningslöst.  
AFF föll mot Örgryte med 1-0 i den direkt avgörande kvalmatchen till allsvenskan. Kvalspöket lever visserligen 
fortfarande för Assyriska - men drömmen om allsvenskan gick i uppfyllelse igår. Men nu är vi där.  
Drömmen om att Assyriska som första invandrarlag genom tiderna i Sverige når den högsta divisionen i fotboll. 
Drömmen om att namnet assyrier återigen ger eko världen över. Nu har vi chansen att komma ut i Europa på allvar 
och återigen sätta namnet assyrier på världskartan. Förföljelse, folkmord och sorg är annars begrepp som vi assyrier 

är vana att leva med.  

Ovana med glädje och framgång   
Framgång, glädje och fest är främmande ord. Ända tills igår då beskedet om den allsvenska platsen kom. Man kan 
undra hur fotbollen kan betyda så mycket för Assyriska FF. De gör den inte. Men att vårt folk får samlas och fira en 
framgång är unikt och väldigt ovanligt. År 600 före Kristus föll det Assyriska riket. Sedan dess har namnet assyrier 
varit utrotningshotat. Assyrierna har levt i exil sedan dess. Försiktigt har man försökt erkänna sin existens i olika 

dela av världen. Men man har tvingats att jobba i det tysta. Många erkännanden har dock kommit genom åren.  
Igår kom ytterligare ett. Assyriska FF från Södertälje spelar i allsvenskan. Inom idrott det största som finns i 
Sverige.  
Minst tusen assyrier samlades i det Assyriska kulturhuset i Södertälje för att fira framgången.  
Vi har inget eget land. Men nu har vi i alla fall ett fotbollslag i högsta serien.   
Tack för det Assyriska FF!   
Andreas Sonar 

Folkbladet Norrköping 2004-11-09 

 
 

 
Heritage inspires Assyriska 
Tuesday, 30 November 2004 

By Jan Juhlin On 4 December, the Swedish Football Association (SvFF) will decide whether to grant Assyriska FF a licence 

to play in the Allsvenskan in 2005. A whole nation is awaiting the outcome of that meeting. For Assyriska are a club without 
parallel in Sweden, and perhaps in the whole of Europe.    

Unique situation Founded in 1974 as the footballing division of Assyriska Föreningen, a society for refugees from the 
former Mesopotamian land of Assyria, few would have anticipated when they started playing in the Swedish eighth division 
that they would have so much success and be followed by so many.  

Improbable peak Clambering up the league structure throughout the 1980s, Assyriska reached a seemingly impossible 
peak for an "immigrant team" when they were promoted to the Swedish second flight in 1992. When they were relegated 
after one season - the first relegation in their history - some may have thought they had peaked.  

Important work However, the club came back stronger still, re-establishing themselves in the second tier. Meanwhile, off 
the field, Assyriska have been working hard to help integrate players and supporters irrespective of religion, language, 
colour or ethnic origin and have earned the support of the European Un Cultural role"We play an important role in society, 
not only in Sweden but also in other parts of the world," said club chairman Zeki Bisso. "Assyriska have always worked hard 
to integrate people from different cultures, and we will continue to do so in the future."  

SvFF appeal Whether they will be able to take their work into the Allsvenskan depends upon how the SvFF adjudicates in 
the case of Örebro SK, who are appealing against an SvFF competition committee decision to relegate them from the 
Swedish top flight for financial problems.  
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Play-off defeat Örebro's relegation left the path to the Allsvenskan open to Assyriska, who had previously been resigned 
to spending another season in the second division after losing out to Örgryte IS in the promotion/relegation play-offs. 
Should Örebro's appeal be upheld, that is exactly where they will stay.  

Assyrian passion However, that will not dampen the ardour of the club's supporters too much. With the bulk of the team's 
players being of Assyrian origin, Assyrians across the world have taken them to heart - tellingly, their play-off games 
against Örgryte were televised in 82 countries.  

Fans' fervourFor some, the club are as near as Assyria - the majority of which is now in modern-day Iraq and Syria - has 
to a national team. And certainly, that might go to explain the passion of their fans, and, indeed, the fact that some 
supporters take the club's performances a little too seriously.  

Pressured environment The pressure on the club's coaches and players is huge, with the men in charge expecting to 
receive regular, passionate bouts of advice from fans. Assyriska have been through eight coaches in the last six years. Of 
their last nine coaches only two have lasted for an entire season.  

Death threats Earlier this year Assyriska player Alexandros Pappas quit the club after receiving death threats from 
supporters. Coaches have received similar unwanted attention, in addition to the daily difficulties of dealing with the club's 
myriad different cultures, languages and temperaments.  

National heroes "The passion is good and bad," said Johan Ländin, one of Assyriska's small band of Swedish players. "Not 

every coach can handle the pressure of never being left alone, but on the other hand we always get enormous support." 
With a whole nation behind them every matchday, that is hardly surprising. ion.   

We play an important role in society, not only in Sweden t also in other parts of the world  

Zeki Bisso 
Zeki Bisso 
 

 
January 2, 2005 7:00 AM 

World's Assyrians savour Swedish soccer saga 
 

By Daniel Frykholm  
SODERTALJE, Sweden (Reuters) - Swedish football team Assyriska is a household name for Assyrians 
around the world.  
So when it played for a spot in Sweden's premier division, Ninos Gawrieh and some 30 friends huddled 
around a television in a house in the Syrian town of Kamishly, cheering it on.  
Thousands of other people around the world were also watching the game, hoping that the team would cap its 
30-year history with promotion and a hint of glory for the scattered minority whose name it carries, the 
Assyrians. 
"Assyriska feels like a national team for the entire group," said club chairman Zeki Bisso. 
"For all of us who were oppressed in our home countries for many years ... this felt superb, it was something 
every Assyrian wanted to take pride in," he told Reuters.  
A Christian minority from the historical region of Mesopotamia between the rivers Euphrates and Tigris in 
the Middle East, the Assyrians have never had a state of their own, living mainly in Syria, Iraq and Turkey. 
They say hundreds of thousands of their forebears were killed in the Turkish Ottoman Empire during World 
War One, alongside 1.5 million Armenians and other Christian minorities. Turkey denies accusations of 
genocide. 
Assyrians have spread across the globe since, although many still live in Iraq and Syria. Researchers say the 
current number is unclear, possibly between one and two million. "There has been quite a lot of confusion and 
loss of identity, which makes this football club something that is finally positive and uniting," said David 
Gaunt, a history professor at Sodertorn University College in Stockholm.  
BY A HAIR'S BREADTH...   
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Alexandra Poli driver en tobaksaffär i Södertälje. Hon är bland annat 

ombud för penningtransaktören Western Union som många anlitar för att 

skicka pengar till släktingar i sina forna hemländer. Foto: Linus Meyer 

Assyriska was formed in 1974 as part of a club for a growing number of Assyrians who had moved to 
Sodertalje in central Sweden. It has come a long way from the 1975 season when it failed to notch up a single 
point in the country's seventh division and was outscored by 101 goals to 11. It clinched its premier league 
place after a nail-biting season, which finished with a twist. Assyriska lost its chance for a top spot when rivals 
Orgryte scored a winning goal in extra time in the second of two legs of a play-off. "Everybody was so 
depressed, they were crying. They reacted even stronger than me, and I come from here!" said Gawrieh, a 
Sodertalje resident who was visiting Kamishly at the time of the Orgryte match. A day later, the Swedish 
Football Association gave Assyriska a premier league place after all when it relegated another top division 
club, Orebro, because of poor finances. "At that moment we just felt such enormous joy, I figured everybody 
in the world is Assyrian now, even God is Assyrian, or at least a supporter," said Robil Haidari, the club's 
marketing director. "People rushed to the club house and in a matter of minutes we had hundreds of people 
here celebrating. 
"WORLDWIDE FOLLOWING   
Assyrians around the world can follow Assyriska's games on the newly established satellite television channel, 
Suroyo-tv, which broadcast the Orgryte matches to 82 countries, including North America. Busloads of fans 
from Belgium, Germany and the Netherlands attended the game. "Assyriska is very well known and adored by 
Assyrian fans throughout the United States and Canada," Firas Jatou, an Assyrian living in California, told 
Reuters by e-mail. "Here on the west coast, it would be very difficult to find any Assyrian American who is not 
aware of Assyriska," he added. Assyriska will get no free ride in the 2005 premier league season, which kicks 
off in April. "My bet is they'll end in the 10th spot (of 14). Anything higher is unrealistic," said Jan Majlard, 
soccer reporter and commentator at the Swedish daily Svenska Dagbladet. 

Reuters 
 
 
 
 

 

 
 

Fokus Svenska Assyrier 
14 November 2004  
 

Assyrisk optimism 

Ett fotbollslag i allsvenskan. En minister i 
Sveriges regering. På kort tid har den 
assyrisk/syrianska invandrargruppen i 
Sverige hamnat i mediernas 
strålkastarljus. Men vad är det för särskilt 
med assyrier/syrianer? DN/Fokus har sökt 
svaret på frågan i gruppens starkaste 
fäste, Södertälje.  

Ur teven strömmade bilder av till synes 

obarmhärtig slutgiltighet, och hon kände det 

som om en lycklig dröm var över. 

- Jag grät, minns hon. 

DET VAR SÖNDAG eftermiddag för en vecka 

sedan. Örgrytes fotbollslag hade gjort mål på övertid, vägen till fotbollsallsvenskan för Södertäljelaget Assyriska 

FF tycktes vara stängd, och Alexandra Poli sörjde inte bara för sin egen skull. 

- Vi var så många hade hoppats, säger hon. Och vi hade varit så nära. 

24 timmar senare, på måndag eftermiddag, vittnade tutande bilkaravaner på väg genom Södertäljes centrum om att 
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drömmen ändå hade slagit in. 

På fredagen söker regnstormarna fäste i de redan avlövade träden i Södertäljes centrum. Fyra dagar har gått sedan 

Alexandra Poli fick besked om att Assyriska ändå på byråkratisk väg krånglat sig upp i allsvenskan på bekostnad av 

Örebro, och hennes ögon glittrar när hon talar om det. 

- Vi har fått en minister, säger hon, och då syftar hon på den så kallade assyrier/syrianen Ibrahim Baylans 

upphöjelse till skolminister. 

- Vi har ett fotbollslag i allsvenskan. Det känns som om vi har blivit något i samhället. 

MÅNGA AV DE ASSYRIER vi möter i Södertälje talar på samma sätt om de gångna veckorna som en tid av kollektiv 

framgång för sin folkgrupp. 

Fotbollslag åker upp och ned i serietabellerna. Jubel i Göteborg kan vägas mot förtvivlade tårar i Solna. Men 

sannolikt var tårarna denna vecka bittrare och jublet mera intensivt bland assyrierna i Södertälje än bland 

exempelvis AIK:s och Örebros anhängare. 

Hur kan en hel folkgrupp uppleva ett fotbollslags framgångar och bakslag som sina egna? 

Få av de assyrier som bor i Södertälje och på andra ställen i Sverige skulle uppleva den frågan som meningsfull. 

Badhotellet i Södertälje centrum bär spår av svunnen förnämitet. 

NUMERA HYSER BYGGNADEN kontorslokaler, och i en före detta hotellsvit jobbar Emanuel Poli som företagarkonsult. 

Han är 51 år gammal. Han kom från Turkiet 1979 tillsammans med sin nyfödde son Romil och sin fru Alexandra, 

som driver tobaksaffär bara ett stenkast från hans kontor. 

Jo, säger han denna blåsiga fredag, Assyriskas framgångar, liksom Ibrahim Baylans utnämning till minister, har 

betydelse långt utanför de närmast berördas krets. 

- Det är ett kvitto på att både Sverige och vi assyrier har lyckats, säger han.  

Båda fenomenen, förtydligar han, är ett tecken på att Sveriges assyrier är på väg att integreras i det svenska 

majoritetsamhället. 

Vi ser människor vänta på bussen i stadsdelen Ronne, och vi noterar att busskön kunde vara direkt hämtad från 

Turkiet eller något annat Medelhavsland. Vi hör människor samtala på ett språk vi inte begriper, och Emanuel Polis 

tal om en lyckosam integrering förefaller högst verklighetsfrämmande. 

ÄNDÅ NÄMNER DE FLESTA assyrier vi möter integrering som något självklart önskvärt, även om de på grund av 

bristfällig svenska måste uttrycka sig genom tolk. 

- Man kan inte integreras utan att känna sig trygg i sin egen identitet, säger Emanuel Poli, och möjligen rymmer 

hans yttrande nyckeln till en skenbar paradox. 

Sveriges assyrier, eller assyrier/syrianer som den officiella beteckningen lyder, accepterar inte utan vidare den 

försvenskning som många svenskar ställer som villkor för en framgångsrik integrering. Ingen enda av de assyrier vi 

denna fredag talar med i Södertälje uttrycker någon önskan att, som de säger, "assimileras" i det svenska 

majoritetssamhället.  

När Alexandra Poli för sex år sedan fick idén att öppna tobaksaffär, var projektet långt ifrån en angelägenhet bara 

för henne själv och den närmaste familjen.  

VARKEN FAMILJENS tillgångar eller bankens beredvillighet att låna ut pengar räckte till startkapitalet. Det problemet 

löstes med ett telefonsamtal till en släkting: på ett ögonblick fanns pengarna till hands i form av ett räntefritt lån att 

återbetala när möjlighet fanns. Någon gång kunde arbetsbördan bli för tung för Alexandra Poli att bära ensam, och 

även det problemet löstes på liknande sätt. 

assyrier. 

Begreppet "alla assyrier/syrianer" är naturligtvis lika absurt som begreppet "alla svenskar". De flesta 

generaliseringar bygger på svajig statistik - bland annat därför att statistiken inte skiljer kristna assyrier/syrianer 

från exempelvis Turkiet eller Libanon från muslimska invandrare från samma länder. 

Men de flesta generaliseringar om assyrier/syrianer i Sverige accepteras av gruppens egna medlemmar. 

Ja, får vi höra, sammanhållningen inom gruppen är extremt stark liksom viljan att bevara gemensamma traditioner. 

Och ja, assyrier/syrianernas ställning som den kanske mest framgångsrika företagargruppen bland Sveriges 

invandrare bygger mycket på deras benägenhet att stötta varandra. 

- Att be om ett lån i banken eller att inte be om hjälp uppfattas gärna som ett svek mot gruppen, säger Gabriel 

Bozyel, kommunalrådssekreterare i Södertälje. 

ASSYRIER/SYRIANER kallas av vissa forskare "Sveriges mest ghettoiserade invandrargrupp", och med detta avses 

inte bara dess strävan att geografiskt bo nära varandra i avgränsade stadsdelar. Lika viktigt är benägenheten att gifta 
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sig inom sin egen folkgrupp, att umgås med varandra på sitt eget språk och att hålla fast vid egna seder och 

traditioner. 

- Vi har inget eget land, säger Emanuel Poli som en förklaring. De flesta andra invandrargrupper kan placera sin 

kultur i ett hemland utanför Sverige. Men vi måste kämpa i det land där vi befinner oss för att bevara vår identitet. 

Varken han eller någon annan av de assyrier/syrianer vi möter i Södertälje ser någon konflikt mellan den kampen 

och ambitionen att integreras i det svenska majoritetssamhället. 

Regnet smattrar mot rutorna i Södertäljes assyriska kulturförening. I den behagligt varma samlingslokalen dricker 

män kaffe eller spelar backgammon - så som de en gång gjorde i den turkiska staden Midyat varifrån många av 

Södertäljes assyrier härstammar. 

PÅ GÅRDEN UTANFÖR tränar Fehmi Awrohum sina duvor att göra volter högt uppe bland regnskyarna - så som 

assyrier i och kring Midyat alltid gjort. 

- Duvorna symboliserar vår längtan efter frihet, säger han. På somrarna kommer massvis med Södertäljes assyrier 

för att se dem flyga. 

Med alla tecken på lättnad flyger Fehnmi Awrohums duvor tillbaka in i sitt relativt torra och varma skjul efter 

avslutad träning. 

Det är klart att jag är svensk, säger 73-årige Malke Brahim som denna fredagseftermiddag kommit till 

kulturföreningens samlingssal för att spela backgammon. 

- Och assyrier, tillägger han. 

Hans liv utanför hemmet kretsar kring tre poler. 

- Föreningen, kyrkan och fotbollen, benämner han dem. 

Varför är fotbollen så viktig för Sveriges assyrier? Och finns det något samband mellan Assyriska FF:s framgångar 

och den assyriska invandrargruppens framgångar som företagare? 

GABRIEL BOZYEL på Södertäljes kommunkontor, själv assyrier/syrian, finner intresset för fotbollslaget naturligt. Det 

är heller inte begränsat till Sverige - för de utvandrade assyrier i hela världen som saknar ett eget land har Assyriska 

FF blivit det landslag de därmed också saknar, och lagets kvalmatch mot Örgryte TV-sändes till ett 80-tal länder. 

Och trots att bara ett fåtal av Assyriskas spelare är assyrier tror han att lagets framgångar vilar på samma grund som 

assyrier/syrianernas framgångar som företagare. 

- Massor av assyrier i Sverige har engagerat sig i laget med penningbistånd och ideellt arbete, säger han. Assyriska 

har lyckats av delvis samma skäl som många assyrisk/syrianska företag har lyckats. 

Men vad händer nu? 

Mehrdad Darvishpour forskar i sociologi på Stockholms Universitet och Mälardalens högskola. Han håller med om 

att assyrier/syrianer i förhållande till andra invandrargrupper nått stora framgångar som företagare, och han tror att 

både detta och Assyriskas uppgång i allsvenskan delvis bottnar på gruppens sammanhållning. 

- Familjen ställer alltid upp, säger hon. Och när den närmaste familjen inte kan är det bara att be någon annan 

SAMTIDIGT SER HAN risker för att den assyrisk/syrianska invandrargruppens murar mot omvärlden kan förhindra 

dess utveckling i framtiden. 

- Förr eller senare vill man kanske starta mera avancerade företag än skrädderier och pizzabagerier, säger han. Då 

behövs sannolikt mera stöd än vad den interna gruppen kan erbjuda. 

På samma sätt, funderar han, kan Assyriska FF på sikt behöva penningstarkare sponsorer än vad som ryms inom 

den assyriska invandrargruppen. 

I båda fallen kan man tvingas välja ekonomiska fördelar mot kopplingen till de assyriska traditioner som hittills på 

så många sätt gagnat gruppen. 

Det skymmer över Södertälje, regnet faller våldsammare än någonsin, och Alexandra Polis son, civilekonomen 

Romil besöker sin mor i tobaksaffären.  

Han tar utan att bli tillfrågad över hennes sysslor i butiken medan hon besvarar frågor. Han är ganska nygift - med 

en flicka ur den assyriska gruppen, och han säger att det inte var på förhand självklart att det skulle bli så. 

- Om jag hade velat hade jag gift mig med en svensk flicka, säger han. Men jag är glad att det blev såhär - det 

underlättar samvaron med familj och släkt. 

VISST HADE ROMIL fått gifta sig med en svenska, intygar Alexandra Poli. Men redan för länge sedan hade hon 

berättat för sin son vilka regler som i så fall skulle gälla. 

- Äktenskapet skulle vara allvarligt menat, berättar hon. Han fick inte skilja sig. 
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Assyrian Christians wearing traditional 
garb  in Damascus. Syria is home to 
about 250,000 Assyrian Christians. Many 
more live in Iraq,  Iran and throughout the 
world.  (REUTERS) Khaled al-Hariri 

 

Sade hon detsamma till sonen inför bröllopet med en assyrisk flicka? 
- Nej, varför det? undrar Alexandra Poli, en smula häpen över frågan.   

Mats Holmberg, mats.holmberg@dn.se 

 

 
 

 
Sweden 

Assyriska rises to Sweden's promised land 
 

(www. fifa.com) 06 Jan 2005   
They have been called modern day churches, provided a sanctuary for the 
oppressed and an escape for the masses. But despite the religious likeness, 

few football stadiums can claim to house spectators speaking the language 
of the Lord - until now.   

Aramaic, the tongue said to have been spoken by Jesus Christ, is regularly 
chanted by the faithful of Assyriska, a club in, of all places, Central 
Sweden. Last month, the team, founded in 1974 by descendants of the 
Assyrian people who had fled from the Ottoman Empire in 1914, gained 
promotion to the top flight of the domestic league for the very first time. 
"Assyriska feels like a national team for the entire group," said club 
president Zeki Bisso. "For all of us who were oppressed in our home 

countries for many years ... this felt superb, it was something every 
Assyrian wanted to take pride in." 
Diaspora 

The very first Christian converts, the Assyrians, historically from the 
Mesopotamian region between the rivers Euphrates and Tigris in the Middle 

East, have never had a state of their own. After the beginning of the First 
World War, a great number dispersed across the globe with many of that 
diaspora ending up in Sweden. Since then, the club has provided a means 

of identity and unity not only for those living in Scandinavia but for close to two million Assyrians living throughout 
the world.  
For a people who have become used to playing the waiting game, 30 years for Assyriska to rise from the depths of 
the seventh division to Sweden's Premier League was not too much to ask. But, despite screening the decider 

against Orgryte live to 82 countries with thousands more gathering from all over Europe, it so nearly ended in tears. 
Assyriska, who had won the first leg of the play-off for promotion 2-1 at home in Sodertalje, fell to an extra time 
winner in the second leg. It seemed like more disappointment for a team that had failed at the final hurdle in the 
Swedish Cup the previous year.  
Intervention, though, was to come from the Swedish Football Association (SVFF) a day later. Because top flight club 
Orebro had run into debt, Assyriska were elevated to the Premier League. 
"At that moment we just felt such enormous joy, I figured everybody in the world is Assyrian now, even  

God is Assyrian, or at least a supporter," said Robil Haidari, the club's marketing director. 
Local resident Abraham Staifo could not contain his joy. "It encouraged the young ones to feel pride in being what 
they are, and brought tears to the eyes of the elderly. It was so much more than just football," he gushed. "The 
Assyrian people have few opportunities to express themselves.  We felt our hearts would shoot out from our chests. 
That is why the elderly cried." 

Scattered across the globe from New Zealand to Brazil, 

calculations for the number of Assyrians vary from one 
to more than three million. In April, many will turn 
their gaze back to Sweden where Assyriska, now 
coached by Portugal's Jose Morais, will rub shoulders 
with the likes of Malmo, IFK Gothenburg and Halmstad 
when the new season kicks off. Who knows what 2005 
will bring? But one thing is for sure - the Assyrians will 

never stop believing… 
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Tema:4  
 

Assyrierna i svensk politik 
 
 

Emanuel Poli 

 
nder min gymnasiala utbildning i Istanbul, Turkiet brukade vi studenter diskutera politik och eventuella   

politiska händelser, aktuella och historiska. Till skillnad från min födelsestad Midyat i Bethnahrin, där 

utbildningsnivån var låg och där alla kände alla förväntade jag mig en demokratisk plattform för de politiska 

diskussionerna.  Denna förväntan slogs i spillror. Faktum var att när mina klasskamrater blev medvetna min bakgrund 

som assyrier och kristen började dem ifrågasätta min rättighet att delta i diskussioner som rörde samhällsfrågor i Turkiet. 

En del av dem sa uttryckligen att jag inte hade rätt att uttala mig i dessa frågor med tanke på min etniska bakgrund. I 

deras ögon var jag inte en sann turkisk medborgare. Trots vetskapen om samhällets orättvisor tog jag som ung student 

detta väldigt hårt. Idag kan jag ge händelserna ett namn…..förföljelse. Detta satte djupa spår i mitt fortsatta liv som 

student vid Universitet i Istanbul. 
          Enligt den dåvarande turkiska konstitutionen som ansågs tillhöra de mer moderna, hade alla turkiska medborgare 

rätt till yttrandefrihet, samt anslutning till valfritt tillåtet politisk parti och om man så ville, kandidera och t o m bli 

president i landet. Vilket fel gjorde jag då som inte fick yttra mig? Var jag inte född och uppvuxen i landet? Hade jag 

inte gjort rätt för mig? Varför erkändes jag inte som en vanlig medborgare? Sådana frågor kretsade i mitt huvud och jag 

började undra om det inte fanns andra som delade mina erfarenheter. 

          Enligt historieböckerna var mina förfäder de ursprungliga invånarna i den sydöstra delen av Turkiet sedan 7000 år 

tillbaka. Som folkgrupp har vi under historiens lopp blivit utsatta för förföljelser p.g.a. vår kristna religion dels av 

Byzantier och senare av anhängare till islam. Flertaliga massakrer och folkmord på assyrier/syrianer kulminerade i 1915 

års folkmord som vi i folkmun kallar Seyfo, ”svärdets år” där drygt en halv miljon assyrier/syrianer förintades. Deras 

enda brott var att de tillhörde den kristna ursprungsbefolkningen i ett land där majoriteten utgjordes av olika islamistiska 

folkgrupper. Våra ringa rättigheter togs tillbaka och senare enligt Lausanne fördraget erkändes vi inte ens som en etnisk 

kristen minoritet. Detta trots att det moderna Turkiet hade för avsikt att implementera en västerländsk demokrati. Enligt 

den nya republikanska konstitutionen var alla medborgare i Turkiet jämställda oavsett etnisk eller religiös bakgrund mm. 

Alla, även kristna assyrier/syrianer, kunde gå med politiska partier, kandidera sig eller bli anställda hos statliga 

myndigheter. Men i praktiken fick ingen kristen chans att delta i frågor rörande samhälle eller politik. Detta pris var man 

tvungen att betala för att kunna bevara den assyrisk-kristna identiteten utan att bli föremål för vidare trakasserier.   

Den första assyrisk/syrianska immigrationen till Sverige började sporadisk 1967 och nådde sin kulmen 1975. Sedan dess 

har immigrationen stagnerat med undantag för den kaotiska situationen som uppstod för våra landsmän i Irak och fick till 

följd den stora emigrationen till bl.a. Sverige. 

          Den erfarenhet som vi har från våra respektive hemländer i mellanöstern är att de etniska grupper som känner sig 

rädda, hotade och utestängda från det offentliga livet blir tvungna att söka sig till fria yrken och utbildningar. Detta ger 

dem möjlighet att snabbt kunna ta med sig sina besparingar och flytta till nya länder när de upplever hot och förföljelser. 

