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Grattis, 
Assyrien Kulturcenter (AKC), f d   
Bethnahrin Kulturföreningen (BKF), fyller tio år! 
 
Initiativet för att bilda en ny förening i området kom under 1996 från några ansvarsfulla föräldrar som 
inte var nöjda med de aktiviteter som drevs av de föreningar de var medlem hos. Första mötet 
förverkligades i Kärsbyskolans lokaler. Sen fortsatte diskussionerna i Verdandis lokaler i Fittja. Efter 
flera träffar kom ca 150 intresserade personer överens om att bilda en ny förening med namnet 
Bethnahrin Kulturföreningen i Botkyrka i slutet av april 1997 med följande mål: 
 
- Att skapa en välfungerande förening som har barn-, ungdoms- och kvinnoaktiviteter som 
 huvudintressen. 
- Att verka för jämlikhet mellan könen. 
- Att kunna aktivera så många medlemmar som möjligt. 
- Att använda demokratiska principer som grundpelare i hela verksamheten. 
- Att vara bra förebild för de andra föreningarna i området. 
- Att arbeta för assyriernas anpassning som aktiva medlemmar av  
- det svenska samhället. 
 
 
För att kunna förverkliga dessa mål kom medlemmarna redan från första 
dagen överens om att varken kortlek, som leder till passivitet och isolering, 
eller rökning, som orsakar miljö gifter och dålig hälsa, får förekomma i 
föreningens lokaler.  
 

 
Tio år har gått och föreningen 
fortsätter att utvecklas med 
sina stabila och bestämda 
steg framåt i sin breda  
verksamhet. Medlemsantalet ökar successivt (i snitt 
35 personer per år) och deras medverkande i 
beslutsprocessen har varit den största anledningen 
till att aktiviteterna utvidgats i stor utsträckning. I 
skrivande stund har AKC 504 medlemmar och en 
stor procent av dem är aktiva i någon form i 
verksamheten. Vad kan allt detta bero på? 
  
Det är medlemmarna själva som kommer med 
förslag på vilka aktiviteter man kan genomföra under 

kommande året, genom att medverka på en planeringshelg som äger rum under våren. Sedan 
förankras idéförslagen på presidiet möten som hålls en dag i varje vecka och är öppna för alla, 
oavsett om man är medlem eller inte. Det är därför det blir stor uppslutning på aktiviteterna. 
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Vad har AKC för verksamhet? 
 
I korthet kan vi nämna att föreningen drivit bl.a. 
följande aktiviteter under sin existens: 
Sen tio år tillbaka har AKC haft musikskola för 
alla åldrar i olika instrument. I dag har föreningen 
35 elever med två duktiga lärare som driver 
verksamheten på ett proffsigt sätt. Sommarläger 
är en av föreningens mest eftertraktade aktiviteter 
bland barn och ungdomar. Cirka 40 barn i snitt 
har deltagit på våra populära sommarläger som 
AKC har organiserat i åtta år i rad. Språk- och 
dansundervisning, teaterverksamhet, matlagning, 
tygmålning, syverksamhet, datorutbildning, 
nattvandring, studiebesök, idrottstävlingar, 
samkvämar,  utflykter, teater- och biobesök, 
föreläsningar, assyriskt julbord, demonstrationer, 
deltagande i festivaler och andra gemensamma aktiviteter som planeras i området, Asharidu 
festivalen, aktiviteter för välgörenhet, dagcenter för äldre och massor med andra samhällsnyttiga 

aktiviteter som vi inte har nämnt här ovan har varit 
anledningen till att AKC blivit känt i hela Botkyrka 
kommun och många andra städer i Sverige. Det är 
därför så många högtuppsatta politiker och 
kulturpersonligheter som, Mona Salin, Jan Ove 
Karlsson, Pär Nuder, Katarina Berggren, Anneli 
Enochsson, Margareta Viklund, Nils Oskar 
Nilsson, Sven Volter, Elisabeth Korndahl med flera 
har valt att besöka vårt AKC i olika sammanhang. 
Det är därför AKC har fått kulturpriset i Botkyrka 
Kommun, priset för ‖Årets Förening‖ i tre år i rad 
av Assyriska Ungdomsförbundet samt många 
berömmelser från olika instanser. Det är därför 
AKC skrivit åtta verksamhetsrapporter i bokform 
på mellan 60 till 212 sidor vardera. Det är därför 

föreningen har ett välfungerande kansli med idag 6 anställda som sköter föreningens lokaler och 
administration dagligen. Det är därför många assyriska kända personligheter besöker AKC. Det är 
därför många assyriska föreningar kommer till AKC  i utbildningssyfte samt för erfarenhetsutbyte. Det 
är därför AKC har tagit stor plats i assyriska mediekanaler. Sist men inte minst, att de assyriska 
politiska partierna har bildat en politisk front och tagit historiskt beslut om att kräva en autonomi för 
assyrierna i Iraq i AKC’s lokaler är inte utan anledning.  
 

Varför har vi lyckats så bra på 
kort tid? 

 
För att: 
- vi har en välfungerande organisation med ett 
starkt kansli och en verksamhet som drivs av en 
vilja av ständig utveckling och  förnyelse. 
- demokratin är grunden för vår organisation. 
- vi inte styrs av något politiskt monopol. 
- vår verksamhet är riktad till alla ålderskategorier. 
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- vi har mycket duktiga och engagerade 
medlemmar som är kreativa och stödjer 
föreningen i  alla odds. 
- vi prioriterar våra medlemmars intressen. 
- vi har stor erfarenhet i baggaget när det gäller 
hur en förening fungerar. 
- vi har använt föreningen som en skola och ett 
hem för våra medlemmar. 
- värdegrunderna i AKC är baserade på 
demokrati, ömsesidig respekt, ansvarstagande, 
jämställdhet, vilja att samarbeta och 
delaktighet. 
 
Alla organisationer, partier, föreningar och 
grupper som följer ovanstående punkter 
kommer med stor säkerhet att lyckas. 
 

            Vad har vi för visioner 
                                                      i framtiden? 

 
-  Att AKC fortsätter sin verksamhet i samma takt 
med demokrati och jämställdhet som grunder. 
- Att föreningen blir ett lärcentrum för andra 
föreningar i utbildningssyfte. 
- Att väcka lobbyverksamhet i den svenska 
politiska arenan för att stötta assyriernas strävan 
efter autonomi i hemlandet. 
- Att jobba aktivt för erkännandet av ‖Seyfo‖ 
(Svärdets år) här i Sverige och i resten av 
världen. 
- Att föreningsverksamheten utvecklas i Botkyrka 
Kommun och att den får tillräckliga resurser för 
att kunna hjälpa till att förebygga brott och 

                                                                            
kriminalitet i vårt samhälle. 

          - Att utveckla ett äldreboende för assyriskt 
          talande. 

Slutord 
Jag har haft äran att få vara med under föreningens hela fantastiska utveckling sedan starten 1997. 
Jag har sett hur målinriktade aktiviteter kontinuerligt dykt upp, den ena efter den andra. För det mesta 
med mycket gott resultat. Jag har upplevt väldigt fina och oförglömliga stunder som satt spår i 
ryggmärgen hos oss alla medlemmar. Aldrig har jag tvekat eller ångrat att vi har bildat en sådan fin 
förening. Jag är stolt över det vi har presterat tillsammans under alla dessa underbara tio år. Därför 
vill jag passa på och tacka medarbetare, samarbetsorganisationer samt Botkyrka Kommun som varit 
ett stort stöd under vår utveckling. Ett speciellt tack vill jag framföra till föreningens fantastiska 
medlemmar, huvudstyrelser och sektioner genom åren. Min förhoppning är att AKC lever 
flerdecennier framöver med värdefulla satsningar i samhällsutvecklingen. 
 
Grattis, än en gång, på 10-årsdagen och god fortsättning.  
 
Ett fyrfaldigt leve AKC! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! 
Aziz Poli 
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Den 19 oktober 2006 upptäcktes en 
massgrav i byn Dara, utanför Nusaybin, 
sydöstra Turkiet. Enligt historikern David 
Gaunt det rör sig om en grav tillhörande 
assyrier och armenier  från 1915 då de 
massmördades. 

 

 

   

    
     

         Årskrönika 
 
Av: Afram Yakoub 

 

Vilket år! 
Jag vill inte skryta men jag verkar ha fått rätt. Den assyriska rörelsen rör 
på sig mer och mer. Det händer fler saker, fler och fler människor runtom 
i världen får veta vilka assyrierna är och vi uppnår mer och mer. Här 
kommer en lista på de viktigaste assyriska händelserna under 2006. 

 
Assyrien återuppstår? 

 
2006 blev året då frågan om assyrisk autonomi i Assyrien 
har hamnat på dagordningen. Så många artiklar, möten, 
program och frågor har handlat om assyrisk autonomi! 
Frågan är nu uppe på den assyriska dagordningen och det 
arbetas frenetiskt för att frågan även ska finnas på 
stormakternas dagordning. Håll  tummarna…eller nej 
förresten, håll inga tummar…låt era tummar o fingrar o 
huvuden arbeta istället för at Assyrien blir åter verklighet. 
Vårt folk har redan tillräckligt många tummar som inte gör 
nånting.  
 

 
Seyfo blir allt större 
Här har det verkligen hänt grejer. Sedan länge har 
armenierna velat ha patent på folkmorden under första 
världskriget men genom assyriernas outtröttliga arbete 
har vi lyckats sätta oss i respekt hos dom. Nu nämner 
armenierna alltmer att även assyrierna utsattes för ett 
folkmord.  

 
Professor David Gaunt kom ut med sin bok om Seyfo, 
något som har höjt frågan väldigt mycket. Södertälje 
kommun tog beslut om att resa ett minnesmonument 
över Seyfo offren, förhoppningsvis är det klart 2007. 
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Sen får vi inte glömma Besim Aydins roman om Seyfo, Med döden som skugga.  
 

Assyrier i valet 
Jag vet inte om det här klassas 
som integration, men bra är 
det i alla fall. Under dom 
allmänna valen under 2006 
kandiderade cirka 180 assyrier 
till poster i kommuner, 
landsting och Riksdag. Långt 
ifrån alla kom in men hel del 
blev det i alla fall. Två assyrier 
finns nu för första gången i 
Riksdagen, Yilmaz Kerimo och 
Ibrahim Baylan. Ett litet steg 
för Sverige, ett stort kliv för 
assyrierna… 

 
Assyrierna tar ton 
Äntligen hade det hänt. Sveriges assyrier sa ifrån. Vi ifrågasätter tv-avgiften så länge SVT och SR 
fortsätter ignorera vad som pågår mot assyrierna i Irak, sa Assyriska riksförbundet och drog igång en 
debatt. Och det funkade, media ökade faktiskt sin rapportering om assyrierna och man erkände att 
man tidigare rapporterat för lite. Go ARS! 
 

 
AFF landar hårt 
Vårt kära fotbollslag klarade sig dåligt. Nu är vi där vi är, division 1. Men med en ny fräsch styrelse 
hoppas vi på att AFF kommer tillbaka och dribblar av allt o alla. Ser så mycket fram emot säsong 
2007. 
 

 
 
 

www.hujada.com  
Om du inte redan har blivit beroende så är det 
nog fel på dig. Assyriska riksförbundet tog ett 
beslut och det blev riktigt bra. Tidningen Hujådå 
på nätet www.hujada.com har snabbt blivit en 
samlingspunkt för assyrier på nätet. Antalet 
läsare stiger stadigt och vi lär se en nättidning 
som bara blir vassare och vassare.  
 

Guldpalmen  
Nuri Kino vann guldpalmen i Hollywood för 
dokumentären om Assyriska FF. Fattar ni hur 
stort det är? Själv tror jag att det är ett tecken 
om bättre tider för oss assyrier snart. Gäller 
bara o hålla ut… 

http://www.hujada.com/
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Målsättning 
AKC har förbundit sig att följa de av ARS antagna stadgar för sina medlemsföreningar 
då AKC blev godkänd som medlem hos ARS den 23 mars 2002. Följande är AKC´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 
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Presidiemöten på måndagar har 
alltid varit föreningens drivande 

kraft 

§ att 
hålla förmedla kontakt med myndigheter som assyrierna kommer i kontakt med. 

*Styrelsemedlemmar 
har varit följande personer efter konstituerandet: 
 
Aziz Poli                        ordförande 
George Baryawno          v. ordförande 
Afram Yakoub               sekreterare  
Shabo Saldamli             kassör 
Yildiz Kerimo                  ledamot 
Fehime Poli                    ledamot 
 
** Årsmötet beslutade att en representant från varje sektion har rätt att närvara vid styrelsemöten och 
ha rösträtt. 
** Enligt dispens från Assyriska riksförbundet i Sverige har styrelsen två års mandatperiod t.o.m. 
mars 2007. 
 

*Revisorer: Nurten Haddad, Behiye Poli ordinarie och Aghnatios Soma suppleant. 

*Valkommitte: Murat Poli, Seman Kahlaji och Edvart Kerimo. 

*Styrelsemöten: styrelsen har under 

verksamhetsåret 2006 hållit 8 protokollförda möten. 
*Presidiemöten: Medlemmarna har under ledning 

av styrelsen haft 45 presidiemöten. Mötena är på 
måndagar och alla är välkomna att vara med. 

*Personal: föreningen har under år 2006 haft 5, 5 

tjänster med lönebidrag.  Fr.o.m. 1 september anställdes 
ytterligare en halvtidsanställd för att ansvara för praktiska 
arbetsuppgifter för projektet Dagcentret Dawmo. 

*Medlemsantal: antalet medlemmar har ökat med 

27 personer till 493 

*Antal sammankomster under 2006: 
Totalt antal sammankomster/tillfällen samt deltagarbesök 
Total sammankomster utan åldersgräns:    1 746 st.  
Total deltagarbesök utan åldersgräns:  18 022 st. 
Total deltagarbesök för åldrarna   3 – 18:  10 981 st. 
.  
Sammankomster för  åldrarna      3 – 18:    1 253 st. 
Sammankomster för åldrarna över 19 år:    1 462 st. 
 

Dialogträff med Botkyrka politiker 
 
Den 28 oktober 2006 var det dags för  den årliga dialogträffen. De föreningar som får mer än 75 000 kr. i 
föreningsbidrag får under oktober träffa politiker och berätta hur innevarande året varit och berätta om hur 
föreningen tänkt att planera kommande årets verksamhet. Denna träff är avgörande för politikernas bedömning 
av föreningsbidrag för kommande året. 
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AKC representerades av Aziz Poli (ordförande), NahrinHawsho (ordförande för ungdomssektion), Afram 
Yakoub (sekreterare), Bahiye Poli (Kvinnosektion) och George Baryawno (v. ordförande. 
Politikerna var imponerad av den dokumenterade informationen de fick av AKC representanter. 
 

Föreningsbidrag för 2007 
 
Kultur- och fritidsnämnden har på nämndsammanträdet den 11 december 2006 fastställt föreningsbidragen för 
verksamhetsåret 2007. Kommunen motiverar beslutet enligt följande: 
”Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har fått en höjning av bidraget (till 220.000 kr.) jämfört med föregående år 
(170.000 kr.) Detta med anledning att föreningen ökar sin verksamhet och har vitsordad bra verksamhet. Dock 
bör påpekas att Assyrien Kulturcenter har höjt egenfinansiering”. 

 

AKC:s bidrag från kommunen de senaste 4 åren: 
För år 2004= 110.000 kr. År 2005= 150.000 kr. År 2006= 170.000 kr. År 2007= 220.000 kr. 
 

 
Historiskt årsmöte:  

BKF blir AKC 
 

Söndagen den 12 mars 2006 höll BKF sitt 

ordinarie årsmöte. Trots styrelsens mandatperiod är 
fram till mars nästa år, har styrelsen rapporterat om 
de genomförda aktiviteterna under 2005 genom att 
framställa en omfattande verksamhetsrapport om 
212 sidor. Detta är tredje året i rad där styrelsen 
skriver en så omfattande rapport som berättar om 
föreningens framgångsrika verksamhet som 
uppskattas av så väl assyriska som svenska 
organisationer. 
Ninos Garis som valdes till mötesordförande skötte 

sin uppgift på ett bra sätt - tack vare sin mjuka sätt 
att föra ordet samt den respekt man har för honom 
inom BKF. 
På dagordningen fanns Feyyaz Kerimo, 
viceordförande för ARS – informerade om Hujådå tidningens framtid där han betonade vikten att börja 
framställa tidningen på webben så att läsarna får möjlighet att läsa bl.a. aktuella nyheter. Naturligtvis kommer 
Hujådå även i fortsättningen att ges ut i pappersform dock ev. som kvartalstidning. Det är många förslag som 
diskuteras och under ARS årsmöte under april i år kommer man att besluta om hur Hujådås framtid kommer att 
se ut. 
 
Styrelseordförande Aziz poli berättade kort om de aktiviteter som föreningen har genomfört och sedan 
hänvisade medlemmarna att gå igenom verksamhetsrapporten som innehåller detaljer om verksamheten.  
George Baryawno, viceordförande och kansliansvarig har rapporterat om ekonomin och hur den förvaltades. 
Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2005. 
 
Vad som gör detta mötet historiskt är att, bland de förslag som fanns i dagordningen var att man skulle ändra 
föreningens namn. Det fanns två förslag: att föreningen skulle heta Assyrien Bethnahrin Kulturcenter i 
Botkyrka, det andra förslaget: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. Majoriteten valde det andra förslaget. Detta 
innebär att det gamla namnet förblir en historia och fr.o.m. den 12 mars i år heter föreningen ASSYRIEN 
KULTURCENTER I BOTKYRKA med förkortning AKC.  
De närmaste dagarna kommer styrelsen att anmäla namnändringen hos berörda myndigheter, medlemmar och 
alla organisationer som har samarbete och kontakt med föreningen. Dock kommer detta att några veckor innan 
man slutför ändringen. 

Fr. v. Afram Yakoub, Ninos Garis, Aziz 

Poli och Feyyaz Kerimo 



 

 12 

Yilmaz Kerimo som också gästade hos AKC 
hedrades genom att få sitta bredvid 
Finansministern och värda honom. 

 
Ninos Garis tackade för sig och över den fina stämningen som rådde under mötet och förklarade årsmötet 
avslutat. 

 

 

Finansministern Pär Nuder  besökte AKC 
 

Tisdagen den 18 april 2006 kl. 16.00 besökte finansministern 
Pär Nuder Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. Besöket som 
varade ca. en timme var intressant av många synpunkter. 
 
Beskedet från Socialdemokraterna i Botkyrka om att Finans- 
ministern skulle besöka AKC kom ganska sent i förra veckan. 
Det gällde att hinna informera medlemmarna om besöket och 
att locka så många som möjligt. Eftersom besöket skulle ske 
på en vardag klockan 16.00 skulle för många vara svårt att 
hinna komma ifrån sina jobb. Trots det, antalet närvarande 
var över 40 personer. Vad som var glädjande är antalet 
ungdomar som var närvarande. 
 
Den välbevakade ministern anlände till lokalen 25 minuter 
sent då han hade fastnat i en presskonferens innan. 
 
Yilmaz Kerimo som också gästade hos AKC hedrades genom 
att få sitta bredvid Finansministern och värda honom.  
 
 
Å föreningens vägnar hälsade Yilmaz Kerimo Pär Nuder 

välkommen till AKC och överlämnade ordet till 
honom som började informera om 
budgetpropositionen för nästa år och den positiva 
bilden om Sveriges ekonomi i allmänhet.  
Efter en halvtimmes information fick man ställa 
frågor. De frågor som ställdes handlade mest om 
assyriernas utsatta situation. Sveriges bistånd till 
Irak och assyrierna där, pengar till forskning av 
folkmordet på assyrier, vikten av att assyrierna får 
frizon i Irak, ekonomiska stödet till föreningar var 
några av de viktiga frågor som ministern fick 
besvara. Därefter tackade ministern för sig och 
beklagade över att han måste iväg till nästa plats i 

Botkyrka. 
 