BKF:S duktiga grillmästarna ställde 
upp för Assyriska FF i Södertälje under 
en match för att bjuda sponsorerna på 

grill. 
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Nisha Besara 

Vår historia är fylld av sådana erfarenheter. Den stora immigrationen av Assyrier till Sverige och den efterföljande 

anpassningen är ett bra exempel på en sådan process. 

          Många assyrier/syrianer fick till en början anställningar i industrier och inom servicesektorn. Sedan började fler 

och fler att etablera sina egna verksamheter i den mån finansiering fanns. I många fall räckte inte de egna besparingarna 

till att etablera eller ta över kapitalkrävande verksamheter och inte heller var det lätt att kunna låna pengar hos 

affärsbanker. Som alltid, hittade assyrierna/syrianerna en lösning på detta problem, genom att låna pengar hos bekanta 

och anhöriga utan någon ränta. Detta assyrisk/syrianska finansieringsfenomen borde ha analyserats och belysts i en 

högre grad med tanke på de goda resultat som det fenomenet förde med sig. 70- och 80-talet speglar också en tid då 

assyrier/syrianer i hög grad försökte tjäna pengar och samtidigt etablera sig i det svenska samhället. De negativa 

konsekvenserna av detta blev att man eftersatte utbildning. Konsekvenserna blev ironiskt nog att man inte till fullo kunde 

integreras i det svenska samhället, inte minst på den politiska arenan. En annan orsak till detta förutom den låga 

utbildningsnivån var de paralleller man drog mellan mellanösterns s.k. demokratier där politisk aktivitet var förenad med 

fara och den västerländska demokratin.  

          När några djärva föregångare tog steget att aktivt delta i den svenska politiken upptäckte man så småningom att 

politiken i väst handlar om konsten att göra det omöjliga möjligt genom fria val. Dessa föregångare anslöt sig till olika 

politiska partier, deltog i möten, diskussioner och skapade förebilder för gruppen i övrigt. 30-40 år efter den första 

immigrationen kan vi nu se assyriska/syrianska politiker på alla plan i Sverige. Att Sverige har en skolminister av 

assyrisk/syriansk bakgrund är kulmen på denna aktiva medverkan som började för 30 år sedan.  

          Säkerligen finns det en del människor som frågar sig om hur den nya skolministern kommer att utföra sitt nya 

uppdragoch om han kommer att verka för Sverige eller assyrier/syrianer? För mig är det väldigt lätt att besvara en sådan 

fråga. För oss assyrier/syrianer handlar det om demokrati och inte ursprung. Därför är jag också säker på att Ibrahim 

Baylan är utsedd till skolminister för sina kvalifikationer och inte för sitt ursprung. Frågan om demokrati speglar ju även 

våra förväntningar som Assyrier/Syrianer. Våra främsta mål är att bli erkända som ett folk med dess historia, språk, 

mänskliga rättigheter och kunna utöva våra rättigheter och skyldigheter i våra respektive hemländer samt i diasporan. 

Det är dessa demokratiska rättigheter som Sverige är känt för. I en globaliserad värld är verklig demokrati den bästa 

lösningen för alla utsatta grupper, för mänskliga rättigheter och det fria ordet mm. Ett land som inte erkänner sina olika 

folkgruppers rättigheter kommer alltid att uppleva problem. Den tänkande människan kommer alltid att kämpa för sina 

mänskliga rättigheter och berättigande till existens så länge den lever. Ingen makt kan kuva tänkandet.  

I våra hemländer har vi inte ens under flera hundra år lyckats bli enklare tjänstemän medan vi i Sverige på bara 30 år har 

lyckats bidra med representanter i kommuner, landsting, riksdag och regering. Vad kunde åstadkomma detta om inte 

demokrati? Vi är stolta över den möjlighet vi har fått att aktivt kunna medverka i många samhällsfrågor i Sverige och 

därmed visa vår absoluta välvilja till den demokratiska utvecklingen.  

          Det finns många länder som outtröttligt pratar om demokratin och dess grundprinciper. För den skull behöver de 

inte betraktas som demokratiska länder. De som har ett kvitto på demokratin är de länder som i praktiken också har 

infört den. Sverige bör vara stolt över att ha ett sådant kvitto. Mitt budskap till alla länder och speciellt till länder i 

mellanöstern, är att ta Sverige som en förebild och sträva efter verklig demokrati.  
 
 
 
 
 

MÅNADENS PROFIL 

 

”Jag vill vara med och forma 
samhället”  

Visst känns det som om varenda en av oss är en politiker? Jovisst är vi det, men få av oss tar ens 
ett enda steg mot utveckling i den riktningen. Det känns som om alla man känner gärna pekar och 
kritiserar andra omkring sig, som om det skulle hjälpa. Ingen vågar använda hjärnmusklerna.  
Här möter vi en kvinna som tog ett steg i den riktiga politikens riktning. Nisha Besara, nybliven 
redaktör för SSUs tidskrift Tvärdrag, är en kvinna som vågar hjälpa till i samhället. 
 
Nisha Besara utstrålar kunskap och erfarenhet. Hon har haft möjligheten att jobba på olika ställen varav flera 
skulle förvåna oss.  
Berätta lite om dig själv Nisha, vad tyckte du om skolan? 
- Skolan var faktiskt kul. Jag tyckte om engelska lektionerna, och mindre om naturorienterade ämnena. Jag sjöng också i kören då det var 
kul men också för att slippa de tråkiga lektionerna, säger hon med ett leende. 
- Jag längtade till skolan på sommaren.  
Nu har Nisha studerat statskunskap och har magisteruppsatsen kvar.  
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- Det är mycket viktigt att skriva klart den, naturligtvis, även om det tar en tid. 
Vad gjorde du annars på fritiden? 
- Ja, basket, simning, piano och annat. Det var mycket jag gjorde men växte ifrån det och blev senare intresserad för föreningslivet.  
Hennes pappa var ordförande för föreningen i Södertälje och hon gick med i ungdomsstyrelsen då den startade år 93-94. De var väldigt 
aktiva med arrangemangen av fester, turneringar och andra aktiviteter.  
- Efter några år gick jag med i AUF i Dokumentationsutskottet (nuvarande mediautskottet). Därefter satt jag med i styrelsen i några år och 
blev till slut anställd som kanslist i ett halvår.  
Hur kom det sig att du blev intresserad av politik? 
- Eftersom familjen var politisk engagerad så fanns ju intresset redan. Jag kommer ihåg att jag var med familjen och gick första maj-tåget 
vid ung ålder.  
- Känslan och intresset fanns, men det tog tid tills jag själv blev engagerad, då en vän drog med mig till ett SSU-möte.  
Den eviga frågan om identitet och dagens ungdomar i samhället och allt som händer i världen, vad tycker du om dem som 
säger att assyrier inte finns? 
- Man kan inte förneka ett folk. Jag finns! Vi räknar oss som assyrier av flera orsaker. Annars överlåter vi vetenskapen att bevisa annat och 
det är svårt med tanke på alla faktorer.  
- Personligen tycker jag att det inte är någon skillnad vad gäller assyriska ungdomars identitet sen tio år tillbaka. Inte? Frågar jag och 
rynkar på ögonen förvånande. 
- Ja men, samma problem fanns redan då när jag var i tonåren och det är tyvärr inte mycket som har ändrats. Fördomarna finns kvar  
Identiteten har många tagit upp som grunden till många problem. 
- Det är mycket viktigt att lära sig om sin identitet. Många hade sluppit flera olika problem om vi hade haft ett land, en identitet. Det är ett 
envist gnagande frågetecken som vi inte kan komma ifrån. 
”Jag svarade brev åt statsministern” 
Det måste vara ett av de mest förvånande jobb jag fått höra om, men Nisha var en av fem som svarade på de hundratals brev som 
statsministern Göran Persson fick om dagen.  
- En vän till mig tipsade dem om mig och de kontaktade mig helt enkelt.  
Jag blev än mer förvånad när hon svarade hur gammal hon var när hon fick jobbet; 22 år ung och hennes första riktiga jobb.  
- Mitt andra jobb var som politisk sekreterare för SSUs ordförande Mikael Damberg.  
Det är inte heller ett enkelt jobb om någon skulle få den uppfattningen. Hon skrev ordförandens tal, pressmeddelanden, kampanjer med 
mera. Nisha är inte rädd för tungt ansvar. Hur kommer det sig att du bytt jobb ett flertal gånger? Du jobbar ju nu som chefsredaktör för den 
idépolitiska tidskriften Tvärdrag? 
- Turen har varit på min sida som har möjliggjort att jag kan ta dem olika jobben. Jag tog helt enkelt chanserna som jag fick. 
Vad förväntar du av dig själv och ditt arbete? Vad hoppas ni kunna åstadkomma? 
- Jag vet att jag vill arbeta med oppiniosbildning, det vill säga att vara med och tycka till och förbättra samhället som svensk medborgare, 
som kvinna och som assyrier. Jag vill vara med och forma samhället.  
Kommer du att bli partiledare någon gång i framtiden? 
- Nej, det är inte det jag siktar på i första hand. Spontant är det inte något att utgå ifrån men får jag chansen så vet man aldrig. Jag jobbar 
hellre bakom kulisserna. 
Hur viktigt är det med visioner? 
- Att ha en vision är mycket viktigt, det är grunden för politiken. Om man inte har en vision är det ingen idé att syssla med politik.  
- Det är viktigt att inte bara förvalta, det vill säga att låta maskineriet bara rulla på, utan också utveckla viljan att gå framåt.  
Nisha har blivit en fighter över åren. Hon tar sig gärna an diskussioner angående samhällsfrågor och jämställdhet. Hon är också en feminist, 
och jag kan tänka mig många som nu får en fel bild av feminister. Ordet i sig har tyvärr en negativ klang men vad är negativt med att 
kämpa för jämställdhet?  
Det har inneburit många diskussioner och frustrationer speciellt inom det assyriska samhället.  
- För länge sen, när jag var ungefär 18 år , var det ett gäng killar som viskade i ett hörn på en fest. De retades och en av dem gick fram 
och sa ordet feminist. Jag blev lite rädd och vågade inte stå för det. Men idag är det annorlunda. 
Om man har en vision, en idé eller principer ska man våga stå för de. Annars förlorar man en del av sig själv. 
Vad gör du om fem år? 
- Oj det var svårt, sa hon med ett leende medan hon tänkte. Vi säger så här Nisha, om du skulle kunna se in i framtiden angående din 
karriär, personligt och familj? 
- Vad gäller karriären så tror jag att jag kommer att fortsätta att skriva. Troligtvis för någon tidning, kanske som journalist eller snarare 
skribent. 
- Personligt tror jag nog att jag har skrivit klart min magisteruppsats. Det är viktigt att jag gör färdigt den. Jag kommer nog också att ha 
rest mer.  
Jag frågade henne nyfiket hur många länder hon besökt och blev smått avundsjuk. 
- Jag har nog varit i mer än 12 länder hittills och planerar att resa till minst 10 till. 
- Familj? Säger hon och ler igen. Man vet aldrig men jag är nog gift med ett barn på väg kanske. 
Som jag brukar säga: drömmar sker inte över en natt, men om det kunde hända, vad skulle vara din absolut största dröm? 
- Att folk känner samhörighet i större drag än idag, och att alla kan bara leva bra tillsammans. 
- Det skulle vara en dröm om vi kunde komma ifrån tanken att vi måste tillhöra något, som en nation, stat eller något liknande med 
gränser, för att kunna existera som folk. 
Nisha Besara är en målmedveten kvinna med kunskap och erfarenhet. Hon är en kvinna i dagens samhälle som vågar säga ifrån om något 
är fel, och säga till när något är rätt. Hon är 25 år och har hittat en roll i livet som hon trivs med. 
Det gör mig ledsen att det inte finns fler kvinnor som Nisha som kan visa vägen för andra kvinnor för engagemang, kunskap och vilja. Det 
finns mer i livet än bara mobiltelefoner, kläder, slingor, bilar och fika på stans bästa caféteria. 
Jag ser Nisha Besara som en viktig del i vår gemensamma önskan att uppfylla hennes dröm. Att vi en gång kan leva tillsammans utan 
dagens problem.  
Faktaruta 
Namn: Nisha Besara 
Bor i: Södertälje 
Sysselsättning: Chefredaktör SSUs tidskrift Tvärdrag 
Familj: Fästman, mamma och tre syskon 
Aktuellt: Första numret av Tvärdrag  
Mål: Två bra år med tidning till att börja med 
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Ibrahim Baylan första assyriern 
i svenska regeringen 

 

 

Ibrahim Baylan, uppvuxen i Norsborg, har utsetts av svenska statsministern Göran Persson till ny skolminister. 
Ibrahim som är född i Turkiet av assyriska föräldrar flydde till Sverige när han var liten.  

Han var först bosatt i Stockholmsförorten Norsborg men flyttade senare till Umeå för att studera vid universitetet. Där 

inledde han sitt politiska arbete för socialdemokratin. Han var först aktiv i studentförbundet men har sedan också bland 

annat suttit i SSU:s förbundsstyrelse. 

Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka önskar Ibrahim Baylan lycka till i sitt nya arbete och hoppas på att han arbetar för 

att få assyriernas frågor hörda. 
 

www.bkf.se  2004-10-29 

 
 
 

Brev från BKF till skolminister  

Ibrahim Baylan 
 
 

Som alla andra Assyriska  organisationer och folket  tog vi med stort glädje nyheten om ert utnämning till Skolminister posten. 
Detta är naturligtvis en historisk händelse både för vårt folk och även för er personligen. 
Vi är stolta över att en Assyrier – som första utomnordisk minister utnämns till denna post. Ett annat skäl som berättigar 
vårt folk till denna känsla är, att vi som minoritet i våra hemländer har blivit kuvade i flera tusen år, samt  berövats rätten att 
verka politiskt - som ett resultat av  ett  systematiskt  förföljelse, diskriminering och folkmord (Sayfo) som vårt folk  utsattes 
för i de länder vi kommer ifrån,  varför detta händelse upplevs  unikt för alla Assyrier världen över. 
Bethnahrin Kulturföreningen i Botkyrka – BKF har många medlemmar som har gått i Kärsbyskolan som gör att de känner sig 
extra glada  och stolta över att just ni blev utnämnt till denna post. Utan tvekan kommer denna händelse skapa positiv 
motivation hos många assyriska ungdomar inom den politiska arenan i Sverige. 
Folkets förväntningar – i spetsen Statsminister Göran Person,  är stora när det gäller reformer inom skolväsendet. Vi har 
starkt förtroende att ni kommer att lyckas i förverkligandet av målet. 
BKF bedriver en väletablerad barn, kultur –och ungdomsverksamhet. Den har välförtjänt bra rykte inom såväl kommunen som 
övriga assyriska organisationer. 
BKF har sedan grundandet haft som princip att ej tillåta kortlek och rökning i sina lokaler. Detta har orsaka t  föreningens 
framgångar när det gäller ungdomsverksamhet samt de viktiga aktiviteter som kvinnosektionen bedriver. 
Föreningen har kommit att bli en stolthet för kommunen när det gäller att informera de viktiga personligheter som besöker 
kommunen om föreningslivet inom kommunen. För att ge exempel så har Mona Sahlin  och  Jan Olof  Karlsson och flera 
delegationer från Norge och Danmark besökte föreningen för att informeras om aktiviteterna som föreningen bedriver. Yilmaz 
Kerimo som  är hedersmedlem hos BKF har vid flera tillfällen besökt föreningen i syfte att informera medlemmarna om olika 
aktuella frågor. 
BKF ser fram emot att även  skolministern gör ett besök till föreningen för att bli hedrad av våra medlemmar samt informera 
folket om vissa frågor och ges möjlighet att ställa frågor. 
Med anledning  härav, å föreningens vägnar framför våra hjärtliga gratulationer samt önskar er stora framgångar i den nya 
posten. 
 
Aziz Poli, ordförande, BKF 
2004-11-09 
 
 
 
 

http://www.bkf.se/
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Till svenska regeringen och den nya skolministern 
Ibrahim Baylan 

 
 

Det är en stor glädje för oss assyrier att se Ibrahim Baylan (assyrier/syrian) som minister i den svenska 

regeringen.  

å Assyriska riksförbundets och hela det assyriska folkets vägnar gratulerar vi vår nye skolminister och önskar 

dig Ibrahim framgång i den nya tjänsten. Abraham! vi står helhjärtat vid din sida och ser fram emot att svenska 

elever genom dina ansträngningar får ännu bättre rykte i internationella undersökningar. 

 

Vi riktar ett stort tack till Socialdemokraterna 

och Statsministern Göran Person som gladde 

oss assyrier/syrianer när han presenterade sin 

nya regeringsbildning torsdagen den 21 

oktober 2004. Det som vi inte kunde få i våra 

hemländer får vi istället här i Sverige. 

 

2004-11-13 

 

Assyriska riksförbundet i Sverige/ ARS 

Simon Barmano/ förbundsordförande 

 

Assyriska kvinnoförbundet/ AKF 

Elisabeth Nison/ ordförande 

 

Assyriska Ungdomsförbundet / AUF 

Abrohom Staifo / ordförande 

 

Representanter från Assyriska organisationer samt  från BKF 

besökte Skolministern Ibrahim Baylan den 13 januari 2005 
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Bakgrunden till Asharidu Festivalens 
uppkomst 

 

Av: Ninos Poli, festivalgeneral 
 

Tankarna från Assyriska Ungdomsförbundets sida 

har varit kring återupplivandet av Assyriska Cupen, 

en fotbollsturnering på nationell nivå, under några 

BKF:s duktiga dansgruppen under Asharidu 
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dagar. Parallellt med fotbollen skall givetvis andra arrangemang ske, som sång, uppvisning, barn och 

ungdomsaktiviteter, mat & dryck, etc. På kvällarna skall det vara fester, med flera sångare och andra 

kulturella arrangemang, som bidrag från andra assyriska föreningar i landet, eller utomlands. Tankarna 

är även att kunna bjuda in folk från hela världen, att delta antingen kulturellt, i fotbollsturneringen eller 

bara närvara som gäster. AUF har de sista åren lagt ner stor vikt vid kontakter med organisationer och 

personligheter även utanför Sverige. Tillsammans med BKFs nätverk skall vi kunna locka till oss folk 

även utanför Sverige och stå värdar för ett arrangemang som kommer att gå till historien. 

Festivalen arrangeras av Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF) i samarbete med Bethnahrin 

Kulturförening i Botkyrka (BKF). 

Det här samlade dokumentet är festvialkommitténs handlingsplan för genomförandet av en Assyrisk 

Festival till sommaren år 2004 (6754 enligt assyrisk 

tideräkning). Här beskrivs vilka kommittén är, en 

ansvarsfördelning, tidsplan samt en 

finansieringsplan. 

Festivalkommittén 

Kommittén bär helhetsansvaret över hela festivalen 

och har full frihet att utforma organisationen och 

arrangemanget efter dess tycke, rådande resurser 

och möjligheter. Festivalkommittén leds av 

Festivalgeneralen Ninos Poli, Vice General Ninib 

Aydin, Sekreteraren Izla Barhanko, Vice 

Sekreteraren Elinor Yanko och Kassörerna Aziz Poli 

och George Aydin. 

Festivalkommittén består för närvarande av följande 

personer: 

 

 

1. Ninos Poli  AUF/BKF 

2. Ninib Aydin  BKF – Ungdomssektionen 

3. Izla Barhanko AUF/Assyriska föreningen i Norrköping 

4. Dita Kleman  BKF – Ungdomssektionen 

5. George Aydin BKF 

6. Elinor Yanko  AUF/Assyriska föreningen i Södertälje 

7. Aziz Poli  BKF 

8. Sargon Kerimo AUF – Kulturella utskottet/BKF –  

Ungdomssektionen/ZELGE 

9. Gabi Keryakos AUF – Internationella & Hemlandsutskottet 

10. Rachel Hadodo ARS 

11. Aryo Makko  AUF – Internationella & Hemlandsutskottet/ 

Dolabani Upplands Väsby 

12. Ninos Kerimo BKF – Ungdomssektionen 

13. Enkido Poli  BKF – Ungdomssektionen 

Organisation 

Här beskrivs i vilka arbetsformer kommittén kommer att arbeta och uppdelning i arbetsgrupper med en 

respektive gruppansvarig. 

Varje grupp har fria händer att organisera sin verksamhet, delegera arbete och komma med förslag till 

festivalkommittén för fastställande av gruppens aktiviteter och budget. Samtliga grupper har ständiga 

rapporteringsskyldigheter till festivalkommittén samt på begäran även närvara på kommitténs möten. 

Varje arbetsgrupp skall ha: 

- Gruppledare 

o Rekommendationsvis någon från festivalkommittén, är sammankallande i gruppen, den 

drivande personen samt den som rapporterar och står till svars inför festivalkommittén. 

- Sekreterare 

Festivalkommittén under ett planeringsmöte 
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o Sköter administrativa uppgifter, så som att dokumentera gruppens arbete, möten och 

ansvara över allt pappersgöra. 

- Kassör 

o Sköter gruppens ekonomiska frågor, har en handkassa och samlar kvitton och övriga 

ekonomiska handlingar. 

- Övriga gruppmedlemmar 

o Blir delegerade arbetsuppgifter efter behov. 

Arbetsgrupperna 
Bokningsgruppen 

Ansvarig:    Aryo Makko 

Tfn & E-post:            073-445 13 08, aryo.makko@auf.nu 

Ansvarsområde:  Artister, Scen och Produktion 

Ansvarsbeskrivning: Ansvarar över bokningen av artister och grupper, ser till att scen och produktion 

har fulla resurser och tillräckligt med manskap för samtliga uppträdanden.  

Kulturgruppen 

Ansvarig:    Sargon Kerimo & NOKU (AUF) 

Tfn & E-post:            073-991 59 96, sargon@bkf.se 

Ansvarsområde:  Kulturarrangemang, Föreläsningar, Konst och Fester 

Ansvarsbeskrivning: Ansvarar över de kulturella arrangemangen i hela festivalen, så som dans, 

teater, sång, poesi, musik, småstjärnorna, kulturtävling, konstutställningar, 

fester på dag och kväll mm. Gör en sammanställning på samtliga bidrag och 

aktiviteter. Gruppen skall lägga upp tidsscheman, planlösning för placering av 

samtliga arrangemang. En av de större grupperna som kräver bra planering och 

kräver ett stort engagemang av de ansvariga. En av grundpelarna i festivalen. 

Försäljningsgruppen 

Ansvarig:    Tuma Duru & Simon Poli 

Tfn:              070-726 11 02 & 070-773 47 70, info@bkf.se 

Ansvarsområde:  Förtäring och Marknad 

Ansvarsbeskrivning: Ansvarar över all förtäring och försäljning under festivaltiden. All mat, dryck och 

övrig försäljning under festivalens samtliga aktiviteter skall skötas av gruppen. 

Ansvara över matställena och assyriska marknaden, planlösning behövs för 

placering av stånden. 

Idrottsgruppen 

Ansvarig:    Elinor Yanko & Ninos Kerimo 

Tfn & E-post:            073-614 49 28 & 070-480 54 20 

             ellenyanko@hotmail.com & nkerimo@hotmail.com 

Ansvarsområde:  Assyriska Cupen och atletiska aktiviteter 

Ansvarsbeskrivning: Håller i Fotbollsturneringen och övriga idrottsaktiviteter under festivalen genom 

spelscheman och arrangemang i samband med cupen och övriga sportsliga 

aktiviteter. 

Ekonomigruppen 

Ansvarig:    George Aydin & Aziz Poli 

Tfn & E-post:            0704-533783 & 070-734 26 06 

              george@bkf.se  & azizpoli@hotmail.com 

Ansvarsområde:  Budget, Projekt, Sponsorer, Kassa 

Ansvarsbeskrivning: Har ett övergripande ansvar över hela festivalens ekonomi från första 

initieringsmötet till festivaldagarna och avslutning med sammanställning och 

redovisning. Gruppen skall lägga upp ramar och riktlinjer för arbetsgruppernas 

ekonomi och tillhandahålla handkassor. Söka medel från olika instanser i form 

av projekt och sponsorer. Ha en komplett kontroll över festivalens budget. 

Ansvara över inköp. 

Säkerhet &  

Funktionärsgruppen 

Ansvarig:    Yilmaz Poli & Mulle Adam 

Tfn & E-post:           073-680 34 25 & 070-448 60 92 

              yilmaz.poli@botkyrka.se & mulleadam@hotmail.com 

Ansvarsområde:  Funktionärer & Säkerhet 

mailto:george@bkf.se
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Ansvarsbeskrivning: Gruppen ansvarar över 

funktionärer under 

festivaldagarna, lägger upp 

arbetspass och står för 

säkerheten. Säkerhet i form 

av skydd av anläggningen, 

utrustningar, artister/grupper 

och allmänt 

trygghetsingivande. Skall 

följa säkerhetsföreskrifter och 

ha en säkerhetsplan och 

utbildningsgenomgång av 

förfaringssätt vid olika 

eventuella uppkomna 

företeelser. Ha kontakt med 

olika berörda myndigheter, 

exempelvis brandkår och 

ambulans. Sköta sanitära 

underhållet. Funktionärer 

skall fungera som 

informatörer och kunna rycka in där behov finns. Upprätta informationsstånd. 

PR-gruppen 

Ansvarig:    Izla Barhanko &Rachel  Hadodo 

Tfn & E-post:            070-760 52 62 &  070-851 94 38 

              izla_82@hotmail.com & rachel.hadodo@hujada.com 

Ansvarsområde: Reklam & Media Skall göra reklam för festivalen i olika media, ha kontakt:med 

journalister och ansvara för informationsspridningen under festivalen. Skyltning, 

scheman, kartor och E4-monitorerna ingår i arbetsuppgifterna samt 

administrativt bås/sekretariat med fullständiga tekniska resurser krävs. 

Pressmeddelanden och riktad information till olika grupper, så som besökare, 

press, festivalansvariga etc. 