AKC ordförande Aziz Poli och Yildiz Kerimo från 
styrelsen överlämnade blommor, föreningens 
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Några deltagare efter konferensavslut 

verksamhetsrapport för senaste två åren samt Gabriella Yonans ‖Den glömda förintelsen‖ boken som 
present till ministern. Han tackade AKC för gästvänligheten och tog emot presenterna.   
 
Det är AKC:s förhoppning att 
ministerns besök förblir en fördel för 
vårt folk. 
 
 
 

Assyrien 
Kulturcenters 

konferens om EU 
gick hem 

 
Under lördagen den 26 augusti 2006 
anordnade Assyrien kulturcenter en 
heldags konferens om den Europeiska 
Unionen (EU) för intresserade 
medlemmar. Konferensen fick stöd av 
kommittén för EU – Debatt. Nära 40 
personer kom för att lära sig mer om 
hur EU fungerar och hur unionen 
påverkar oss dom svenskar och som 
assyrier.  
 
Den första talaren i ämnet var Ninos Garis som presenterade en översikt över EU’s historia och 
nuvarande sammansättning. Med hjälp av en praktisk PowerPoint presentation fick lyssnarna följa med i 
berättelsen om EU:s födelse. Nästa talare, Afram Yakoub, talade om hur EU påverkar oss i Sverige och 
hur vi som assyrier kan rikta oss direkt till de olika EU institutionerna i vissa frågor.  

 
Efter det andra föredraget inleddes en livlig och 
givande diskussion om EU och vilka möjligheter 
som finns att ta tillvara på. Till slut fick man avbryta 
diskussionen då maten hade serverats. 
 
Den tredje talaren var Olle Wiberg (jurist) från 
Assyriska Kaldeiska Syrianska organisationen 
(ACSA). Olle berättade om Köpenhamnskriterierna 
och hur långt Turkiet har hunnit med att uppfylla 
dom. Tyvärr konstaterade alla i rummet, inklusive 
Olle, att Turkiet ännu inte gjort tillräckligt för att 
uppfylla kraven på mänskliga rättigheter och 
minoritetsskydd.  
 

I slutet av träffen fick även två representanter från 
Assyriska ungdoms- förbundet Enkido Poli och 
Ninib Aydin) träda fram och berätta om deras 

intryck från deras färska resa i Turkiet. De visade bilder på olika assyriska områden och byar och 
berättade att det återstår många problem i sydöstra delen av Turkiet, som kallas för Turabdin i  Assyrien. 
De betonade viken av att assyrierna i Sverige engagerar sig för dom kvarvarande assyriernas välmående 
och utveckling. 
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Konferensdeltagare lyssnar med stort intresse 

på Ninos Garis 

 
Dagen avslutades med en stor gruppdiskussion om vad man kunde göra för Assyrien och det kom många 
olika förslag. Nu gäller det för svenska myndigheter att stå sida vid sida med assyrierna för att Turkiet ska 
bli mer humant för de olika folken som bor där. 
 
Afram Yakoub 
 
 

 
”Knappt några förbättringar i 

Turkiet” 
 
SVERIGE Enligt juristen Olle Wiberg, en av 
personerna bakom ACSA - Assyrian Chaldean 
Syriac Association, har Turkiet inte gjort särskilt 
mycket för att uppfylla Köpenhamnskriterierna som 
innehåller krav på respekt för mänskliga rättigheter 
och minoriteter. 
 
– I Turkiet är man van vid att uppfylla alla krav på 
papperet men att sedan fortsätta som man alltid 
har gjort, säger Wiberg och pekar på det gångna århundradet då Turkiet flera gånger skrivit under avtal 
om respekt för mänskliga rättigheter men aldrig brytt sig om att uppfylla dem. 
  
Enligt Olle Wiberg finns tre tänkbara framtidsscenarier med Turkiets EU kandidatur. Det första scenariot 
innebär att EU till slut låter Turkiet slinka in i unionen trots att landet inte uppfyller kraven på mänskliga 
rättigheter eftersom EU enbart tänker på de framtida ekonomiska fördelarna. 

 
Det andra scenariot är att Turkiet får till slut nöja sig med 
ett privilegierat partnerskap istället för fullvärdigt 
medlemskap eftersom landet inte uppfyller 
Köpenhamnskriterierna. Det tredje scenariot, som enligt 
Wiberg verkar minst troligt, är att Turkiet uppfyller kraven 
på mänskliga rättigheter fullt ut och får därefter bli en 
fullvärdig EU medlem.  
 
Samtidigt menar Olle Wiberg att Turkiet blir allt känsligare 
för olika krav ju närmare landet kommer ett EU 
medlemskap. Därför ser han gärna att assyrierna fortsätter 

kräva ett erkännande för det assyriska folkmordet, Seyfo [Svärdets år], och för assyriernas rättigheter 
som ursprungsbefolkning i Turkiet. 

- För att det ska lyckas krävs att assyrierna organiserar sig ännu bättre och jobbar hårdare med dessa 
frågor, avslutar Wiberg.  

Besök www.acsa.nu för mer information. ACSA är en intresse organisation som arbetar med frågor som 
rör Turkiets EU medlemskap och behandlingen av Assyrierna i Turkiet. 
 
Afram Barryakoub – Redaktionen 
Ur:www.hujada.com 2006.08.30 
 
 

Olle Wiberg är mycket tveksam till 
Turkiets vilja att fullfölja reformerna i 

praktiken. 
 (Foto: Afram Baryakoub) 

http://www.acsa.nu/
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Planeringskonferensen var både rolig och givande. Översta bilden: kvinnosektionen 
diskuterar och planerar sektionens verksamhet. Bilden t.v. – ungdomssektionen har det roligt 
medan de planerar sektionens verksamhet. Nedersta bilden t.h. en del av konferensdeltagarna 
som varit med i kryssningen. 

 

Planeringskonferens 
AKC höll sitt årliga planeringskonferensen i två etapper. 
Den första hölls i föreningens lokaler 24 september och 
den 29, 39 september avslutades i en båtresa till Åbo. 
  
Under konferensen närvarade 32 personer från 
föreningens alla sektioner och arbetade fram en 
verksamhetsprogram till år 2007/2008. AKC bidrog med 
hälften av båtresa kostnader.  
 
 

 
 

Bidrag till olika instanser 
 
Under verksamhetsåret har AKC bidragit ekonomisk till olika ändamål enligt följande: 
 
2006-04-10, Köpt 6 st. lotter å 600 kr. i form av stöd till Deyrul Zafaran klostret i sydöstra Turkiet – 
Mardin. 
2006-08-01,bidrag  2000 kr.  till Deyrul Zafaran klostret för ombyggnad av fotbollsplan för sina studenter. 
2006-06-23, 5000 kr. till Mesopotamiska Kulturföreningen i Linköping med anledning av inköp av egna 
lokaler. 
2006-10-27, 5000 kr. till assyriska flyktingar i Irak. Bidraget betalades till Assurföreningen i Fittja då de 
har startat en kampanj till förmån för flyktingarna i Irak. 
2006-11-02, 2000 kr. till Suroyo TV i samband med studiebesöket som gjordes via Dagcentret  Dawmo. 
 
Det totala bidraget till ovanangivna instanser uppgår till  17.600 kr. 
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Man kan säga att det är musikens inverkan, alltihop. Eller poesins. Eller den djupa, konstnärliga vänskap 
och lekfullhet som infinner sig, över alla gränser, när konstnärer möter konstnärer och sedan och inte 
minst en publik som önskar just detta, som längtat efter just detta. 
 
Det började i alla fall med ett möte mellan en assyrisk oudimprovisationsmästare och en svensk 
skådespelerska. Strax kallade hon på vänner; ‖ Kom och hör! Kom och lek!‖ 
Två andra skådespelare skyndade dem till mötes; Mousa Elias och Syster Ehlisabel mötte så Sven 
Wollter och Maria M. Johansson. 
 
Vi bytte texter och musik, som barn byter samlingsbilder eller älsklingsstenar. 
‖Om jag sjunger göteborgske Kent Andersson sång så här, hur spelar Du en assyrisk blues till det då?‖ 
‖Om jag läser Jaques Prévèrt så här, hur kompar Du mig då?‖ ‖ Hur skulle en assyrisk vind låta, efter 
Shakespeares epilog i Stormen?‖ ‖Finns det inte någon assyrisk poet tolkad till svenska?‖ Aha – då frågar 
vi om Gabriel Afram kan tänka sig att översätta sig till svenska‖. På detta vis har den afton vi nu har 
arrangerat, kommit fram. 
Den har varit på en resa mellan olika världar länge, länge och den färdas fortfarande. 
Först när vi mötte ER, Kära Publik, kom den sista och viktigaste delen av Resan; 
Gemenskapen! Kom och spisa en assyrisk slow-food buffé med oss, kryddad med några svenska  
tillbehör! ‖Det är med Fantasin Människan rör sig!‖ 
 
Då vi vet att Era kalendrar är välbokade, ville vi på detta sätt vara ute i god tid med att säga: 
Välkomna till oss den 14 oktober kl.  20.00 och tre timmar framåt! Välkommen att vara en av de 
utvalda till detta Pilotprojekt som vi sedan brokigt hoppas skall kunna möta många, många fler. 
Vår afton har en intimitet som gör att den inte passar på en scen. Vi äter först och sedan  spelar vi  
mitt ibland Er och Samtalar Tillsammans - den som vill, skall sägas, för det här är ett projekt om  
Frihet och var och en säger just så lite eller så mycket som hon eller han vill. 
 
Vi hälsar Er än en gång: Varmt Välkomna till Er Själva ! För, där Gemenskap råder, där är ett Fritt och 
Brokigt Hem. 

Ensemblen:  
Maria M. Johansson, Mousa Elias, Sven Wollter och Syster Ehlisabel 

och Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 
 

”Det finns en hemlighet som ingen kan röja, 
en hemlighet som överträffar varje mänsklig styrka. 

Den oändliga rymden som omger oss, är full av hemligheter och mysterier. 
Dessa oändliga hemligheter är fulla av hopp.” 

Gabriel Afram ur dikten ”Orörda källor” 
 
Datum: Lördag 14 oktober 2006 kl. 20.00  
Plats: Tomtberga vägen 16, 1 tr. Hallunda   
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Fr. v. Elisabeth Korndahl, Maria Juhansson, Mousa 
Elias och Sven Wolter möttes med stora applåder 

Gabriel Afram t.v. är  tillsammans med 

ensemblemedlemmar 

DJUPT OCH INNERLIGT VARMT  VÄLKOMNA! 
 
 
 

DEN GODA TANKENS 
KRAFT 

 
Viktoria Soma                         
teologistuderande, THS 
 
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 
anordnade en kulturafton med ovanligt 
inslag. En ensemble bestående av Sven 
Wollter, Maria Johansson, Elisabeth 
Korndahl och Mousa Elias framförde 
underhållning som var baserad på 
kulturella verk från Gilgamesh och 
Shakespeare till Trosell och Afram. En 
skådespel som framfördes på ett 
fantastiskt vackert sätt. 

 
Lördagen den 14 oktober 2006 var jag och 
min man bjudna på en minst sagt ovanlig 
kulturafton på Assyrien Kulturcenter i 
Botkyrka. 
Det var teater utan rekvisita, endast förenings lokalens lilla "talar" scen var den fasta punkten för själva 
spelandet. Ensemblen bestod av två kvinnor och två män, Musa Elias på Oud, Maria M Johansson, 
Elisabeth Korndahl och Sven Wollter. Maria och Elias hade sin fasta plats på scenen medan Elisabeht 
och Sven rörde sig fritt i lokalen, bland publiken. Alla var bohemiskt klädda och spelade många olika roller 
på ett fantastiskt vackert sätt. 

   
Rollspelet skiftade så snabbt att man fick en 
känsla av att inte riktigt hänga med i spelets 
regler. Det var kanske det som var meningen... 
Man fick sig ett smakprov för att sedan själv 
söka vidare och lära sig mera. 
 
Ja... Själva budskapet var ju: Frihet i den lilla 
individens liv, till att börja med. 
Själva manuset var ihopplockat ur kulturella 
verk över tiden, från Gilgamesh eposet, William 
Shakespeare,  Aino Trosell och Gabriel Aframs 
dikt verk. 
 
Kvällen började med intressanta möten mellan 
människor i en glad, nyfiken och väldigt trevligt 
anda, i föreningens lokaler. Det var en 
blandning av kulturmänniskor över många 
gränser som var inbjudna. Det var radiofolk, 
journalister, konstnärer, författare, skådespelare 
och många fler kulturellt aktiva kvinnor och män 
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som möttes och utbytte tankar och idéer denna afton. Det ska visst till möten över gränserna för att vi 
människor ska våga vara oss själva och umgås med varandra utan alla hämmande gränsdragningar vi 
annars gör i vardagen. 
 
Den fantastiska maten som alla aktiva kvinnorna i föreningen hade lagat och dukat fram på de två 
långborden var den allra bästa sammanförande länken i den gemenskap som vi alla har gjort möjligt 
denna underbara afton. Det jag minns mest från ensemblen är, fågeln i buren som längtade så innerligt 
efter att få bli fri och flyga högt uppe i det fria. Då hon inte släpptes ut och inte heller själv kunde ta sig 
loss ur buren, så använde hon sin fantasi: Fågeln bredde ut sina vingar i buren och flög upp i det fria med 
buren på sina inspärrade vingar. Fågeln frigjorde sig själv. Elisabeth Korndahl framförde detta stycke på 
ett levande och 
vackert sätt att den fortfarande får mig att tänka på den människa som vill göra sig fri från förtryck och 
hierarki. Vilken styrka har då inte människans fantasi att frigöra sig ur sitt arv som består av den sociala 
livssituation som hon har levt och fostrats i... 
 
Det var uppmuntrande och glädjande att se så många människor som är aktiva bevarare av vårt folks 
historiska och kulturella arv. All frigörelse börjar nog med en liten och obetydlig tanke som desperat vill 
komma till uttryck. Men eftersom den är så obetydlig och gör sig gällande i fel tid, så förvägras hon att bli 
klädd i ord. Istället trycks den ned i sin källa, om och om igen. Men tanken finns där och vägrar att dö bort 
utan att ha sett dagens ljus... När tiden är inne gör den sig påmind på nytt med en kraft som skulle kunna 
spränga alla gränser. Nu är bäraren, människan, av denna tanke tvungen att klä den i ord och uttala den i 
sammanhang där den kan påverka åhöraren på ett oförglömligt sätt. 
Nu talar jag naturligtvis om den goda tanken som leder till en frigörelse ur en mänskligt nedbrytande 
situation. Skulle jag tänka i dessa banor om jag bodde kvar i vårt forna hemland? Nej. Det skulle jag med 
all säkerhet inte göra eftersom jag och mänskligheten med mej behöver både kunskap och frid för att 
kunna tänka efter och sortera det goda från det onda. 
 
Norsborg 2006-10-18 
 
 

Assyrisk Julbord 

Julbord med assyriska rätter är tredje året i rad som anordnas av AKC. Detta börjar bli en AKC klassiker 
som har uppmärksammats av andra assyriska föreningar i Stockholms län och även i andra städer i 
Sverige.  
Årets Assyriska julbordet planerades till lördagen den 9 december 2006. Men slumpen visade sig att 
samma dag, hos flera andra assyriska föreningar också anordnades liknande aktivitet. Just av denna 
anledning, antalet besökande till årets julbord var inte lika många som gångna åren. Från AKC ledning är 
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man inte bekymrad över att man haft minskad besök. Det är viktigare att den fina traditionen som AKC 
har skapat åtföljs av andra föreningar. 
 
Årets julbord såg lika vackert som gångna åren – med de läckra rätter som var ca. 60-70 i antalet. Även 
barnen fick sitt eget julbord av samma rätter, dock fick man använda Botkyrka Folkhögskolans lokaler 
som ligger under AKC. 6-7 ungdomar från ungdomssektionen fick ansvara för att underhålla barnen. 
Både barnen och vuxna som besökte julbordet var nöjda.  
 
Så här skrev Meryem Abdulahad från Assyriska Kulturföreningen 
i Norrköping som tillsammans med tre personer hade besökt 
julbordet: 
 
TACK för senast, för den fina julbuffén och trevlig sällskap. Det är 
verkligen något att ta efter 
. 
PS tacka alla kockar!!! 2006-12-12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julfest med Jultomte – Mor Zokhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fredagen den 22 december 2006 arrangerades en julfest för 
medlemmar. Festen var innehållsrikt på många sätt. Habib 
Barsoum och Simon Polis skapandet av en jultomte i vagn 
som drogs av sjungande grupp barn var kvällens höjdpunkt. 
Jultomtens utdelning av klappar till barnen var den andra av 
barnen omtyckta gärning.. 
Ramtha Barsoums och jultomtens dikter satt extra krydda på 
kvällens fest. Även vuxna bjöds på kaffe och olika bakelser.  
Över 100 personer – barn och vuxna deltog i kvällens fest. 
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 Medlemsbladet 
 
En ut av de bästa 
informationskanaler som AKC 
har sedan flera år den månatliga 
informationsbladet. I början av 
varje månad framställs 
Informationsbladet som består 
av 3-4 sidor. Den innehåller 
information om regelbundna och 
aktiviteter för innevarande 
månad. Syftet är att informera 
medlemmarna i för väg vilka 
aktiviteter som är planerade i 
föreningen.  
 

Informationsbladet uppfyller många syften; förutom information om pågående aktiviteter, den ser till att 
medlemmarna uppdateras om föreningen, avståndet mellan medlemmar och styrelse och många andra 
funktioner. Den bidrar till ökningen av medlemmarnas engagemang i föreningen.  
 
Under verksamhetsåret har styrelsen framställt 11 nummer (juni-juli samma nummer). De medlemmar 
som har e-mail adress får informationsbladet via detta. De som saknar e-mail får det per post. Det är 
många ickemedlemmar som får information via e-mail.  
 
Styrelsen avser att fortsätta framställningen av informationsbladet även kommande åren. 
 
 
 
 

AKC Hemsidan 
 

www.bkf.se 
blir 

www.assyrien.se 
 
 
Föreningens hemsidan har existerat i 
många år. Den har uppfyllt många 
funktioner när det gäller 
marknadsföringen av föreningen inom 
många områden.  
 
I och med ändringen av föreningens 
namn sedan mars 2006 har vi uppdragit 
några medlemmar i föreningen att under ledning av Ninos Poli arbeta fram ett förslag för att byta 
nuvarande hemsidans ansikte och även skaffa de viktiga funktioner inom vissa områden för att tillgodose 
medlemmarnas behov på det bästa möjliga sättet. 
 
Det är styrelsens förhoppning att den nya hemsidan kommer under våren 2007 att vara färdig. 
 
 

http://www.bkf.se/
http://www.assyrien.se/
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Elias Zazi undervisar en av sina elever i Assyriska 

Kulturcenter i Botkyrka. Foto: hujada.com 

Eleverna fick visa vad de hade lärt sig vid  
avslutningsfesten den 3 juni 2006. 
Ackompanjerad av Mousa Elias 

  

Musikskolan som vill leverera 
ett band 

 
 
 

MUSIK Var tjugonde minut stampar en ny elev in i Assyrien kulturcenter i Botkyrka på 

tisdagar och onsdagar för en lektion med kompositören och musikläraren Elias Zazi. 
Målet är att eleverna går ihop och bildar ett band som fyller föreningens lokaler med ljuv 
musik i framtiden. 