Dekorationsgruppen 

Ansvarig:    Tuma Duru 

Tfn:              070-726 11 02 

Ansvarsområde:  Dekoration & Utsmyckning 

Ansvarsbeskrivning: Skall dekorera hela anläggningen med olika Assyriska teman och övriga 

utsmyckningar för olika arrangemang. 

Åk & Attraktionsgruppen 

Ansvarig:    Ninib Aydin 

Tfn & E-post:           073-585 93 67, ninib@bkf.se 

Ansvarsområde:  Barn/Ungdom/Äldre & Underhållning 

Ansvarsbeskrivning: Skall utforma ett totalkoncept i nöje och underhållning för festivalens besökare. 

Ser till att besökare kan vara aktiva i festivalen i form av deltagande i olika åk- 

och attraktioner, tävlingar, lekar och övriga underhållande verksamheter. Ha en 

planlösning för placering av anläggning, utrustning, maskineri etc. 

 

Logi & Transportgruppen 

Ansvarig:    Gabriel Aydin (Logi) & Jhoni Masso (Tran.) 

Tfn & E-post:            08-531 855 26 

              gabi_jfc@hotmail.com 

Ansvarsområde:  Inkvartering, Transport 

Ansvarsbeskrivning: Ser till att festivaldeltagare och övriga besökare 

inkvarteras och transporteras till och från festivalen. Samtliga förnödenheter för 

logi skall ordnas. Lägger upp ett schema för transporter och leveranser av folk 

och varor. 

 

Dokumentationsgruppen 

Izla Barhanko -i mitten- och Nicme från Tyskland 

lyssnar på Sargon Donabeds roliga historier. 
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Ansvarig:    Enkido Poli & Rabi Masso 

Tfn & E-post:            073-694 15 55 & 070-475 11 71 

              enkido@bkf.se  & to_crunchy@hotmail.com 

Ansvarsområde:  Internet, Foto, Ljud, Bild och Text 

Ansvarsbeskrivning: Ansvara över all dokumentation av festivalen, dokumentera arrangemang och 

aktiviteter, intervjua folk och skapa material för publicering på Internet och 

andra media. Skall ha ett bås med fullständig teknisk utrustning för att kunna 

obehindrat kunna arbeta och leverera flera uppdateringar per dag till Internet 

och övriga media. 

 

Invigningskommittén 
Ansvarig:    Ninib Aydin, Gabi Keryakos & Yakob  Poli 

Tfn & E-post: 

Ansvarsområde: 

 

Festivalkommittén 

Ansvarig:    Ninos Poli 

Tfn & E-post:            070-790 41 55, ninos@asharidu.com 

Ansvarsområde:  Festivalgeneral 

Tidsplan 

Ansvarig över tidsplanen är hela festivalkommittén. Tidsplanen åskådliggör när och vem som skall göra 

klart olika moment på ett lättöverskådligt sätt. Innan festivalen finns ett antal viktiga moment som 

måste genomföras. Nedan redovisas då momenten skall vara genomförda. 

Februari 
Utskick Information om festivalen till organisationer i hela världen samt marknadsföring 

genom Internet. 

9 Arbetsgrupperna påbörjar sitt arbete 

Seminarium Utbildningsseminarium med professionell föreläsare om arrangerandet av 

festivaler. 

Bokningar Samtliga Artister, Grupper, Föreläsare, Åk & Attraktion skall bokas upp. 

Mars 
Bekräftelser Bekräfta samtliga bokningar. 

Budget Fastställa budgeten 

Program Fastställa program (minut för minut) schema för hela festivalen 

April 
Maj 
Utskick Program och affischer skickas ut till organisationer i Sverige och övriga 

intresserade från övriga världen.  

Juni 
11 Sista dag för anmälan av kulturbidrag och fotbollslag  

Juli 
24 Planeringsdag för samtliga funktionärer 

Augusti 
5-8 Asharidu Festivalen pågår. 

Redovisning Arbetsgruppernas sammanställning och slutredovisning av aktiviteterna och 

ekonomin. 

September 
Redovisning Festivalkommitténs sammanställning och slutredovisning av aktiviteterna och 

ekonomin 

 

Policy för Funktionärer på Asharidu Festivalen 2004. 
 
- Vi är alla representanter för festivalen under AUFs och BKFs regi. 

- Håll era arbetstider och arbetsuppgifter. 

mailto:enkido@bkf.se
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- Att förstahands språket är Assyriska, internt och externt, så gott det går. 

- Festivalklädsel, T-shirt, Halsband med Funktionärskort skall bäras och endast under 

arbetspasset. 

- Alkohol är förbjudet att förtära under arbetstid, likaså innan ett arbetspass. 

- Kontakt skall alltid ske med närmast högre ansvarig, exempelvis vid skiftbyte av 

arbetspass, när man måste gå ifrån sin arbetsplats eller vid ohanterlig situation. 

- Känner ni att ni inte klarar av er uppgift meddela er närmast högre ansvarig om detta. 

- Det finns inget tvång att utföra någon speciell uppgift, vi arbetar alla ideellt. 

- Samtliga funktionärer äter, dricker samt går in på festerna till reducerat pris, 50%. De som 

arbetar på festerna får en måltid och entrén till festen i fråga gratis. 

 

Asharidu festivalen – en historisk, oförglömlig assyrisk 

festival 

 
Ur  Ninib Aydins perspektiv 
 
-  Uppemot 80 barn och ungdomar och barn från BKF hjälpte till med festivalen. Utan dessa hade       
festivalen  aldrig blivit av. 

-   Det går inte att räkna antalet timmar som varje individ lade ner på Asharidu festivalen. 
-  Det var månader av slit för att arrangera den största festivalen assyrierna anordnat i  Sverige sedan  

den första assyriern lade sin fot i detta land.  
-  Vi lyckades genomföra en invigning med över 2000 åskådare. 

-  Endast då Ashur Bet Sarkis sjöng, Bethnahrin Atrewa och Rom Rama, kunde dessa  slitna själar njuta. 
-  Det innebar alltså att jag ensam skulle städa ett område på över 500 kvadratmeter, med endast en 

borste och tre timmar sömn i kroppen. 
-  Det är en underbar känsla att sätta sig ner i Brunna IP och äta kebab till frukost omgiven av flera 

hundra assyrier.  
-  För ryktena säger att det var den bästa festen under festivalen. Hur ofta får man Habib Mousa och 

Ashur Bet Sarkis som privata sångare. 

- Jag har aldrig sett så många barn arbeta 

så   hårt under så lång tid utan att gnälla. 
- Att se dessa barn jobba gav mig energin att 
ge det lilla extra för att klara av 
ytterliggare en timma under den stekhetta 
solen. 

- Det var en skön känsla att se dem springa 
fram och tillbaka och jobba för deras 
förening och folk. 
- Jag skulle kunna skriva en hel serie av 
böcker om vad Tuma Duru bidrog med under 
festivalen. 
- Utan Tumas positiva atmosfär som han 

utstråla hade jag personligen inte klarat av 
pressen som vi utsattes för. 

- Scenen som tog 13 dagar att byggas revs 
ner på ynka 3 timmar. 
- Det tog oss 2 dagar att städa området. Hur 

många var det som jobbade med detta? 
- Kvar var Ninos Poli, Sargon Kerimo, Ninib 

Aydin, Ninos Kerimo och Tuma Duru som 
fick ta hand om det allra sista innan Brunna 
IP var i full drift igen.           

 

Även ungdomsstyrelsen var engagerade i detta stora projekt. Under ett helt år planerade BKF och AUF med 

Ninos Poli i spetsen en festival som hete duga.  

Festivaljältarna,  vars insatser var heroiska under hela 
festivalen 
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I festivalkommittén ingick representanter från samtliga 

styrelser i BKF och AUF´s utskott. Ninib Aydin, Gabriel 

Aydin och Nahir Poli representerade ungdomsstyrelsen. 

Ninib hade ansvaret över distribuering av affischer och 

banderoller, musikutrustningen, städfirman, invigning, 

områdeschef samt vice general. Gabriel Aydin och Nahir 

Poli hade hand om login som var en av de tyngsta 

delarna i festivalen.   

Men inte bara ungdomsstyrelsen var aktiv. Utan Dita Poli 

från UFL var med i kommittén. Nisha Kerimo hade hand 

om parkeringen med Assyrian kids. Elenor Yanku från 

Idrottsstyrelsen hade hand om Assyriska cupen med 

Ninos Kerimo.  

Nästan alla ungdomar i BKF var engagerade. Uppemot 

80 ungdomar och barn från BKF hjälpte till med 

festivalen. Utan dessa hade festivalen aldrig blivit av.   

Det går inte att räkna antalet timmar som varje individ 

lade ner på Asharidu festivalen. Det var timmar på att sprida affischer och banderoller, det var 13 dagar på att 

bygga en utomhusscen som mätte måtten 20 x 10 meter. Det var veckor av planering för invigningen och det 

var månader av slit för att arrangera den största festivalen assyrierna anordnat i Sverige sedan den första 

assyriern lade sin fot i detta land.  

Marknadsföring  
Detta ansvarsområde innehades av Izla Barhanko från Norrköping. Det var Asharidu överallt. På nätet, i 

dagstidningar, banderoller, tv, affischer och banderoller.  

Distribueringen av affischer och banderoller gjordes av BKFs ungdomar. Två veckor innan festivalen 

samlades 8 ungdomar som fick varsin bunt affischer, tejp och häftapparat. Dessa spred sig över hela Botkyrka 

och satte upp affischerna. Vi visste att dessa inte skulle 

sitta kvar länge vilket innebar att dessa ungdomar fick 

hålla på och sprida affischerna nästan varje dag under 

denna två veckors period. Banderoller sattes upp på 

broar och togs ned samma dag av polisen eller 

vägverket. Nästa dag satte man upp nya banderoller så 

det var ett stå hej som tog på krafterna. Men detta var 

bara en bråkdel av förarbetet… 

Scenbygge     
Att hyra in en scen skulle kosta över 30 000 kr. Därför 

tog Tuma Duru initiativet till att bygga en scen – 

GRATIS.  

Denna scen skulle ha de enorma måtten 20 x 10 meter 

(ungefär som en scen Metallica har under deras 

konserter).  

Tidigt på en måndag morgon 13 dagar innan festivalen 

ringde Tuma Duru och sa att han hade fixat pallar till 

scenen - gratis. Vi hyrde en lastbil och körde bort mot Alby och lastade över 100 pallar. Nästa dag ringde 

Tuma med informationen om att han hade fixat stora plankor för scenens grund- även dessa gratis. Så fortsatte 

det under dessa 13 dagar. Varje dag fixade vi antingen pallar eller plankor. Vi jobbade från 10:00 till 23:00 

varje dag. Utan vila, med mycket kaffe och lite sömn.  

Vi var ynka fem personer som jobbade. Pararellt med detta byggde vi en kiosk, en inomhusscen, satte upp 20 

tält, spred affischer, planering av invigning och fotbollsturneringen och allt annat som hade med festivalen att 

göra. Nämnvärt är att Touma samtidigt skulle jobba på sina egna företag som han ägde. Hur han lyckades med 

BKF:s dansgrupp under festivalen 

Festivalgeneralen Ninos Poli fick även rollen som den 

Assyriske kungen vid invigningen 
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detta är ett under!!! Ninos Kerimo som hade hand om fotbollsturneringen hade ett rutinschema som följer: 

vakna 08:00 för att jobba på farsans gatukök. Slutar 16:00 och åker raka vägen till Brunna IP för att bygga 

scenen – i 13 dagar!!! Ninos Poli som var huvudgeneral d.v.s. höll i 20 olika trådar hade ett liknande schema. 

Men istället för att sälja mat jobbade han med festivalen - men inte i 13 dagar utan under hela sommaren 

(tillsammans med Sargon Kerimo och Ninib Aydin).   

Invigningen 
Det var planerat att Gabi Kuryakos skulle ha 

ansvaret över invigningen med Yakob Poli, Rani 

Haffo och Ninib Aydin som medarbetare. 

Invigningen var en tuff uppgift med många 

skådespelare (25 st.), statister (60 st.) och rekvisita.  

Tyvärr kunde Gabi inte fullfölja sin uppgift då han 

var tvungen att jobba på deras nya café som de köpt. 

Rani kunde inte heller fortsätta medan Yakob Poli 

jobbade dygnet runt på farsans café. Lägg till att 

Ninib hade hundra andra ansvarsområden. Det var 

alltså dömt att misslyckas.  

Länge hade jag mardrömmar över denna invigning. 

Hur skulle jag göra. Skådespelarna vägrade att gå 

runt halvnakna. Hur skulle jag ensam koordinera 80 

skådespelar och statister? Hur gör man när Ashur 

Bet Sarkis vägrar att sjunga under invigningen? Det 

var ett kaos från första början och det höjde stressnivån till att bli kroppsnedbrytande. Hur håller man humöret 

uppe? 

Det löste sig till slut… 

Enkido Poli kom som en stormvind och räddade mig. Han 

tog hand om skådespelarna och statisterna. Aboud Zazi 

ställde upp med att sjunga Nfal farasho… han fick en 

förfrågan 3 minuter innan invigningen startade.  

Man kan säga att invigningen blev lyckad ur ett perspektiv 

och mindre lyckat ur ett annat. Vi lyckades genomföra en 

invigning med över 2000 åskådare. Där allt gick planenlig - 

nästan. Men å andra sidan så klaffade inte allt som man ville. 

Det var några felsteg här och där. Vi fick aldrig den stora 

facklan som vi skulle tända. Alla lag som skulle vara med på 

invigningståget kom inte och vissa kom i sista stund och så 

startade invigningen en halvtimme försenat. Men jag kan 

lova att jag kände mig lättad över att det var klart.  

Nu väntade 80 timmar av stress, sömnlöshet, hunger, 

besvikelse, smärta och glädje. För festivalen hade precis 

börjat… 

En lyckad fest 
Efter invigningen följde den första festen med Ashur Bet Sarkis och Aboud Zazi. Men vi stod inför ett stort 

problem. Klockan slog 21:00 och festen skulle börja. Men alla som skulle jobba under festen var med på 

invigningen.  

Ninos Kerimo som även hade ansvaret över festerna hade ingen personal. 300 stolar och bord skulle flyttas 

från utescenen in till festlokalen. Mat skulle förberedas…och allt som hör till en fest skulle förberedas. För att 

hälla salt över såren hade säkringen gått vid 15:00. Alltså han man inte förbereda någon mat och 

musikanläggningen fungerade inte.  

Scaout gruppen från Södertälje satte färg på invigningen 

Invigningen blev lyckad ur en perspektiv tack vare de 

duktiga ungdomarna som ställde upp helhjärtat. 
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Men ännu en gång skedde ett under.  

Ingen ville gå in på festen. Alla stannade ute och njöt av den varma sommarluften och åt av festival maten. 

Inte förens 22:00 började folket att strömma in och vilken fest det blev. 

En fest med över 800 betalande. En fest med 

Ashur Bet Sarkis och Habib Mousa som delar 

mikrofon. En fest där Aboud Zazi som vanlig 

mäktar med sin sångröst. Det var upplagt för 

en lyckad fest. Dock fick inte Ninos Kerimo, 

Ninib Aydin, Gabriel Aydin, Paul Barsoum, 

Sargon Kerimo, Bethnahrin Hawsho, Tuma 

Duru, Simon Poli och många fler njuta av 

denna fest. För dessa skulle jobba till tidig 

fredag morgon. Endast då Ashur Bet Sarkis 

sjöng, Bethnahrin Atrewa och Rom Rama, 

kunde dessa ovannämnda slitna själar njuta. 

För länge hade dessa väntat på att få lyssna på 

dessa två mästerverk – LIVE. Stackars 

Gabriel Aydin som hade väntat ett helt år på 

att få lyssna på sin favoritlåt Rom Rama: 

Tyvärr var det hans tur att vara i Brunna 

skolan hela natten. Killen var vaken i hela 30 

timmar. Så var det för många som jobbade 

under festivalen… 

Festen slutade runt 3 snåret. Medan arbetarna 

städa runt borden och plockade undan disken 

fanns det fortfarande några assyriska patrioter som dansade ”da katfothe” till Enkidos och Sargons dundrade 

dån från ”i darbake”. 

När klockan slog 06:00 kunde alla bege sig hem till sina sängar för att vila inför nästa dag. Enkido, Ninos Poli, 

Ninib och Sargon tog bara trappan till föreläsningssalen. Denna sal förvandlades till ett vandrarhem under 

natten och inkvarterades av assyriska ungdomar från hela Sverige. Självklart var våra madrasser och kuddar 

tagna av våra bröder… 

Stiga upp 09:00 för att städa  
Jag han knappt komma in i den första drömfasen innan jag väcktes av en ringande mobil. ”vakna, vi måste 

städa området.. det ser för färligt ut”. Visst svarade jag. Gick upp, tittade ut, med mina blodsprängda ögon, 

genom fönstret och såg skräp överallt. Hade en orkan dragit över festivalområdet? 

Jag försökte förgäves väcka de som sov. Gick ut i 

”katastrofområdet” och fick en liten 

hjärtklappning. För endast Simon Poli och Tuma 

Duru var i området. Klockan var 09:00 och jag 

visste att festivalen skulle börja 11:00. Dessa två 

herrar skulle laga maten. Det innebar alltså att jag 

ensam skulle städa ett område på över 500 

kvadratmeter, med endast en borste och tre 

timmar sömn i kroppen. 

Området blev städat, men jag klarade mig inte 

undan blåsorna. Blåsor som jag fick pinas med 

under en hel månad. 

Hur som helst blev området städat och festivalen 

kunde börja. Det är en underbar känsla att sätta 

De 300 som var där fick en fest som de sent kom att glömma. De   
tyckte att det var den bästa festen under festivalen, med Habib 

Mousa som en riktigt klassiker. 
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sig ner i Brunna IP och äta kebab till frukost omgiven av flera hundra assyrier.  

Sedan fortsatte jobbet under festivalen. Oturligt 

nog fick jag ansvaret över enda nyckeln till 

Botkyrka Hallen. I denna hall fanns lagret, 

föreläsningssalen, festlokalen och omklädningsrummen. Så var 6:e sekund fick jag ge ut nyckeln till någon. 

Efter mitten av andra dagen, kom ännu en räddning. Denna gång var det Nisha Kerimo som avlastade mig 

genom att utsätta sig för tortyr och ta ansvaret över nyckeln.  

Den största besvikelsen 
Dagen gick som vanlig. Man var stressad och solbränd. Spelade med föreningens lag, som tyvärr blev utslagna 

redan i gruppspelat (kan det bero på att halva laget jobbade under festen). 

Länge var vi oroliga över lördagsfesten med sångarna Habib Mousa och Sargon Daoud.  

Vi hade förberett mat och dryck och alla var motiverade att jobba. Humöret stod på topp efter en lyckad 

lördag, med tusentals besökare. Men föga var det värt då den största inkomstkällan var festerna. När klockan 

slog 00:00 och det endast fanns 300 personer i lokalen då tappade man humöret. En misslyckad fest var 

ekvivalent med ett ekonomiskt misslyckande för hela festivalen. Vilket det kom att bli.  

Personligen lade jag ner allt jobb (vi hade ju för mycket personal för så lite folk) och begav mig till sovrummet 

där jag tog en siesta…vilket kom att bli en hel natt. Det positiva som kom utav detta var att jag var utvilad 

inför sista dagen och att de 300 som var där fick en fest som de sent kom att glömma. För ryktena säger att det 

var den bästa festen under festivalen. Hur ofta får man Habib Mousa och Ashur Bet Sarkis som privata 

sångare. 

En skön känsla 
Det var många som kände sig stressade och slitna under festivalen. Alla hade sina tillflyktsmål. Vissa satte sig 

på gräset och njöt av en iskall dryck. Kanske smet någon in i festlokalen och låg på golvet och sov. 

Min tillflykt var parkeringsplatsen.  

För där höll Assyrian kids till. Över 30 barn tog ansvaret på sig att ta betalt för bilarna som parkerade i 

området. OCH de gjorde det helhjärtat. Jag har aldrig sett så många barn arbeta så hårt under så lång tid utan 

att gnälla. Vissa tog uppgiften på fullaste allvar. Daniella Issa ville polisanmäla ett gammalt svenskt par som 

parkerat utanför festivalzonen. Hon tog deras registreringsnummer och bad mig anmäla dem… 

Förutom parkeringen hjälpte barnen med att flytta stolar och bord, att lägga festgolvet, papper på borden…ja 

t.o.m. jobba under festerna som diskplockare. Att se dessa barn jobba gav mig energin att ge det lilla extra för 

att klara av ytterliggare en timma under den stekhetta solen. Det var en skön känsla att se dem springa fram 

och tillbaka och jobba för deras förening och folk. Denna känsla upplevde jag ganska ofta under festivalen. 

Ibland kunde jag gå och ge dem ett besök varje halvtimme. Ibland med presenter från AUF i form av 

mobilband och ibland med dåliga nyheter om att de får jobba extra pass.  

Oh nej…ska vi riva ner allt och städa i området 
Den sista dagen gick som på räls. Vi fick en fin avslutning på Assyriska Cupen med Norrköping som vinnare. 

Festen lockade över 900 personer och vi skulle få sovmorgon…trodde vi!!! 

Efter en fin avslutningsfrukost samlades alla funktionärer och huvudansvariga i festlokalen för att tacka 

varandra för det underbara jobbet alla lade ner.  

Vissa kanske inte förtjänade all tack de fick 

medan vissa förtjänade mer tack. Inga namn 

ska nämnas men en person som alla tackade 

var Tuma Duru. Jag skulle kunna skriva en hel 

serie av böcker om vad Tuma bidrog med 

under festivalen. Det som imponerar på mig 

mest är att han aldrig klagade, hela tiden var 

pigg och var stark som ett berg. Utan Tumas 

positiva atmosfär som han utstråla hade jag 

personligen inte klarat av pressen som vi 

utsattes för. 

Att dansa ute under på den vackra soliga vädret var en riktigt 

upplevelse både för dansare och åskådare. 
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Efter de känslomässiga talen skulle Asharidu slaktas och Brunna IP återfödas. Scenen som tog 13 dagar att 

byggas revs ner på ynka 3 timmar. 1000 stolar, 200 bord, musikutrustning, kylar, mat, dryck, tält, material och 

mycket mer bort från Brunna IP. Kiosken skulle rivas. Asfalten städas. Det tog oss 2 dagar att städa området. 

Hur många var det som jobbade med detta? 

Inte många. För AUF skulle ha ett sommarläger i Tyskland samma dag som Asharidu sluta, och flyget skulle 

lyfta sent på natten. Det innebar alltså att nästan alla 

flydde. Dock stannade några tappra själar kvar för att 

hjälpa till innan de fick stressa till Skavsta flygplats. 

Ninos Poli, Sargon Kerimo och Ninib Aydin fick stanna kvar ytterliggare en dag för att ta hand om det sista 

innan de också åkte iväg till sommarlägret i Tyskland. Kvar var Ninos Kerimo och Tuma Duru som fick ta 

hand om det allra sista innan Brunna IP var i full drift igen.           

 

Asharidu festivalen  

- en assyrisk kultur, idrotts & ungdomsfestival - 

 

Vill du uppleva en oförglömlig resa genom den Assyriska historien? Vill du känna en färgstark kultur? 

Eller delta i Assyriska Cupen i fotboll?   
Oavsett så handlar det om Asharidu, en Assyrisk Kultur-, Ungdoms- och Idrottsfestival. En festival som skall 

ge oss en rundvandring i de gamla Assyriska kulturella traditionerna med anor sedan 6000 år tillbaka i tiden. 

Med inslag som dans, teater, sång, musik, konst, poesi och inte minst fotboll är Asharidu banbrytande på 

många sätt. Ett konvent i fyra dagar, med föreläsningar om allt mellan himmel och jord, sångartister från 

världens alla hörn och slutligen besökare från alla möjliga länder kan bara sammanfattas med samma betydelse 

som ordet Asharidu, hämtat från Akkadiskan och är 

ett uttryck med innebörden Främst, Förnämst och 

Överlägsen.  

Välkommen på en resa där endast din fantasi 

sätter gränserna!  
Asharidu är en festival initierad av Assyriska 

Ungdomsförbundet i Sverige (AUF) och arrangeras i 

samarbete med Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka 

(BKF). Intentionen med festivalen är att 

återuppväcka och stärka den Assyriska kulturen. Det 

senaste decenniet har kulturengagemanget i 

föreningarna på lokal nivå och i förbunden på 

nationell nivå stagnerat. För att ändra på det, 

genomförde AUF en Assyrisk kulturfestival under en 

dag där föreningarna i Sverige stod för programmet 

genom olika kulturella bidrag. Det blev en dag som 

många kommer att minnas många år framöver, en 

upplevelse som visade hur stort behov det finns för 

stora Assyriska festivaler, en lyckad aktivitet som 

lockade folk i massor. Därför beslutade Assyriska Ungdomsförbundet att genomföra en stor Assyrisk festival 

sommaren 2004. Festivalen går under namnet Asharidu och kommer att pågå i fyra dagar.  

Nu vill vi med stolthet presentera och informera Er om denna stora Assyriska konvention år 2004 i Stockholm. 

Att ge er möjlighet att närvara och uppleva Asharidu som kommer att förnöja samtliga Era sinnen. Ni är 

välkomna att delta genom att bidra kulturellt i form av teater, dans, musik, etc. eller varför inte delta i den 

efterlängtade Assyriska Cupen 2004 i fotboll som kommer att avgöras under festivaldagarna.  

Fakta om Asharidu:   
Arrangör: Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige & Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka   

Föreläsningarna  var mycket lockande även för de unga 

generationen 

Ojjj.. vilka fantastiska tjejer från Norrköping som håller på och 

visa under Asharidu hur man gör KUTLE. 



 

 

- 157 -

 
 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 2004 

www.bkf.se 

Datum: 5-8 augusti 2004 (6754)    

Plats: Brunna IP (Botkyrka Kommun, södra Stockholm)   

Har Ni frågor eller behöver ytterligare upplysningar, kontakta Festivalkommittén för Asharidu enligt nedan.  

Vidare information om kost, logi, festivalprogram kommer löpande att publiceras på festivalens hemsida, 

www.asharidu.com.  

Med vänliga Assyriska hälsningar  
Ninos Poli Festivalkommittén för Asharidu   

 

Great Assyrian Convention in Stockholm 
 

Do you want to experience an unforgettable journey through the history of Assyria? Would you want to 
learn about a colourful culture? Do you want to be a part of the football Assyrian Tournament? 

 
This is about Asharidu, an Assyrian cultural, youth and athletic festival. A festival that will take us through the 
ancient Assyrian cultures and traditions 6000 years old. Events such as dancing, theatre, singing, art, poetry and of 
course football are all parts of a festival with great magnitude. A convention that will last for four days filled with 

lectures with various subjects, song artists and spectators from all over the world. This all can be summarized in one 
world, Asharidu, which is taken from the ancient Acadian language with the meaning: "Foremost, premier and 
superior". 

Welcome to a journey where the limits are set by only your imagination! 
Asharidu is a festival started by the Assyrian Youth Federation in Sweden (AUF) and is arranged in cooperation with 
Bethnahrin Association of Culture in Botkyrka (BKF). The meaning of the festival is to awaken and strengthen the 
Assyrian culture. The issue of culture in the various associations, both locally and nationally, has lost focus the past 
decade. To change this AUF arranged a festival dedicated to culture one day where different associations performed 
a unique show of some kind. That extraordinary day will be remembered many years from now, and that day also 
proved that the interest is very high to present similar activities. That is the main reason why AUF decided to 

arrange a grand Assyrian festival the summer of 2004. The name of the festival will be Asharidu and it will go on for 
four exciting days.  
With this letter we are proud to present and inform You about this great 
Assyrian Convention 2004 in Stockholm. We want to give you the 
opportunity to attend and experience Asharidu which will satisfy your 
senses. You are hereby invited to participate to strengthen our Assyrian 

culture through theatre, dance, music or whatever you decide to present. 

Why not take part in the highly anticipated Assyrian football tournament 
2004 which will go on the days of the festival? 
Facts about Asharidu: 
Organizer: Assyrian Youth Federation Sweden (AUF) and 

 Bethnahrin Association of Culture Botkyrka 
Date: 5-8 August 2004 (6754) 

Location: Brunna Athletic Arena (Brunna IP, Botkyrka Kommun, 
southern Stockholm) 

 
Attached with this letter you will find application forms for cultural 
contributions and for participation in the Assyrian tournament 2004. If you 
have any questions or would like to know more, please contact the Asharidu 
Festival Committee (shown below). More information about food, room & 

board, program for the festival will be published regularly on the Asharidu 
website, www.asharidu.com. 
 

With Best Assyrian Regards 

Ninos Poli, Asharidu Festival Committee  
 

 

Intervjuer inför Asharidu och Assyriska  
Cupen i fotboll. 

BKF:s ordförande Aziz Poli fungerade 
bl.a som speaker under två 
festivaldagar 
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Med några dagar kvar till festivalen får vi här läsa intervjuer med personer som är med i 
festival förberedelserna.  
 

Shlomo Ninos Poli  

Nu är det inte många dagar kvar till festivalen. Är det nervöst?   
– Nja, visserligen pirrar det lite grann i magen och det är många frågor som måste 

klaffa de här sista dagarna. Lite nervöst är det men vi känner att vi har koll på det 

mesta.  

Hur tycker du att det ser ut inför festivalen?   
– Det ser jättebra ut, många detaljer och mycket rörelse inför festivalen, en del snickrar 

ihop scener och barer, en del transporterar folk fram och tillbaks, en del jobbar med 

det administrativa etc och allt ser bra ut.  

Vilka förväntningar har du på den kommande helgen?   
– Jag har stora förväntningar, det är första gången någonsin som vi arrangerar en så här stor aktivitet. Vi utgår 

från oss själva och har därför satt realistiska förväntningar både på oss själva och hela festivalen.  

Vad är det vi kommer att få njuta av under dessa magiska dagar?   
– Vi kommer att få njuta av en stor assyrisk familjefest. Vi har ett stort kulturutbud i form av sång, dans, 

teater, poesi etc på utescen. Sedan har vi en stor konstutställning med 7 olika konstnärer på plats, över 7 st. 

föreläsare från flera olika länder, assyriska maträtter från mattält, Assyriska Cupen med 8 st. fotbollslag från 

hela Sverige, Tivoli och lek för barn och ungdomar och så slutligen 3 st. stora fester. En varje kväll, på 

torsdag, fredag och lördag, med sångartisterna Ashur Bet-Sargis, Habib Mousa, Linda George, Sargon Daoud, 

Aboud Zazi och Reemon.  

Tycker du att det har skapats tillräckligt med intresse för festivalen?   
– Ja det tycker jag, medieintress 

Hur ser ditt schema ut under festivalen?   
– Äntligen få sova ut… (skratt) Nej men, ligger vi rätt i planeringen så skall inte mitt schema behöva vara 

värre än för vilken annan funktionär på Asharidu. Jag kommer att ha ett övergripande ansvar över hela 

festivalen.  

Jag antar att vi kommer få se dig bära en vacker assyrisk nationaldress, stämmer det?   
- Det låter jag vara osagt, de närvarande på plats får väl se.  

Något du vill tillägga för oss alla nyfikna assyrier runtom i världen inför festivalen?   
- Asharidu är en festival i äkta assyrisk anda, med ett stort kultur-, idrotts-, och ungdomsarrangemang. 

Festivalen är banbrytande på många sätt och kommer att göra oss påminda om de gamla goda assyriska 

festivalerna som arrangerades förut.  

Med dessa vackra ord vill jag tacka dig och önska er lycka till med hela festivalen…   
– Tawdi.  

Skribent:Enkido Poli, Medieutskottet 

 

Jag har fått tag på en något stressad Simon Poli iBKF:s lokaler för att ställa ett par frågor. En 

massa väsen fördes i bakgrunden och man kan verkligen känna att festivalen nu på allvar 
närmar sig…  
 

Shlomo Ammo   
- Bshejno babi  

Vilka områden ansvarar du för under festivalen?   
- Jag har hand om BKF:s kulturbidrag under festivalen, samt all matförsäljning på 

plats.  

Vad är det för bidrag vi kommer att få njuta av under dessa fyra dagar?   
- Från BKF:s sida kommer vi att ställa upp med två teaterpjäser, den ena spelas av 
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föreningens teatergrupp, och den andra kommer att spelas av mig. Dessutom kommer vi att framföra två dikter 

och två danser, vilka danserna är tänker jag inte avslöja nu. Ni får komma och titta.  

Vad kommer pjäserna att handla om?   
- Den som framförs av teatergruppen handlar om våra organisationer och heter ” o knushjo do hujådå da 

hujåde”. Den andra pjäsen som framförs av mig handlar om o Seyfo och heter ”techijåthå hajåje do seyfo” 

(levande berättelser om Seyfo).  

Du nämnde också att du ansvarar för all matförsäljning på plats. Kan du lova oss kutle och shdukat?  
- (skratt) Jag kan nog inte lova er just det, men jag kan lova er att vi kommer att bjuda på assyrisk mat under 

festivalen så ni kommer inte att bli besvikna. Vi kommer att ha ett väldigt brett matsortiment där vi utöver de 

assyriska inslagen kommer att erbjuda på grill, pastasallad och frukostbuffé (varje dag mellan 9-11). Vi 

kommer även att sätta upp en mindre kiosk där man kan köpa glass, nötter, kaffe, bullar, öl mm…  

Ok ammo, jag vet att jag i alla fall kommer att besöka ert tält ett antal gånger under festivalen. Jag får 

tacka för den korta pratstunden och önska Er lycka till…   
- Tawdi eloch’ste…  

Skribent: Enkido Poli, Medieutskottet 

  

Hallå där Ninos Kerimo. Du och Ellen Yanko har hand om 
fotbollsturneringen under festivalen.  
 
- Japp, det stämmer.  

Hur går förberedelserna inför turneringen?   
Väldigt bra, lite stessigt sista dagarna.  

Vad har ni för förväntningar på turneringen?   
Målet från början var att återuppväcka den klassiska Assyriska Cupen. Nu är 

turneringen en del av festivalen och vi hoppas att spelarna uppskattar det hela.  

Hur kommer turneringen att spelas (antal lag, gruppspel, slutspel osv.)?  
8 lag, kan ej ta emot fler pga för få speldagar. 2 grupper med 4 lag i varje där dem bästa 2 lagen från respektive 

grupp går vidare. Därefter semifinal och final.  

Vad är det för lag som ställer upp?  
Lag från seriesystem samt lag som representerar sina föreningar. Allt från Jönköping till Botkyrka.  

Kommer vi att få se några stjärnor?  
Ryktena går att David Durmaz,Sargon Simonsson,Ninos Aydin och Simon Dogan kommer spela.  

Hörde att Assyriska Botkyrka FF kommer att ställa upp med sitt lag. Får man se dig spela?  
Självklart, funkar inte utan stjärnan.  

Vilka lag är favorittippade? Ingen aning, men skulle nog lägga mina slantar på Assyriska Botkyrka FF.  

Kommer det att hållas någon prisceremoni?   
Jepp.. under sista festkvällen. Det kommer va sjyssta grejer men ingen champions-league nivå.  

Hörde att det också kommer att finnas straffläggning för den som vill pröva sin lycka. Är det Erland 

Hellström vi  får se i mål?   
Aa visst, sätter du alla 5 straffar vinner du en kutle-tallrik..hehe! Visst skulle det va kul med Erland i målet 

med då skulle ingen få sin kutle-tallrik.  

ok ahuno, lycka till och vi ses på festivalen. Vem vet, kanske på plan...  
Aa vem vet, bara om du platsar...  

Skribent: Enkido Poli, Medieutskottet  

 

Hallå där Ninib Aydin...  

 

Vilka trådar håller du i under festivalen?   
- Jag har hand om invigningen tillsammans med Yakob Poli. Jag har även hand om 

åk- och nöjesattraktioner under festivalen, samt mycket annat.  

Vad blir det för invigning vi kommer att få se?   
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- jag kan utlova en storslagen invigning, förgylld med den vackra stämman av Ashur Bet Sargis, fyrverkerier 

och mycket annat.  

Jag hörde nåt om ett tåg i gammalt assyriskt konungamanér?   
- Det stämmer. Vi kommer att ha slavar, vakter, en kung och en drottning som ingår i invigningen. Dessa 

kommer att eskoteras i en vagn. Jag vill inte avslöja för mycket, men den kommer att vara assyrisk och väldigt 

vacker. Mer än 200 personer kommer att ingå i tåget.  

Det låter som något man verkligen inte bör missa. Du nämnde tivoli också, vad är det för nöjen de yngre 

kan ta del av?   
- allt från karuseller, luftslott till olika lotteri.  

Ok Ninib, ska inte ta din tid mer. Lycka till med det sista inför festivalen så ses vi på invigningen.  

Skribent: Enkido Poli, Medieutskottet 

 

Intervjuer inför Asharidu och Assyriska  
Cupen i fotboll. 

 

Fullständigt namn: Ibrahim Kerimo.   
Ålder: 17 år.   

Familj:Två äldre systrar, en äldre bror, morsan och farsan.   
Yrke: Frisör.   

Intressen: Fotboll, Bilar, Frisör och ha roligt med kompisar.   
Vet du vad ordet ”Asharidu” betyder? Eftrsom min brorsa är 

med och planerar festivalen så vet jag vad det innebär nåt med den överlägsne, annars 
hade jag ingen aning.   

Vet du vilka det är som står bakom arrangerandet av Asharidu?  
Bethnahrin Kulturföreningen och AUF.   

Vad heter laget? Assyriska Södertälje B juniorer.   

Vilken stjärnspelare kan man jämföra din spelstil med?   
Cafu och Ghassan.   

Hur långt tror du erat lag kan gå, med tanke på de spelare ni har? Vi ska vinna   
cupen, nee men vi får se.   

Vilka förväntningar har du inför denna första Assyriska Cup?   
Hoppas det blir roligt och bra turnering.  

Favoritlag? MIDYAT CLUB och Halmstad.   
Favoritspelare? TURBO SVENSSON i Halmstad.   

Äter helst? Kebab Tallrik och 'SHDUKAT'.  
Favoritfilm?Ronny och Ragge. 

 
 

Assyriska Cupen 2004 
– ett fotbolls VM för assyrier 

 

Assyriska Cupen i fotbollen var tidigare ett årligt återkommande 

arrangemang i regi av Assyriska Riksförbundet i Sverige. Turneringen 

attraherade många assyriska föreningar och lag såväl i Sverige som i övriga 

världen. Turneringen var den självklara höjdpunkten på året för alla assyrier och 

lockade åskådare från hela Europa som ville uppleva underhållningen och gemenskapen 
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runt omkring. Mot bakgrund av detta fick turneringen en inofficiell VM-status för oss assyrier, men samtidigt 

blev arrangemanget så stort att få föreningar klarade av att ta det ansvaret och därför har ingen turnering 

arrangerats på ett drygt årtionde. 

 

Assyriska Ungdomsförbundet tillsammans med 

Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka har därför det 

stora nöjet att inbjuda Er till årets fotbollshändelse – 

Assyriska Cupen 2004 i Botkyrka den 5-8 aug. 

Assyriska Cupen arrangeras i samband med 

kulturfestivalen ”Asharidu” och ger dig en unik 

möjlighet att kombinera idrott med kultur och en 

social upplevelse utöver det vanliga. Antalet platser 

för deltagande lag i Cupen är begränsade och därför 

är det viktigt att ni anmäler er i god tid för att vara 

garanterade en plats. 

 

Missa inte detta tillfälle att uppleva en unik händelse 

med dina fotbollskompisar. Turneringen är öppen 

för alla som vill anmäla ett lag, både lag som spelar 

i seriesystem eller via en assyrisk förening. 

Artister med 
nationalism,rytm och nutidstakter 

i sin musik 

 
Den 5:e augusti brakar det stora firandet loss då AUF:s festival Asharidu, som arrangeras av 

Assyriska Ungdomsförbundet (AUF) samt BKF (BethnahrinKulturförening) i Hallunda, går av 
stapeln. Det väntas bli en storslagen tillställning med många välkända ansikten. Konstnärer, 

föreläsare, fotbollsspelare, artister, dansgrupper, musikgrupper osv.   
Förberedelserna inför festivalen är i full gång! Allt och alla ska bokas och bekräftas samtidigt 
som de olika utskotten ska förbereda sig inför sina aktiviteter. De olika aktiviteterna och dess 

verktyg ska dubbelkollas såsom tivolit och de s.k. adrenalin fyllda attraktionerna. Bland det 
viktigaste är då sångarna och oerhörd tyngd har lagts på att förbereda deras ankomst för att 

göra den så njutbar som möjlig. De ska trots allt förgylla våra kvällar med sina ljuva röster och 
fartfyllda takter.  
Bland de artister som kommer att närvara och uppträda finns bland annat Ashur Bet Sargis 

som förgyllt oss med "Bethnahrin Atrewa" och "Roosh jew angha", Habib Mousa med "kukwo 
d´safro habibto" och "shamo mar", Linda George med "Khamra Ateeqa" och "Barwar", Aboud 

Zazi med sin dansgolvsfyllande "Lema Lema" och lugna "al yad nahro". Även den unge ReeMon 

BKF:s fotbollslaget  under Asharidu Assyriska Cupen 2004 
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från Österrike kommer att närvara och den ännu oprövade Sargon Daoud som tidigare inte 
sjungit på någon AUF aktivitet.  

Med sådana artister i programmet är detta en tillställning man bara inte får missa! Asharidu går 
av stapeln den 5:e till den 8:e augusti. En strömning till Sveriges mellersta del väntas ske då 
Assyrier från Sverige och andra länder världen om intar Brunna IP i 

 

Assyriska föreningens 
dansgrupp i Linköping 

 
Text: Carl Gorgis 

 
Dansgruppen bildades under andra halvåret 2003, och vi hade som 

mål att visa traditionell dans, som våra förfäder dansade en gång i 

tiden och som vi ungdomar har valt att inte dansa längre. Vi vill att 

dessa danser ska fortsätta och inte försvinna som många hundra assyriska danser har gjorts hittills, vi ska behålla det vi 

har för att dans är en stark del av den assyriska kulturen.  

Trots att vara så ungt och mot alla hinder och motgångar, har dansgruppen deltagit och visat det assyriska folkloredansen 

vid många tillfällen. Dansgruppen har deltagit i Linköpings festival/Internationella familjedagen 2003-09-13, Unga 

Örnars konferens i Sturefors 2003-10-10, AUFs kulturfestivalen i Södertälje 2003-10-18, Skäggetorpkyrkas möte i 

Linköping 2004-03-14 och Morsdagfest i Södertälje 2004-05-30. 

Dansgruppen består av ca 10 personer, hälften killar och hälften tjejer, men alla dansar inte alltid, utan det är alltid någon 

som inte kan vara med. Vi i assyriska dansgruppen ställer upp när vi behövs, men vi har trotts all framgång på den korta 

tiden många motgångar också. Vi har bl a svårigheter med att låna folkloredräkterna till dansen. Ägarna har tröttna på att 

låna ut de dyra kläderna till oss, och utan kläderna blir inte dansen det samma. Ett annat problem har varit att träna i en 

lokal. Vi blev av med lokalen vi tränade i under andra halvåret 2003, och därför har inte vi utvecklat danserna heller. 

Trots att det var rätt länge sedan vi tränade sist, men gruppen är så stark och glad av sig, och nu har vi bestämt oss att vi 

ska börja träna igen och lära oss nya danser, som vi kommer att visa under Asharidu festivalen i Botkyrka i augusti 2004. 

 

Asharidu festivalen 5/8- 8/8-2004 
 

Text: Bethnahrin Hawsho 

  
Asharidu betyder främst, förnämst och överlägsen. Vi har valt namnet Asharidu eftersom det är i den andan som 

vi vill att besökare skall uppleva Asharidu. Vi ville skapa en stor och mäktig festival samt stärka den Assyriska 

kulturen. 

 

Invigningen 
Den 4/8 kl.20.00 hölls en fin invigningsceremoni på Brunna IP i Hallunda. Vi som deltog i invigningsceremonin bestod 

av cirka 80 personer. Det började med att 40 personer var utspridda samtidigt som de höll i facklor. Abboud Zazi började 

sjunga sin låt: Infalfarosho samtidigt som fotbollslagen och scaotterna marscherade runt plan. Sedan höll Abrahom 

Staifo ett tal då slavar och tjänare ledde in kungen och drottningen i en assyriskvagn för att hylla den Assyriska publiken 

som bestod av cirka 800 personer. 

 
Festivalen 



 

 

- 163 -

 
 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 2004 

www.bkf.se 

Den 5/8 fram till 8/8 framfördes en festival under namnet Asharidu på Brunna IP i Hallunda. Festivalen arrangerades av 

Assyriska ungdomsförbundet i Sverige och Bethnahrin kulturförening i Botkyrka. Det krävs ett stort engagemang och ett 

hårt arbete för att planera en festival, men kämpandet och 

det hårda arbetet gav resultat. Planeringen inför festivalen 

har pågått i cirka ett år. Festivalen började Torsdagen den 

5/8 framtill Söndagen 8/8 kl.17.00. Vi firade festivalen med 

sång, dans, uppträdanden, föreläsningar, filmvisning, 

fotbollsturnering och fester. Man fick också njuta av 

Assyriska maträtter bland annat Assyrisk kebab. 

Medverkande var bland annat sångarna: Ashur Beth Sarkis, 

Abboud zazi, Habib Mousa, Sargon Daoud, Linda George 

och Reemou. Festerna genomfördes under stora rörelser och 

de som deltog var cirka 1500 personer. Det blev mycket 

glädjande fester tack vare alla underbara människor och 

bekanta som gladdes tillsammans med varandra. Sångaren 

Ashur Beth Sarkis är helt cool. Han valde att sjunga de 

finaste sångerna: Bethnahrin athriva (vet inte hur man 

stavar till det?) och Rom Rama. Han berörde med sin låt 

Bethnahrin och fick ungdomarna att skaka loss när han 

sjöng titellåten: Rom rama. Han underhöll hela folket under 

hel  a kvällen. 

Jag ser också festivalen som ett medel att gagna det 

Assyriska folkets engagemang och därför så deltog jag också. Man är med hela tiden och är väldigt positiv till det som 

händer, då kan man prestera ett bra resultat. Att döma av stämningen trivdes verkligen alla och det var nog ingen som 

hade en tråkig stund under festivalen. För det bästa med festivalen är att den var mycket givande, både formellt och 

känslomässigt. Betydelsefulla premisser är glädje, samarbete och entusiasm i detta krävande arbete. Det som fäste 

funktionärernas uppmärksamhet och kraft var nog det fina vädret. När solen skiner dagen lång så försvinner alla 

bekymmer.  

Måste nog erkänna att jag känner mig hedrad att få skriva detta. Denna festival har betytt oerhört mycket för både 

Assyrier i Sverige och i andra länder. Att kunna samla ihop Assyrier runt om i världen på en och samma plats är 

betydligt speciellt. Jag är imponerad och stolt.  

Vi är också välmedvetna att vissa har offrat mycket av sin tid. Slutligen vill jag tacka alla som har medverkat i den 

lyckade festivalen. Tack ännu en gång. 

Norsborg  2004-08-09 

 

Asharidu - Överlägset skönaste känslan på många år 
Text: Abrohom Staifo, AUF ordförande 

 

Min hals kändes som sandpapper och jag lät som en gammal alkis som sovit 
alldeles för länge på en parkbänk. 

 

Jag var hes, alltså. På söndagen, när Asharidu var 

Att äta Assyrisk  kebab direkt från grillen var en riktigt 
njutelse. Iskender Lahdo, t v var huvudaktören när det 
gäller grillen. 

Mer än 8000 personer besökte Asharidu festivalen under 

de fyra dagarna. 
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över, när vi skulle packa ihop, prata i TV och sånt där. Fyra dagars härlig festival med kanonväder ger 

underskott på sömnsidan, det får man räkna med. Jag försöker minnas alltihop, men det är stört omöjligt 

eftersom jag inte kunde uppleva allt. Mellan fotbollstittande, infotält, konst och föreläsningar kunde man ta 

något kallt och slå sig ner framför utescenen som höll öppet hela eftermiddagen. Men detta var ändå bara en 

liten del av upplevelsen. Det pågick ständigt något på Brunna IP i Hallunda den gångna helgen. Asharidu 

drabbade Stockholm under fyra härliga dagar. Och vi välsignades med årets varmaste period. AUF:s stora 

festival med Bethnahrin kulturförening (BKF) i Hallunda fick det gamla akkadiska namnet som betyder, 

Främst förnämst, överlägsen ja ni förstår att det passade bra. 

Medan solen gassade och getingar jagade tjejerna, medan utescenen underhöll de som välkomnade hettan 

pågick föreläsningar inomhus.  

Thea Halo, Sargon Donabed, Sabri Atman och Aphrem Isa Joseph var utländska dignitärer på besök som gav 

oss spännande och utlämnande föreläsningar. Nuri Kino, prisad frilansjournalist visade sin film om ”Seyfo” 

som inte lämnade någon oberörd. Det var många som grät öppet. Gripande och starkt.  

I konsthallen utmärkte sig Adam Odisho med att både glädja och provocera. Ståtliga assyriska byggnader 

gjorda av tändstickor samsades med Sardanapals porträttskisser och andra vackra saker av andra talanger. 

Hallen var imponerande. 

Medan Elibra Yacob sjöng underbara Habib Mousa låtar 

med en stämma som skar sig in i hjärtat jagade tio 

spelare en målhjälte på fotbollsplanen. Augin Kurt och 

Maria Mako från radio Qolo ilade omkring för att hitta folk att intervjua, samtidigt stod Ashur bet Sargis lutad 

mot ett bord och njöt av festivalen.   

Förutom alla roliga aktiviteter på dagarna fanns 

tre stora fester inplanerade. Ashur betSargis, 

Aboud Zazi, Habib Mousa, Sargon Daoud, 

Linda George och Reemon. Alla härliga 

artister. Den sistnämnde är en riktig showman 

från Österrike som nog hade sitt stora 

genombrott på Asharidu. Men den fest som 

etsade sig fast på minnet var mellandagen, den 

som de flesta nobbade. Vi var kanske inte mer 

än 200 personer som såg och lyssnade på 

Habib Moussa och Sargon Daoud. Men vi var 

med om något som ni andra bara kan drömma 

om. Habib Moussa var suverän och när Ashur 

bet Sargis gjorde gästinhopp och sedan var 

med och hylllade ”the Giant” som han kallar 

Habib Moussa, ja då var det inte många som 

kunde stå stilla. Ashur gick ner på knän som de 

andra, då gjorde Habib samma sak. Då la sig 

Ashur på dansgolvet, varpå Habib gjorde 

detsamma. De två största i assyrisk musik, 

Habib Moussa med över 40 år i branschen och Ashur bet Sargis med snart 35 år, stod på samma scen och var 

överväldigade över situationen. Ett historiskt ögonblick. - We will soon make a CD together svarade de när jag 

frågade hur det kändes.  

Två av våra sångare som verkligen har hjärtat på rätta stället. En annan med assyriskt hjärta är Aboud Zazi, 

och hela hans band. Tack vare Aboud och Orkina band blev vår invigning just så snygg som vi hade önskat 

oss. Efter fyrverkerier, sång och tal var festivalen formellt invigd. Sen var det upp till var och en att hitta rätt i 

utbudet av aktiviteter, mingla, titta på fotboll, lyssna på musik eller poesi. Och hade man riktigt stor tur kunde 

man sett mig göra min första kutlo. Tack vare tjejerna från norrköping som satte sig på scen och började 

bakningen. Aziz Poli såg mera van ut än jag. Jag vill berätta om alla de andra sakerna som pågick, andra 

Alla som var med och kämpade under festivalen dygnet runt är 
värda många blommor. Inte minst för våra duktiga tjejer Rahel 
Poli, t v och Lydia Eskandar  

Enkido Poli med sitt Dahole spelandet under festen lade 

han extra krydda på kvällen. 
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sånger och uppträdanden, andra händelser och känslor. Men minnet är inte vad det varit. Eftersom det är svårt 

att komma ihåg allt skrev jag dagböcker under Asharidu, men de finns på AUF:s dator som just nu är på det 

europeiska sommarlägret. Och där har de ingen uppkoppling. Men vissa saker kommer jag ihåg, som alla de 

som jobbade med att festivalen blev till. 