Två dagar i veckan som musiklärare i 
Assyrien Kulturcenter och två dagar i 
Assyriska kulturföreningen i Södertälje 
vittnar om att Elias Zazi är en omtyckt 
musiklärare bland assyrier. Elias hade lärt 
ut musik för flera år sedan i de båda 
föreningarna men hade sedan lagt av då 
tiden blev alltför knapp. Men 
övertalningsförsöken samlade sig till en 
stark flod som forslade honom tillbaka till 
eleverna. Nu undervisar han åter i de båda 
föreningarna. I Assyrien Kulturcenter i 
Botkyrka har han femton elever i 
varierande åldrar. Gränsen för hur unga 

eleverna får vara går efter hur väl rumpan och stolen kommer överens, berättar han.  

– Jag brukar inte ta emot elever yngre än sju år 
för att de måste kunna sitta ordentligt och rakt i 
ryggen för att lära sig spela, annars går de 
första lektionerna åt att lära dem sitta, säger 
han vis av erfarenhet.  

Intresset var stort för musikkursen i Assyrien 
Kulturcenter och därför finns förutom Elias Zazi 
även musikern och sångaren Mousa Elias som 
lär ut. Tillsammans undervisar de runt 35 
elever. Kursen är inne på termin nummer två 
och Elias Zazi vill fortsätta flera terminer med 
att lära ut sitt livs passion. Samtidigt har han 
klara mål med vilken sorts undervisning han ger 

till eleverna. 

– Jag har gjort klart för alla att jag inte vill 
utbilda konsertpianister, och det här är viktigt, 
jag vill skapa och bibehålla musikintresset hos eleven, det viktigaste för mig är att mina elever inte 
tappar intresset, förklarar han och resonerar kring vad som behövs för att eleverna inte ska tappa 
intresset. 
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Fakta om Musikskolan 
 
Namn:   Nouri Eskanders Musikskolan 
Grundare:   Assyrien Kulturcenter i Botkyrka  
Grundat år:   oktober 2005 
Lärare:   Mousa Elias och Elias Zazi 
Antal elever:  ca. 35 st. 
Instrument:   Piano (Keyboard), Oud, Darbuka, Def, Trumma, fiol, Dahole,  
   Zurna. 
Mål:    att utveckla den assyriska musiken i föreningen genom att  
   undervisa elever i olika orientaliska och västerländska   
   instrument 

Ilona Dag (t.v.) tillsammans med Akadia 
Hawsho spelar ett stycke med Keyboard 
under avslutningsfesten. 

Axel Kerimo (t.h.) leder uppspelningen med 

sin Dahole. 

 

– De måste få bra grunder, det betyder att de ska 
kunna läsa noter. När de är äldre och kommer hem 
trötta efter jobbet, då ska de ta sitt instrument och 
spela i tio minuter och bara koppla av, sen kan 
fritiden börja, för musik är bland de få ämnen där 
man använder båda hjärnhalvorna samtidigt, det 
gör man nästan aldrig annars, därför får man ro när 
man spelar musik, säger Elias Zazi.  

I föreningen har man förhoppningar om att eleverna 
inte ska lära sig skapa vacker musik bara för att 
sedan dra sig hem och behålla njutningen för sig 
själva. Drömmen är att några elever går ihop och 
bildar ett musikband som kan uppträda under de 
många fester och arrangemang som föreningen 
anordnar varje år. Ännu syns inga konturer av ett 
band men ledningen i föreningen känner på sig att 
någonting kommer att hända.  

– Med två prisade musiker som lärare är det ingen 
fråga om ifall det blir ett band utan när, säger 
Assyrien Kulturcenters ordförande Aziz Poli och ger 
därmed uttryck för hela föreningens starka 
förhoppningar. 
 
Aram Barsom 
www.hujada.com, 2006-01-24 

 

Avslutningsfest 
Den 3 juni 2006 arrangerades avslutningsfest för 
musikelever. Under festen fick de flesta elever visa 
vad de har lärt sig. Många festdeltagare 
imponerades över elevernas kunskaper att ha lärt 
sig så mycket på så kort tid. 
Föreningen bjöd eleverna på middag. 
 

http://www.hujada.com/


 

 23 

Som ordförande är det ett förmån att få jobba med 
föreningens ungdomar. 

Bilden är tagen från ett styrelsemöte. 

 
 

Bethnahrin Hawsho 
Ordförande ungdomsstyrelsen 
 

Många varierande 
aktiviteter 

 
Det har blivit min tradition att ägna januari 
månaden till att skriva åt AKC’s 
verksamhetsrapport. I år ser jag med viss 
optimism att skriva och fatta mig kort om 
ungdomsverksamheten. I all 
ungdomsverksamhet i AKC möter man 
glädje, styrka och ett positivt engagemang. 
På så sätt har barn och ungdomar präglats 
mycket av AKC’s aktiviteter. 
 
Det gångna verksamhetsåret blomstrade för 
AKC’s ungdomsverksamhet. 
 

Verksamheten har varit väldigt berikande 
och aktiviteterna var och kommer alltid att 
vara åtråvärda. 13 ungdomar valdes till 
styrelse. (se förteckning över styrelsen 
nedan) Bara styrelsens ledamöter tyder på 
en riktig fullträff.  
 
Vi har försökt att variera aktiviteterna för ungdomarna i AKC. Det vill säga syftet med aktiviteterna är 
olika. Vissa aktiviteter är till för nöjen, där barnen får en chans att lära känna varandra och skapa 
gemenskap samt trygghet. Andra aktiviteter är kanske mindre roliga men ännu mer lärorika. Dessa kan 
vara seminarier, föreläsningar, studiecirklar, veckoslutskurser och läxhjälp. För att ungdomar skall 
kunna känna gemenskap med andra måste de först stärka sin personlighet och identitet. Detta 
åstadkommer man genom föreläsningar, veckoslutskurser och seminarier m.m. Vi har även lagt stor 
vikt på det assyriska språket. Med andra ord har föreningslivet gett oss oerhört mycket.  
 
Med full motivation tror jag att det bara kan bli bättre för AKC’s ungdomsverksamhet. Ett tag så 
somnade intresset in för ungdomarna, detta berodde på att man föredrog skolans fritidsgård framför 
föreningen. Detta har nu upphört, tack vare eldsjälar som lagt ner mycket tid på att bygga upp 
föreningen och spegla verkligheten för ungdomen. Idag blir vi allt fler och fler som deltar och engagerar 
sig i föreningslivet. Detta kan bara gynna oss framöver. För framtiden är inte vi, utan nästa generation. 
 
Som ordförande är det en förmån att få jobba med dessa ungdomar. Jag har belyst verksamheten och 
det är ingen konstighet att AKC ligger överst. Vi har de bästa i spetsen vad gäller praktik och teori. Här 
med vill jag passa på att tacka George Baryawno och Aziz Poli för deras uppmuntran och 
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engagemang. Ni har gett styrelsen otroligt mycket genom året. Tack vare det växande intresset har jag 
lärt mig en massa, jag har utvecklats som människa. Jag har utvecklat mina goda färdigheter och 
kunskaper kring ungdomen och tillsammans har vi stärkt vår identitet. Jag vill också tacka 
ungdomsstyrelsens förstärkning, utan er hade inte detta varit möjligt. Ensamma är vi svaga, men 
tillsammans blir vi starka! 
 

 
Årsmöte 
 
Den 28:e januari 2006 hade vi ungdomsstyrelsens 
årsmöte. Man höll mötet i föreningens lokaler. Det 
var cirka 20 personer som deltog i mötet och Sebrin 
Poli valdes till mötesordförande och Johan Eskender 
till sekreterare. Mötet inleddes på ett bra sätt då Dita 
Kleman och Bethnahrin Hawsho berättade om 
sektionens gångna årets verksamhet. 
 
Årsmötet valde en ny styrelse. Styrelsen höll sitt 
första möte den 31 /1-2006 och konstituerade sig 
enligt följande: 
 
 
Bethnahrin Hawsho, ordförande  
Melissa Hawsho, sekreterare  
Ledamöter:  
Sara Poli, Charbel Yakoub, Ninos Lahdo, Sebrin Poli, Johan Eskender, Naramsin Poli, Kinora 
Poli, Macide Turgay, Kinora Melkemichel, Gabriella Turgay, Kima Poli och Dita Kleman. 
 
Slutligen vill jag säga att tillsammans kommer vi att kämpa och stärka BKF:s ungdomsverksamhet och 
med stolthet kommer vi att blicka tillbaka för vi har gott om råg i ryggen. 

 
 
 

Genomförda aktiviteter 
 

Sammanställd av: 

Melisia Hawsho 
 
Inför hela året har ungdomsverksamheten på 
Assyrian Kulturcenter försökt anordna minst två 
aktiviteter per månad. Här nedan kommer ni 
detaljerat att se vad vi åstadkommit detta år. 
Förutom dessa aktiviteter har vi haft ‖spikade‖ 
aktiviteter varje veck  a och det är bland annat: 
- Dansträning: Barnen har haft dansträning varje 
söndag, under träningen deltar cirka 10-20 barn. 
Platsen för aktiviteten är AKC. 

- Möte: Ungdomssektionen har försökt hålla styrelsemöten vart annan vecka för att gå igenom 
‖genomförda aktiviteter‖ och planera inför ‖kommande aktiviteter‖.  
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BOWLING I Heron City 
 

Efterlängtan utav att spela bowling så var föreningens 
första aktivitet år 2006 för ungdomar mellan 13 och 
uppåt att äntligen bli av. Vi åkte den 11 februari 2006 för 
att bowla i Vårby gård men det fanns tyvärr det inga 
banor lediga, så vi testade med Heron City och det 
fungerade bra. Vi samlades utanför föreningen kl 17:00 
och därifrån gick vi tillsammans mot tunnelbanan för att 
påbörja ett nytt äventyr. Resan dit var spännande roligt. 
Det var första gången vi åkte iväg med den nya 
styrelsen och de nya ungdomarna. I tunnelbanan fanns 
det mycket skratt och roliga historier. När vi väl kom 
fram till Skärholmen så sprang vi mot bussen för att inte 
missa 173: an, men vi visste inte att den åkte runt halva 
Kungens Kurva. Med tunga andetag satt vi oss på 

säterna och fortsatte vår roliga resa. 
När vi gick in på Spinner’s så satt Johan, Kinora och Sebrin där och väntade på oss. Vi bokade fyra 
banor med fem spelare och spelet sattes igång. Det var mixade lag, så killar och tjejer spelade med 
varandra i lag. Efter att vi spelade någon timme började det kurra i allas magar, så vi bestämde oss för 
att ta rulltrapporna en våning upp till restaurangerna. Vi åt oss mätta och gick mot bussen återigen. Vi 
klev på och det roliga började igen. Det blev lite strul med spärrvakten i tunnelbanan eftersom 
busschauffören stämplade fel ‖zon‖ på remsorna, men det löste sig till slut och alla hade roligt på väg 
hem igen. 
Vi kom till föreningen och vi bestämde oss för att kolla på film. Utan att vi visste så hade Naramsin 
redan hyrt en film åt oss. Vi satt i Ungdomsrummet och kollade på The Island. Dita och Sara var 
tvungna att gå, så Naramsin, Johan och Kashir hade ansvaret för ungdomarna. När allting tog slut så 
städade ledarna och alla åkte hem. Naramsin och Johan larmade föreningen och åkte hem dom också. 
Dagen blev lyckad och rolig och vi hoppas att vi ser er på nästa aktivitet. 
 
Sara Poli, Kinora Malkemichel och Johan Eskander 
Ungdomsstyrelsen, 2006-02-11  
 
 

Skridskoåkning 

Dagen började med att vi samlades 13.00 den 28 februari 2006  i 
föreningen. Det kom 13 Personer, vi väntade fram till 13.30 på de 
som eventuellt skulle komma, med hjälp av 3 föräldrar och 
ansvariga gick vi tillsammans till Maxihallen (ishall) i brunna IP.  

Alla åkte fram till klockan 14.00-15.30. 

Man skulle ta med sig egen utrustning men alla hade inte, så vi 
fick låna av varandra. 

Det gick bra, men sen började vi frysa om tårna, så vi gick därifrån 
klockan 15.30 till föreningen, Därifrån åkte alla hem,  

Sebrin poli, Kinora poli, Sara poli 
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Ungdomar på Biokväll 

 
 
 

Simning Storvreten 
2006-01-18 (från 7 år), det var ungefär 12 barn 
deltog under aktiviteten 
 
 

Filmvisning 
Februari, på AKC (från 8 år), det var 8 barn 
deltog under aktiviteten 
 
Shahro  

 
Februari, (från 13 år) på AKC, det var 20 barn 

som deltog under aktiviteten 
  

 

Familjedag 
 
2006-03-25, Tillsammans med barn och föräldrar kunde ungdomssektionen anordna ‖våffeldagen‖ i 
AKC, 35 personer deltog under aktiviteten. 

 
 

”Dawqe” Dag med familjen 
 

2006-04-02, Tillsammans med barn och föräldrar 
kunde ungdomssektionen anordna den Assyriska 
uppfattningen av ‖våffeldagen‖ och det blev 
‖Dawke-dagen‖ i AKC , 40 personer deltog under 
aktiviteten. 
 

 

Teater 
 
Maj, 3 gånger i veckan har barnen tränat teater. 
Syftet med träningen var att barnen så 
småningom skulle uppträda under AUF’s 10 års 
jubileum i Södertälje den 6/5 . Det var 13 barn 
som deltog.  
Teatersketchen visades som planerat under 
AUF:s jubileum den 6 maj 2006.  
 

Nedan följer manuset till teatersketchen: 
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Teaterhjältarna 

Hawara hawara lajko matina! 

Manus: Bethnahrin Hawsho 

Kortfattat: Familjen är samlad hemma. Det är dags 

för middag. Mamman står i köket och förbereder 

middagen, medan pappan sitter vid köksbordet och 

läser tidningen. 

Sebrim Poli: (Presentation)  ´´Mo hudro 

d’Assyrian Kulturcenter kittlan mesrahto kritho 

ama naime. Kimminalin bsheino am qushkafo.´´ 

Macide Turgay:  (Mamma)  ´´Barsumo Kit kahve 

hadirto, miljalloch?´´ 

Tobil Poli:  (Pappa)   ´´Hama mlejli b’cher 

didich´´ 

Macide:    ´´Barsumo michkil 

      kubhit o bassro? Rezå jä burgul?´´ 

Tobil:    ´´Rafka khut kruhmit, o mede kole d’kesejmit ktove pirlanta´´ 

Macide:   ´´Idahat lk’forek aloch, Machejill lajatomejdoch. Fajesh lk’mukdur   

        3alejje.´´ 

Tobil:    ´´Weij Ninos toch larke abri´´ 

Arim Salci: (Son)    ´´Min kibhet ba? Låt mig va! Jag tittar på Big Brother! 

Tobil:    ´´Inackla emoch dumoloch mede msanitt’jo!´´ 

Arim:    ´´Asso ba, vad säger du för något? Jag förstår inte? 

Akadia Hawsho: (Dotter)  ´´Ninos, zoch zoch innan han blir förbannad!´´ 

Ilona Dag: (Dotter)  ´´Aa, jag orkar inte höra hans putt o putt´´ 

Tobil:     ´´Na3ime, m3aweno emejchon! Odo Izla tich lärke chaifo!´´ 

Kinora Poli: (Dotter)  ´´Ufft, måste du alltid dummit ichmi? Förresten mina kompisar skall   

          komma över´´ 

Macide:   ´´Min sejmina ba´na3imani? Chabro suryoyo dummit k’musgoli lejt,   

          fachrina!´´ 

(Någon knackar på dörren) 

Sara Poli: (Kompis)  ´´Ahlaan bi Izla zano larwal?  

Axel Kerimo: (Kompis)  ´´ aaaa det är värsta draget i centrum! 

Sara: (Kompis)   ´´ Föresten haru sett mina nya jeans, snygga va? Ammaa du måste   

             lukta på den nya gucci parfymen! 

Axel: (Kompis)   ´´ Ni också! Orka lyssna på er! Tjejsnack (typiskt). Ninos jalla skynda   

             på! Alla är där! Hela gänget väntar! 

Kinora Melkemichel: (Kompis) ́ ´ haha vi hade fett kul i heron city förra veckan, visst? 

(Alla barnen):    ´´ AAAAA LÄTTTTT!!!!!´´ 
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Axel: (Kompis)   ´´ Glöm inte caash, vi ska på Assyriska Och Djurgården matchen!!! 

Akadia (Kompis)  ´´ föresten det är assyrisk fest i södertälje nästa vecka, zano?? 

Kinora M: (Kompis)  ´´Jag har hört att det är Gabi Masso och Aboud zazi som sjunger! 

Arim: (Kompis)  ´´ Det kommer bli grymt!´´ 

Sara:  (Kompis)  ´´ ooooo vi får se till nästa vecka, orka planera…det är ju valborg   

          idag!!! 

Axel: (Kompis)   ´´ Vi ska till fritidsgården o festa!! 

Arim:     ´´ Mama, baba, fushbsheino.´´ 

Kinora P:   ´´ Förresten, ni behöver inte vänta, kitli klide. ´´ 

( Hip Hop Musik spelas) 

Macide:   ´´ I sa3a hawjo 2.30…ejko faishi ajatomejdoch??? Hathe min    

          tärbijajo?? 

Tobil:    ´´ Ha komer bo svedi ‖havin forsvenskät´´ o komanno o fodejdichhjo!´´ 

Mecide:   ´´ jahni kmahtit o faudo kole 3ali? 

(Alla barn kommer in och diskuterar deras kväll) 

Tobil:    ´´ Lejko kmahzimito???´´ 

(barnen sätter sig runt matbordet) 

Tobil:     ´´ manhitt raglothich 

Mecide:   ´´ Latjo i kätchike do bägani de södetälja`??? 

Tobil:    ´´ Mejko kuda3no?? 

(Efter en stund i tystnaden) 

Sara:    ´´ Asså ville ni oss nått??  

Tobil:    ´´ Odå manhät? Nefako märke!´´ 

Axel:    ´´ Jalla chäbab vi ses imorrn! 

Mecide:   ´´ Izla, men k´hushwit rohich? Kole 13ichne hät. Ksejmit rohech ched ä   

            16ichne. Näkla hreto lkubhono huzjono o mäkjazhävo!! 

Tobil:    ´´ Buthirr lekäbano hezeno d’mantet ä karach d britho lärke 

Tobil:    ´´ Därbed zocho l´hudro. L’e3ito jilfito kole, kuzocho l disco lööö?? 

Kinora:    ´´ ufffftttt LÅT OSS VARA!!!! SOM OM VI HAR GJORT VÄRSTA    

         GREJJEN!!! VAD VILL NI OSSS?? 

(alla går) 

Tobil:    ´´ vänta nu ska jäg säga vad jag villl (konstig svenska) 

Macide skriker:  ´´ Eydarbo gedowe? O Mun k’sejmina? Ach, ach eyko Midyat….. 

(sen sjunger hon om hon vill)  

(Musik spelas) (Avslut och bakgrund) 

Sebrin:    ´´ Oj, oj, lahajani, basjo, basjo, eykone a’3adat didan? M’darbi dimmi   

            shlomo, kimi hej, hej. M’darbi dimmi fusb’bashlomo, kimmi hejdå.     

Hawara, hawara lejko matina? O, mun gd’gorelan? 

 



 

 29 

Maskerad och disko                                    Gröna lund 

 
2006-05-12, avslutning för dansgruppen         2006-06-17, När alla slutar skolan är det ett perfekt 

sätt att påbörja sommarlovet med en tripp till gröna 
lund. Det var ingen åldergräns för aktiviteten alla var 
välkomna. Det var ungefär 25 personer som deltog 
under aktiviteten. 

 
 

Shahro med familjen 
 

2006-05-26, AKC anordna en familjedag för alla i 
föreningen för att ha en trevlig dag och kväll med utsök 
grill mat med avslutande shahro. Det var ungefär 60 

            personer som deltog under denna aktivitet 
 
 

 
EN DAG I FLOTTSBRO  
 
Vi några ungdomar som samlades i föreningen 
lördagen den 24 juni 2006 och kollade på 
Sverige matchen. Efter andra halvlek åkte vi 
ner till Flottsbro. Vi badade, åt, hyrde kanot och 
kylde ner oss med glass.  
Trots att vi inte var så många så hade vi jätte 
roligt, en av dom bästa aktiviteterna jag har 
varit med om. Det var väldigt få människor i 
Flottsbro, kanske för att det inte var så varmt 
ute.  
På vägen hem var det myggor i Nahrins bil så 
hon dödade dom, den jag döda fastnade på 
mitt finger . Nästa gång vill jag att flera ska 
komma och vi ska ha minst lika roligt. Det 
skulle  inte  vara  helt fel om vi grillar där nästa  
gång. 
 
Charbel Yakoub/14 år 
 
 
 

Dansträning med AKF 
 
5 gånger i veckan tillsammans med barnen från Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka. Antalet barn 
som deltog är mellan 25-35 barn. Platsen för aktiviteten var både i AKC Hallunda och Assyriska 
föreningen i Norsborg. Detta gällde bara i september månad inför uppvisning av Assyriska föreningen i 
Norsborgs10 års jubileum. 
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Shahro för äldre ungdomar  
 
Det blev dags för lite äldre ungdomar att mötas under en trevlig kväll på AKC. Denna aktivitet var för 
ungdomar över 16 år. Det var ungefär 25 ungdomar som deltog under aktiviteten. 
 

 
Amazonas på Cosmonova! 
 

Ungdomssektionen planerade för sina medlemmar ett 

besök på Cosmonova. 

Den 21/10-2006 färdades vi till Naturhistoriska museet för 

att se en äventyrsfilm, Amazonas på Cosmonova. Vi 

samlades kl.11.00 i föreningens lokaler för att sedan gå äta 

någonstans tillsammans innan föreställningen. Vi hade 

tänkt äta inne i stan, men barnen bestämde sig för att vi 

skulle äta på hemmaplan, det vill säga ‖Hallunda grillen‖. 

Efter att vi fyllt våra magar, tog vi Universitetet där 

Naturhistoriska museet ligger. Vi var nästan 2 timmar för 

tidiga, vi bestämde oss därmed för att gå runt i museet 

innan föreställningen skulle börja. 

Till denna aktivitet deltog 8 barn och 2 vuxna. Vi hade en 

jätte trevlig tid tillsammans och jag tror alla var nöjda med 

dagen som gått. Barnen var under 10 år men 

förvånansvärt nog hade de ett väldigt moget beteende trots 

sin unga ålder. Detta var väldigt glädjande för oss ledare att ha så unga som föredöme.  

 

 

Halloween 
 
Ungdomssektionen har en årlig tradition att anordna 
Halloween fest för barnen i AKC. Den här gången 
anordnades Halloween  den 3 november 2006. Det 
var ungefär 46 barn som deltog under denna 
skrämmande dag. 
 

 
BIO på Heron city                                              
 
Vi samlades 18 november 2006  kl. 16:00 och väntade på ungdomarna som blev sammanlagt 14 
personer och sedan åkte vi i tre bilar tillsammans till Heron city. När vi kom fram hade ungdomarna 
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Bowling deltagare passade på och tog bild 

med Jultomten i Heron City. 

bestämma sig för vilken film som vi skulle se på men efter en stund så sa vi ledare att vi skulle se på 
Vild Djuren och dom lite äldre som inte ville se Vild Djuren följde med Sara och såg på ‖Jag, Du och 
Dupree‖. Det var en lyckad aktivitet och ungdomarna längtade redan till nästa aktivitet. 
 
 
 

Veckoslutskurs 
Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm anordnade en veckoslutskurs med ämne ‖språk och identitet‖ 
med Gabriel Afram som föreläsare. AKC skickade sammanlagt 8 barn under aktiviteten. 
 
 

Läxhjälp  
Ungdomssektionen har tillsammans med styrelsen försökt med läxhjälp för barn och ungdomar som 
behöver det. Verksamheten pågick hela hösten. 
 
 
 

Bowling på Heron City  

 
Den 3 december 2006 anordnades återigen Bowling i 
Heron City för ungdomar. 16 personer deltog under 
aktiviteten. 
 
 
 

 
Assyrisk Julbord även för 
barn 
 
När AKC anordnar julbord samt även julfest brukar 
ungefär 100 personer delta inkl barn. 
Ungdomssektionen brukar ta på sig ansvaret för 
barnen så alla barn här som ett eget ‖mini julbord‖ 
tillsammans med andra barn. Barnen får se på film, leka eller spela spel med varandra. Det var 20 barn 

som deltog under aktiviteten som den här året 
arrangerades den 9 december 2006. 
 
 

 
Julfest med Mor Zokhe - 

Jultomten 
 
Julfesten anordnades den 22 december 2006 
med många varierande aktiviteter. 
Ungdomssektionens folkloregruppen deltog aktivt 
under festen. Mera detaljerad om denna kväll 
finns att läsa under rubriken ‖Aktiviteter i fokus‖. 
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Ungdomsstyrelsen har möten ganska 
ofta för att planera och spika fast 

aktiviteterna för alla unga i föreningen. 

ASSYRIEN KULTURCENTER – NÄR MAN VILL HA KUL 
 
När jag först fick höra om att det finns en 
ungdomsstyrelse i Assyrien kulturcenter i Botkyrka så 
tänkte jag spontant att det där kan väl inte vara roligt. 
Nu har det gått ett tag och jag har varit en del av 
styrelsen. Verkligheten har visat att jag hade fel.  
 
Vi är 11 ungdomar som träffas i föreningen varje 
tisdag för att tillsammans spika aktiviteter för alla unga 
i föreningen. Sen jag gick med har vi hunnit med flera 
sköna aktiviteter. För att ge er en glimt av vad vi kan 
hitta på så kan jag berätta att vi bland annat har vi 
bowlat i Heron City, lekt 5 kamp, haft flera fester, 
grillat, badat o.s.v.  
 
Alla dessa aktiviteter blev succéer och alla hade det 
trevligt. Jag själv träffade nya personer som nu är 
mina vänner. Om jag aldrig hade engagerat mig i 
föreningen hade inte jag inte fått träffa någon av dom. 

Men jag måste nog erkänna att föreningens sommarläger är den största och bästa aktiviteten som man 
kan delta i. Jag själv har längtat ett helt år till nästa sommarläger.  
 
Det är väldigt roligt att vara en del i föreningen och det är synd att inte fler assyriska ungdomar tar 
chansen att träffa andra assyrier och bara ha roligt. Men nu vet ni i alla fall att Assyrien kulturcenter i 
Botkyrka är platsen att vara på om man är en uttråkad assyrier i Botkyrka kommun.  
 
Charbel Yakoub/14 år   
22 juni 2006   
 
 
 

Ishtar sommarlägret 
 
- Ett läger med många sidor 
 
Av: Ninos Garis, lägeransvarig 
 
Tid och datum: 7 - 13 augusti 2006 
 
Plats:   Rinna Gården i Mjölby 
 
Antal deltagare: 42  barn o. ungdomar i åldrarna 8-15 
 
Antal ansvariga: 7 personer 
 
Måndagen den 7 augusti kl. 08.00 samlades årets 
deltagare till sommarlägret utanför föreningens lokal för avfärd. Årets läger skulle hållas i Rinna gården 
som ligger i Mjölby. Till lägret hade över 60 ungdomar i åldrarna 8-15 år anmält. Endast 42 ungdomar 
fick vara med. Utöver dessa, hade 5 ledare, 1 köksansvarig och 1 lägeransvarig ställt upp.  
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Skillnaden med årets läger jämfört med gångna åren är att första tre dagarna av perioden d.v.s. 7-9 
augusti höll man lägret i forma av konferens där man informerade om olika frågor som berörde 
ungdomarna i Sverige. 
  
Vid ankomsten till lägergården runt lunchtid, var första intrycket positiv eftersom gården var omgiven av 
två stora gräsmattor där man kunde bedriva olika aktiviteter. Vid delningen av sovplatserna, var 
situationen lite kaotisk p g a att antalet bäddar inte skulle räcka till alla. Som tur var hade några med sig 
sovsäckar vilket löste situationen.  
 
Som första organiserade aktivitet efter lunch, delades ungdomarna upp två och två där man intervjuade 
varandra genom ett antal frågor om vem man är, intressen, etc.  Ungdomarna samlades efter en 
halvtimme och var och en fick berätta kort om den person man hade intervjuat. På detta sätt fick vi alla 
en kort presentation av varandra.  
 

Organiserade aktiviteter  
 
Första tre dagarna hade man program att 
följa i form av konferens, för övriga 
dagarna hade ett schema för aktiviteterna 
att gå efter. Ungdomarna hade också 
delats upp i fem olika grupper med en 
blandad ålders- och könsfördelning. 
Gruppstorleken var runt 8 personer. 
 
Lägerdagarna började med att barnen 
väckning och morgongympa mellan 8.00 
och 9.00. På förmiddagarna anordnades 
organiserade aktiviteter i form av 
språkundervisning, sång och dans. På 
eftermiddagarna behandlade de 
organiserade aktiviteterna olika ämnen 
som t ex alkohol, rökning, kriminalitet, 
kulturkonflikter, generationskonflikter, 
utbildningens betydelse, tipspromenad, 

etc. Många av dessa ämnen behandlades under konferensen i grupparbeten där varje grupp fick ett 
antal frågor om varje ämne. Efter diskussion i grupperna, var det samling för alla grupper där man fick 
presentera vad man hade kommit fram till. Efter presentationen av varje grupp, avslutades temat med 
en kort diskussion.  
 
De organiserade aktiviteterna efter mellanmålet på eftermiddagarna och kvällarna, berörde 
huvudsakligen idrottsliga aktiviteter i form av turneringar i fotboll, volleyboll, hemlands lekar, spöktåg, 
etc. 
 
Dagen före avfärden hemåt, anordnades 5-kamp med traditionella lekar på förmiddagen. På 
eftermiddagen var det vattenkamp för grupperna.   
 

Synpunkter och reflektioner 
 
Med tanke på de förutsättningar som var, kan man konstatera att antalet deltagare var något för högt 
för lägergården. Det skulle också ha behövts fler ledare och kökspersonal. En nackdel med gården var 
svårigheten att bedriva aktiviteter inomhus. Men tack vare det fina vädret under hela lägerperioden, tror 
jag att årets sommarläger kombinerad med konferens första tre dagarna blev ändå ganska lyckat. 
Utvärderingen visade nämligen att många tyckte att konferensen var informativ, samt maten, diskot och 
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det gemensamma var det bästa med lägret medan själva gården var mindre bra. Vår (ledarnas) 
förhoppning är att ungdomarna fick en givande och händelserik vecka. 
 
Ett sort tack till alla som på något sätt har hjälpt till att genomföra detta viktiga arrangemang.  
 
2006-09-03 
 
 

Reflexioner på årets sommarläger 
 
Av: Bethnahrin Hawsho,  
ledare under sommarlägret 
 
Den 7: e augusti var det äntligen dags att åka 
till det årets efterlängtade sommarlägret. Den 
här gången skulle vi inte åka till Uskavi, utan 
till Rinna gården som ligger nära Mjölby.  
 
Ninos Garis var lägeransvarig tillsammans 
med ytterligare fem ledare bestående av: 
undertecknad, Sabiha Issa, Nurten Haddad, 
Zeta Poli samt Ayla Aho och   
Jeanette Kahlaji som ansvarade i köket. 
Målgruppen var barn i åldrarna 8-14. Antalet 
deltagande barn uppgick till 42 stycken. Detta 
är nog rekord måste jag nog säga. Vi alla såg 
fram emot en händelserik vecka, fullspäckat 
med både stimulerande aktiviteter och gyllene 
stunder.  
 
Sanna mina ord, dock både som en ledare och en gäst. På gården fick jag en chock, när min blick 
mötte miljön runtomkring den röda villan som vi skulle övernatta i. Ingenting motsvarade mina 
förväntningar. Men trots det så blev veckan oförglömlig och full med givande upplevelser. Veckan 
rymde allt från föreläsningar, sång, dans, fotbollsturnering, vattenkamp, 5-kamp, tipspromenad, spöktåg 
och andra aktiviteter. Dagarna bara rann i väg och snart var vi hemma igen. Nästan alla barn gladdes 
och tyckte som vi ledare. Min bedömning är att barnen hade gått om råg i ryggen. De fick ta del av sin 
gemensamma kultur, tradition, identitet, arv och man stärkte dess sociala umgänge.  Med andra ord 
fick de med sig mycket bagage. Jag vill poängtera att min viktigaste erfarenhet har varit att det inte har 
funnits en bro mellan oss. Såsom barnen tog och lärde sig från oss, lika mycket lärde vi oss från dem. 
På så sätt kan man förebygga all sorts kriminalitet. Det är andra tider nu, en annan miljö, en annan syn 
på samhället och vi är det levande beviset. 
 
Jag har tillsammans med mina kollegor tagit oss tiden att sitta med barnen och reflektera över veckan 
som har gått. Det har varit många intressanta tankar och känslor kring alla upplevelser. Många tyckte 
att maten, diskot och gemenskapen var det bästa. Vad som var mindre bra var själva området. Men 
ändå fick man lära sig att det inte är själva området som spelar roll, utan umgänget och självklart vad 
man gör det till.  
 
Resan hade dock även mindre bra stunder. Som ledare är jag väldigt ledsen över att behöva ingripa 
och skicka hem några barn. Men i och med att vi ledare spikade fast våra gränser, regler och hade 
diskussioner om vad som var tillåtet och inte tillåtet, kände vi att vi var tvungna att skicka hem ett barn. 
Denna pojke överskred den otillåtna gränsen och paddlade kanot utan godkännande. Vårt beslut 
grundades på att barnen skulle inse att som ledare har vi ett ansvar för dessa barn. Ett försvinnande av 
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Ca. 35 barn och ungdomar deltog vid 

återträffen. 

ett barn skulle vara på vårt samvete. Detta skulle innebära en tanke som jag aldrig skulle förstå och en 
smärta som jag aldrig skulle kunna bära. 
 
Syftet med det hela är ju att denna verksamhet är ytterst viktig. Vi vill att våra barn och ungdomar skall 
integreras i det svenska samhället och ta del av sitt ursprung och sin identitet. I samband med detta 
skapar man en trygghet och på så sätt kan man förebygga brott, droger och kriminalitet.  
 
Slutligen vill jag tacka huvudledaren, Ninos Garis, för hans stora insats, ledarna för deras stora hjälp 
och köksmästarna för den goda maten. Vi ses nästa år igen – förhoppningsvis i ett sommarställe - för 
varje människa har en enda vinge och om vi kramar om varandra så kan vi flyga.  
 
2006-08-23 
 

 
 

Återträff  

 
Ungdomssektionen försöker årligen att anordna en 
―återträff‖ i samband med sommarlägret, så att 
barnen och ungdomarna får chans att träffas igen, 
dela med sig av sina minnen samt att titta på läger 
filmen tillsammans. Det var ungefär 35 barn och  
Ungdomar  som  deltog  vid  återträffen  som  
anordnades i föreningens lokaler den 6 oktober 
2006. 
 

Tack till alla barn och ungdomar! 
 

Ungdomssektionen vill tacka alla barn och ungdomar som deltagit under våra 
aktiviteter. Vi hoppas på att fler och fler kommer och deltar under våra aktiviteter. 
Det kommer att bli ännu mer spännande aktiviteter nästa år så missa inte det!! 
 
Ungdomsstyrelsen. 
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Det var många 
medlemmar från 
AKC som deltog i 
Kvinnodagen.  
Jens Orback 
jämställdhetsminis
tern var bjuden 
och höll ett tal (t.h.) 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

Text:  
Lydia Eskander och 

Behiye Poli  

 
Årsmötet 

 
Årsmötet hölls söndagen den 9 
april 2006 kl 14:00  i AKC:s lokaler. 
Mötet öppnades av Lydia Eskander. Hon hälsade alla närvarnade hjärtligt välkomna. Dagordningen och 
utlysning av mötes behörighet godkändes av mötet. 
 
Mötet valde alla som fanns med på förslaget från valkommittén till den nya styrelsen för kvinnosektion 
med följande uppdelning av poster. 
 
Lydia Eskander  Ordförande 
Sanfo Kerimo   vice Ordförande 
Ayfer Poli    Sekreterare 
Leyla Turgay    vice Sekreterare 
Behiye Poli   I:a Kontaktperson  
Nurtan Haddad  II:a Kontaktperson 
Sitto Poli   Suppliant 
Elizabeth Elias  Suppliant 
 

Internationella 
kvinnodagen 

 
Kvinnodagen firades den 8 
mars 2006 kl 17:00—21:00.  
Plats: Mångkulturellt Centrum i 
Fittja i samarbete med andra 
kvinnoföreningar och 
organisationer i Botkyrka. Vår 
förening bidrog med en dikt om 
kvinnor och barndansgruppen 
framförde 2 folkdanser. Bra 
organiserat och väl besökt.   
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Elisabeth Korndahl håller föreläsning till 

kvinnosektionens medlemmar 

AKF halvårsmöte/Informationsmöte 
 
Assyriska kvinnoförbundet höll halvårsmöte/informationsmöte i Jönköping.  
Mötet hölls 26/ 2 –27/2  2006. Från vår förening åkte Yildiz Kerimo och Behiye Poli. Det var minst 2 
representant från varje förening i hela Sverige. 
 

Föreläsning 
 
9 april 2006 var det dags för  årets första 
föreläsning. Plats i AKC: lokaler kl 16:00.  
Föreläsningen hölls av Elizabete Korndahl som 
handlade om ‖Stillhetens återkomst‖ om hur vi 
kvinnor kan stärka oss själva, stressa och 
slappna av från alla måsten. Mycket givande 
och väl uppskattad. (läs artikeln nedan) . 
 

Stillhetens återkomst  
 
Skribent: Viktoria Soma 

 
Hon stod vid långbordet och talade långsamt 
och lugnt. Hon tycktes hålla sig svävande som 
på moln, där hon stod och framförde sitt budskap till oss assyriska/syrianska kvinnor. 
Hennes klädsel signalerade ett lugn och en inre harmoni, som om hon var väl medveten om den mystik 
som bor i varje hjärta. Ja hela hon var ett lugn och harmonisk mysterium. Och detta dyrbara och heliga 
ville hon dela med sig till oss på AKC. 
Elisabeth är en mångsidig konstnär med akademiska utbildningar i fickan. Hon är bland mycket annat 
teolog och regissör. Hon har ett gott samarbete med AKC och med musikläraren Musa Elias, på 
föreningen. Korndahl framhöll vikten av kvinnans viktiga roll i livet och hur vi ska på bästa sätt vara 
rädda om oss själva som människa i första hand och som kvinna i andra hand. Mycket eller allt vi vill bli 
och vara bör vi börja med att eftersträva själva, menade hon. Som exempel tog hon det här med att 
tänka på oss själva som unik individ och avsätta en egen tid till att bara vara. 
Korndahl menade att när vi som enskilda individer är mån om oss själva då tar denna omtanke sig 
uttryck i vår omgivning också, det goda som vi vill återuppväcka i oss sprider sig till våra familjer också. 
Korndahl var noga med att återkomma till det goda som finns i varje människas hjärta och att tiden och 
kraven på oss har fått oss att glömma det, men att det är ständigt levande och bara väntar på att vi ska 
återupptäcka det i vårt eget hjärta. 
Hon hade en grå havsten med sig som hon lät gå runt till alla, den var skuren i mitten, delad i två lika 
delar, stenen var ful och kantig på utsidan. Men på insidan var den så vacker; lik små diamanter 
glimmade hela stenens insida av dess skönhet. Korndahl menar att vi – människan - också är ful och 
kantig på utsidan, med all vara fel och brister, men att vi är vackra så som diamanter på insidan. 
Det kändes och märktes att vi som invandrade ass/syr. kvinnor från en patriarkal kultur har långt till att 
frigöra oss från alla krav och förväntningar vår kultur och vi själva ställer på oss och på varandra. Det är 
ännu mycket kvar att göra tills vi ser oss som självständiga och fria individer. 
Korndahl fick många frågor av kvinnorna och försökte att belysa att inget är fel; det man mår bra av, det 
som känns rätt för mig, det är också rätt, och det som känns fel det är fel. 
Det var en väldigt intressant och givande föreläsning. 
"Stör inte och lägg dig aldrig i en annans liv. Ge aldrig goda råd, för varje liv är unikt." Dessa kloka ord 
delade hon med oss, som hon själv fick höra av en biskop i Franziskus av Azizis tredje orden, som 
Krondahl är medlem i, i Sverige, Stockholm. 
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Det var många roliga timmar under 
kvällen 

 

Det var många hjältar på fotbollsplanen som 

kämpade för att vinna matchen. 