Alltid när vi genomför sådana här arrangemang så krävs det att en massa människor ställer upp frivilligt. 

Bethnahrin kulturförening, AUF:s partner i arrangemanget är en förebild även i det här avseendet. Utan 

föreningen hade vi aldrig sett någon festival. Det var säkert 150 människor som deltog i planering och 

genomförande. Det var en heroisk insats av såväl unga som gamla. Många av funktionärerna sov i en av 

föreläsningssalarna under hela festivalen, det var en härlig röra. Men det var nödvändigt för att ständigt vara 

nära händelserna. Att sitta här och räkna upp namn känns helt meningslöst. Alla ni som var med och jobbade 

och hade kul, ni vet. Och ni ska veta att allas insats räknas, och behövs. Våra officiella tack går till alla de som 

plikttroget utförde markarbetet, till alla er som planerade och slet hårt för att organisationen skulle hålla hela 

vägen och till er alla som kämpade med precis allting dygnet runt. Jag vill inte förringa någon, men måste 

nämna Toma- som bara blev Toma för mig eftersom ingen berättade vad han hette i efternamn. Det är sällan 

man träffar människor som så helhjärtat ställer sig själva till förfogande. Men sådana människor är en gåva och 

en förutsättning för att vi ska lyckas. Och de är det för att de tror.  Jag tror på en ny assyrisk festival, redan 

nästa år.  

Solbränd av Asharidu 2004-08-24 

 

HEDER OCH ÄRA ELLER SKENHELIGT 
 

Text:Viktoria Soma  

 
Vem vill väl inte ha roligt och äventyr i sitt liv...För drygt en månad sedan gick jag på en gigantisk fest, utan motstycke. 

Två sångare med orkester skulle underhålla ungdomar och vuxna som översteg tusen personer i en idrottshall i norra 

Botkyrka. Botkyrkahallen är den största idrottshallen i Botkyrka. Festen arrangerades av Assyriska ungdomsförbundet  

och huvudansvarig förening var Bethnahrin kulturföreningen i Botkyrka. Alltså var festen ren assyrisk med 

ungdomsengagemang och intresse för dess egna identiteten som mål. Jag fascinerades av alla eldsjälar som hade arbetat 

fram den fest som ingick i flera andra kulturella aktiviteter för alla intresserade och nyfikna människor. Arbetet var hårt 

och slet på både kropp och psyke hos dessa frivilliga unga o gamla eldsjälar, men den gav dem alla  

så mycket större glädje och kraft att de genomförde hela fyra dagars kulturella arrangemang, utan motstycke i hela 

Botkyrka och i den assyriska historien i Sverige. Kulturfestivalen gick under namnet Asharidu.  

Det är inte många som har missat denna skylt i norra Botkyrka. Men jag fick mig en kalldusch då  denna fest började; 

Inte visste jag att det enda som säljer bäst, även på våra fester är sex... Jag har inte alls något emot att folk- och särskilt 

då ungdomar - klär upp sig och har roligt på fester, för det vill även jag göra. Men att man tar på sig så lite som möjligt 

och visar så mycket som möjligt av sin kropp är för mig en bild som inte riktigt stämmer med vårt folks mål och 

värderingar i livet. För det första är vi ju alla, båda syskonfalangerna, assyrier och syrianer döpta i Kristi namn och kallar 

oss för kristna. Vi vill ha kvar vår kyrka där vi kan födas, vigas och begravas in i den, som en trygg och fast punkt i 

tillvaron. För det andra så har vi andra värderingar och mål i livet som inte alls går ut på att vi ska sälja så mycket som 

möjligt av våra kroppar i sexuella syften, för att uppnå dessa värderingar. Tvärtom så är sexualiteten fortfarande en heligt 

och tabubelagt del av våra liv, inom hela vårt folkgrupp. Och det var ju inget Rave party, utan en kulturafton med 

levande folkmusik och dans. De flesta ungdomar både killar och främst tjejer var så utmanande klädda att för mig 

föreföll de som desperata sökare av sex... Jag måste säga att våra ungdomars ängslan att hinna ifatt väst världens 

ungdomskultur skrämde mig rejält. Det fanns ingen skymt av kristenhet hos ungdomarna trots att många hade kors om 

halsen, som täcken på sin kristna tro. 

Vi påverkas ständigt av samhällsutvecklingen i den kultur o det samhället vi lever i. Våra barn och ungdomar påverkas i 

ännu större utsträckning av alla yttre påbud från media och deras vardag. Man kan säga att många av våra tjejer har 

sprungit förbi "ta för sig av livet" attityden, av teriellt, sexuellt, prestige och makt begär. Det är inget nytt att sex säljer 

bäst i de flesta sammanhang i ett sekulariserat samhälle. Men var går då gränsen för oss som ännu har våra rötter och 

värderingar i en urgammal  civilisation? 

Jo, jag ser att vi är på väg att springa förbi oss själva och drunkna i ett djupt hav av nya värderingar i livet. Dock har vi 

ett alldeles speciellt problem som vi så gärna sopar under mattan; nämligen oskuldbegreppet. I alla tider, både i våra 
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forna hemländer och i diasporan så har mannen haft ensamrätt i mångt och mycket medan kvinnan har förpassats till 

köket och  barnafödandet. I och med utvandringen till diasporan så har kvinnan inom vårt folkgrupp, plötsligt och som 

en chock från ovan, fått makt över ett och annat i livet. Under mindre än två generationer i Sverige har dagens ass/syr. 

kvinna tagit för sig större frihet än hon någonsin kunnat drömma om i våra forna hemländer. 

Trotts friheten, jämlikheten och jämställdheten med den ass/syr. mannen, har hon inte kunnat eller velat rubba undan 

oskuldbegreppet ur vår vardag. Kvinnan och mannen gläds då deras son har sexuella relationer till höger och vänster före 

äktenskapet. För målet i livet är ett kyrkligt bröllop med en kvinna ur vårt folkgrupp, en väldigt ung och oskuld sådan, 

för alla föräldrars gullegrisar. Medan de lastar sin dotter för alla möjliga skambegrepp. Kanske är det så att våra 

ungdomar är sexuellt oerfarna och oskulder fram till den dagen de gifter sig men sin stora kärlek med pompa och 

ståt...De kanske bara är kompisar, som det ju så populärt heter i hemmen, då sanningen blir ofrånkomlig...  

Kanske är det ändå bara som så att tjejerna klär sig så utmanande för att bli sedda som egen individ... Eller så vill de bara 

slippa alla hemska krav och förväntningar som vårt lilla samhälle ställer på dem, och leva som de ser andra göra... 

Frågorna är många, men frågorna är till för att hitta svar på dem. Problemet är bara det att vi inte är ärliga mot oss själva 

eller våra ungdomar. Vi säger en sak men gör en annan i smyg, och tror oss inte bli upptäckta. Vi älskar våra barn lika 

mycket säger vi men gör ödesdigra skillnader mellan könen. Vi vill ha oskulder till svärdöttrar men ger våra söner 

okontrollerat frihet att härja vilt i partnerskap. Detta är ingenting annat än ren hyckleri, anser jag. Dessutom är det 

tragiskt att vi ska gå omkring och dölja våra synder i ett skenheligt skepnad i Guds namn. Ska vi tillåta sexuella 

relationer före äktenskapet för våra killar så måste vi lära oss att acceptera att även våra tjejer vill ha sexuella 

förhållanden före äktenskapet. Lär vi oss inte detta frivilligt så lär vi få det som ett hårt slag i ansiktet, väldigt snart. 

Kanske är vi redan där idag men sopar denna sanning under mattan... Då är detta ett hån  mot Gud,,,,,,,,. Jag menar inte 

att dra alla våra ungdomar över en kam, undantag finns alltid. Och jag förespråkar inte alls fri sexuallitet varken före 

eller efter äktenskapet. I sanningens namn så är jag så  gammalmodig av mig att jag anser det vara heligt att vara oskuld 

före äktenskapet, kille som tjej. Som det samhälle vi lever i idag ser ut så tror jag att vi mer och mer anpassar oss efter 

trenderna. Men jag menar att man måste stå för det man gör, och helt öppet, istället för att hyckla än med det ena och än 

med det andra. Som vuxna människor måste vi vara tydliga i  våra normer för båda könen och inte gömma oss bakom 

lögner som inte alls är gångbara  i dagens Svenska samhälle, inte ens för oss ass/syr. 

Norsborg   2004-09-29 

 

Röster från www. auf.nu 
om Asharidu 

 

Av: Mr M / 2004-08-15 störtskön festival 
/mjölby  

 
Av: Lelele habib mousa är bäst / 2004-
08-16  Bästa festivalen på många år. AUF 

har lyckats skapa något som ingen annan 
invandrar föreningar har gjort :) stolt assyr, 

tack Abraham staifo för den fina texten.  
 

Av: Assyrian Patriot! / 2004-08-16 skön 
festival! Med dom Skönaste festerna! När kommer bilderna från Linda George festen?  
 

Av: hej / 2004-08-17 BÄSTA FESTIVALEN NÅGONSIN vi tackar BETHNAHRIN 
KULTURFÖRENINGEN I BOTKYRKA och dem ansvariga i denna festival, ni har lyckats och ni 

lyckas alltid med det ni GÖR tack vare att det finns så många bra ungdomar och bra ansvariga i 
bethnahrin kulturförening. Vi tackar för allt PUSS HEJJ!!!  
 

Av: josef özer / 2004-08-17  jag tycker att bethnahrin kulturföreningen i botkyrka har 
arbetat hårt med denna festival, utan dem kunde inte auf komma långt, vi tackar auf också för 

Vinnarlaget från Norrköping 
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ett hårt arbete det blev en lyckad fest.. speciellt tack till ungdommarna i botkyrka som har slitit 
med det grova arbetet. hejdååååååååå 

 
Av: josef shabo / 2004-08-26  jag blir riktigt glad när du as säger jag tror på en assyrisk 
festival nästa år keep it going...  jag och många andra ungdomar kunde inte närvara då vi 

landade exakt samma dag som festivalen va igång.. jani vi har dispans.. vi var i hemlandet 
AAAAAAAAHHHH turabdin... bethnahrin elayto mun shuffrå kit ebach...  

 

Inbjudan till Funktionärsfest för 
Asharidu Festivalen 2004 

 

Med det här brevet vill vi bjuda in dig som arbetat och hjälpt till 

före, under och efter Asharidu till en funktionärsfest Lördagen den 21 
augusti 2004,  kl. 20.00 på Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka. Det kommer att 

bjudas på mat och dryck till levande musik från Ishtar Föreningen i Södertälje. 
 

Ninos Poli - Festivalgeneral, Asharidu 

Tema: 6  

 

  Assyrierna i Syrien 
 
 
 
PRESSMEDELANDE   
 
Från Shuraya partiet och Assyriens Befrielse 
Partiet, angمende den grymma tragedin om de två 
mördade assyriska unga männen i staden Al 
Hassake i Syrien. 
 
Den grymma tragedin som har intrلffat i Al Hassake den 
16/10-04 har bragt två unga assyriska mلn om livet: Ibrahim 
Nessim Abdullahad och Yalda Yacoub Johanna. 
Nمgra av gلrnings mلnnen لr frمn familjen Radi och en av 
dem لr officer inom polisen. Istل
lagar sم tog han dem i egna hل
och Yalda mitt pم ljusa dagen. 

 ,llatم
ل iska mلns gripande och 
fلngslande, dم dessa mلnniskor demonstrerade mot vمldet. 

لlandets h م
rat mot de grymma morden pم sina vلnner 

i freds tid i Syrien. Dل  .ktetلn i hل
 mmande utveckling, har Osamkat det assyriska folket storل

smلrta, bitterhet, besvikelse och mمn  ntade sig att landetل م
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Syrien skulle reagera pم ett kraftigt och rلttvist sلtt, fick de istلllet se pم den grymma verkligheten. 
Landets rلttsapparat uteblev sل مgde ens att flytta frمn dessa trakter, dم 
vid sمdana hلndelse är vanligt att anhöriga till grrningsmrnnen flyttar från vمldplatsen för att undvika 

م  de assyriska familjerna och  i مmma slag pل
sin tur fمr landet Syrien att verka som deras vلn, alltsم  
Vi vلdjar till alla mلnniskor som anser att alla folk har rلtt att leva, att engagera sig i denna frمga. Vi ber att 
rلttvisa ska skippas i denna tragedi.  

 ven att deras familjer flyttar omedelbartل
frمn omrمdet. 
Dل ل
framtiden. 
Landet Syrien fمr inte ge tillfل ل
vilda nycker. 
Syrien mمste visa att den bryr sig om mلnskliga rلttigheter och tar sitt fulla ansvar i denna tragedi sم som 
sjلlvstلndigt stat. 
  
Assyriens Befrielse Parti (GFA) 
 
Shuraya partiet, 3/11/2004 
 

Information av Assyriska riksförbundet i Sverige (ARS) 

Situationen i Syrien  

 

ARS arrangerar 4 informationsträffar om morden på två assyrier i Al 

Hassake och utvecklingen därefter. Inbjudna är Gabi Mushe och 

Sleyman Josef från ADO:s politbyrå i Syrien.  

 

Situationen för assyrierna i Syrien är i dagarna outhärdlig. Ett 20-tal 

personer sitter fängslade i Al Hassake. Mordet på två assyrier på 

öppen gata resulterade i en stor demonstration med krav på att 

mördarna skulle gripas. Demonstranterna möttes av brutalitet från de 

syriska myndigheternas sida. Detta fick ett antal personer att 

attackera mördarnas affärslokaler. Händelserna har sedan använts 

som förevändning av myndigheterna att gripa ett 20-tal assyrier. Över 

250 Assyrier har förhörts medan de två arabiska mördarna går fria. I 

dagsläget har ett antal av de fängslade släppts, men fortfarande sitter 

minst 12 personer gripna. Den syriska staten lägger, enlig källor, 

skulden på ADO (assyriska demokratiska organisationen) som är 

verksam i Syrien.  

 

Den hätska stämning som råder i Al hassake är en påminnelse för 

assyrierna om folkmord och tidigare massakrer. Två Assyriska män mördas på öppen gata som en varning åt hela 

gruppen.  Assyriska riksförbundet förfäras av situationen och har bjudit hit två medlemmar från ADO s politbyrån till 

Sverige för att informera oss om läget där. Gabi Mushe och Sleyman Josef från ADO:s politbyrå kommer också att träffa 

svenska UD och andra myndigheter.  

ARS kommer att tillsammans med ADO Anordna fyra informationsmöten runt om i våra föreningar.  

Datum och tid för föreläsningar27 november kl 16.00 i Assyriska föreningen i Spånga/ Stockholm 28 november kl 16.00 

i Assyriska kulturhuset i Södertälje5 december kl 17:00 i assyriska Babylon föreningen i Jönköping  

18 december kl 15:00 i Assyriska föreningen i V Frölunda 

2004-11-26 

 

Att syriska staten förtrycker sina minoriteter 
och opposition genom terroraktioner  är känd 

av många instanser 



 

 

- 169 -

 
 

 

VERKSAMHETSRAPPORT 2004 

www.bkf.se 

ARS presidiet informerar 
Föreläsaren är från ADO`s politbyrån, 

Gabi Mushe och Sleyman Josef 
 

Datum och tid för föreläsningar 
 

27 november kl 16.00 i Assyriska föreningen i Spånga 

28 november kl 16.00 i Assyriska kulturhuset i Södertälje 

5 december i assyriska Babylon föreningen i Jönköping 

i Assyriska föreningen i V Frölunda? Tiden är inte fastställt än 

 

Vi har bokad tid att träffa ADO´s medlemmar från Syrien nu på lördag den 27 november kl. 13.00 i ARS 

kansli 

Denna information har skickats till samtliga ledamöterna i ARS styrelsen 

Hoppas att ni kan komma till mötet 

 

Välkomna 

 

Simon Barmano  

 

STATLIG TERROR MOT ASSYRIER-SYRIANER 
I SYRIEN 

 

Torsdagen den 14 oktober 2004 hämtades 

assyrier-syrianen Nasem Abraham av en grupp 

araber, understödda av en högt uppsatt 

underrättelseofficer, från sin restaurang i staden 

Al Hassakeh i den nordöstra Al Jazeera-

provinsen i Syrien. Nasem misshandlades och 

torterades öppet till döds mitt på dagen på 

offentlig plats i de centrala delarna av Al 

Hassakeh.  Assyrier-syrianer tvingades bevittna 

detta barbari utan att våga ingripa.  Den 

beväpnade och uniformerade 

underrättelseofficeren övervakade tortyren och 

mordet. Den arabiska gruppen var inte nöjd med 

detta, utan ville läxa upp alla assyrier-syrianer 

till tystnad. Nasems döda kropp bands och drogs 

runt i de centrala kvarteren till allmän åsyn. 

En annan assyrier-syrian, Jacob Yalda, ville 

ingripa mot barbariet och gick fram till gruppen 

för att ta hand om kroppen, men sköts 

omedelbart av gruppen och fördes till sjukhus i 

Damaskus för livsuppehållande behandling.  

Mördarna gick fria och fortsatte att hota 

assyrier-syrianer i Al Hassakeh. Polisen vägrade 

till och med att ta emot anmälan om mordet på 

Nasem.  Söndagen den 31 oktober avled även 

Jacob Yalda i Damaskus av sina skador. Detta 

medförde att cirka tvåtusen assyrier-syrianer 

samlades och marscherade mot 

guvernörsbyggnaden i Al Hassakeh för att 

protestera mot händelserna och mot att 

mördarna inte greps. Polis och militär besvarade 

den fredliga demonstrationen med brutalitet och 

demonstranterna tvingades fly i panik. En del av 

demonstranterna gick, i vanmakt över det 

inträffade, till angrepp mot mördarnas 

affärslokaler. Detta utgjorde ett tillfälle för 

polisen att börja arrestera assyrier-syrianer för 

upplopp, illegal manifestation och för 

omstörtande verksamhet samt kontakter med 

främmande makt. De syriska myndigheterna har 

nu arresterat 12 assyrier-syrianer samt 

ytterligare 30 är efterlysta för omstörtande 

verksamhet. Underrättelseofficeren är fram till 

idag kvar i sin tjänst. 
För tre år sedan mördades en 18-årig assyrisk-

syriansk flicka i Latakia för sin vägran att låta sig 

utnyttjas av en kusin till presidenten Bashar Al 

Assad. Även denna mördare går än idag fri.  

Assyrier-syrianer har inte rätten till skyddat liv i 

den diktatoriska syriska staten.  

Vi vädjar till Sveriges regering och riksdagen att 

kraftfullt fördöma dessa övergrepp mot det 

assyrisk-syrianska folket i Syrien och att verka 

för att övergreppen och förföljelserna mot 

assyrier-syrianer i Syrien stoppas.  

 

Södertälje den 5 november 2004 ACSA   

Assyrian-Chaldean-Syriac Association  
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Özcan Kaldoyo, Jakob Rohyo, Olle Wiberg  

 

 
EFTERSPELET TILL MORDEN I  AL HASSAKEH, SYRIEN 

 
Den syriska regimen har följt upp de tragiska och 
grymma morden i Al Hassakeh på två assyrier-kaldeer-
syrianer den 16 oktober 2004 på ett diaboliskt sätt.  
Morden skedde på öppen gata i Hassakeh och en 
arabisk mobb med understöd av en underrättelseofficer 
kränkte de döda genom att dra ett av liken till allmänt 
åseende i Hassakehs centrala delar.  
Under de påföljande tio dagarna gick mördarna fria. När 
en grupp om tvåtusen assyrier-kaldeer-syrianer 
demonstrerade fram till guvernörens residens mot det 
som hade inträffat, skickade guvernören ut militär och 
polis mot demonstranterna och slog ned 
demonstrationen på ett grymt sätt. Ett fåtal av 
demonstranterna attackerade mördarnas hus. 
Dagen efter inleddes godtyckliga ingripanden och 
arresteringar av ett fyrtiotal assyrier i hela Hassakeh. 
Vissa av de gripna fanns inte ens i staden vidd en 
tidpunkt när demonstrationen skedde. De flesta 
torterades svårt och tvingades att erkänna brott som de 
inte hade begått. Trots att det hade varit en spontan 
demonstration, den första i hela folkgruppens historia, 
försöker de syriska myndigheterna att politisera hela 
händelsen. Myndigheterna har försökt att påtvinga de 
gripna erkännanden, att de varit verktyg i främmande 
makters händer. 
Guvernören i Hassakeh, Mohammad Namour, sitter 
fortfarande på sin post med regimens förtroende, trots 
att han har ett stort ansvar för det som har hänt. Han 
har under ett möte uttalat att: "De kristna vill irakisera 
Syrien". Guvernören kan därmed vara en stor fara för 
hela folkgruppens existens. 

Idag sitter fortfarande nitton personer gripna och har 
förflyttats till militärdomstolen i Aleppo, cirka 500 km 
från Hassakeh. De ska ställas till svars vid en 
huvudförhandling den 1 och 2 februari 2005 enligt § 6 i 
undantagslagarna från 1966 rörande handlingar och 
brott begångna mot den syriska statens säkerhet. Även 
de fyra minderåriga ynglingar som har släppts har 
åtalats. Företrädare för assyrier-kaldeer-syrianer som 
har engagerat sig i det här fallet har kallats till förhör och 
utsatts för trakasserier pga sitt engagemang. 
Den syriska regimen vill därigenom skrämma hela den 
assyriska-kaldeiska-syrianska folkgruppen i Syrien.  
EU förhandlar nu med Syrien om omfattande 
investeringar där och handelsutbyte i utbyte mot 
förbättringar i Syrien av de mänskliga rättigheterna. 
Nu har Syrien tydligt visat att man inte avser att 
åstadkomma några verkliga sådana förbättringar. 
Mot den här bakgrunden, måste Sverige snabbt agera 
inom EU för att stoppa dessa förhandlingar och se till att 
eventuella fördelar för den syriska regimen uteblir om 
inte verkliga och påtagliga förbättringar sker. 
Vi kräver av Sveriges riksdag och regering samt EU att 
man bevakar rättegångarna mot dessa åtalade assyrier, 
så att den syriska staten inte kan döma dem godtyckligt 
utan det internationella samfundets bevakning och 
uppmärksamhet.  
 
Södertälje den 17 januari 2005 
ACSA - Assyrian-Chaldean-Syriac Association  
Özcan Kaldoyo, Jakob Rohyo, Olle Wiberg 

 

 

FRÅGA TILL STATSRÅD 
den 22 december 2004 Fråga 2004/05:666 av Yilmaz Kerimo (s) till utrikesminister Laila Freivalds om  Syrien och de 

mänskliga rättigheterna 

 
Att som land respektera och handla enligt de grundläggande mänskliga rättigheterna är mycket viktigt.  

De utgör ett viktigt verktyg för att komma till rätta med inhumana illdåd. Trots påtryckningar från omvärlden fortsätter 

bland annat Syrien att kränka de mänskliga rättigheterna för assyrier/syrianer. Ett exempel på detta är en assyrier/syrian 

från Syrien som har sökt asyl för tre år sedan i Sverige. För drygt en vecka sedan utvisades han från Sverige, trots hot om 

fängelsestraff i sitt hemland.  Mannen heter Basel Vedih Hanna, född 1978. Basel är gift med en kvinna som är född i 

Sverige. Han sitter sedan drygt en vecka tillbaka häktad i Damaskus. Myndigheterna fängslade honom  direkt när han 

anlände till flygplatsen. Det finns ingen hållbar anledning till varför han nu sitter häktad.  Hans släktingar har försökt att 

agera, men de får ingen information och de har inte  heller rätt att besöka honom. Detta är bara ett exempel av många på 

inhumana sätt att behandla en medmänniska på i Syrien.  Syrien måste lära sig att respektera de grundläggande 

mänskliga rättigheterna.  Sverige måste här ta ett ansvar och se till att de som utvisas blir rätt behandlade  

med respekt för mänskliga rättigheter. Med anledning av ovanstående vill jag nu fråga ansvarigt statsråd  

vad regeringen avser att göra i arbetet för att de mänskliga rättigheterna  ska respekteras av andra länder, däribland 
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Laila Freivalds 

Utrikesminister 

Syrien?  
 

Utrikesdepartementet 

Utrikesministern 

Svar på fråga 
 

Fråga 2004/05:444 av Yilmaz Kerimo om syriska regimens terror mot assyrier/syrianer och 
fråga 2004/05:480 av Fredrik Olovsson om mänskliga rättigheter i Syrien 
 
Yilmaz Kerimo har frågat mig på vilka sätt jag avser agera för att terrorn gentemot 
assyrier/syrianer stoppas och att situationen för dessa minoriteter i Syrien tydliggörs 
och Fredrik Olovsson har frågat om jag tänker vidta några åtgärder för att Sverige och 
EU skall öka stödet till arbetet med att förbättra respekten för de mänskliga 
rättigheterna i Syrien.  
 
Eftersom frågorna berör samma problemkomplex och hänvisar till samma händelser 
har jag valt att besvara dem i ett sammanhang.  
De tragiska händelser som berörs i frågorna inträffade i staden Hassake den 16 
oktober och ledde till två assyriers/syrianers död. Det finns oklara punkter beträffande 
det exakta händelseförloppet men trovärdiga uppgifter tyder på att vad som inträffat 

varit kriminellt motiverat snarare än religiöst eller politiskt. Detta hindrar inte att 

händelser av detta slag kan utlösa andra handlingar som är religiöst motiverade.  
Att händelserna av vissa har tolkats i religiösa termer kan ses mot bakgrund av det missnöje som råder med den 
bristande rättssäkerheten i landet och avsak-naden av möjligheter till meningsfullt politiskt deltagande i landets 
styrelse. Dessa allvarliga missförhållanden drabbar hela landets befolkning, inklusive assyrier/syrianer, och har 
främst att göra med den allmänna bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna i Syrien.    
De två personernas död ledde också till demonstrationer och att ett tjugotal deltagande personer sedan dess sitter 
fängslade. Av dessa uppges cirka fyra vara i åldern 13-14 år medan femton är över 18 år. Rapporterna om att 
minderåriga finns bland de arresterade och att de hålls fängslade tillsammans med vuxna är oroande liksom 
uppgifter om att brottsrubriceringarna baseras på undantagslagarna och skall prövas i militärdomstol. Det är även 
oroande att uppgifter finns om att bekännelser framtvingats med tortyr och att en anmälan om polisbrutalitet mot 
demonstranterna skall ha avskrivits utan vidare utred-ning samt att polisen allmänt påstås ha uppträtt passivt vad 
gäller inskridande mot de personer som utpekas som vållande till de två dödsfallen.  
Sverige och EU följer noga situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i Syrien, inklusive utvecklingen i 
dessa fall. Jag vill dessutom understryka att minoriteters ställning är en fråga som Sverige fäster stor vikt vid; det 
gäller såväl assyrier/syrianer som andra grupper i Syrien.  
Vi kommer följaktligen att fortsätta att ta upp rapporter om kränkningar av de mänskliga rättigheterna med de 
syriska myndigheterna. Vi känner till kam-panjen för att frige politiska fångar i Syrien och tar regelbundet upp 
enskilda fall med de syriska myndigheterna, såväl genom EU som bilateralt.  
 
Stockholm den 8 december 2004 

Laila Freivalds 

Utrikesdepartementet 
 

 

 

Svar på fråga 

 

Fråga 2004/05:666 av Yilmaz Kerimo om Syrien och de mänskliga rättigheterna 
 
Yilmaz Kerimo har frågat mig vad regeringen avser att göra i arbetet för att de mänskliga rättigheterna skall respekteras av 

andra länder, däribland Syrien. 
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Beträffande de allmänna aspekterna kan sägas att Sverige och EU noga följer situationen beträffande de mänskliga 

rättigheterna i Syrien, inklusive utvecklingen i det fall som Yilmaz Kerimo hänvisar till i sin fråga. Jag vill dessutom 

understryka att minoriteters ställning är en fråga som Sverige fäster stor vikt vid; det gäller även assyrier/syrianer och 

andra grupper i Syrien. Vi kommer att fortsätta att ta upp uppgifter om kränkningar av de mänskliga rättigheterna med de 

syriska myndigheterna. Vi tar också regelbundet upp enskilda fall med de syriska myndigheterna, såväl genom EU som 

bilateralt.  

En annan kontaktkanal kommer också att öppnas. Inom kort väntas Syriens associeringsavtal med EU undertecknas av 

EU:s medlemsstater. När sedan Syrien ratificerat avtalet kan det efter tre månader börja tillämpas provisoriskt. När så sker 

träder också dess klausul om respekt för de mänskliga rättigheterna i kraft. Därigenom räknar EU med att ha möjlighet att 

påverka utvecklingen i Syrien i positiv riktning genom de ramar som tillskapats för regelbunden politisk dialog även på hög 

nivå. EU:s grundinställning är att det finns större möjligheter att uppnå resultat på detta sätt än genom att verka för 

sanktioner och isolering.  

Beträffande det konkreta fallet kan sägas att utvisningen av Basel Vedih Hanna verkställdes utan eskort sedan han fått 

avslag på sin asylansökan. Resan påbörjades den 11 december med ankomst till Damaskus den 12 december med KLM 

klockan 00.55. Basel Vedih Hanna reste på ett giltigt syriskt pass. Han togs emot på flygplatsen i Damaskus av mig-

rationsattachén vid den svenska ambassaden. Som ofta är fallet när en person avvisas tillbaka till Syrien förhördes Basel 

Vedih Hanna av syriska myndigheter. Vid ambassadens efterforskningar har det framkommit att de syriska myndigheterna 

höll honom i förvar fram till den 19 december, vilket är något längre tid än vad flertalet brukar hållas. Därefter överfördes 

han till en domstol i Damaskus. Det är inte känt vad som hände vid domstolsförfarandet, men han försattes därefter på fri 

fot. Vid en kontroll som ambassaden företagit hos de syriska migrationsmyndigheterna den 2 januari 2005 framkom det att 

Basel Vedih Hanna inte är efterlyst och att det inte finns några hinder för honom att lämna Syrien.  

Det kan även noteras att Basel Vedih Hanna, som är gift med en spansk medborgare, besökte Sveriges ambassad i Damaskus 

den 21 december 2004 för att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige under åberopande av familjeanknytning till 

sin spanska hustru som är bosatt i Sverige.   

Stockholm den 12 januari 2005 

Laila Freivalds  
  

INTERPELLATIONSDEBATT OM ASSYRIER-KALDEER-

SYRIANER I SYRIEN OCH IRAK 
  

Cecilia Wikström, folkpartiet, som har engagerat sig i assyrier-kaldeer-syrianernas dagsaktuella och svåra 
situation i Syrien och Irak, har skrivit två interpellationer till utrikesministern Laila Freivalds. 
Interpellationen om Syrien handlar om de två assyrier som mördades i Hassakeh oktober 
 

2004 och om de som sedan gripits för att ha demonstrerat efter morden. 
Interpellationen om Irak handlar om assyriernas-kaldeernas-syrianernas svåra situation i dagens Irak. 
Interpellationsdebatten äger rum tisdagen den 1 februari 2005 kl 13.30 i Sveriges riksdag.  
Debatten kan även följas på Nätet, www.riksdagen.se. 
  
Södertälje den 24 januari 2005 

  
ACSA  
Assyrian-Chaldean-Syriac Association  
Özcan Kaldoyo, Jakob Rohyo, Olle Wiberg 

 
 

 

 

 

 
25 nov 2004 

Ytterligare information  Politisk handläggare   

Yilmaz Kerimo  Liselott Vahermägi 

   

http://www.riksdagen.se./
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Stoppa syriska regimens terror mot assyrier/syrianer! 
 

Riksdaglsedamoten Yilmaz Kerimo (s) upprörs över de grova terrorbrott och övergrepp som 

sker mot Assyrier/syrianer i Syrien. 

Han har därför ställt en fråga till Utrikesminister Laila Freiwalds om hur hon avser att agera 

för att stoppa dessa övergepp. 

 
Under de senaste månaderna har den statliga regimen i Syrien ökat terrorn gentemot assyrier/syrianer. I 

oktober mördades två personer på offentlig plats i staden Al Hassakeh av en grupp araber. Man misstänker att 

mördarna tillhör underrättelsetjänsten i landet. Demonstrationer har genomförts med anledning av dödsfallen 

där man krävt att rättssäkerheten för assyrier/syrianer i Syrien garanteras och att mördarna grips. 

Demonstrationen bemöttes av polis och militär med stor brutalitet. 16 assyrier/syrianer som deltog i 

demonstrationen sitter fortfarande arresterade samtidigt som mördarna går fria. 
Detta är ett sätt att tömma området på assyrier/syrianer och övriga kristna, säger Yilmaz Kerimo. som Sverige och EU 

måste uppmärksamma och kraftfullt agera mot.  

Min fråga till utrikesministern handlar om på vilka sätt hon avser agera för att den ohyggliga terrorn gentemot 

assyrier/syrianer stoppas och att situationen för dessa minoriteter i Syrien tydliggörs avslutar Kerimo.  

 

Syria Resumes Trial of 22 People Involved in Damascus Attack 

 

Date: Tuesday, December 07 @ 18:25:08 CET 

Topic: State of AssyriaAP  2004/12/1 Damascus 

The Syrian government initially called the clash a terrorist attack a rarity in this tightly controlled country. But Syrian 
officials later said the attack was a homegrown, isolated incident, backing away from suggestions that international 
terrorists were responsible. 
Separately, Bunni, who is also a human rights activist, said authorities have rounded up 21 Assyrians in the northeastern 
province of Hasaka for taking part in an Oct. 17 demonstration demanding that the government arrest an Arab who killed 
two members of the Assyrian community earlier. 
Bunni said the 21, including four adolescents, were arrested few days ago. 
Syria's Assyrian population is estimated at about more than 500,000 people. About 200,000 live in Hasaka and Qamishli 
in northeastern Syria. While they enjoy freedom of worship, some Assyrians seek minority status to promote their 
language, Syriac, which only Assyrian churches now teach. 

 

 

Syrian authorities ban Assyrian party from 
marking Martyr Day  

 
Compiled by Daily Star staff  

Monday, August 09, 2004 

DAMASCUS: Syrian security authorities have banned an Assyrian party in northern Syria from marking the 71st anniversary of an 

Iraqi government crackdown on Chaldean-Assyrians in northern Iraq, the organization said Sunday. The Assyrian Democratic 

Organization issued a statement saying it was to mark the "Assyrian Martyr Day" on Saturday, which it describes as "one of the most 

important nationalist days marked by the Chaldean-Assyrian-Syriac people in homeland and diaspora." In 1933, the Iraqi 

government massacred around 5,000 Chaldean-Assyrians in Simele, a town in northern Iraq. Chaldean-Assyrians mark the massacre 

annu ally on Aug. 7.  The ban follows last month's move by Syria to prevent the same organization from marking its 47th 
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anniversary in Qamishli, 655 kilometers (409 miles) northeast of Damascus, the Syrian capital. It also came two months after 

authorities told Kurdish party leaders to stop political activities.  

The statement said political security agents in Qamishli told the head of the party's politburo, Bashir Saadi, to cancel any ceremonies. 

"The banning of all aspects of political activity deals another blow to the efforts the Assyrian Democratic Organization is exerting, 

along with all national factions in Syria, to strengthen the principles of dialogue and boost democratic values," the statement said. 

Government officials were unavailable for comment. Formed in 1957, the Assyrian organization has felt the wrath of the Syrian 

government several times since the Baath Party took power in 1963. Some of its members were jailed for six months in 1986 during 

an anti-dissent campaign.  

Syria's Assyrian population is estimated at more than 500,000. While they enjoy freedom of worship, some Assyrians seek minority 

status to promote their language, Syriac, which only Assyrian churches now teach. Since the secular Baath Party took power, 

Assyrians in Syria have been referred to as Arab Christians. Like Syria's Kurds, the Syrian constitution does not recognize Assyrians 

as a minority. Since taking office in 2000, President Bashar Assad has released hundreds of political prisoners, but also clamped 

down on pro-reform and pro-democracy activists, showing there are limits to dissent. --With agencies  

 

  Tema:7 

 

Den Assyriska median 
 

 

 

 

Ny Assyrisk TV kanal:  

SuroyoTV startar 4 juli 
2004-07-02 
 

Enligt ett flygblad undertecknad av Babylon 

Media Föreningen kommer SuroyoTV att börja 

sina sändningar 4 juli 2004. BKF önskar den 

nya Assyriska TV kanalen lycka till och här 

nedan anges på vilket sätt man kan hitta kanalen 

på sin paraboll. 

 

Suroyo         TV 

Satelite:         HB 2 

Orbital position       13grader öst 

Down-link Frequency Band:     BSS 11.7 – 12.1 GHz 

Transponder Number:      61 

Transponder Down-link Centre Frequency:  11 938 MHz 

Down-link polarization:      Horizontal 

Symbol Rate:        27.500 

FEC :         ¾ 

Som sagt glöm inte att se på Suroyo TV den 4 juli 2004 kl. 19.00 
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BKF brev till Suroyo TV 
Enligt ett flygblad, undertecknad av Babylon Media Föreningen som tilldelades 

även till Bethnahrin Kultur föreningen i Botkyrka (BKF), framgår det att Suroyo 

TV skall starta sina sändningar den 4 juli 2004.  

Detta är naturligtvis  en historisk händelse för det Assyriska folket världen över.  

Styrelsen för BKF har tagit emot nyheten med glädje och infört detta i sin hemsida 

som en nyhet för att sprida nyheten bland sina medlemmar. Vi kommer även följa 

sändningarna med stort intresse och ser fram emot att även vår förening blir 

delaktig i framtiden. Med anledning av detta önskar BKF:s styrelse Suroyo TV lycka till in sin verksamhet och 

att detta skall medföra positiva gärningar för det Assyriska folket. 

 

 Med nationella hälsningar 

Aziz Poli, ordförande   

Nuri Keeno 

Assyrian Journalist Awarded the Golden Spade Award 

 
 (ZNDA: Stockholm) The 

Swedish Radio Institution has 

presented the Assyrian-Swedish 

journalist, Nuri Keeno, the 

Golden Spade Award for his part 

in uncovering the identities of 

the individuals involved in 

spying for the Iraqi regime 

against their own Assyrian 

people in Sweden Mr. Keeno has 

been the recipient of this award 

for three consecutive years. He is 

well-known among the Swedish journalists and in the Swedish media. Mr. Keeno, 38, was bor   n in the 

Assyrian city of Midyat in the region of Tur Abdin, southeast Turkey. He left Turkey when he was four. After 

fleeing Turkey with his family, Mr. Keeno attended schools in Germany and Sweden. In Sweden Mr. Nuri 

worked in various jobs including teaching and pizza making and finally settled for freelance journalism. In 

2000, Mr. Nuri along with Wolfgang Hansoon won his first 'Golden Spade' award for investigating human 

smuggling in Europe.  

 

Where to purchase Satellite Systems: 

Betnahrain Satellite Global Television 
AssyriaSat Telecasts World Wide 24/7 since October 26 , 2002 

This is the first Assyrian World Wide Satellite Service Originating 
 from AssyriaVision (KBSV-TV Ch 23 U.S.A) Studios at the Assyrian Cultural Center of Bet Nahrain 

3119 South Central  Ave.Ceres California, US ©AssyriaSat is a service of  Bet-Nahrain, Inc. 
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MailingAddres Bet Nahrian 

AssyriaSat P.O Box 4116 

Modesto, CA 95352 Tel: 209-

538-4130   Fax: 209-538-2795 

North, 

Central,South 

America &  Canada 

Europe,Russia,Middl

e East, East Asia & 

North Africa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intelsat Americas 5  
lyngsat tracker 

TeleStar 5:  97 W  

Transponder: 7 

Downlink Frequency: 

11867 

Polarity: Vertical 

Symbol Rate: 22000 

MSYM 

FEC: 3/4 

Video Encryption :DV 
Hot Bird 6  

lyngsat tracker 

Hot Bird 6: 13.0° E 

Transponder: 154 

Downlink Frequency: 11585  

Polarity: 

Vertical 

Symbol Rate: 27500 

FEC: 3/4  

Video Encryption :DVB 

Optus B3  

lyngsat tracker 

Optus B3: 152.0° E 

Transponder: 5 

Downlink Frequency: 12525  

Polarity: Vertical 

Symbol Rate: 30000 

FEC: 2/3  

Video Encryption 

   :DVB 
      E-mail: AssyriaSAT@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assyria TV Skövde, Aims and objectives 

Australia and 

Newzealand 

http://www.lyngsat.com/ia5.html
http://www.lyngsat.com/tracker/ia5.html
http://www.lyngsat.com/hb6.shtml
http://www.lyngsat.com/tracker/hb6.shtml
http://www.lyngsat.com/optusb3.html
http://www.lyngsat.com/tracker/optusb3.html
mailto:assyriasat@yahoo.com
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of March 2000 The first Assyrian satellite channel started broadcasting its first test program to all of 

Europe and middle east. Assyria TV is an achievement of the immortal Assyrian society. First, Assyria TV 

started broadcasting 4 hours per week programs: from 1 to 2pm on Saturday and from 1 to 2pm on 

Sunday central European times. The test program lasted till 1st of October. Assyria TV used all that time 

to build a new studio to accommodate the needs of the professional staff, that were newly recruited and 

who were fully dedicated to produce liberal, entertaining and informative programs for the Assyrian 

people of all ages.  
Unfortunately the happiness of the Assyrians around the world did not last when Assyria TV ceased 

broadcasting. Since then the members of Assyria TV in Skövde have done everything in its power to 

rebuild what we, the Assyrian people, once had. for what is better way than Media, to show people 

around all the world and all different kind of races what we assyrians are and that we still do exist. 

After many sleepless nights and hard working hours we finaly found a new beginning for Assyria TV. Our 

first broadcast in skövde was December 19th 2002 and since then we have been broadcasting once a 

week every thursday at 6.55 pm to 8.00 pm. The test broadcasting will be active untill March this year 

(2003) where we hope to expand our TV hours to 3 times a week and 2 hours each broadcast 

 

     Qolo 
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Om Qolo 

Assyrier/syrianerna är ett semitiskt folkslag. 
Ursprungslandet är det gamla Mesopotamien, som idag är 
en region som delas mellan Turkiet, Syrien och Irak. 

Merparten är idag bosatta i Irak - ca 1,5 miljoner. I Syrien 
och Libanon bor ytterligare omkring en halv miljon. De 
flesta assyrier/syrianer som lever i Sverige kom från 
sydöstra Turkiet som idag i det närmaste är tömt på sina 
urinvånare.   

Språket är ett av de äldsta levande språk (med ett av 

världens äldsta alfabet) och kallas i teologiska kretsar för 
arameiska - språket som Jesus talade. Delar av såväl det 
Gamla som det Nya Testamentet har nedtecknats på 

arameiska. Språket går dock idag under en rad andra beteckningar, bl a syriac, kaldeiska, syriska och assyriska.  
1967 kom den första gruppen flyktingar till Sverige. Idag uppskattas antalet assyrier/syrianer i Sverige till ca 50 
000. I hela Europa bor det ca 200 000, merparten i Tyskland och Sverige. 

 

 

Qolo 
Radiosändningar för assyrier/syrianer i Sverige startade hösten 1985 i Radio Stockholm under namnet Shlomo 
som betyder "hej" eller "goddag". I början av 1993 flyttades sändningarna till Sveriges Radio och det nya 
programmet döptes om till Qolo som betyder "röst" eller "eko".   
Qolo informerar i första hand om det som händer i Sverige och rapporterar om utrikesnyheter. Intervjuer och 
reportage, som berör den egna gruppen serveras också för lyssnarna.  

 

Utbildningsradio  

ASSYRIAN BROADCASTING GROUP 

The Assyrian program focuses on the countries Iraq, Lebanon, Syria and Iran. The program itself is packed with a variety of topics to 
interest all ages, such as news, education, youth and women's issues, health, religion, history, poetry, cooking and sports.  

The program can be heard Sunday 4-6 pm, on 92.3 FM (Melbourne) 

FUTURE PLANS FOR THE PROGRAM: Expanding our program and create a talk-back feature with overseas Assyrian groups and 
organisations. 
GETTING INVOLVED: 
The Assyrian broadcasters welcome your involvement.  
You can get involved by: 

 Responding to on-air invitations  

 Supporting the Assyrian program and 3ZZZ by becoming a member 

If you want to get involved, contact Jacob Haweil at 16 September, 2004 manager@3zzz.com.au  

Lokalradio für die Assyrer in Wiesbaden 
 

Herzlich Willkommen auf unserer Homepage! 

Wir freuen uns Sie heute auf unserer Homepage begrüßen zu dürfen. 

Wir sind das Lokalradio für die Assyrer in Wiesbaden und Umgebung. 

Unsere Seite befindet sich in der Entstehungphase. Daher bitten wir vorerst um Ihr Verständnis. 

Um unsere wöchentlichen Sendungen zu hören wählen Sie bitte Ihre Sendung unter der Rubrik 

 

    Gabriel Afram   Augin Kurt 

mailto:16%20September,%202004%20manager@3zzz.com.au%20target=%22_New%22%3emanager@3zzz.com.au
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aktuelle Sendung 

On-Line Radio broadcasting 7 days 24 hours 

KBES FM 89.5 is the first Assyrian owned and operated 7/24 

RADIO Station in U.S.A since 1977. 
. 

   
 

SBS Radio Australia 

 
SBS Radio's Assyrian Language Program has a strong 
local focus while maintaining a broad world view of 
news and current affairs. Issues for migrants newly-
arrived in Australia are dealt with in-depth every week.  
 
The drive for top local reporting of Assyrian community 
news and events is a priority. There's also a strong focus on Migrant Settlement and Welfare Issues, particularly 
for women and youth.   
The program regularly speaks to Australia's Immigration Minister, the Regional Representative of the United 
Nations High Commissioner for Refugees in Canberra and senior consular officials at Australia's embassy in 
Lebanon.  
Other regular guests include leaders of Assyrian communities around the world, particularly Iraq and the United 
States.  
SBS Radio's Assyrian Program is one of few media outlets for the community in Australia. 

Ur: //www9.sbs.com.au 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If we stand as ONE, 

The Assyrian star will SHINE again 

http://www.qolo-suryoyo.de/pageID_1407309.html
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- John Pirali 

If a nation does not support its artists, 

that nation will lose its identity  
- Hannibal Alkhas 

This website uses the Macromedia Flash Player. In order to view this website  
properly you must download the player by clicking the link below.  

If you have already done so, please click "Enter". 

 www.chaldeanvoice.com 

 
 

 

 

 

Tema: 8 
 

Turkiets ansökan till EU 
och Assyrierna 

 

 

 

Väg val demokrati - Quo Vadis Turkiet? 

 
Assyrier/syrianer och Turkiet 
Utvecklingen i Turkiet har i de senaste tre decennierna både präglats av hopplöshet och glädje. Från ett läge där det bodde över 
100 000 assyrier/syrianer i regionen återstår endast ett par tusen individer. Klyftan mellan den turkiska statsledningen och 
exilassyrierna vidgades successivt under hela 80- och 90 talen. Det faktum att gruppen hamnade i kläm under inbördeskriget samt de 
övergrepp som då skedde förstärkte denna motsättning och där bägge stridande parter försvårade läget för assyrierna i området. 
Bland annat evakuerades byn Hassana som ett direkt resultat av kriget. Assyriska/syrianska aktivister likviderades av såväl gerillan 
som de paramilitära grupperna. 
 
De senaste årens vapenvila har dock skapat utrymme för ny färdriktning. Framför allt har hanteringen av situationen av landets 
minoriteter kommit att bli en fråga som direkt påverkat Turkiets möjligheter att upptas som medlemmar i EU. Samtidigt har PKK 
tvingats på reträtt och likaledes intagit en ny strategi som handlat om politisk dialog istället för militär konfrontation.  
 
Det råder sedan några år en relativ stabilitet i regionen som nu öppnat upp för en ny utveckling i regionen som helhet. Den fördjupade 
processen kring Turkiets medlemskapsansökan i EU i kombination med förändringar i landets politiska ledning har rentav bidragit till 
att vi kunnat se en tillsynes mycket positiv utveckling under de tre senaste åren.  
 

http://www.chaldeanvoice.com/
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Det råder nu både framtidshopp och tillförsikt bland civila i området. Praktiska steg mot ökad rättssäkerhet har bidragit till expansion i 
ekonomin i området. Exilassyrierna har i stora grupper besökt och besöker sina hembyar och betydande investeringar är att vänta om 
utvecklingen består. Därutöver har de assyriska/syrianska företrädarna i både landet och i exil inlett diskussioner med olika delar av 
den turkiska statsledningen. Även kontakter har tagit med aktörer inom det civila samhället i landet. Kulturella utbyten har kommit till 
stånd och byarna håller sakta på att byggas upp. Planer på återvandring finns bland den första generationens exilassyrier i Europa. 
Turkiets förhandlingar med EU är prioriterade av assyriska/syrianska organisationer, som bevakar utvecklingen mycket noggrant. 
 

Turkiet, EU och assyrier/syrianer 
Trots de senaste årens positiva utveckling återstår en hel del att innan Turkiet kan upptas som medlemmar i Unionen - som EU-
kommissionen helt riktigt påpekar. Bland annat pekar man på brister i rättssystemen och inom det demokratiska systemet. Militärens 
inflytande över politiken är i grunden olöst. De paramilitära grupperingarna i sydöstra Turkiet fortsätter att försvåra livet för invånarna 
på landsbygden. Dispyter kring ägandeförhållande av marker i området har inte tillrättalagts av domstolsväsendet. Därutöver är 
efterlevnaden av minoriteters rättigheter i landet inte tillfredsställande. Framför allt för den assyriska/syrianska gruppen som både 
religiöst, kulturellt, språkligt och etniskt skiljer sig från majoriteten i landet och i regionen. 
 
Assyriernas/syrianernas ambition är att vara med och bidra vid den transformeringsprocess som Turkiet befinner sig i. Vi tror att ett 
annat Turkiet, med demokrati och samförstånd är helt möjlig med stöd av främst aktörer i Europa och i synnerhet av de olika EU-
institutionerna. Vi menar i likhet med vad som omnämns i EU-kommissionens rapport att Turkiet bör kunna inlemmas i EU under de 
kommande åren. Denna utveckling skulle också vara betydelsefull för EU. Trots att det vanligen hävdas att Turkiet kulturell och 
religiöst skiljer sig från medlemsländerna i EU, hävdar vi tvärtom att landet har oerhörd mycket gemensamt.  
 
Framför allt finns viktiga paralleller mellan EU och Turkiets historia, där hanteringen av minoriteters situation blev direkt avgörande för 
den demokratiska utvecklingen på kontinenten. Freden och samförståndet fördjupade demokratin och stärkte ekonomin på ett sätt 
som saknar motstycke. Vi tror att denna utveckling är möjlig även i Turkiets fall. Ytterst handlar det dock om de vägval som den 
politiska ledningen i landet har att hantera.  
 
Assyrier/syrianer -frågan har avgörande betydelse i denna process. Följande frågor måste lösas innan vägvalet läggs fast: 
 

1- Den unga turkiska demokratin har möjligheter att ta stora kliv framåt. Ett särdrag är att assyrierna/syrianerna inte är en 

inflyttad minoritet. Gruppen har haft sin hemvist i de sydöstra delarna av Turkiet tusentals år tillbaks och dateras till den gamla 
Mesopotamiska kulturen. En naturlig ambition för en demokratisk stat bör vara att efterleva internationella konventioner i så stor 
utsträckning som möjligt. Turkiet bör erkänna assyrierna som landets ursprungsbefolkning och därför ratificera FN’s konvention om 
ursprungsbefolkningars rättigheter. Det skulle samtidigt utgöra en garant för gruppens kulturella, sociala och politiska överlevnad i 
landet. Inte minst eftersom antalet 

assyrier/syrianer decimerats kraftigt under hela 1900-talet.  
 