Veckoslutskurs 
 

28/ 4 – 30/4—2006 höll Assyriska Kvinnoförbundet   veckoslutsskurs i Norrköping /Marieberg. 
En del av programmet handlade om modersmål och kvinnans rättigheter. 
Från vår förening deltog Perivan Poli.  Mycket givande  och trevligt att träffa kvinnor från andra 
föreningar för att utbyta tankar och erfarenheter. 
 
 

 
Knytkalas I 
 

Den 6 maj 2006  kl. 20:00 var det dags för årets första 
knytkalas för endast kvinnor i 
AKC: lokaler. Ca 35 kvinnor hade anslutit sig till 
kalaset. Kvällens program innehöll; danser, lekar, 
musik, sång och små sketcher. Mot slutet av kvällen 
hade vi ‖roliga timmen‖, där alla som ville fick tillfälle 
att berätta något/några roliga historier/ händelser. 
Kvällen flöt på väldigt bra. Kul och roligt. Måste 
försöka få en bättre Dj-jockey!!!!!! 
 
 

 
 
 

 

 
 

Fotbollsmatch mellan 
mammor och tjejer 

 
Sen tidigare spelat match med föreningens 
tjejfotbollslag, bestämdes det att vi skulle göra 
om det. Nu vart det dags för en andra match med 
föreningens tjejfotbollslag och mammorna. 
 
Denna match ägde rum den 25 maj kl. 10:00 på 
Brunna IP. 
 
Gissa vem som förlorade !!!!!!  ( 2-1). Många 
medlemmar var med och hejade på under matchen. Föreningens herrar ordnade med grill på plats 
efter matchen. Bra uppslutning och väl uppskattad. 
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Medlemmar från Kvinnosektionen är delaktiga i föreningens nästan alla aktiviteter. 
Sedan bildandet av AKC har Kvinnorna varit föreningens ryggrad. Det är tack vare 
bl.a. kvinnorna har föreningen kommit till den nivå den är idag.  

Morsdag 
 
Morsdagen firades den 26 maj 2006. Vi hade bokat bord på en Libanesisk restaurang i Huvudsta 
Centrum i Solna. Vi var 23 kvinnor som deltog i denna aktivitet, medlemmar och icke medlemmar. 
Förening bjöd sina medlemmar på hälften av restaurangbesöket. Alla hade jätteroligt och kvällen var 
väldigt lyckat. 
 

Knytkalas II 
 
Årets andra knytkalas ägde rum den 27 oktober 2006 kl. 20:00 i AKC : lokaler. 
Ca 34 kvinnor var med. Kvällen var späckat med många aktiviteter bl.a. lekar, dans, sketcher, roliga 
historier m m, samt många goda maträtter. 
 
 

Biobesök     
 
Vi var och såg ‖ Djävulen  bär Prada‖ på bio i Heron City den 11 november 2006. 
Filmen handlade om hur kvinnor har det i dagens  samhälle, och de olika kraven som ställs på kvinnan 
i arbetslivet i hemmet och vart det leder till ( utbrändhet, stress, familjeliv mm.). 
Vi var 15 kvinnor och föreningen bjöd på halva biobesöket. Efter filmen satt vi och fikade samt 
diskuterade/utvärderade filmen. 
 
 

Slutord 
 
Året som gått har varit lyckat. Vi har utfört alla de aktiviteter som sektionen hade som mål.  Alla i 
sektionen har ställt upp i mån av tid och ork. Utöver sektionens ställda aktiviteter/mål har vi även varit 
delaktiga i föreningens övriga aktiviteter. Stort tack till alla i kvinnosektionen och alla våra medlemmar 
(men, kvinnor, ungdomar, barn.) för all hjälp som vi fått vid olika aktiviteter. Lycka till och hoppas på nu 
krafter på verksamhetsår – 2007 
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Herrlaget i Paris 

 

 

 
 

 
Av: Mattias Deniz "matte" 
 

Tillbaka blick på säsongen 2005 
 
Denna säsong spelade Assyriska Botkyrka FF sin 
första sejour i 6:an, och planeringen hade bara 
börjat. Assyriska Botkyrka hade då fixat en ny 
tränare efter Mulle Adam som förde Laget från 7:an 
till 6:an. Denna tränare under säsongen 2005 va 
Josef Besara som tidigare tränat ett lag från 
Södertälje nämligen Assyriskas juniorer tips elit. Vi 
spelare och ledare hade höga förväntningar om den 
nye tränaren och allt verkade intressant när Josef 
Besara presenterade sig. Josef Besara var så säkert 
i sitt talande och talade om taktik och 
fotbollskunnande ute på plan. Och vad vi behöver 
göra för att lyckas. Allt det där sa tränaren till oss. 
Många efter styrelsemöten blev förvånade att vi 
lyckades få tag på en sån bra tränare. Under 
försäsongen går vi igenom i detaljer och hur vi ska 
träna. Samtidigt inleddes en Policy där Noll Tolerans 
fanns med. Under vår första träningar utomhus var 
bra och följde efter Tränarens råd. Första matchen 
och premiären började närma sig och alla visste vad 
som gällde. Alla pusselbitar satt på plats och var 
nöjda med spelartrupp vi hade enligt tränaren. Vi 
visste vad som gällde för spel i 6:an där det krävs ett 
snabbt tempo samt bra passningsspel, för att inte 

åka ur serien.  
 
Första omgången är bara att glömma, vi förlorade 
med hela 9-1 på bortaplan. Varför? Kan det vara så att vi hade premiär nerver? Var det för svårt? Vad 
gick snett? Alla de frågor gick vi igenom när vi inledde vår träning igen. Den andra matchen gick 
betydligt bättre och vann med 4-3 på hemma plan. Därefter följdes bara förlust efter förlust och 
Assyriska Botkyrka sjönk som ett sten i botten. 
 
Vi börjar inse att vår säsong inte va lyckad och det var verkligen katastrofal. När halva serien börjar 
närma sig och uppehållet va framme bestämde vi allihopa att resa till Frankrike för träningsläger där 
turnering ingår. Resan varade i en vecka och gjorde massvis med saker tillsammans och hade 
verkligen kul. När vi väl kom tillbaka samma dag som Assyriska FF A-lag hade match bestämde sig 
några att se den matchen på Bårsta IP. Assyriska förlorade den matchen mot Elsborg med 2-1. Om alla 
minns det. Den andra halvan började och vi skulle bara spela vårt spel och hoppas att det skulle räcka 
för att stanna kvar i 6:an. Men det gör vi inte utan åker ur serien. Josef Besara lämnar laget och många 
spelare blev deppiga av alla dåliga resultat och fokuserar nu framåt istället. 
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Bild på laget från 2006 

Säsongen 2006 
 
Det var en kall vinter dag och alla spelare samlades i föreningen för en styrelsemöte där säsongen 
2006 skulle tas upp. Sargon Hawsho blev vald till ny tränare och alla blev överens om det. Säsongen 
2006 spelade vi i 7:an och alla kom överens om att vi snabbt skulle ta oss upp igen till 6:an. Och 
förväntningarna var skyhöga, trodde vi. Efter en trög start med 2 oavgjorda och 4 förluster låg vi sist i 
tabellen. Ska det här likna säsongen 2005 tänkte alla. Försprånget till första platsen var långt ifrån och 
chanserna var mycket små att komma upp. Istället slåss vi i botten för att undvika ytterligare 
nedflyttning. Självförtroendet var inte på topp hos tränaren och alla spelare efter att vi låg sist i serien. 
Vår första vinst kom mot Sörskogen om alla minns detta och vi vann med 2-1 efter att Ashur nätade när 
30 sekunder återstod av matchen. Vilken rysare. Då trodde alla att vi nu har chansen att ta oss upp 
igen, men efter några omgångar låg vi fortfarande sist i tabellen och hamnar i samma spår som 

tidigare. Många blev missnöjda och tränaren 
Sargon Hawso hoppade av från sin post, 
istället fick trion Ashur Badur/Ninib 
Baryawno/Ninos Kerimo kliva in istället. Det 
blev succé direkt och efter åtta matcher vann 
vi 7 av dem och 1 oavgjord. Mycket bra 
resultat. Spelet började fungera och 
anfallarna satte sina chanser. Försvaret 
agerade väldigt bra när Ninib Baryawno 
spelade som mittback resten av serien. 
Sargon Hawsho kom tillbaka som spelare 
istället. I näst sista matchen gjorde Matte sitt 
första mål för Assyriska tröjan, det får jag 
tacka Mulle för. En kväll bokade Fadi ett bord 
i O`Learys för att se matchen mellan Milan - 
Inter. Matchen slutade på ett sätt. Inter seger 
med 4-3 och det var en mycket bra match. 

Stackars Fadi när Milan förlorade. Det var verkligen kul för Matte. Inters Segersvit på 12 raka (nu) 
börjades efter Milan matchen. 12 raka!!! Rekord i Serie A. 
 

Säsongen 2007 
 
Nu är det ett nytt år med nya tag. Ny tränare in är Mulle Adam och vi har hållit igång träningarna nu. 
Under säsongen 2007 är tydliga. Vi ska bara upp igen och Mulle vet vad han ska göra med laget för att 
lyckas. Dessutom kommer laget att bantas och nu gäller det att visa framfötterna att man är en i laget. 
Man måste nu visa helhjärtat och moral samt härlig harmoni inom klubben för att det ska vara 
framgångsrik år. Med den här truppen vi har nu hör vi inte i 7:an utan i 6:an eventuellt i 5:an. Vi är för 
bra för spel i 7:an. Men problemet ligger att vi inte visar allt vi har. Det måste vi göra för att lyckas med 
det. Jag tror på långt sikt att vi kommer att spela i 4.an och redan då satsa på allvar med det här laget. 
För det första är att ta oss upp ur 7.an. 
 

Truppen i nuläget: 
 
Mulle Adam ( tränare ), Nipur Masso ( målvakt ), Elias ( målvakt ), Ibrahim Kerimo ( back ), Gagge 
(back ), Sargon Hawso ( back ), Enkido ( back ), Poli ( back ), Ninos Kerimo ( mittfält), Matte ( mittfält ), 
Fadi ( mittfält/anfall , Enez ( mittfält ), Ashur ( mittfält ), Ninib ( mittfält/anfall ), Ninos Poli ( mittfält ), Dia  
(mittfält ), Nahir (mittfält), Sedat ( anfall ) 
 

Provspelare: 
Simon Hanna, Sanne, Sanharib, Bobil, Simon, Nemrud Badur 

http://4.an/
http://7.an/
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En  av lagen som deltog i projektet Gränslös Idrott 

var Assyriska Botkyrka FF, Damlaget. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Damlaget hade under hela vårsäsongen 2006 spelat i div. 6 serien.  Under sommaren hade många i 

laget hoppat av p. g. a. olika privata skäl. Detta medförde svårigheter för tränaren Mario Vidal att bilda 

ett lag med tillräckligt antal spelare. Trots många försök så har man under sommaren 2006 var 

föreningen tvungen att fatta beslutet att lägga ner laget. 

Ny initiativ 

November 2006 tog tre  flickor  f.d. spelare i föreningens flicklag (Rebecka Shagian, Sara Poli och 

Sandra Elias)  kontakt med föreningens styrelse för att diskutera återstartandet av flickfotboll inom 

föreningen. Den här gången skulle man ha bestämda ålder nämligen de som är födda 89-90. Efter 

några möten med flickorna har styrelsen lät sig övertygad om att flickornas initiativ var seriös.  

På flickornas förslag har man anmält laget till At. Eriks Cup spelet för år 2007.  Det återstår och se om 

den här gången laget kan skapa ett mera permanent flickfotboll i föreningen.  

Livat och glatt i Gränslös idrott 

Många undrade egentligen vad det var för 
sorts idrottslig upplevelse de var på väg 
till?  Flera timmar senare fick turneringen 
högt betyg vid utvärderingen. Gränslös 
idrott är projektet som i Rissnes sporthall 
var gränslöst på många sätt. 

Tio föreningar deltog i detta projekts första 
gemensamma samling för alla spelare, detta 
efter många sammankomster på lokal nivå. 
Placera 100-talet ungdomar i en 
idrottsanläggning som rymmer två 
handbollshallar och det blir både bullrigt, 
trångt och - charmigt. 

Själv smålog jag glatt när denna mixade 

gemenskapsturnering drog igång, smålog 
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därför att spontaniteten var så påtaglig. Inget gnäll över att det egentligen inte fanns några fria ytor att 
värma upp på, nej, det var bara att sätta igång med joggning och muskelvridning mellan caféborden. 
En tv-apparat skrek ut mellantider från OS, men vem brydde sig väl om olympiska vinterspel när det var 
Gränslös idrott på gång?! 

Blandade lag kämpade friskt. Men där fanns också den nyttiga medvetenheten hos de äldsta 
grabbarna (17-åringarna) att inte använda kroppsliga fördelar i närkamper och skott, utan att lira fotboll 
bara för att det var kul. 

På så sätt var det en och annan oerfaren målvaktstjej som slapp bli rädd för otäckt hårda skott, alla 
kunde känna en samhörighet, oavsett om fotbollskunnandet var utvecklat under ett flertal ungdomsår, 
eller om sporten fotboll var en nyfunnen bekantskap. 

Mixade lag. Först en blandning på kill- och tjejsidan, sedan framåt kvällningen en total blandning utan 
könsbeteckning. 

- Är du beredd? 

- Ja. 

- Fint, här kommer passningen. 

- Någonting åt det hållet var det. Om ni förstår vad jag menar. 

Viljan och glädjen skapade intensitet, något som i sin tur skapade en bullerfylld hall. Vilket snack, vilket 
skrikande…det var inte alltid så lätt för ledarna att få fram sina budskap. En lagledare ropar: ‖Vi har tre 
mittfältare och fem backar. Vet ni vilka ni ska byta med?‖ 

Jodå, efter nödvändig övning om vem som ska byta med vem var laget redo. Dags för en ny match. 
Dags för en ny insats i projekt Gränslös idrott. 

En som gärna tricksade med bollen och ständigt hade lädret under kontroll var en tjej från Assyriska 
Botkyrka. Precis som Erkan Zengin, 20-åringen som sliter på högerkanten i Hammarbys allsvenska lag.  

Jodå, det här var Hülya Zengin, en klar och nära släkting. Återstår att se om Hülya har samma 
arbetskapacitet som brorsan Erkan. Han är ju grabben som kan ge hur mycket som helst offensivt, men 
som lärt sig att det även gäller att slita defensivt. 

En klubb som ställer upp med många ledare i projekt Gränslös Idrott är Kista FC. Bakgrunden får jag av 
Ove Eriksson: 

– Kista FC skaffade sig 1999 en vänklubb i Rumänien. Vi ingår nu i ett EU-projekt och har rumänska 
ledare här i Sverige. Några ledare är så målmedvetna att de t.o.m. idogt pluggar svenska nu. Våra 
rumänska ledare är med i vår tjejsatsning. 

Framöver väntar lokala träningspass. I månadsskiftet mars-april är det sedan dags för nästa stora träff i 
Gränslös idrott. Då åker tjejerna på socialt läger till Västerås och killarna till Gotland. 
 
LEIF EKSTIG  

2006-02-21 
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Deltagare i Dagcentrets Dawmo 

 

 

 
 
 

Historik! 
 
Ninos Garis, Docent i fysik 
 

- Det finns behov av äldreboende/äldrevård med 
  assyrisk profil 
 
Antalet äldre invandrare utrikesfödda eller 
utländska medborgare) över 65 år i Sverige 
ökar alltmer. Enligt Statistiska Centralbyrån 
fanns år 1991 drygt 94 000 personer. År 2001 
hade siffran ökat till drygt 148 000 personer, 
d.v.s. en ökning med närmare 60 procent på 10 
år.  
 
Ett snabbt ökande antal äldre invandrare i 
Sverige kommer att behöva vård och omsorg 
framöver. Det diskuteras därför flitigt om hur 
och av vilka dessa äldre invandrare ska tas om 
hand när de blir oförmögna att klara sig själva 
samt om äldre invandrare har speciella 
önskemål och behov som inte kan tillgodoses 
på vanliga svenska institutioner. 
 
I en studie1 som genomfördes år 2003 
inventerades behovet av ökad social livskvalité hos äldre assyrier som är bosatta i Botkyrka. Enligt 
studien uppskattades antalet äldre assyrier i Botkyrka till ca 350 personer. I studien hade 75 personer 
av dessa intervjuats vilket är drygt 20%. 
 
I studien visades att den största andelen av äldre assyriers sociala nätverk utgjordes av familjen, 
framförallt barnen och barnbarnen. Därför var det ingen överraskning att det var inom familjen som de 
äldre assyrierna fick och önskade få sitt hjälpbehov tillgodosett. Men många äldre kunde tänka sig att i 
andra hand och vid behov av större hjälpinsatser få hjälp av samhället i form av kulturellt anpassad 
hemtjänst och äldreboende med assyrisk personal. Hos relativt friska äldre var kyrkan en lika stor del 
av deras sociala nätverk som familjen.   
 
Studien visade också att det finns stor brist på kunskap om kommunens äldreomsorg i form av 
hemtjänst och en överväldigande stor andel visste inte hur man söker hjälp hos kommunens 
äldreomsorg. 
För äldre assyrier som fortfarande klarar av att bo hemma, föreslogs att man inrättar ett dagcenter i 
Norsborg/Hallunda området. Förslaget har sedan hösten 2006 förverkligats genom att Assyrien 
Kulturcenter i Botkyrka med stöd av Botkyrka kommun startade en sådan verksamhet under 

                                                 
   1 Garis och Cetrez, En studie om äldreomsorg för assyrier i Botkyrka, Folkhögskoleföreningen Edessa, september 2003. 
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Brodering är en omtyckt aktivitet 

Elisabeth Korndals föreläsning och berättelser 
om religion och lekar från barndomen, samt 
Mousa Elias underhållning uppskattades. Man 
tyckte att flera liknande aktiviteter bör planeras. 

benämningen Dagcentret Dawmo. Dagcentret har öppet två gånger i veckan och det genomsnittliga 
antalet äldre som deltar i verksamheten har ökat hela tiden och är efter ett halvår över 40 personer per 
tillfälle. Detta är ett tecken på att det finns ett stort behov av ökad sociala livskvalité hos de äldre.  

 
Utvärderingar av dagacenterverksamhet, har visat 
att deltagarna upplever bättre hälsa vilket anses 
vara resultat av den kulturella förståelsen, direkta 
kommunikationen, flexibiliteten och 
samhörighetskänslan som dagcentrets verksamhet 
grundar sig på. Ett annat är att äldre invandrare 
ofta uppfattar hälsa som kontinuitet och balans i 
livet och att de anser att socialt välbefinnande och 
en väl fungerande familjerelation är de 
grundläggande aspekterna för att bevara/förbättra 
hälsa.  
 