2- En grundläggande fråga är den om den unga turkiska republiken som i början av 1900-talet inträffade det s.k. 

Lausannefördraget i vilket de nationella minoriteterna identifieras och vari deras rättigheter läggs fast. Den 
assyriska/syrianska minoriteten exkluderas, något som får både kulturella och politiska implikationer för gruppen. Fördraget 
är i allra högsta grad betydande. Det är en förutsättning att assyrierna/syrianerna identifieras i detta dokument för att 
efterlevnaden av Köpenhamnskriterierna skall anses vara uppfyllda. 

 
3- I enlighet med de åtaganden som Turkiet gjort gentemot landets minoriteter bör assyrierna/syrianerna få tillgång till 

TV- och radiosändningar på sitt modersmål. Frågan är en statlig angelägenhet, varför det förväntas att den turkiska 
staten åtar sig denna uppgift att utan fördröjning påbörja detta arbete.  
Vid bedömning och tillämpning av vissa rättigheter bör hänsyn tas till assyriernas/syrianernas antal i diasporan. Det bör 
påpekas att folkgruppens antal i Europa i dagens läge överstiger 300 000. 

 
4- Stora delar av den assyriska/syrianska 1900-tals historien i Turkiet har varit en stor tragik. Det hör till att demokratiska 

stater gör upp med sitt förflutna när man tar avstamp mot en ny era. Ingen av dagens invånare i Turkiet skall dock känna 
skuld, för folkmordet 1915 mot Assyrierna/syrianerna och övriga kristna grupper. Ett sådant initiativ skulle påskynda 
försoningsarbetet och underlätta homogeniseringen av det politiska livet.  
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5- Restaurera kyrkor, kloster och byar. Ett exempel är byn Hassana som ett resultat av kriget evakuerades och jämnades 

med marken. Inget annat är rimligt än att byn åter byggs upp och att de evakuerade familjerna erbjuds återvända till sina 
hem.  

 
6- Under de tre senaste åren har andelen assyrier/syrianer som besöker sina hemtrakter ökat explosionsartat. 

Drivkraften är i grunden en förhoppning att återuppleva barndomstrakterna samtidigt som barn eller barnbarnen få bekanta 
sig med kulturen och livet i området. Alltjämt är säkerheten ett stort hinder för att många fler skall våga sig ned. Den turkiska 
staten måste därför kunna garantera de återvända assyriernas säkerhet. Byar som nybefolkats och egendom som förvärvats 
på ett lagvidrigt sätt hanteras så att de rättmätiga ägarna återfår det.  

 
7- Att de byar som återuppbyggs av exilassyrier/syrianer får nödvändig skydd. Lagändringar är nödvändiga för att de 

som önskar förnya eller förändrar tidigare lagfarter skall kunna göra det utan onödig byråkrati. Samt namnen på de 
assyriska/syrianska byar som ändrades till turkiska efter grundandets av turkiska republiken under 20-talet bör åter få sina 
ursprungliga assyriska/syrianska namnen. Den har en stor betydelse för de kvarvarande assyrier/syrianer samt för de i 

diasporan. 
 

8- Den turkiska staten bör i direktriktad information, exempelvis via ambassaderna i de europeiska länderna, visa på 

möjligheterna för de assyrier/syrianer som vill återvända till sina hemtrakter. Detta kan ske genom att de juridiska 
förutsättningarna även förmedlas via språken i gruppens nya hemländer. 

 
9- Turkiet bör ändra den rasistiska uppfattningen om att ”Turkiet är turkarnas”.  Den bör istället ändra uppfattningen till 

att Turkiet är för dem som är medborgare oavsett ras, etnicitet eller religion.  

  
10- Indoktrinering av panturkism och panislamism bör upphöra i skolorna. Liksom läroböcker som kan uppfattas 

rasistiska eller sprider vilseledande information om landets minoriteter som finns i Turkiet bör tas bort från skolorna. Istället 
bör läroböcker på ett objektivt sätt upplysa om olika, i Turkiet bosatta minoriteters historia. 

 
Stockholm den 31 oktober 2004 
 
Assyriska Riksförbundet i Sverige – ARS 
Assyriska Demokratiska organisationen - ADO 
Assyriska Demokratiska rörelsen - ADR 
Assyriens Befrielse Partiet – GFA, svenska sektionen 
Assyrian Patriotic Party – APP 
European Syriac Union – ESU 
Ärkestiftelsen för syrisk- ortodoxa kyrkan i Sverige och Skandinaviska stiftelse 

 

 

Turkiet – Mycket arbete kvarstår för att landet ska kunna bli en 
fullvärdig medlem av EU! 

 

Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet, (omfattande samtliga partier 

i Sveriges riksdag), har nu kommit hem från sin resa i Turkiet. 
 

- Efter att ha varit en vecka i Turkiet måste jag tyvärr konstatera att det fortfarande finns stora brister i implementeringen 

av de demokratiska reformerna. Mycket har gjorts, men vad jag kan se är det fortfarande mycket arbete som kvarstår för 

att landet ska kunna bli en fullvärdig medlem av den europeiska unionen. På resan träffade vi dels minoritetsgrupper och 

dels representanter för regeringen för att ta upp deras mänskliga och demokratiska rättigheter. Även om Turkiet skrivit 

under alla konventioner så brister det mycket i genomförandet, såsom hemspråk, föreningsliv, tv på eget språk m.m. 

säger Yilmaz Kerimo (s), riksdagsledamot från Stockholms län. 
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Biskop Filüksinos Özmen på taket till sitt anrika kloster Deyrülzafaran. Biskopen 
hoppas att Turkiets EU-anpassning ska leda till att fler assyrier/syrianer i 
förskingringen vågar återvända till sina gamla hemtrakter. För drygt tio år sedan 
kände sig många kristna här förföljda av muslimska fundamentalister. ”Nu är det 
mycket bättre”, betonar biskopen. 
 

-  Slående är också att det finns stora skillnader mellan olika regioner. Exempelvis tillåter vissa guvernörer viss 

religionsfrihet, medan andra definitivt inte gör det. Vid ett besök i en assyrisk/syriansk by som har varit ockuperad av 

kurdiska byvakter, blev vi varse att byn efter många försök och påtryckningar utifrån, bl.a. av vår kommitté, nu återfått 

sina ursprungliga ägare, nämligen assyrier/syrianer, säger Yilmaz Kerimo (s). 

- Det som nu är viktigt är att Sverige och övriga länder fortsätter att ha en dialog med Turkiet. En massiv tystnad tjänar 

inte demokratiska syften. Den 17/12 får vi ett besked om Turkiet får inleda förhandlingar för ett EU-medlemskap, 

avslutar Yilmaz Kerimo. (s 

Fakta om resans innehåll 

Rundresan omfattade besök i Ankara, sydöstra Turkiet och Istanbul. Barn och kvinnofrågor, religionsfrihet och 

kulturella och fackliga rättigheter stod i fokus under det veckolånga besöket. MR-förkämpen och den sedan några 

månader frisläppta kurdiska f.d. parlamentarikern Leyla Zana samtalade med stödkommittén vid ett middagsmöte på 

svenska residenset i Ankara. Med på resan var: Anne Ludvigsson (s), som åtföljs av Lars-Ivar Ericson (c), Björn 

Hamilton (m), Yilmaz Kerimo (s), Helena Hillar Rosenqvist (mp) och Erling Bager (fp). 

För ytterligare inf. ring gärna Yilmaz Kerimo (s),  

riksdagsledamot Stockholms län, på tel 070-343 96 36. 

 

Camilla Levin 

Politisk handläggare för Stockholms län 

070-269 00 21 

2004-11-12        
 

TURKIET OCH EU 
 

 

 

 

 

 

 

EU ger Turkiets kristna 
minoritet ny framtidstro 

 
I det EU-orienterade Turkiet sker i dag ett 
försiktigt återvändande av kristna till deras 
gamla hemtrakter. Men den armeniska 
folkspillra som finns i Diyarbakir och de 
assyrier/syrianer som lever kvar i sydöstra 
Turkiet måste kämpa för sin överlevnad. 

MARDIN  

Biskop Filüksinos Saliba Özmen kliver upp på taket 
till sitt anrika kloster Deyrülzafaran, blickar ut över dess bastanta murar och konstaterar: 
- Kyrkan består inte bara av stenar utan framför allt av människor. Den milde kyrkomannen i sin röda biskopskappa är en av de 
högsta företrädarna i Turkiet för en mycket gammal kultur. Stenar har hans kyrka gott om. Och historia. Klostret har sina rötter i 
urkristendomen och i dess valv finns rester av ett förkristet tempel från den tid när assyrierna i norra Mesopotamien dyrkade solen. 
Men nu för assyrierna/syrianerna här en tynande tillvaro. Biskop Özmen är herde för en mycket liten hjord.  
Kvar i Tur Abin, Gudstjänarnas berg, det namn som de syrisk-ortodoxa har gett sitt kärnområde kring städerna Mardin och Midyat i 
sydöstra Turkiet, finns bara ett par tusen församlingsmedlemmar.  Någon formell rätt att bedriva undervisning på det gamla 
kyrkospråket arameiska, det språk som Jesus talade, har man inte. Prästseminarium får de syrisk-ortodoxa inte heller ha. Men nu 
hoppas biskop Özmen på att Turkiets EU-anpassning ska ge sådana rättigheter tillbaka.  
De syrisk-ortodoxa är inte den enda kristna folkspillran här: bland de syrisktalande samfunden finns också melkiter, kaldéer, 

protestanter och syrisk-katolska. I denna landsända finns även en handfull armenier kvar. I provinshuvudstaden Diyarbakirs Gamla 
stad träffar vi en av dem, Dikran Gragos.  
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- I dag finns bara 20 armenier kvar i Diyarbakir, jämfört med 428 000 på 1800-talet, säger ekonomistudenten Dikran Gragos som 
kämpar för att slussa pengar och tillstånd genom den turkiska byråkratin så att den armenisk-gregorianska kyrka, där hans förfader en 
gång var ärkebiskop, ska kunna restaureras.  
Den blygsamma kristna närvaron i dagens Turkiet är inte mycket jämfört med mångkulturalismen i det forna osmanska riket. I det 
muslimska kalifatet rymdes 72 etniska folkgrupper och där hade kristna och judar hade en oberoende ställning som "bokens folk". 
Men ungturkarnas framfart i sydöstra Turkiet under första världskriget och den nya republik som växte fram därefter gjorde slut på 
mycket av mångkulturalismen. I den turkiska republiken har visserligen armenier, judar och greker status som minoriteter - men de är 
inte särskilt talrika, särskilt inte i sydöst. Och andra kristna folkgrupper, som assyrier/syrianer, saknar minoritetsrättigheter. 
Men nu sker en försiktig återvandring till byarna kring städerna Midyat och Mardin. Biskop Özmen och hans kyrkobroder på klostret 
Mor Gabriel hoppas få fler själar att sörja för i framtiden. - Vi vill gärna se att människor från diasporan återvänder till vårt hemland. 
Inte alla, det skulle vi inte klara av. Men åtminstone 5-10 procent av dem i förskingringen, det vore bra, säger den drygt 40-årige 
biskopen i sin vackra röda kappa och sin broderade munkhätta.  
I Damaskus finns numera de syrisk-ortodoxas patriark. Men från 1300-talet fram till 1933 hade patriarkerna Deyrülzafaran som sitt 

huvudsäte. I klostrets valv ligger också forna tiders patriarker och biskopar begravda. Assyrierna/syrianerna är numera spridda över 
världen: från Indien till Europa och USA, Sydamerika och Australien. I Botkyrka och Södertälje bor numera långt fler assyrier/syrianer 
än i Tur Abdin. Många dråpslag har drabbat östkyrkorna under århundradenas lopp, som korstågen och mongolernas härjningar. I 
modernare tid kom nya fasor. Under första världskriget, när det osmanska imperiet låg i sin dödskamp drabbades armenier, 
assyrier/syrianer/kaldéer av gruvliga förföljelser och folkfördrivningar. 
Det är händelser som Turkiet vägrar erkänna som folkmord. 
kvarvarande kristna i sydöstra Turkiet undviker begreppet "folkmord" när de uttalar sig för SvD - kanske av rädsla för repressalier eller 
kanske för att de är mer inriktade på framtiden än på det förflutna. Biskop Özmen blickar framåt:  
- Vår förhoppning att Turkiet kommer med i EU. Vi har det bättre nu än förr. Våra relationer med de lokala myndigheterna är bättre än 
tidigare. Människor är mer optimistiska. Vi har fått något att drömma om. Det ger folk positiv energi.   
- Som en del av mosaiken i Turkiet måste vi syrisk-ortodoxa sköta våra relationer utåt så att vi kan stanna här som en väl förankrad 
kyrka.  
 
Det är under det muslimska AK-partiets regeringstid som förändringens vindar blåst över Tur Abdin. Innan Tayyip Erdogans parti kom 

till makten 2002 var många kristna i Turkiet rädda för AK-partiets muslimska identitet.  
- Men nu har folk ändrat inställning. Ingen tidigare regering har gjort det som AK-partiet har åstadkommit för demokratin i Turkiet, 
säger biskopen. Allt detta kan låta som officiell retorik, anpassat för mediebruk. Och visst träffar vi på enstaka assyrier/syrianer i 
Diyarbakir som spyr sin galla över en statsapparat som de ser som obotligt muslimskt förtryckande. De mest oförsonliga vi stöter på 
råkar vara syrianska besökare från Sverige.  

- Den assyriska byn Kafro i sydöstra Turkiet håller på att 
återuppstå. Den nya byn byggs upp intill ruinerna av det 
samhälle som totalförstördes under inbördeskriget mellan 
militären och PKK-gerillan.   
- Men grundtonen i de byar vi besöker kring staden Midiyat är mer 

optimistisk. I byn Kafro, som lades i ruiner och tömdes under 
inbördeskriget mellan militären och PKK, byggs nu 14 rymliga hus 
upp på initiativ från assyrier/syrianer i Sverige, Tyskland och 
Schweiz. Det blir välisolerade fastigheter som ska hålla kylan borta 
på vintern och bevara svalkan inomhus under Anatoliens stekheta 
sommar.  
- Tanken är att familjerna ska kunna flytta tillbaka permanent, 
berättar en ung, hoppfull syrian från Tyskland, som inte vill 
framträda med namn. Tanken att Turkiet ska bli EU-medlem en dag 
tilltalar honom  
- Det kan bara förändra tillvaron till det bättre. Då får vi rätt till vårt 
eget språk, egna skolor. Vi får mänskliga rättigheter. Det är väl det 
EU-frågan handlar om.  I byn Enhil en kvarts resa från Kafro märks 

också ett försiktigt återvändande från Västeuropa. De assyrier/syrianer som kommer först tillbaka är de som har starkast minnen från 
platsen och en tryggad pension efter ett långt arbetsliv i väst. Sawmi Isik och hans hustru Niçme är pionjärer bland återvändarna. 
2001 återvände de från Augsburg i Tyskland för första gången Också på 24 år - med hjärtat i halsgropen. Nu stannar de halvårsvis 
och spänningen har släppt. 
Paret har fått lagfarter på det mesta av den mark som en gång tillhört dem. Fritidsbonden Sawmi Isik hämtar stolt nyskördade druvor 
från egna odlingar.   
- Vi har ren luft, behaglig temperatur och giftfri mat. Och här är så vackert, säger hustrun Niçme, mor till sju vuxna barn. Själv är hon 
analfabet som talar fem språk: nyarameiska, turkiska, kurdiska, arabiska och tyska.  
- I somras lyckades vi locka ner vår ena dotter från Södertälje. Hon kom på semester med sina barn. Vi var överlyckliga! utbrister 
Niçme Isik vars hus har plats för många barn och barnbarn.  
Byn Enhil avfolkades när inbördeskriget mellan militären och PKK-gerillan rasade i dessa trakter. Vid några tillfällen sköts bybor 

ihjäl. Vem som avlossade skotten vet inte byborna. Men det faktum att staten inte skyddade dem skrämde människor på flykt. Till slut 
fanns bara sex familjer kvar, mest gamla. Men sedan pionjärparet Isik satsat på att renovera sitt hus har andra följt efter. Deras 
välputsade hem fylls nu med andra återvändare i övre medelåldern. Sawmi Isik tar fram videokameran så att alla som bänkat sig i 
hans vardagsrum ska kunna berätta om hur livet är här - allt i syfte att filmerna ska kunna visas för assyrier/syrianer i Västeuropa och 
användas som pr för återvändandet.  
- Vi är inte emot Turkiet. Vi är neutrala och vi vill komma tillbaka - med europeisk hjälp, säger Sawmi Isik.  
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- Jag är tysk medborgare sedan åratal, men jag har haft sådan hemlängtan.  
 

 
BITTE HAMMARGREN  
Bevakar arabvärlden, Turkiet och Iran  
bitte.hammargren@svd.se 

 

 
 

 

Är Turkiet redo att gå med i EU? 
Riksdagsledamöter reser till Turkiet för att se fakta 

I Turkiet väntar man på ett beslut om att börja förhandla inför ett EU-medlemskap den 17.12. Yilmaz Kerimo, 

socialdemokratisk riksdagsledamot från Stockholms län, tillhör en delegation från  Riksdagen  som  nu reser till Turkiet. 

Avresa är den 31.10. Besöket syftar till att undersöka om Turkiet tagit steget att genomföra de lagar som de har antagit 

för att anpassa sig till Europa. Avsikten med besöket är även att studera den demokratiska utvecklingen, arbetet med de 

mänskliga rättigheterna, samt villkoren för olika minoriteter.   

- Turkiet har skrivit under alla konventioner om mänskliga rättigheter och på senare tid stiftat en del lagar som 

skydd för mänskliga rättigheter. Men det är tyvärr uppenbart att det brister i tillämpningen av dessa. Därför 

åker vi till Turkiet för att se hur det verkligen ligger till, säger Yilmaz Kerimo (s).   
Resans upplägg  Under besöket är det möten med Turkiska parlamentets kommission för mänskliga rättigheter, besök i 

ett kvinnofängelse, Assyrisk återflyttningsbyn Sare och klostret Mar Gabriel i Midyat. Under resan kommer man även att 

träffa Leyla Zana som suttit i fängelse i tio år.   

För ytterligare inf. ring gärna Yilmaz Kerimo (s), riksdagsledamot Stockholms län, på tel 070-343 96 36.  
                         

Camilla Levin Politisk handläggare för Stockholms län 070-269 00 21  

29 oktober 2004 

 

Fråga 2003/04:1221 
av Yilmaz Kerimo om rätten att bilda etniska föreningar 

 

Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att  påverka den turkiska staten att i praktiken 

tillämpa regelsystemet så  att etniska föreningar kan bildas. 

Turkiet har de senaste åren gjort betydande framsteg för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna i 

landet genom att anta en rad lagändringar. De s.k. politiska Köpenhamnskriterierna måste vara uppfyllda i sin 

helhet innan förhandlingar om medlemskap i EU kan inledas. För att uppfylla Köpenhamnskriterierna måste 

Turkiet visa att mänskliga rättigheter respekteras. Det gäller också att dessa ändringar tillämpas i praktiken. 

Föreningsfrihet är en viktig del av skyddet för mänskliga rättigheter. 

EU:s anslutningspartnerskap för Turkiet föreskriver att Turkiet måste fortsätta genomföra reformer rörande 

föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster. Vidare måste Turkiet häva rättsliga restriktioner 

för såväl utländska som nationella föreningar i linje med Europeiska konventionen om de mänskliga 

rättigheterna. Turkiet uppmanas även att uppmuntra utvecklingen av det civila samhället.  

EU-medlemskapsprocessen är enligt min uppfattning det viktigaste instrumentet för att påverka den turkiska 

staten att genomföra reformer. Sverige följer noga utvecklingen på MR-området, inklusive frågan om 

föreningsfrihet, inför beslutet i december 2004 att eventuellt inleda medlemskapsförhandlingar med Turkiet.  

Laila Freivalds 

Stockholm den 25 maj 2004 

 

mailto:bitte.hammargren@svd.se
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Anf.  74  YILMAZ KERIMO (s):   

 
Herr talman! Jag vill först tacka statsministern för den information vi har fått i dag på 
en lördagsmorgon efter en veckas hårt arbete där nere. Jag vill också uttrycka min glädje 
över att Turkiet efter 40 års arbete har fått ett datum för ansökan. Tack vare 

kandidaturen till EU-medlemskap har Tur- kiet gjort mycket de senaste två åren för att 
anpassa sig. Men mycket kvarstår fortfarande. Det finns fortfarande brister i 

yttrandefriheten och minoriteternas rättigheter. Det var inte så länge sedan en 

assyrisk/syriansk präst i Diyarbakir som uttalade sig blev åtalad bara för att han nämnde 
folkmordet på assyrier/syrianer och armenierna. Detta får inte före- komma i ett land som 
vill bli medlem i EU.  Jag är glad att man nu får ett datum. Det blir en lång process. Då 
får man genom att föra en dialog se till att Turkiet blir ett mer demokratiskt land och 
att mänskliga rättigheter respekteras. Turkiet har alltid hävdat vad som står 

Lausannefördraget. Där sägs att minoriteter ärjudar, armenier och greker. Statsministern 
nämnde i sitt anförande också kurderna som minoritet. Jag vill påpeka att det också finns 
andra grupper än kurderna. Det är assyrier/syrianer och andra grupper som man inte ska 
glömma i sammanhanget. Min fråga till statsminister är: Hur kommer Sverige att agera när 
Turkiet bara hänvisar till Lausannefördraget vad gäller minoriteters rättigheter? Då 

innebär det att assyrier/syrianer och kurder inte är med i Lausannefördraget, utan bara 
andra grupper. Hur ska man agera för att dessa minoriteter erkänns i Turkiet också och 
får sina mänskliga och demokratiska rättigheter?  
 

 

Anf.  75  Statsminister 
GÖRAN PERSSON (s): 

 

 
Herr talman! De frågor som Yilmaz Kerimo tar upp är 
för oss viktiga frågor. Att jag nämnde kurderna förut 
kan vara ganska naturligt med tanke på den 
uppmärksamhet som de har fått inte minst i kammaren 

och i svensk politisk debatt. Också assyrier och 
syrianer är grupper som vi självfallet känner starkt 

för och som vi också har en representation för i det 
svenska politiska livet på ett sätt som jag tycker 

känns betryggande för att de intressena inte bara ska 
bevakas utan också hävdas. Exakt hur hela den process 
som vi har framför oss går till kan vi kanske bedöma 
om 10-15 år, men under resans gång tycker jag att vi 
ska stötta varandra. Jag lyssnar mer än gärna på en 

sådan erfaren representant för dessa värderingar och 

dessa erfarenheter som Yilmaz Kerimo.  

 
 

IRAQ/ TURKEY: 

 Statement on Assyrians/Syriacs 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. 
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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 Sacrىdeus, Member of the European Parliament  
Mr. Jonas Sjöstedt, Member of the European Parliament  
Ms. Eija-Riitta Korhola, Member of the European Parliament 

 

 

Assyrisk identitet i forna tider 

och nu 
 
Simo Parpola, Helsingfors universitet 

Översatt av Tuulikki Kallstenius 

 
Det neo-assyriska imperiet var en multietnisk stat sammansatt av många individer 

och stammar av olika ursprung. Dess etniska mångfald oaktat var den en likformigt 

strukturerad politisk enhet med väldefinierade och välbevakade gränser. De 

assyriska kungarna betraktade förvisso imperiet som en enad helhet, "Assurs land", 

vars landområden de ständigt strävade efter att utöka. För omvärlden var landet en 

uniform, monolitisk helhet, vars invånare utan vidare identifierades som assyrier 

oberoende deras etniska bakgrund. Hur långtgående delade egentligen imperiets 

befolkningsmassor den assyriska identiteten? Betraktade de sig själva som medlemmar i den assyriska nationen, 

identifierande sig själva med den härskande assyriska klassens ideal och levnadssätt eller identifierade de hellre sig 

själva i termer av sina olika ursprung, kanske kännande avsmak och förbittring gentemot assyriernas lednings- och 

levnadssätt? Jag skall försöka besvara dessa frågor genom att först behandla frågan kort från ett teoretiskt perspektiv 

och sedan genom att i detalj granska de bevis, både de assyriska och de av senare datum, som finns att tillgå.  

1. Etnicitetens roll i multietniska stater  
I motsats till vad man skulle kunna vara benägen att tro, är det så när det gäller nationella och etniska identiteter att 

den ena utesluter inte den andra, inte heller är den ena beroende av den andra. De flesta medborgarna av multietniska 

stater har, i tillägg till deras nationella identitet, en eller flera sekundära etniska identiteter. För att ta ett påtagligt 

exempel, upprätthåller första generationens amerikanska invandrare - generellt sett - en stark bindning till sina 

hemländer. Dock börjar de, efter att ha levt många år i landet, att utveckla en sekundär amerikansk identitet. Deras 

barn, som fötts i landet,  är amerikanare till födseln, men ändå (ofta omedvetet) upprätthåller de en stark etnisk 

identitet, då de som barn varit 
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exponerade för sina föräldrars modersmål och kulturella arv. I den tredje generationen och därefter träder etniska 

identiteter tillbaka in i bakgrunden, men utan att för den skull nödvändigtvis helt och hållet gå förlorade. Den 

nationella identiteten utvecklas alltså hand i hand med förvärvande av språkkunskaper och social integration. När en 

individ till fullo behärskar det landets språk där han eller hon bor, och har tillägnat sig dess sedvänjor, traditioner, 

värderingar och religion, har han blivit en fullt integrerad medlem i samhället, som medvetet eller ej, delar dess 

kollektiva identitet. Hela processen tar maximalt tre generationer att bli fullbordad och tidsangivelsen är ingalunda 

begränsad att gälla bara USA 

utan är universell. Närvaron av etniska kolonier i landet kan hjälpa till att upprätthålla immigranters och deras 

avkommas etniska identitet, men kan inte stoppa, fördröja eller vrida tillbaka assimileringsprocessen. Etnisk 

medvetenhet står i relation till utbildning på så sätt att utbildade personer kan odla en ärvd eller adopterad etnisk 

identitet långt efter den kritiskatregenerationsgränsen. Den står också i relation till social diskriminering och 

förföljelse, så att förtryckta och förföljda etniska minoriteter utvecklar starkare identiteter än sådana som fått leva 

ostörda. 

2. Gestaltning av assyrisk identitet under första tusentalet f. Kr.  

För att återvända nu till Assyrien: Det kan inte ifrågasättas att Assyrien var och förblev ett multietniskt samhälle, och 

många av imperiets etniska minoriteter synes ha behållit sina identiteter (i alla fall i viss utsträckning) ända till 

imperiets fall. Till exempel, legala dokument från Assur, Ninive och Dur-Katlimmu vid Habur härrörande från 

imperiets sista decennier nämner flera assyriska medborgare som är identifierade eller identifierbara som egyptier, 

israeliter, araber, anatolier och iranier på grund av deras namn eller tillhörande etniska tillägg. Det kan dock 

ifrågasättas hur långt dessa etniska namn och tillägg egentligen återspeglar etnisk medvetenhet och etnicitet. Sönerna 

till alla de män med israelitiska namn i texterna från Dur-Katlimmu hade arameiska eller akkadiska namn. Vissa delar 

av imperiet, såsom Babylonien, var av politiska och ideologiska skäl tillåtna att behålla sina traditionella institutioner 

och administrativa infrastrukturer, vilket naturligtvis hjälpte till att bevara befolkningens ärvda identiteter. Tilläggas 

kan, att vissa nomadstammar och ett fåtal etniska geografiskt isolerade fickor i svårtillgängliga områden inom 

Assyriens gränser kanske aldrig helt och fullt bringades under assyrisk herravälde. Sålunda vore det absurt att påstå att 

varje individuell folkgrupp i Assyrien delade den assyriska identiteten. Å andra sidan är det ett obestridligt faktum att 

från den senare delen av 2000-talet f. Kr. och framåt, befolkningen inom imperiets provinsiella system- dvs. inom det 

egentliga Assyrien- var för århundraden föremål för en kontinuerlig och systematisk process av assimilation och 

integrering. Speciellt den politik av massdeportationer som introducerats av Ashurnasirpal II och fortsattes i ännu 

högre grad under Salmanassar III, Tiglat-pileser III och sargonid-dynastin, helt och hållet ändrade den politiska, 

demografiska och lingvistiska kartan av Främre Orienten. Mellan 830 och 640 f. Kr. flyttades uppskattningsvis ca 4,5 

miljoner människor från imperiets alla delar från sina hem och fick bosätta sig på andra ställen, mestadels i det 

assyriska inlandet och i dess stora stadscentra. Deportationerna må från början ha haft rent politiska och ekonomiska 

mål, men i det långa loppet kom de att få mycket mer långtgående lingvistiska, sociala och kulturella konsekvenser. 

2.1 Assyriens aramenisering  

För det första, förde deportationerna hundratusentals främmande, mestadels arameisktalande människor in i Assyriens 

hjärta och in i imperiets östra provinser, på så sätt vridande det tidigare till stor del monolingvistiska assyriska 

samhället till ett flerspråkigt sådant. Inom en relativt kort tidsperiod- redan i mitten av åttonde århundradet f. Kr.- blev 

arameiskan etablerad som ett allmänt språkligt kommunikationsmedel (lingua franca) tvärsigenom imperiet. 

Följaktligen tog den assyriska administrationen det arameiska alfabetet till sig som ett medel av skriftlig 

kommunikation jämsides med kilskrift. Arameiska skrivare skrivande på papyrus eller pergamentrullar sida vid sida 

med assyriska skrivare skrivande på lertavlor eller vaxade skrivplattor är avbildade på kungliga reliefer från mitten av 

800-talet, och arameiska skrivare arbetande med assyriska kollegor har nämnts i administrativa dokument redan ett 

halvt sekel tidigare. Vid ca 700 f. Kr., hade det arameiska alfabetet effektivt ersatt kilskrift som imperiets skrivsystem 

till vardags. 

2.2. Assyrianisering av imperiets befolkning  

För det andra, till följd av de massiva deportationerna av främmande folk till Assyrien och den åtföljande 

omorganisationen av de erövrade delarna av assyriska provinser, underkastades väldiga antal nya människor ett direkt 

och växande assyriskt kulturellt inflytande. Detta inkluderade, bland annat, pålagor som skatt och militärtjänstgöring, 

enhetlig kalender, rättskipning, systemet för värnplikt, och införandet av imperiets vikt-, mått- och andra standarder. 

Därtill propagerades oavbrutet Assyrienskungliga ideologi, religiösa tankar och mytologi till alla grupper inom 

befolkningen med hjälp av imperialistisk konst, härskarkult, religiösa fester, samt dyrkan av Aššur, Ištar, Nabû, Sîn 

och andra assyriska gudar. Människorna i de nyetablerade provinserna blev rutinmässigt assyriska medborgare. 

Medan den således påbörjade assyrianiseringsprocessen utan tvekan genomfördes snabbast i de stora städerna i 

centrala Assyrien, måste processenha framskridit snabbt även i de nya provinserna, eftersom dessa inte längre var de 
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länder som de brukade vara. Deras intelligentia hade deporterats till Assyrien och ersatts med assyriska 

administratörer, deras huvudstäder hade förstörts och återbyggts på assyriskt vis och deras befolkning inkluderade nu, 

i tillägg till deporterade från imperiets andra delar, även ansenliga mängder assyriska invandrare och nybyggare. 

2.3 Imperiets sociala och kulturella homogenisering  

Den intensiva process som sålunda startats pågick under en period av mer än tvåhundra år. Processen stärktes av 

blandäktenskap, av deltagande i gemensamma militärexpeditioner, byggprojekt och affärssatsningar, och ett 

kontinuerligt samspel mellan befolkningens alla segment inom det dagliga livets alla aspekter. Som resultat, samtidigt 

som arameiska utvecklades till imperiets lingua franca och bruket av det arameiska alfabetet stadigt ökade inom dess 

administration, blev landets ursprungligen heterogena befolkning i tilltagande takt assyrianiserad och homogeniserad 

såväl socialt som kulturellt. Denna paradoxala utveckling har en perfekt parallell i den sociala och kulturella 

homogenisering av USA, som också involverade omvandling av ett initialt multietniskt, flerspråkigt och 

multikulturellt samhälle till ett uniformt sådant genom anammandet av en gemensam lingua franca (amerikansk 

engelska). Liksom sedan senare i USA, tillintetgjorde denna process gradvis alla spänningar som ursprungligen 

eventuellt hade existerat mellan olika etniska grupper. Till slut blev befolkningens etniska ursprung irrelevant, såsom 

bevisats av neo-assyrisk namnforskning, som inkluderar hundratals akkadiska namn anammade eller givna till barn av 

föräldrar med icke-akkadiska namn, och även ett ansenligt antal arameiska namn som givits till barn av föräldrar med 

akkadiska namn. 

2.4 Den assyriska överklassens internationalisering och tvåspråkighet  

Denna utveckling kan inte hållas isär från den progressiva internationaliseringen av den neo-assyriska överklassen. 

När man med ickeakkadiska namn endast sporadiskt förekommer i höga statliga tjänster under 800-talet, är de 

frekvent påträffade på sent 700- och 600-tal f. Kr. Dessa nykomlingar i överklassen var omsorgsfullt utbildade i 

mesopotamisk litteratur och kultur, de klädde sig och uppträdde på assyriskt maner, talade akkadiska och använde 

kilskrift såsom särskiljande kännetecken för sin sociala klass. Deras primära språk att kommunicera på var säkert 

dock, såsom i övriga imperiet, arameiska, och hela överklassen, inklusive den kungliga familjen, måste ha varit 

fullständigt tvåspråkiga vid början av 700-talet som senast. Alla neo-assyriska kungar från Tiglat-pileser III till 

Assarhaddon hade arameisktalande hustrur eller mödrar, och det finns bevis för att åtminstone några av dem talade 

arameiska som sitt första språk. 700-talets Assyrien f. Kr. var sålunda uppdelat i två större språkgrupper: de som 

talade arameiska- i praktiken landets hela befolkning- och de som talade akkadiska, inklusive de väl tvåspråkiga 

invånarna av Assyriens inland och den fullt ut tvåspråkiga överklassen. Denna uppdelning var dock mest social, inte 

kulturell, och den upphörde att existera vid imperiets sönderfall och påföljande massaker av den assyriska aristokratin. 

Även om akkadiska säkert talades och skrevs i Harran ända till 539 f. Kr., blev arameiskan nu snabbt det enda talade 

språket i Assyrien förutom i hjärtat av landet, och slutligen även där. 

2.5 Skapandet av assyrisk nationell identitet 

Etniska identiteter utvecklas spontant. Nationella identiteter, speciellt i multietniska stater, har däremot skapats 

medvetet och systematiskt. Det är därför som vissa socialhistoriker såsom Rodney Hall argumenterar för att nationella 

identiteter är en produkt av moderna tider och inte existerade i territorialt suveräna stater, vilka dominerade den 

internationella scenen fram till 1800-talet. Hall tror att det abstrakta begreppet medborgarskap, vilket han helt korrekt 

ser som ett naturligt förstadium för utvecklandet av nationell identitet, kom utav artonhundratalets nationalism. 

Följdriktigt ser han 

nationsbyggandet som en central karakteristik enbart för moderna nationella stater, som vilar på en nations 

"föreställda gemenskap" som en legitimerande princip hellre än på dynastiskt legitimerande principer. Det borde dock 

noteras, att nationalism och begreppen nation och medborgarskap ingalunda är nya fenomen utan spelade en viktig 

roll redan i antikens värld, inte bara i antika Aten och Rom utan även i forna Mesopotamien. Med tanke på de många 

fördelar som följde med ett romerskt medborgarskap vore det säkerligen absurt att påstå att en "medelromare" inte såg 

sig själv som en romare. Således delade han den kollektiva romerska nationella identiteten. När det gäller Assyrien 

specifikt, var konceptet om assyriskt medborgarskap centralt för dess expansion, och vi kan vara säkra på att 

Assyriens kungar systematiskt och beslutsamt strävade efter att förena i en enda nation den mångfald av människor de 

härskade över. Själva namnet av landet, "Aššurs land", betecknade ett kungadöme skapat av Gud och separerat från 

resten av världen. Till en början var kungadömet bara en provins runt staden Assur, men växte genom att nya 

provinser tillfogades. Varje ny provins förvandlades till en fullständig del av ursprungliga "Aššurs land" och 

provinsernas befolkning blev reguljära assyriska medborgare (mare mat Aššur) med fulla civila rättigheter och 

skyldigheter. Som assyrier skulle de betala reguljära skatter och utföra militär- och arbetstjänst, men i kompensation 

fick det säkerhet och välstånd, var jämbördiga inför lagen och hade rätt att vädja till den Stora Konungen vid 

trängande behov. Kungen, som regerade som son och utvald av Gud, var det kitt som förenade nationen genom sin 

roll som hjälpare vid nöd. Han var räddaren av de svaga och nödlidande, den stora helbrägdagöraren, solen av sitt 
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folk, den goda herden som älskade och skyddade sina lamm och vägledde dem till den rätta stigen. Assyriens 

långsiktiga mål var sålunda inte att skapa ett imperium som upprätthölls 

med vapenmakt, utan en nation som enats av en halvgud till kung, sedd som källa av säkerhet, fred och välstånd. Som 

vi har sett, nådde man detta mål genom en systematiskt genomförd assimilerings- och integrationspolitik inriktad på 

att radera de erövrade folkens etniska identiteter och ersätta dem med den assyriska. Denna politiks effektivitet 

framgår slående av ödet av de tiotusentals hurriter som deporterades från sitt hemland och omlokaliserades i Assyrien 

under den medelassyriska perioden. Några sekel senare hade dessa människors ättlingar så fullkomligt absorberats in i 

det assyriska samhället att inga spår av deras hurritiska ursprung, förutom ett fåtal förvrängda personnamn, återstår i 

neoassyriska 

källor. De var nu i alla avseenden etniska assyrier, och inte särskiljbara från övrig befolkning. Vid slutet av 600-talet 

f. Kr. hade alla provinser och underlydande områden inklusive Levanten varit assyriska territorier under mer än 

hundra år, de flesta av dem till och med flera hundra år. Tänker man på att invandrarnas etniska identitet börjar 

minska redan i den andra generationen, är det absolut otänkbart att en assyrisk genomsnittsinvånare som levde under 

den senare hälften av 600-talet f. Kr. skulle ha kunnat betrakta sig själv som någonting annat än en assyrier. 

Hans/hennes kulturella miljö präglades av mångfald och var ofta även kosmopolitisk men trots det helt och hållet 

uniform och assyrisk vart man än gick. Assyrien var den enda värld han/hon kände till; alla minnen från stamfäders 

etniska rötter hade för länge sedan bleknat bort eller blivit irrelevanta som ett resultat av blandäktenskap under flera 

generationer. Visserligen hade människor i olika delar av landet olika sedvänjor, klädde sig olika, talade olika lokala 

språk, och dyrkade olika lokala gudar; men alla hade samma konung, tillbad samma nationella gudar och talade 

samma nationella språk, imperiets arameiska. Detta var inte språket som talades av etniska arameer, utan en produkt 

av imperiet, en lingua franca som fötts ur samspel mellan ett antal etniska grupper och därför fungerade snarare som 

en enande än en åtskiljande faktor. Den gemensamma religionen, kulturen, synen på världen och gemensamma 

värderingar, och framför allt det gemensamma enande språket (arameiskan) skilde effektivt ut Assyrien från resten av 

världen och skapade en känsla av enighet och solidaritet inom landet, då arameiska inte talades utanför landet. Den 

inneboende allmänna uppfattningen av "oss" gentemot "alla andra" som kom med denna klyfta överensstämde väl 

med imperiets dualistiska ideologi, som såg Assyrien som Guds rike som uppdragits att sprida civilisationens ljus i 

omvärlden. Skapandet av Assyrien och dess nationella identitet har en given parallell i antikens Rom, som på samma 

sätt expanderade från en stad till ett världsomfattande imperium.  Roms motsvarande utveckling är upplysande även 

med tanke på att den visar hur djupt imperiets nationella identitet kunde rota sig även i områden som låg långt från sin 

ursprungliga kärna. Antonius' konstitution av a.d. 212, som garanterade fullt romerskt medborgarskap till alla i hela 

det romerska imperiet, har generellt erkänts att både i öst ochb väst ha främjat medvetenhet av att vara romare, en 

medvetenhet som varade ända fram till imperiets fall, och ibland även bortom fallet. Århundraden efter västra 

imperiets kollaps, identifierade bysantinerna fortfarande sig själva som Rhomaioi och var kända som romare bland 

alla nationer i Främre Orienten. 

3. Den assyriska identitetens fortsatta existens i tider efter imperiets fall 

I detta sammanhang är det viktigt att rikta uppmärksamhet på det faktum att arameisktalande folk i Främre Orienten 

sedan urminnes tider har identifierat sig själva som assyrier och fortsätter ännu att göra så. Benämningar av moderna 

syrianer och assyrier, Surjojo och Suraja, har båda härstammat från forntida assyriska ord för "assyrier", 

Aššuraju, såsom lätt kan konstateras vid närmare titt på de relevanta orden.  

3.1 Det neo-assyriska ursprunget av syriska och moderna assyriska Surjojo och Suraja 
Ordet Aššuraju är ett adjektiv härstammande från det geografiska och gudomliga namnet Aššur med etniska suffixet -

aju. Ursprungligen uttalades namnet [Aššur], med palatoalveolär frikativ, men tack vare en ljudförskjutning ändrades 

uttalet under tidig 2000-tal f. Kr. till [A..ur]. Det gemensamma arameiska ordet för Assyrien, A.ur, återger detta uttal 

och sannolikt kan det dateras tillbaka till 1100 f. Kr., då de arameiska stammarna för första gången kom i kontakt med 

assyrier. Mot slutet av andra millenniet skedde en annan ljudförskjutning som ändrade uttalet av namnet till [Assur]. 

Eftersom obetonade vokaler ofta uteslöts i neo-assyriskan i början av orden, hade denna form av namnet senare även 

en kortare variant, Sur, som förekommer i arameiska dokument från Assyrien under sjunde seklet f. Kr. Ordet 

Assuraju, "assyrier", hade således även varianten Suraju i sentida Assyrien. Denna variant göms bakom 

rättskrivningsregler i assyriska kilskriftstexter, men dess existens bekräftas av klassiska grekiskans ord för Assyrien 

och assyrier, som visar motsvarande variation mellan formerna med initialt A- (Assúrios/Assuría) och varianterna utan 

A- (Súrios/Súros/Suría). Grekerna, som hade tät kontakt med Assyrien under åttonde och sjunde seklet f. Kr, skulle 

inte ha lånat ordet utan initialt A- om det inte hade varit utelämnat av assyrierna själva, eftersom utelämnandet av 

initiala vokaler inte är ett drag i klassiska grekiskans fonetik. Fonetiskt modern assyrisk Suraja överensstämmer 

perfekt med neo-assyrisk Suraju, medan syrisk Surjojo visar en inskjuten jod, vilket den delar med grekiskans Súrios 

och Suría. Denna inskjutna jod har säkert tillkommit på grund av grekiskt inflytande, eftersom ordet också 
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uppkommer i klassisk syriska i form av Surojo, i perfekt överensstämmelse med moderna syriska Suraja. Det är värt 

att notera att Suraja har rapporteras ha en variant med ett initialt A-, men att detta undviks i vårdat språk, då det 

instinktivt känns som inkorrekt jämfört med klassisk syrisk Surjojo. Då utelämnandet av initiala vokaler inte är ett 

drag i arameisk fonologi, så avsaknaden av ett initialt A- i Suraja / Sur(j)ojo kan inte bero på intern arameisk 

utveckling utan måste gå tillbaka till neo-assyriskan. Fonologin av Suraja (Surojo) antyder därför att denna term, som 

är avgörande för dagens arameisktalande folks identitet, kom in i arameiska språket under sjunde seklet f. Kr., när 

arameerna redan var en fullt integrerad del av den assyriska nationen. I motsats till ordet A.ur, som lånats till 

arameiskan när Assyrien ännu var ett främmande samhälle, kan detta ord inte betraktas som ett låneord utan som en 

naturlig benämning, som de arameisktalande assyrierna delade med sina akkadisktalande landsmän. 

3.2 Den assyriska kulturens och identitetens kontinuitet under achaemenidimperiet 

I och med Ninives fall splittrades imperiet i två delar, den västra halvan föll i händerna på den kaldeiska dynastin, den 

östra i händerna på Mediens kungar. År 539 f. Kr. inkorporerades båda i achaemenid-imperiet, den västra som en 

megasatrapi av Assyrien (A.ura), den östra som satrapi av Medien (Mada). Assyriens politiska makt var borta, men 

dess folk, kultur och religion levde vidare. Achaemeniderna föredrog att inte blanda sig i sina satrapiers interna affärer 

så länge som skatterna fortsatte att flöda in utan störningar. Detta var inget problem i Assyrien, vars befolkning 

fortsatte att betrakta den Stora Konungen som källa och garant för fred och välstånd. Den arameiska "Berättelsen om 

Ahiqar", en populär kollektion av visdomsord, samlade under den neo-assyriska perioden och accepterade av det 

assyriska kungliga hovet, prisade fruktan för Gud och Konung såsom den högsta moraliska dygd och fortsatte att 

stärka befolkningens assyriska identitet. Achaemeniderna som själva var assyriniserade kände inget behov av att 

förändra existerande realiteter. Sålunda gick allting sin gilla gång. Imperial- arameiska fortsatte att vara imperiets 

lingua franca, den arameiska skriften- som nu kallades for assyrisk skrift- var det dagliga skrivsättet, lokala religioner 

och riter tolererades och det legala systemet, kalender och imperiets standarder, som assyrierna infört, förblev i kraft 

överallt. De 210 åren av achaemenid-imperiets herravälde hjälpte således till att bevara den arameisktalande 

befolkningens assyriska identitet. Även om tiderna av assyriskt herravälde var över, satrapi av A.ura behöll Assyrien 

på kartan som en politisk enhet och dess invånare som assyrier i samtida världs ögon. Paradoxalt nog, perioden av 

massaker och förföljelse som följde efter Ninives fall tycks ha stärkt deras nationella och etniska identitet. 

Babyloniens sista kung, Nabonidus, som var av assyrisk börd, återgick till assyrisk kunglig titulatur och stil i sina 

inskriptioner och öppet gynnade assyrisk kultur och religion, tydligen som en chauvinistisk reaktion gentemot den 

kaldeiska dynastin, från vilken han hade tillskansat sig 

makten. Inte att undra på att de grekiska historikerna Herodotos och Xenophon kommer ihåg honom som en assyrisk 

konung. 

3.3 Assyrisk identitet under hellenistisk och romersk tid 

Under Alexander den stores efterföljare blev Assyrien maktbasen för det seleukidiska imperiet, som, när det var som 

störst, täckte ungefär samma areal som det assyriska imperiet tidigare hade gjort. Även om de seleukidiska kungarna 

förde en aktiv helleniseringspolitik och fäste stor vikt vid sitt makedoniska ursprung, tillägnade de sig achaemenid-

imperiets administrativa metoder och på det hela taget respekterade lokala traditioner, och i sinom tid började även de 

ofrånkomligen att anpassa sig. I ögonen av samtida medmänniskor var deras kungadöme en fortsättning av det 

assyriska imperiet. Det kallas "Assyria" (Ašur) i Dödahavsrullarna och i babylonisk Talmud, och "assyriernas 

kungadöme" (Assuríon basileía) i judarnas historia av Josephus. När det seleukidiska imperiet föll sönder i slutet av 

andra seklet f. Kr, förenades dess västra rest med Rom, medan flera halvt självständiga kungadömen av klar assyrisk 

identitet (Osrhoene, Adiabene, Hatra, Assur) återfanns i öst under Partiens herravälde. Dessa kungadömen bevarade 

assyriska kulturella och religiösa traditioner men var även mottagliga för kristendom, vars centrala ideer var 

fullkomligt i linje med centrala trossatser i assyrisk religion och ideologi, och som uppfattades egentligen som 

assyriska på grund av det arameiska släktskapet med Jesus och lärjungarna. Den romerska västra delen bevarade 

likaledes de assyriska traditionerna och assyrisk religion levde kvar vid sidan om kristendomen i alla större städer 

långt in i antiken. Under första seklet e. Kr., identifierade två prominenta författare från romerska Syrien, Lucianus 

och Tatianus, hedning respektive kristen, demonstrativt sig själva soma ssyrier (Assúrios). Denna identifikation har 

allmänt misstolkats till att inte innebära något 

mera än att dessa författare var etniska syrier (i ordets moderna mening) som talade arameiska som sitt modersmål. 

Det är dock fullkomligt klart från sammanhanget att de speciellt refererade till sin medfödda identitet och sitt 

kulturella arv, vilket de stolt och utmanande framhöll som kontrast till den grekiska kulturen. Det arvet var assyriskt. 

Det är värt att poängtera att medan Assúrios i romersk tid kunde referera till en invånare av romerska provinsen av 

Syrien, ordet i grund och botten betydde "assyrisk" och ingenting annat. Inget "Syrien" i modern bemärkelse 

existerade i Antiken. I arameiska, partiska eller egyptiska källor från romersk period, är det romerska Syrien hela 

tiden och otvetydigt refererad till som "Assyrien". 
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4. Dagens assyriska identitet 

Från och med andra seklet e. Kr. anslöt sig allt större antal assyrier till kristendomen, även om den assyriska 

religionen fortfarande härskade på orter såsom Harran, i alla fall till nionde århundradet, i Mardin även ända till 

sjuttonhundratalet e. Kr. Den hängivna anslutningen till kristen tro från sena antiken till nutid har gjort kristendomen 

till en outplånlig del av assyrisk identitet, men den har också utsatt assyrierna för ändlösa förföljelser och massaker, 

först i händerna på romare, sedan i händerna på sassanidiska perser, och senast i händerna på araber, kurder och 

turkar. Dessa förföljelser och massaker har reducerat det totala antalet assyrier från en nation uppskattad till 20 

miljoner eller mer under antiken till väl under två miljoner idag. De har splittrat och decimerat den assyriska nationen, 

men de har också härdat dess identitet och hjälpt till att den överlevt genom årtusenden. Medan otaliga assyrier har 

tvingats byta identitet för att överleva, har andra hellre valt martyrskap än avsagt sin assyriska identitet och tro. 

Helgonbiografiska källor, sådana som Acta Martyrum visar att assyrierna av den partiska perioden var stolta över 

Assyriens ärorika förflutna, med många ädlingar spårande sina förfader till det assyriska kungahuset. Den 

nestorianska kyrkan hade kloster och stift överallt i det innersta Assyrien, inklusive Ninive i stiftet Atur, vilka 

chauvinistiskt hävdade lokal assyrisk identitet. Idag lever den assyriska nationen till stor del i förskingring, splittrad 

mellan rivaliserande kyrkor och politiska falanger. De olika gruppernas öden har gått olika vägar under seklen och 

deras kulturella identiteter har följaktligen ändrats. Assyrierna i väst har absorberat intryck från grekerna och 

assyrierna i öst från perserna. Ironiskt nog, som konsekvens av unionen med den katolska kyrkan under 1600-talet, 

identifierar nu mångamoderna assyrier, inkluderande invånarna av det gamla assyriska hemlandet kring Ninive, sig 

själva som "kaldeiska"- en term som för trehundra år sedan nog var synonym med "arameisk" men tyvärr är 

oåterkalleligen förenad med just den dynasti som förstörde Ninive och det assyriska imperiet! 

Splittrade, skingrade i exil och som krympande minoriteter utan fulla civila rättigheter i sina hemländer, är dagens 

assyrier i allvarlig fara att bli totalt assimilerade och utplånande. För att överleva som nation, måste de förenas under 

sina förfäders assyriska identitet. Det är den enda identitet som kan hjälpa dagens assyrier att övervinna skillnaderna 

dem emellan, hjälpa dem att återigen tala med en enda röst och fånga världens uppmärksamhet för att de skall återfå 

sin plats bland nationerna. 

Källa: www.auf.nu  Göteborg 27.3.2004 
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