För gruppen äldre assyrier som inte klarar av att bo 
hemma och som idag är utspridd på olika 
ålderdomshem över hela Botkyrka, föreslogs att 
man inrättar ett äldreboende/äldrevård med 
assyriskt profil.  
 
 

Det är vår plikt att skapa livsglädje åt våra äldre… 
 
Våren 2005 ansökte föreningen om projektbidrag hos Botkyrka kommun för att starta 
Dagcenterverksamhet för äldre. Syftet med verksamheten är att skapa livsglädje åt våra äldre. 
 
Kommunen beslutade den 7 mars 2006 att 
bevilja AKC 200.000 kr för projektet. Det är 
tänkt att två dagar i veckan ta emot ca. 25-30 
personer för att sysselsätta de med olika 
aktiviteter både inom och utanför föreningens 
lokaler. De tilltänkta aktiviteterna bestod av 
matlagning, utflykter, besök till olika platser, 
gruppsamtal, hjälpa med 
myndighetskontakter och fylla i blanketter 
m.m. Allt detta i syfte att bryta gruppens 
isolering och skapa livsglädje etc. 
 
Verksamheten inleddes genom att en 
kommitté har tillsatts som ska ansvara för 
planering och genomförandet av projektet 
vars period kommer att vara ett år. Kommittén 
döpte projektet för ”Dagcentret Dawmo”. 
Enligt kommitténs preliminärplanering är tänkt 
att, innan sommaren avsluta 
uppsökandeverksamheten och ta emot 
anmälningar från personer som är förtids- och 
ålderspensionerade, sjukbidragsmottagare 
och personer som känner sig isolerade som 
behöver komma ut och träffa andra. Fr.o.m. den första eller i mitten av augusti räknade man med att 
starta aktiviteterna inom föreningen. 
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Glädjen över att tillaga HKUDE (doppning av 

valnötshalsband i sirapssås) sysselsatt många. 

 
För att kunna rekvirera och komma åt personer som omfattades av denna kategori, skulle kommittén 
använda olika informationskanaler. Föreningens hemsida, telefonringning, kontakt via e-mail, ev. 
information i st. Georgis Kyrkan (om vi får tillstånd av kyrkostyrelsen). Projektkommittén har även 
betonat att projektet är öppet för så väl medlemmar som icke medlemmar. Alla var välkomna att 
anmäla sig. 
 

Ansökan om anslag hos:  
- Botkyrka Kommun, Vård- och omsorgsnämnden, för utveckling av 

uppsökandeverksamhet för äldre assyrier i Hallunda/norsborg 

Bakgrund 
AKC har sedan bildandet prioriterat verksamheten i första hand för barn- och ungdomar samt kvinnorna 
för att skapa en aktiv förening där könsskillnaderna blir minimala. 
  
Nu när det har gått 9 år, har AKC uppnått många av de uppsatta målen för ovannämnda kategorier. 
Detta bekräftas bl.a. i de verksamhetsrapporter som föreningen utger varje år.  
 
En grupp som har hamnat i skymundan är de äldre vilka ofta lever ett inrutat och torftigt liv. De lever 
mycket isolerade från majoritetssamhället och har svårt att orientera sig i det svenska samhället p.g.a. 
språket. Det är också ytterst få av dessa äldre som fått tillfälle att delta i olika kulturella och sociala 
arrangemang utanför sitt bostadsområde. En sådan levnadssituation kan leda till att man snabbt tappar 
livsglädjen. 

 
En förstudie om äldreomsorg för 
assyrier i Norsborg/Hallunda har nyligen 
genomförts av Ninos Garis  Garis är 
docent i fysik och Önver Cetrez är 
doktorand i religionpsykologi. 
Det övergripande syftet med studien var 
att inventera behov av ökad social 
livskvalité hos äldre assyrier från framför 
allt Turkiet, Syrien, Irak och Libanon 
som är bosatta i Botkyrka kommun. 
Målet med förstudien var att ta fram 
förslag till lösningar som utgår från 
gruppens egen situation för hur man 
kan öka livskvalitén och livsglädjen hos 
äldre assyrier i Botkyrka kommun samt 
föreslå en lämplig form av äldreomsorg 
för gruppen.  

 
Material till studien har insamlats genom 
dels litteraturstudie om liknande 
verksamhet hos olika invandrargrupper 

och i synnerhet äldre assyrier, dels korta och strukturerade intervjuer med 75 äldre assyrier i 
Norsborg/Hallunda området. Rekommendationerna från förstudien var bl.a. att för äldre assyrier som 
fortfarande klarar av att bo hemma, inrätta ett dagcenter i Norsborg/Hallunda området. Enligt olika 
studier om äldre invandrargrupper, ger den här typen av verksamhet social samvaro, bryter isolering 
och förebygger ohälsa. Som en följd av denna förstudie, har föreliggande projektförslag och ansökan 
initierats respektive tagits fram.  
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Filmvisning med storbilds TV är viktig som 

uppskattas av centrets deltagare. 

Syfte 
Syftet med projektet är att genom inrättande av öppen dagcenter verksamhet, för att öka 
livskvalitén och livsglädjen hos äldre assyrier som är bosatta i Norsborg/Hallunda 

området.  
 

Genomförande 
Den öppna dagcenterverksamheten kommer att omfatta aktiviteter inom följande områden: 

* Uppsökande verksamhet i inledningsfasen av projektet, 

* Öppen verksamhet (några dagar i veckan med 5 timmar per dag, antalet dagar är beroende av 
bidragets storlek från kommunen), 

* Integrationsaktiviteter som t.ex. matlagning med en svensk pensionärsförening eller andra äldre 
invandrargrupper, 

* Studiebesök/utflykter med bl.a. besök på svenska lantgårdar, gårdsmejerier, gamla kloster och kyrkor, 
museer, andra sevärdheter, 

* Hälsoförebyggande aktiviteter som t.ex. kostrådgivning  och motion. 

* Samhällsinformation för speciellt nyanlända.  
 
För att kunna planera och genomföra dessa aktiviteter, behöver föreningen anställa två personer på 

halvtid i ett år. Projektet initieras genom att 
en projektledare utses som tillsammans 
med en referensgrupp bestående av äldre 
från målgruppen samt en representant från 
kommunen i Botkyrka, arbetar med att 
förankra och etablera verksamhetens 
innehåll.  
 
Inledningsvis är det lämpligt att man ägnar 
sig åt uppsökande verksamhet bland 
målgruppen. Det är också viktigt att ha 
personal som både är tvåspråkig och som 
ges en utbildning för att öka förståelsen för 
de gamlas kulturella behov och önskemål. 
Andra faktorer som är viktiga att beakta i 
planeringen är tryggheten med den egna 
kulturen som t ex seder och bruk, 
mattraditioner, språket, etc.  
 
Som lokal för den öppna 
dagcenterverksamheten avser vi att 
använda föreningens nuvarande lokal 

som vi anser är lämplig för sådan verksamhet. För att lokalen skall fungera som ett dagcenter behöver 
den emellertid utrustas med vissa inventarier lämpliga för äldre som t ex vävstol, material för 
handarbete, diverse spel, viss köksredskap, symaskin, etc.  

Uppföljning/rapportering 
Projektledningen kommer att följa upp projektverksamheten genom att var fjärde månad skriva en 
delrapport om projektet. På så sätt kommer alla de insatta personer och instanser att kunna följa upp 
verksamheten. I slutfasen av projektet kommer ledningen att skriva en slutrapport med utvärdering som 
skall omfatta hela verksamhetsperioden. 
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Det var många roliga aktiviteter man har så 
småningom kunnat skapa. 

 
 
 
 
 

 
 

 
PROTOKOLL 2006-03-07, Dnr 2006:24 äldreomsorg  

§ 19 

Bethnarin kulturförening ansöker om föreningsbidrag för 

utveckling av uppsökande verksamhet för äldre 

assyrier/syrianer i Norsborg-Hallunda området.  

Bethanrin kulturförening har ansökt om föreningsbidrag på 472.000 

kr för att bedriva projekt för utveckling av uppsökande verksamhet 

för äldre assyrier/syrianer i Norsborg-Hallunda området. Föreningen 

disponerar en lokal där en verksamhet planeras med samvaro, 

matlagning, utflykter, hälsoförebyggande aktiviteter och 

samhällsinformation. Föreningen planerar även 

integrationsaktiviteter med svenska pensionärsföreningar och andra 

äldre invandrargrupper. Förebyggande och tidiga insatser har viktig 

roll i framtidens äldreomsorg. Det behövs mötesplatser som 

möjliggör social samvaro men även personer som arbetar med 

uppsökande verksamhet, hälsofrämjande insatser och information. 

Särskilt viktigt är att hitta metoder för uppsökande verksamhet och 

mötesplats bland äldre med invandrarbakgrund 

 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

 

- att bifalla förvaltningens förslag om föreningsbidrag på 200 000 kr till Bethnahrin kulturförening i 

Botkyrka för utveckling av uppsökande verksamhet för äldre assyrier/syrianer i Hallunda-Norsborg 

under 2006 samt 

- att vård-och omsorgsnämnden får en  

- återrapport till juninämnden.  

Projektverksamheten börjar 
Strax efter att Botkyrka kommun beviljade 
projektanslaget, tillkallades en grupp av 
föreningens ledning för att sätta igång med 
planeringen. 
 
Under första mötet som hölls den 8 april 2006 har 
man döpt projekt för Dagcentret Dawmo och 
bildades en kommitté som skulle ansvara för 
planering, uppsökandeverksamhet, 
marknadsföring m.m. 
 
Kommittémedlemmar: Viktoria Soma, George 
Baryawno, Simon Poli, Ninos Garis, Shahro 

Shamoun och Sabo Saldamli. Det var tänkt att 
Viktoria skulle arbeta deltid som projektledare 

Vård- och omsorgsnämnden  
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Päivi Pentula från kommunens äldreomsorg 
provar på att göra Kutle – med hjälp av  

instruktioner från Yildiz Kerimo. 

medan George skulle ansvara för den administrativa delen. Om allt hade gått som planerat så skulle 
man starta aktiviteterna den 1 augusti 2006. 
Längre fram i tiden skulle även en referensgrupp med representanter från AKC huvudstyrelse, 
projektkommitté, kommun och målgruppen. 
 
Viktoria hade av personliga skäl tackat nej till denna uppgift. Kommittén, tillsammans med AKC ledning 
beslutade att fortsätta med planeringen tills man har hittat en  lämplig ersättare till Viktoria.  
 

Dagcentret Dawmo startar 
Den 5 september 2006 startade aktiviteterna i 
föreningens lokaler enligt planerat dock en 
månad försenat p.g.a. dröjsmålet att hitta en 
lämplig person samt sommaruppehållet. 
Fram till det datumet hade Kommittén haft 
flera möten och bearbetat fram tid och 
verksamhetsplan, olika blanketter för 
rapportering, uppföljning, statistik och andra 
nödvändiga dokument som skulle underlätta 
de administrativa arbetsuppgifter. 
 
Fram till startandet hade kommittén gjort 
ganska bra marknadsföring. Flygblad delades 
vid ingången av St. Georgis kyrkan i 
Hallunda, informationsbrev till samtliga 
medlemmar, information via föreningens 
månatliga informationsblad och hemsida och 
telefon till hushåll som kunde tänkas omfattas 
av kategorin i projektets målgrupp. Den fina 
marknadsföringen skulle visa en stor 
framgång längre fram i tiden. 
 

Tillökning av kommittémedlemmar 
I och med att Samira Afram anställdes på deltid för att ansvara för praktiska frågor, behovet att öka 
kommittémedlemmarna med föreningens övriga anställda visade sig vara ett måste då man insåg att 
projektet skulle inte fungera med bara en deltidsanställd. Därför beslutades att även Yildiz Kerimo, 
Jeanette Kahlaji, Irfan Kerimo och Soraya Lahdo ingå i Kommittén. På så sätt skapades goda 
förutsättningar för verksamhetens genomförande i praktiken. 
 

Lyckad premiär 
När startdatumet d.v.s. den 5 september närmade sig så hade 20 personer anmält sig till projektet. Den 
tillsatta målet var att komma upp till 40 anmälda och högst 30 deltagare per dag. Verksamhetsdagarna 
fastställdes till tisdagar och torsdagar. Eftersom föreningen fick endast hälften av det sökta bidraget 
kam man överens med kommunen att man skulle bedriva aktiviteter endast två dagar i veckan. I dags 
programmet skulle samling från kl. 11.00 och avslutningen  ca. kl. 15–16.00 ske. Till och börja med 
beslutades att en gång i månad anordna aktiviteter utomhus så som utflykt, studiebesök etc. 
 

Projektets struktur 
När  det hade gått några veckor så visade sig att man måste förändra den organisatoriska strukturen 
för att genomföra projektet på ett bättre sätt. Kommittén beslutade att strukturera projektet enligt 
följande: Arbetsgrupp (som skall ansvara för genomförandet av det administrativa och praktiska 
verksamheten. Gruppens medlemmar skulle bestå av föreningens anställda – 7 personer. Den andra 
gruppen är den redan diskuterade Referensgruppen som skulle fungera som rådgivande organ. 
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Daniel ”fixaren” från kommunen informerade 

om det hjälp de kan få 

Utflykt till Hågelby 

Medlemmar i denna grupp skulle bestå av samtliga anställda, representanter från huvudstyrelsen, 
målgruppen, och 1-2 personer från kommunens äldreomsorg förvaltningen. 
För att verksamheten skall fungera på det bästa sättet har man även skapat fyra olika ansvarsområden: 
 
Samira Afrim – praktiska arbete inom och 
utomhus (förberedning, matlagning, 
bemötande 
av deltagare, inköp av varor etc.) 
 
Simon Poli - inomhus aktiviteter (arbeta fram 
förslag, planering av praktiska detaljer, 
uppföljning) 
 
Yildiz Kerimo - utomhus aktiviteter (arbeta 
fram förslag, kontakt med ev. Besöksplatser, 
planering av praktiska detaljer, transport, 
uppföljning etc.) 
 

George Baryawno - administration, 
rapportering, dokumentation (planera möten, 
sköta administration, marknadsföring, kontakt 
med myndigheter, ekonomisk förvaltning, 
(tillsammans med Sabo Saldamli) redovisning, periodrapportering, uppföljning, slutrapportering etc. 
 
Kommittén har under perioden april – december 2006 hållit 7 anteckningsförda möten. Efter 
strukturförändringen så har man beslutat att man skall hålla protokollförda möten via referensgruppen. 
Arbetsgruppen skulle inför dessa möten rapportera om planering och genomförandet av verksamheten. 
Det nya arbetssättet visade sig vara mer effektiv både kvalitativt och kvantitativt.   

 
 

Dagcentrets dagliga 
aktiviteter 

 
Under de dagar som projektet pågick har man 
genomfört många aktiviteter i enlighet med  
planeringen som bearbetats av projektkommittén. 
Förutom matlagning så hade man information om 
olika ämnen dagligen. Nyheter om hemlandet, 
filmvisning, brodering, schackspel, backgammon, 
domino, diskussion om olika ämnen, debatter, 
utflykter samt inbjudan av olika personer som 
informerade om olika viktiga ämnen och 

underhållning. 
 
 

 

Följande personer har inbjudits för att informera/föreläsa 
12/9-06, Murat Poli, Valet och hur man röstar 
3/10-06, Dr. Elias Afram, föreläsning om olika sjukdomar, tagning av blodtryck. 
10/10-06, Viktoria Soma, föreläsning om religion 
12/10-06, Samira Afram, föreläsning om Mor Afrem 
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Besök till Uppsala domkyrka 

Besöket till Suroyo Tv – en assyrisk TV kanal i 
Södertälje, skapade stor glädje hos projektets 

deltagare. 

7/11-06, Elisabeth Korndah, berättelser och diskussion om hur är det att minnas lekar från sin 
barndom. 
7/11-06, Musiker Mousa Elias spelade oud 
och sjöng några låtar 
16/11-06, Elisabeth Ströby, information om 
hemtjänst i Botkyrka Kommun 
30/11-06, Daniel ‖Fixaren‖ från kommunen 
informerade om det hjälp som de äldre kunde 
få 
7/12-06, besök av Siv Walin från PRO för 
erfarenhets utbyte 
12/12-06, besök av Vivianne och Amira från 
ABF för att vara med vid avslutningen av 
projektet för år 2006. 
 
Följande utflykter och studiebesök till 
resp. platser har genomförts:   
14/9-06, Hågelby Parken 

17/10-06, besök till Uppsala Domkyrka 
2/11-06, besök till Suroyo TV i Södertälje 
21/11-06, besök till Dagcenterverksamhet 
Midgård i Norsborg 
 
Under verksamhetsperioden som projektet pågick har vi vid flera tillfällen haft besök av Björn Bergmark 
och Päivi Pannula från kommunens Äldreomsorg. (De är med i projektets referensgrupp och följer upp 
verksamheten på nära håll) De har vid varje besök berömt Dagcenters verksamhet och beundrade 
dess organisation och arbetssätt. Man har t.o.m. tänkt att i början av år 2007 inbjuda föreningen till 
nämndmötet för att berätta hur man har lyckats med verksamheten. 

 
 
 

Resultatet överträffade 
målet 

 
 
 
Under de månader som verksamheten 
genomfördes visa det sig att den överträffade 
målet. Målsättningen för antalet inkomna 
anmälningar från början var 40 st. Fram till 12 
december 2006 då det var sista dagen för 
projektet, antalet inkomna anmälningar 
uppgick till 54 personer. Antalet deltagare per 

dag framgår i statistiken ovan. 
 
Det uppnådda fina resultatet är tack vare den 
välorganiserade och planerade verksamheten 
som projektledningen hade åstadkommit 

genom ett hårt arbete med många timmars frivilliga insatser.  
 
Från projektets arbetsgrupp räknar man med att återstarta verksamheten den 1 februari 2007. 
Anledningen till dröjsmålet är monteringen av ett nytt kök som föreningen hade planerat i slutet av 
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Avslutningen för år 2006 var den 12 
december. Dagen arrangerades i form av 
knytkalas då deltagarna själva stod för 
matlagningen. Alla fick smaka av andras 

läckra rätter. 

december 2006. Med det nya köket räknar man med att arbetet för Dagcentret Dawmo kommer att bli 
mycket bättre när det gäller matlagning och övriga praktiska köksarbetet.  
   
 

Närvarostatistik för perioden 5 september – 12 december 2006 
 
       Deltagare:          29 dagar, 738 deltagare=  25,44 personer/dag 
                  Personal:           29 dagar, 151 tjänsgörande=  5,2 personer/dag 
 
 

 
Dagcentret Dawmo ger assyriska pensionärer omväxling 

 
Det är tisdag förmiddag (2006-09-19)  i Assyrien Kulturcenter i Hallunda söder om Stockholm.  
Runt 25 assyriska pensionärer har samlats i föreningen för att tillbringa tiden tillsammans. Alla 
pratar, viskar och skrattar om vartannat, med Suroyo TV som bakgrundsljud.  
 
Det är Botkyrka kommun som har skjutit till projektmedel för att föreningen ska kunna sjösätta det 
efterlängtade dagcentret. Hos Assyrien Kulturcenter är förhoppningarna att man ska kunna fortsätta 
projektet i flera år eller till och med utöka den. 
 
– Vår förhoppning är att utveckla det här projektet till ett vårdhem för äldre assyrier i Botkyrka, berättar 
föreningens vice ordförande George Baryawno och tillägger att gensvaret från kommunen är positivt 
inför idén.   
   
Men än så länge är dagcentrets uppgift att erbjuda meningsfulla aktiviteter två gånger i veckan till 
pensionerade assyrier som många gånger lider av ensamhet och utanförskap i vårt ålderssegregerade 
samhälle. Två gånger i veckan kommer pensionärerna för att träffa varandra och syssla med något 
roligt såsom att sjunga i kör, laga mat, ha picknick eller utflykter till museer och andra ställen.    
   
Samira, som anställdes speciellt för att anordna 
aktiviteterna, säger att projektet är mycket 
uppskattat bland de äldre. Farbror Ibrahim, en av 
pensionärerna, fyller i och säger: 
– Vi är så glada och nöjda. Vi vill inte besvära 
dom i föreningen och vi vill inte ha saker utöver 
det vanliga, bara att få träffa andra såhär är 
mycket glädjande för oss äldre.  
 
Även Assyriska kulturföreningen i Norsborg har 
fått anslag för att starta en liknande verksamhet, 
om än i mindre skala. Tidigare har ett liknande 
projekt för pensionerade assyrier genomförts i 
Göteborg. 
 

 
Afram Yakoub,  
 
Hujådå redaktion    www.hujada.com 
2006-09-19 
 
 

http://www.hujada.com/
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- Yilmaz Kerimo, heders-
medlem hos AKC-  riksdags-
ledamot även nästa period 

 

Valinformation 
 
Med anledning av valet den 17 september 2006 anordnades den 14 september 2006 en 
informationsdag i samarbete med Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka (AKF). Inbjudna till denna dag 
var Yilmaz Kerimo, Adnan Can och Sargon Hawsho. Mötet hölls i AKF:s lokaler. 

***** 
Intervju med Yilmaz Kerimo 
 
Afram Yakoub – bl.a. sekreterare i AKC styrelsen har inför valet den 17 september 
intervjuat Yilmaz Kerimo – den förste assyriske riksdagsledamot i Sveriges riksdag 
sedan 8 år. 

 
 
Vilken fråga/frågor vill du driva om 
du kommer in i riksdagen? 
Utöver mitt ansvarsområde i utskottet, 
vill jag driva frågor som rör demokrati,  
mänskliga rättigheter och en generell 
välfärd för alla människor även utanför 
Sveriges gränser. 
 
Vilka assyriska frågor vill du arbeta 
för att förverkliga? 
Assyriska folket går igenom en mycket 
svår period. De mördas brutalt, 
trakasseras, förföljs och hotas för att fly 
från sina hemländer. De odemokratiska 
och brutala systemen som finns i 
Mesopotamien (hemländerna) tvingar 
vårt folk att fly. Många krafter från olika 

              håll försöker skrämma Assyrier.  
 
Därför tycker jag att det är ytterst viktigt att skapa en frizon för Assyrierna i Mellanöstern som 
skyddas av FN.  Denna är dagens, vår tids viktigaste och största uppgift. Att assyrier samlas på ett 
område, skapas möjligheter för deras överlevnad, utveckla sin kultur och språk, känna sig trygg är det 
dagens viktigaste fråga för mig.  Annars finns det en stor fara för assyrier att inte kunna överleva i sina 
6000 åriga fosterlandet.  
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Jag arbetar(har arbetat under alla dessa år) med frågor som rör assyriernas dagliga överlevnad i sina 
hemtrakter bl a konfiskeringen av assyriernas mark och egendomar i Turkiet, gripandet av våra 
ungdomar i Syrien, rättegångsprocedurer där assyrier behandlas orättvist mfl..  
Jag har kämpat och kommer att kämpa också i fortsättningen för att vårt folk lever i ett demokratiskt 
och tryggt samhälle. Så länge det behövs insatser och diplomatiskt stöd/lösningar, så kommer jag 
också att finnas där för assyrier. Utan diplomatiska påtryckningar från vår sida på hemländernas 
regeringar så skulle det inte bli möjligt för assyrier att leva i Turabdin, Syrien eller Norra Irak.   
 
Jag säger inte att vi lyckas till hundra procent varje gång men våra insatser påverkar ganska mycket.  
 
Sist men inte minst är Seyfo frågan fortfarande viktigt för mig. Som jag skrev i en av mina motioner i 
riksdagen att ‖ Vid sekelskiftet bodde mer än 2 miljoner assyrier/syrianer i Turkiet, särskilt i 
sydöstra Turkiet. I dag finns bara några tusen kvar. Den stora utrensningen skedde under den 
period som går under namnet ”Svärdets år”, 1914–1918. Också efter andra världskriget har 
omfattande och dramatiska utrensningar och diskriminering skett.”  Varför? Vart försvann hundra 
tusentals assyrier?  
 
Erkännandet av folkmordet 1915 skulle underlätta för Assyrier att inte bli rädda för framtiden. 
Erkännandet betyder att turkiska staten gör upp med sitt förflutna. Ingenting kan ersätta vad våra 
förfäder har gått igenom. Men ett erkännande är ett första steg för försoning. Därför är det väldigt viktigt 
att både svenska och andra parlament inom Europa erkänner folkmordet för att pressa på Turkiska 
regeringen.                               
 
Vad anser du om att 
många assyrier har ställt 
upp i dom olika valen i 
Sverige? 
 
Jag tycker att det är alltid 
positivt att många 
assyrier/syrianer 
intresserar sig för politiken 
och ställer upp i de olika 
valen.  
Assyrier har blivit förtryckta 
under många hundra år, 
levt under svåra fysiska 
och psykiska förhållanden i 
hemländerna. Området de 
levde var långt borta från 
civilisationen för att 
regeringar har medvetet 
inte investerat där så att 
barn och ungdomar inte kunde gå i skolan och utveckla sig mm. Folket var tvungna att förhålla sig till 
jordbruket som var det viktigaste och enda arbete för att försörja familjen.  
 
Här i diasporan har assyriska folket utvecklat sig, startat eget företag, studerat på universitet, kommit in 
i Allsvenskan och fick representant i Riksdagen. Hela utvecklingen är positivt.  
 
Inför valet 2006 har vi många kandidater till kommuner, landstingen och riksdagen i hela riket. Detta 
betyder att våra ungdomar vill vara med och påverka sin egen framtid, bestämma över sitt eget öde. 
Det gläder mig att assyrier har börjat inse att vi lever i Sverige och vi har skyldigheter också, nämligen 
gå och rösta på den kandidat eller parti som stödjer dina värderingar. Varje röst är mycket viktigt.  
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Politikerna är otroliga på att vara trevliga och 
skådespela under valtiden, säger Siduri Poli. 

 
Vad vill du säga till assyrierna innan valet? 
 
Valet 2006 betyder mycket. Det här valet handlar om att skilja mellan höger och vänster värderingar 
och försöka förstå vilken sida är närmast till mig och mina värderingar.  
 
Höger alliansen attackerar de värderingar som socialdemokrater och vänster representerar.  Solidaritet, 
gemenskap, mänskliga rättigheter och demokrati är fortfarande viktiga mål som vi måste sträva efter. 
Dessa har blivit ett kortspel i höger alliansens program som de leker med och tömt innehållet av dem. 
Genom att attackera skatter, pensionsförsäkringar, invandrarnas rätt att söka svensk medborgarskap 
utan språk krav vill de förändra Sverige från roten. Därför handlar det här valet om ett systemskifte.  
 
Jag tycker att vi ska värna om den sociala tryggheten som vi har nu, föräldrarnas rätt till ett hus att bo i, 
ungdomarnas rätt till studiebidrag för att de kan koncentrera sig på sina studier, höjda skatter som vi får 
tillbaka sedan i form av pension, studiebidrag, socialbidrag, sjukpenning mm. Och det är därför ska 
man rösta på Socialdemokrater som vill utveckla de här rättigheterna. 
 

***** 

Skådespelartalanger bästa vapnet i valtider 
 
KRÖNIKA Siduri Poli har de senaste månaderna träffat en massa politiker, ledare och debattörer 
inför det stundande valet. Hon har lagt märke till att politiker är otroligt skickliga på framförallt 
två saker: att vara trevliga och att skådespela. Oavsett detta tycker hon att alla skall utnyttja sin 
röst och absolut INTE rösta blankt. 
 

"Alltså helt seriöst. Snubben driver ett helt 
land och kan inte ens svara på en ynka 
fråga. Snubben är folkvald i ett land där 
demokrati härjar och kan inte ens svara 
på en ynka fråga. Snubben är fanimej 
statsminister och kan inte ens svara på en 
ynka fråga.", tänkte jag och blängde surt 
på Göran Persson som var i sminklogen 
och blev pudrad på näsan. Själv stod jag 
där, halvtnervös, och väntade på att 
dagens superstar kunde bli klar. Min chef 
kommer rusande och berättar att vi ska 
vara med i sändning om två minuter. Och 
vi springer in. 
Så har det varit de senaste månaderna. 
Ja, inte att jag träffar 
Socialdemokraternas partiledare varje 
dag. Men jobbet - en ny 
ledare/minister/debattör, en ny dag, men 
exakt samma struktur. Och på något sätt 
lyckas dessa politiker alltid reta upp mig 

på något sätt. Antingen ska det vara Ohlys överdrivna långa svar, som är långt ifrån konkreta, eller så 
är det Perssons hörlur. Japp, det är nämligen så att vår statsminister inte svarar på frågorna jag ställer 
honom. Det gör hans taleskvinna som sitter utanför studion och lyssnar på debatten. Trodde jag. Jag 
hade hittat ett snäck-liknande föremål i Perssons öra och drog snabbt slutsatser. Det irriterade mig så 
mycket att det tog över min energi att ställa frågor under inspelningen att intervjun med Göran Persson 
var bland de värsta jag varit med om.  
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Det ingår i politikernas uppgifter att 

skådespela inför publiken. 

Kan du förstå att du sitter i livesändning, med halva Sveriges ögon på dig och ska spela smart och pigg 
(glöm ej att vi är i TV-huset runt halv sju på morgonen!). Kan du tänka dig pressen du har av både 
chefer, föräldrar och vänner? Och att sen bli distraherad av något så falskt som en öronsnäcka?  
Ja, det kan du säkert. Men det är det som är det roliga med allting. När jag tänker tillbaka på hur allting 
började; med den där artikeln i Expressen förra året ryser jag. Som Du säkert har hört av din mentor så 
leder ett jobb alltid till något annat, och även i mitt fall. I P3 sitter jag nu och pratar om vad politik är för 
mig, vilket är bland det roligaste jag vet. Sen kom SVT in i bilden och de var rena rama Idol-makarna 
med tanke på vägen för att hamna i Valpanelen 2006.  
Poängen med det jag skriver är att få fram hur kul det är 
att göra någonting, även om man blir irriterad, arg och 
upprörd. Det är ändå kul att bara göra något för att nå 
sina drömmar, göra något åt sina mål, göra något med 
sitt liv. Känslan av att man har presterat något och 
uppnått de krav man har på sig själv. Man får en känsla 
av att man lyckas, successivt men säkert. 
Just därför kunde jag inte förstå hur vår kära 
statsminister lyckas hålla leendet igång. För jag trodde 
att han inte gjorde ett piss. Men Göran gör nog mer än 
vad man egentligen anar, och det insåg jag igår då jag 
såg honom duellera mot Reinfeldt. Han var där under 
livesändning, med halva Sveriges ögon på sig och 
spelade smart och pigg. Det gör människan varje dag, 
timme och minut av sitt liv och jag får panik för en kvart 
en gång i veckan.  
Två saker jag har reagerat på under mina månader i 
SVT är hur otroligt skickliga politiker är på att vara 
trevliga och skådespela. När jag träffade Leijonborg 
skakade han min hand som om någon tog bild på oss. 
Jag repeterade mitt namn tre gånger innan han förstod, 
men huvudsaken var att han inte bara nickade och log. 
Han ville verkligen veta vad jag hette, han ville få mitt 
förtroende. Och sjukt nog lyckades alla partiledare vinna 
det! Det känns som om det är något med deras 
handskakningar att göra som får en att tro på allt de 
säger till 100%. Det sista är en varning för er som har 
träffat en högt uppsatt politiker, dont let them fool you! 
Och sedan skådespelet. Häromsistens då Mauricio Rojas (fp) och Mehmet Kaplan (mp) skulle 
debattera om integration fick jag en chock över hur bra dem kom överrens - efter sändningen alltså. 
Innan hann de inte med mer än att hälsa på oss, sminka sig, dricka kaffe och hoppa till morgonsoffan. 
Då kamerorna sattes på började den stenhårda debatten som slutade i totalt olika uppfattningar. 
Kamerorna stängs av, politikerna skakar hand, går ut tillsammans, sätter sig mittemot varandra och 
pratar intensivt. Den ena klappar den andra på ryggen och muttrar: "Mycket bra jobbat, men tänk på att 
inte prata så snabbt.". Den andra ler och tackar för visorden. Men va!! För två minuter sedan var ni 
fiender och nu låter det som om ni ska spendera helgen tillsammans! 
Ja, politiker kan vara vilsna varelser, speciellt så här strax innan valet. Och apropå valet som sker 
om en vecka vill jag som slutord bara säga en endaste sak: Rösta. Absolut. Inte. Blankt. Jag vet inte 
hur jag ska nå fram till alla att de blanka rösterna som inte räknas i statistiken. En blank röst ger den 
lata som inte orkat läsa om de olika partierna en anledning att inte rösta. Man kommer aldrig att hitta ett 
parti som passar en helt, det vill säga om man inte bildar ett eget. Så rösta på det som sitter en 
närmast hjärtat. Ännu en gång; rösta den 17 september och rösta inte blankt! Fred! 
 
Siduri Poli – Redaktionen 
Publicerad: 2006-09-10, www.hujada.com 

***** 

http://www.hujada.com/


 

 57 

Kerimo mest populär 
i Södertälje 

 
POLITIK När alla röster blivit räknade står 
assyriern Yilmaz Kerimo (s) som den mest 
populäre av samtliga politiker, från Södertälje, 
som kandiderade till riksdagen . Hedrande, tycker 
Kerimo själv om resultatet. 
 
Nu när alla röster är räknade får Riksdagsledamoten 
Yilmaz Kerimo (s) från Södertälje 3072 personkryssar. 
Detta leder till att han hamnar trea på Länets lista efter 
Mona Sahlin och finansministern Pär Nuder. 
  
Kerimo fick störst förtroende av samtliga 
riksdagskandidater från Södertälje. Kerimo fick 3072 
personvalsröster och leder därmed personvalet i 
Södertälje för riksdagslistan. 
  
- Det är hedrande och uppmuntrande att få många kryss 
utan att själv bedriva någon egen personvalskampanj, 
säger Kerimo. Det är en bekräftelse på att man gör ett bra 
jobb, som väljarna uppskattar. 
 

Redaktionen 
2006-09-25, www.hujada.com 
 
 

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN 
Datum: 2006-10-09 

 
Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo får nu plats i riksdagens 
konstitutionsutskott.  
 
Konstitutionsutskottet (KU) bereder ärenden om grundlagarna och riksdagsordningen samt om 
lagstiftning i andra konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen och lagstiftning om radio och 
television. Andra ärenden handlar om yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet samt press- 
och partistöd. Konstitutionsutskottet bereder också ärenden om riksdagen och vissa myndigheter som 
sorterar under riksdagen, om länsförvaltningen och Sveriges administrativa indelning samt om den 
kommunala självstyrelsen m.m. 
 
Konstitutionsutskottet har också uppgiften att granska regeringens och statsrådens arbete. Utskottet 
beslutar även om åtal mot riksdagsledamöter och statsråd. 
 
- Det är spännande och hedrande att hamna i KU och arbeta med dessa frågor. Det känns som en bra 
fortsättning på det jag tidigare har jobbat med sedan jag kom in i riksdagen, säger Yilmaz Kerimo. 

 
Yilmaz Kerimo  Matilda Ström 
Riksdagsledamot  Politisk handläggare 
yilmaz.kerimo@riksdagen.se  matilda.strom@riksdagen.se 
 
 

http://www.hujada.com/
mailto:yilmaz.kerimo@riksdagen.se
mailto:matilda.strom@riksdagen.se
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Den andra assyriern som kom in 
i riksdagen är f.d. skolministern 

Ibrahim Baylan. 

Kartläggning:  
- Så bra lyckades vi i valet! 
 
POLITIK Ganska tidigt blev det klart att vi hade lyckats knipa två riksdagsplatser. Vi visste även att två 
kandidater stod som första reserver, Ilan DeBasso från Socialdemokraterna i Jönköping och George 
Haddad från Folkpartiet i Västerås. Nu när samtliga röster är räknade vet vi även att vi gjorde ett 
mycket bra val när det gäller posterna till kommunfullmäktige. Abboud Ado har gjort en unik 
sammanställning exklusivt för Hujådå 

Totalt 38 assyrier/syrianer valdes in i olika kommunfullmäktige 
runt om i landet. 15 av dessa lyckades dessutom klara 5 % 
spärren och blev på så sätt personvalda. Förutom de som blev 
invalda i kommunfullmäktige, finns det 15 personer som innehar 
första, andra eller tredje plats som ersättare. Dessa har en stor 
chans att ta en fullmäktigeplats under mandatperioden. 

Vårt folk representeras i 15 kommunfullmäktigen, utspridda i 8 
olika län. I Södertälje kommun där vårt folk utgör mellan 20-25 % 
av invånarna har 12 assyrier/syrianer lyckats ta sig in i 
kommunfullmäktige, vilket betyder 18 % av fullmäktigeplatserna. 
Andra kommunfullmäktige som har stor representation av vårt 
folk är Botkyrka 5 platser, Järfälla 4 platser och Jönköping 4 
platser. De övriga kommunerna är Norrköping 2 platser, Örebro 2 
platser, Sigtuna 2 platser samt Stockholm, Göteborg, Västerås, 
Mjölby, Kumla, Eslöv, Trollhättan och Växjö med en plats 
vardera.  

När det gäller partifördelningen så kommer 
fullmäktigeledamöterna från så gott som alla riksdagspartier och 
toppas av socialdemokrater med 39,5 %. På andra plats 
kommer kristdemokraterna med 23,7 %. Inkluderar man även 

        första- och andra plats-ersättarna, ser fördelningen ut enligt  
        följande: 

PARTIFÖRDELNING 

SAMTLIGA KOMMUNER -Observera 
attprocentsatsen efter en kandidats namn anger 
andelen partiröster som personen fick i den 
valkrets hon/han blev vald i. 

Hujådå vill gratulera samtliga och önska dem lycka 

till under deras kommande mandatperiod. Vi vet att 
många av våra läsare är nyfikna och vill följa dessa 
personer närmare, därför ska vi efter bästa förmåga 
försöka intervjua samtliga inom en snar framtid. 
 
Abboud Ado 
Publicerad: 2006-09-28 
www.hujada.com 

http://www.hujada.com/
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Dokumentären om Assyriska har vunnit kategorin "Årets film" vid Filmfestivalen i Beverely Hills, USA. 
Filmfestivalen i Beverly är en internationell tillställning med deltagare och filmmakare från hela världen 
och det är en otrolig framgång för regissören Nuri Kino att ha vunnit detta pris i konkurrens med 
välkända filmproducenter från hela världen, bl. a Tom Hanks och Federico Fellini. 
 
- Det här är så ofattbart stort att jag ännu inte kunnat förstå att lilla Assyriska faktiskt har vunnit världens 
mest prestigefyllda pris för dokumentärer i konkurrens med stora namn som Tom Hanks och Federico 
Fellini. Det här är det största som hänt det assyriska folket och jag är oerhört glad för hela folket skull, 
informerar en upprymd Nuri Kino direkt från finalceremonin via mobil. 
 
Dokumentären om Assyriska har således tilldelats priset "Bästa film alla kategorier" och blev Juryns val 
vid filmfestivalen. 
 
- Under själva ceremonin blev vi lite besvikna när vi inledningsvis inte fick någon utnämning för bästa 
regi, skådespelare mm. Dock kände vi samtidigt att det var kul att ändå fått vara med. Men vi kunde 
aldrig drömma om att vi skulle vinna det finaste priset av dem alla och vi blev helt chockade när 
kuvertet öppnades och de ropade upp vårt namn, säger Nuri Kino samtidigt som hela världens 
journalister står och väntar på att få en intervju. 
 
Tisdag den 18 april 2006 spelar Assyriska premiär i Superettan mot IFK Norrköping och om allt 
fungerar så ska Nuri Kino vara tillbaka i Sverige då. 
 
Assyriska FF vill passa på att gratulera Nuri Kino till framgången med dokumentären och samtidigt 
skicka sina välgångsönskningar till alla AFF supportrar världen över. 
 
Ur: www.assyria.se  2006-04-10 
 
 

http://www.assyria.se/
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SVTs "Assyriska - landslag utan land" fick 

Guldpalmen 
 

För första gången någonsin har en skandinavisk dokumentärfilm kommit 
till final i Beverly Hills Filmfestival, och dessutom vunnit. Bland närmare 
1300 bidrag har SVTs dokumentärserie Assyriska - landslag utan land 
vunnit Guldpalmen. 
- Assyriska-serien är unik eftersom vi berättar om världspolitik, historia 
och religion utifrån ett litet fotbollslag i Södertälje, säger Erik Sandberg 
som är en av seriens skapare. Det är en såpa om lagets första år i 
Allsvenskan som givits ett journalistiskt och politiskt djup och vi vet att det 
finns ett stort sug internationellt efter berättelser av det här slaget. Priset 
är ännu ett bevis för att Sverige kan göra tv-produktion i världsklass. 
Underbart! 
Det var tredje avsnittet av Assyriska - landslag utan land som tävlade i 
Beverly Hills Filmfestival. Avsnittet handlar om matchen mellan Halmstad 
och Assyriska på 90-årsdagen av folkmordet på kristna i Turkiet och om 
hur Sait Yildiz återvänder till Turkiet för att på en vetenskaplig konferens 
tala klarspråk om vad som drabbade hans folk och hans familj. 
I Mellanöstern finns en liten folkgrupp utan eget land, en kristen minoritet som talar ett ålderdomligt 
språk. Efter århundraden av förföljelser har folket hittat en fristad, en plats som heter Södertälje. Här 
föddes framgångssagan om fotbollslaget som på trettio år tog sig från den lägsta till den högsta 
divisionen. 
- Fotbollen är det som håller den här folkgruppen samman, berättar lagledaren Mellek Bisso.  
Assyriska - landslag utan land är en dokumentärserie i fem avsnitt som gick hösten 2005 i SVT. I serien 
får tittarna följa laget under det första året i Allsvenskan, både på planen och utanför. Men Assyriska är 
mer än en fotbollsförening och kampen för att behålla platsen i Allsvenskan. Det handlar även om 
kampen för minoriteters rättigheter i Mellanöstern. Assyriska är klubben där världspolitik och diplomati 
är en del av vardagen. Tittarna möter lagets supportrar, munkar i avlägsna bergskloster i Turkiet, 
milismän i Irak och Södertäljebor.  
Serien är skapad av de prisbelönta journalisterna Erik Sandberg och Nuri Kino och är producerad av 
Laika Film & Television för SVT. Erik Sandberg har tidigare vunnit Silver FIPA och Signis för 
dokumentärserien Fortet Europa. Nuri Kino är flerfaldig vinnare av Guldspaden. I inspelningsteamet 
ingick bland andra dokumentärfilmarna Johan Bjerkner och Håkan Berthas som tidigare belönats med 
bland annat Prix Iris för filmen Nabila. 
 
SVT.se  2006-04-10 
 
 

AKC: Tawdi Myakro Nuri 
  
Vi har medvetet väntat några dagar med att gratulera dig för den fantastiska GULD PALM 
priset. Vi kunde bara inte hitta de rätta orden när vi fick det fina beskedet.   
Vi assyrier har all anledning att vara stolt över Nuri Kino. Det är just sådana personer vårt folk 
behöver för att kunna lyfta fram vår fråga på den internationella arenan.  
  
Som vi sade till Maria - din syster när hon ringde till föreningen idag - vad det är roligt att läsa 
tidningarna dessa dagar. Speciellt de frågor du fick svara på Svenskadagbladet idag - du är 
inte ensam om att ha gråtit när du fick veta om GULD PALM priset. 
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Gabriel Afram (t.v.) överlämnar ett ex. av sin 

lexikon till Yilmaz Kerimo med sin underskrift 

Nuri, vi kan skriva många sidor för att uttrycka våra och många assyriers känslor men vi  vill 
bara tala om för dig att vi är mycket stolta över dig och att du ska fortsätta på samma sätt som 
du har gjort fram till idag.  
  
ASSYRISKA FOLKET BEHÖVER MÅNGA NURI KINO 
  
Nationella hälsningar  
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 
2006-04-12 

 
 

- Svenska myndigheter prisar  
Malfono Gabriel Afram 

  

 

Ett tiotal 
kulturstipendiater 
utsedda 
  

Landstingets kultur- och utbildningsnämnd 
utser kulturstipendiater inom olika 
områden, varav en av dessa är insatser 
inom föreningslivet. Fem personer tilldelas 
detta stipendium på 10 000 kronor vardera. 
Skaparen av det svensk-assyriska 
lexikonet, Malfono Gabriel Afram, är en av 
dem som blivit utsedd till att erhålla detta 
stipendium.  
  

 

Genuint arbete av 
Malfono Gabriel Afram 
 

Under en 15 års period har Malfono Gabriel Afram arbetat med att framställa ett svenskt – assyriskt 
lexikon, som nådde sin slutfas och trycktes 2005. Parallellt med arbetet kring lexikonet var han och är 
fortfarande idag verksam i det assyriska radioprogrammet Qolo. Det svenskt-assyriska lexikonet är ett 
genuint arbete som fått stor genomslagskraft och emottagande bland det assyriska folket. Den bidrar 
och hjälper framförallt med bevarandet av språket men också den ursprungliga etniska identiteten. 
Malfono Gabriel Afram fick landstingets stipendium för sitt arbete med det svensk – assyriska lexikonet, 
nominerad av Assyriska ungdomsdistriktet i Stockholm. 

  
Stockholm, 2006-10-06 
Besima Simsek    © EasternStar News Agency 
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Feyyaz Kerimo (t.h.) tar emot priset från 

självaste prinsessan Viktoria 

Grattis Feyyaz! 
 
Feyyaz Kerimo är veteran inom assyriska rörelsen. En 
av grundarna till AUF under 80-talet och bildandet av 
AKC 1997. Han är utbildad som ekonomilärare och 
tjänstgör sedan flera år på st. Botvids Gymnasiet I 
Hallunda.Han är fortfarande aktiv inom assyriska 
organisationer och är viceordförande för Assyriska 
riksförbundet i Sverige sedan mars 2005.  
Hans berömda lärargärning inom skolväsendet har 
uppmärksammats av bl.a. Kungliga 
Vitterhetsakademien vilket ledde till att han tilldelas 
ett pris på 25 000 s.kr. för en framstående lärargärning 
som i hög grad bidragit till att överbrygga kulturella 
motsättningar. 
Belöningen överlämnades av självaste prinsessan 

Viktoria vid Akademiens högtids sammankomst den 
20 mars 2006 i Riddarhuset med åtföljande middag i 
Vinterträdgården, Grand Hotel. 
Det är naturligtvis glädjande för Feyyaz i synnerhet 
och AKC i allmänhet att ett så värdefull pris tilldelas. 
Styrelsen för AKC gratulerar Feyyaz Kerimo och önskar honom lycka till i sin lärarkarriär.  
 

 

 

 

 

 
 

 
Författaren som fyller tomrum 
 

- ”Många tyckte att jag var helt galen” 
 
Besim Aydin pustar ut som efter en lång maratonlöpning. Han hade ingen aning om hur 
omständligt det kunde bli att skriva och ge ut en roman om folkmordet Seyfo när han satte igång 
för tre år sedan. ”Med Döden Som Skugga”, som boken heter, är utgiven på Besims eget, nyligen 
bildade Arjovi Bokförlag. Inga svenska förläggare vågade nämligen ta sig an romanen. 
 
– Jag fick väldigt positiva omdömen från svenska förlag, men de förklarade att de inte vågar ge ut en 
sådan bok, enligt dom är ämnet för känsligt och för politiskt, förklarar han. 
  
Berättelsen börjar år 1911 i byn Zaz i Gudstjänarnas berg, Turabdin. Röd snö täcker landskapet som ett 
ont omen och invånarna lider under turkarnas ökande skatter. Romanens huvudperson, unge Benjamin, 
kommer bort från sina föräldrar i tumultet som uppstår när byn ska deporteras. Läsaren får sedan följa 
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Benjamin och hans strapatsfyllda sökande efter föräldrarna och får genom den unge pojkens ögon se 
massakrerna i olika byar och städer. 
  
Det tog Besim Aydin mindre än ett år att skriva romanen som är på 312 sidor, men att få den tryckt och 

utgiven tog dubbelt så lång tid på grund av det känsliga ämnet. 
Boken är baserad på verkliga händelseförlopp som Besim har 
byggt på och format så att de passar in i berättelsen. Han 
började söka efter fakta redan år 1991 då han intervjuade sin 
farfars bror, som hade upplevt Seyfo. År 2000 bar det av till den 
syriska och turkiska delen av Assyrien för att få mer information 
om hur folkmordet gått till när över en halvmiljon assyrier 
mördades av turkar och kurder. 
  
Det var när han hade insett att det finns ett tomrum att fylla, att 
ingen hade skrivit en roman om Seyfo, som idén och känslan av 
absolut nödvändighet föddes hos honom. 
 
– Flera har frågat mig hur jag vågade ge mig in på ett sådant 
stort och kostsamt projekt med denna roman när min svenska 
inte är riktigt bra nog. Många tyckte också att jag var helt galen, 
men det är nödvändigheten som tvingar en, jag ser det som 
nödvändigt att vi fyller detta tomrum. 
 

Det var just en insikt om nödvändigheten att fylla tomrum som triggade igång Besims författarskap för 
flera år sedan. Ombedd av en svensk grupp att föreläsa om vårt folks barnlitteratur kom den 
chockerande insikten om att vi helt saknade sådan litteratur på syriska. 
  
– Det kan väl inte vara så svårt att ge ut en barnbok tänkte jag. Men när jag satte igång visade det sig 
vara väldigt krävande, branschen var helt ny för mig och det dröjde länge innan jag till slut gav ut min 
första barnbok, efter mycket hårt arbete. 
  
Sedan dess har Besim gett ut fler böcker, en antologi med folksagor från Mesopotamien, en barnbibel på 
assyriska och en assyrisk översättning av Pippi Långstrump. Romanen om Seyfo är hans största 
författarprojekt hittills och det första som riktar sig till svenska läsare. Det är även av den anledningen 
han har bekostat dyra korrekturläsningar av manuskriptet, allt för att få det så professionellt som möjligt. 
Men det är inte bara svenskar som Besim gärna vill ska läsa hans bok, Assyriska ungdomar är 
romanens andra stora målgrupp.  
– Våra ungdomar kan ordet Seyfo, men inte så mycket mer. Om de läser ‖Med Döden Som Skugga‖ kan 
de få en helhetssyn på folkmordet, få ett grepp om vad det var för något, förklarar han. 
  
Romanen har hittills fått väldigt positiva omdömen av recensenter, och den förhoppningsfulla författaren 
är säker på berättarkraften i sin nya historieroman. 
 
– Läsaren kommer att känna det som att han/hon befinner sig i berättelsens centrum. Jag tror inte att 
någon kan läsa den utan att känna något och bli tårögd, säger Besim Aydin trosvisst och lutar sig 
tillbaka, som för att återhämta andan efter tre års hårt slit. 
  
Fakta: Arjovi är assyriska och betyder ‖Jag var ett lejon‖. 
 
Bokrecension – Med Döden Som Skugga 
 
Hur ofta har du fastnat för en roman efter bara 10 sidor? 
  
Med handen på hjärtat, det är väldigt sällsynt med sådana böcker. ‖Med döden som skugga‖ kan bara 
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beskrivas som en otrolig prestation. Det här är inte bara en nonsens roman som bara får dig att bli 
känslosam utan den lär dig så otroligt mycket. Innan jag hade läst den visste jag knappt någonting om 
folkmordet på vårt folk. Nu känner jag att jag har en klar bild av hur det möjligtvis var. På så sätt är 
romanen lärorik och väldigt viktig. Jag måste erkänna att jag alltid hade trott mig veta hur grymt det var 
under Seyfo men den här boken innehöll mycket som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Det märkliga 
var att det var mördarna i boken som blev mest levande för mig, kanske för att de inte hade några 
gränser för sin grymhet. 
  
Nu låter det som att jag hyllar denna roman förbehållslöst men det står jag för. Jag kan faktiskt erkänna 
att jag aldrig tidigare läst klart en bok på 300 sidor på under fyra dagar. Det är lätt att hänga med i 
berättelsen och den är på alla sätt väldigt lättläst. Det spelar egentligen ingen roll om du är assyrier eller 
inte, den här berättelsen håller för alla. Besim Aydin har bevisat att han bemästrar konsten att berätta en 
historia. 
 
Text av: Afram Barryakoub – Mediautskottet 
Ur: www.auf.nu 2006-05-03 
 
 
 

”Med döden som skugga”  - en roman om Seyfo. 
  
Senaste 5-6 åren har en hel del böcker om Seyfo har kommit ut. Alla böcker om Seyfo har varit 
faktaböcker.  
  
Besim Aydin som har skrivit boken ”Folksagor från Mesopotamien” och översatt andra barnböcker som 
Emmas verkstad och Pippi Långstrump, har nu kommit ut med en ny bok om Seyfo. Boken som heter 
”Med döden som skugga” en roman om Seyfo som är den första i sitt slag.  
  
Boken handlar om folkmordet och förföljelserna under 1914-1915. Vi får genom boken följa den kristne 
pojken Benjamin som vid nio års ålder skiljs från sina föräldrar då byn Zaz invaderas av turkiska soldater 
och deras kurdiska allierade. Under sin tid som flykting  
möter han människor från krigets alla sidor. Öden och berättelser vävs samman med Benjamins egna 
reaktioner och iakttagelser i en kamp på liv och död. Många av de händelser som utförligt beskrivs i 
boken har inträffat och bygger på ögonvittnesskildringar  
och redogörelser som förts vidare från en generation till en annan.  
  
Mail: arjovi-f@hotmail.com  Mail: aydinbesim@hotmail.com  
EasternStar News Agency 
2006-05-24 
(Boken finns att köpa hos AKC)  
 

 

Grattis Ninos! 
Ninos Kerimo, aktiv medlem hos AKC sedan flera år, har tagit 
sin examen inom samhällsvetenskapliga institution – personal 
och administration,  universiteten i Östersund. 
 
Styrelsen, vänner och familjen önskar honom all lycka i 
framtiden samt ser fram emot att någon gång i framtiden tar 
ansvaret för föreningens personal administration.      
 
 

http://www.auf.nu/
mailto:arjovi-f@hotmail.com
mailto:aydinbesim@hotmail.com
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AKC är en lokalförening som är medlem hos olika riks- och regionala organisationer. Förutom 
medlemskapet hos vissa så har föreningen även samarbete med andra organisationer – så väl 
assyriska som svenska. Allt för att kunna öka sin verksamhet i de frågor som delas av dessa 
organisationer. 

De senaste åren har AKC utökat sitt engagemang inom dessa organisationer genom att i 
många frågor engagerat sig och även medverkat i genomföranden av dessa. Det största 
bidraget från AKC sidan har under se senaste åren varit att många medlemmar från AKC har 
tagit plats i de viktiga positioner inom resp. styrelser och kommittéer.  

Det är naturligtvis mycket svårt att skriva om allt som AKC har varit med och medverkat 
tillsammans med dessa organisationer. Men här nedan kommer vi att endast nöja oss med att 
nämna fakta om AKC:s status hos dessa organisationer samt skriva namnen på medlemmar 
från AKC och resp. position. Vi kommer även att välja en eller flera skrivelser om resp. 
organisation som speglar dess verksamhet eller målsättning. 

 

Har realismen kommit till oss också? 
 
Realismen är epoken som kom i början av 1800-talet och förändrade författarnas och 
litteraturskaparnas verklighetsuppfattning. Många kritiker i Europa välkomnade den nya inriktningen. En 
av dem var George Brandes (1842-1927), dansk litteraturhistoriker och kritiker. Han menade till och 
med att det var den goda levande litteraturens plikt att spegla samhället, att komma med kritik och att ta 
ställning, att "sätta problemet under debatt" helt enkelt.  
 
Bland dagens högteknologiska samhälle är TV också en litteraturskapare som skapar visuell litteratur. 
   
Assyrier/syrianer är idag ett splittrat folk och har många problem att lösa. Vår Nation har tills nyligen 
saknat ett forum där problem kan diskuteras. Satellitkanalen SuroyoTV är dock det efterlängtade 
forumet som har direktaccess till Nationen. 

   
Kanalen har initierat till en konstruktiv debatt som kommer att gynna vår Nation. Exempel på kanalens 
initiativ är debattprogrammet Wahdo Ftiho (öppet torg). 
   
Den 4 mars 2006 bjöd Wahdo Ftiho alla politiska organisationer till debatt kring svårigheten att 
samarbeta. Vissa av de inbjudna organisationerna valde att inte delta. 
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ARS höll sitt årsmöte den 8 april 2006 hos 
AKC lokaler 

 
För de som deltog var det första gången som de möttes inför folket i Tv rutan. Detta möjliggjorde för 
tittarna själva bestämma vem som är mest pragmatisk och realistisk. 
   
Suroyo TV och organisationerna som deltog i programmet förtjänar att berömmas. De har vågat möta 
verkligheten och gjort ett försök att "sätta problemet under debatt" 
   
Dock måste vi fråga oss själva varför andra än de närvarade organisationer inte deltog i debatten. När 
och hur kommer vi hitta lösningen till problemet, om inte alla organisationer och partier möter 
verkligheten inför folket? 
   
Verkligheten kommer att hinna ikapp oss förr eller senare. 
   
Dikran Ego 
   
Stockholm 2006-03-13 

 

 

 

AKC:s status: medlem 

Medlemmar från AKC i olika positioner: Feyyaz Kerimo (viceordförande), Aziz Poli (revisor och 
kulturutskott) 

  

Assyriernas verklighet idag 
 

 
LEDARE Förbundsordförande Simon 
Barmano ger en kortfattad sammanställning 
av de aktiviteter som förbundet bedrivit 
både nationellt och internationellt under den 
gångna verksamhetsperioden. (2006) 

Under sin årliga planeringshelg som Assyriska 
Riksförbundet brukar anordna efter varje 
riksombudsmöte, prioriterades följande 
frågor; integrationsfrågor, jämlikhet och 
jämställdhet, språk, kultur och assyriernas 
situation i hemländerna. Under våra besök hos 
föreningarna har vi lagt stor tyngdpunkt på 
integration och jämställdhetsfrågor samt hjälpt 

de nyanlända assyrierna att hitta sin rätt i 
Sverige och informerat dem om vilka aktiviteter 
ARS bedriver just nu. 
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Integration är en viktig process i samhället varför ARS väckt opinion och gett förslag till hur våra 
medlemmar kan integreras i samhället med bibehållen kultur och identitet. Andra viktiga frågor som 
diskuterades vid mötena med föreningarna var organisationsutveckling, demokrati samt kvinno- och 
ungdomsfrågor. ARS har som mål att fostra föreningsmedlemmar i en demokratisk anda och fostra 
dem till respektfulla, ansvarskännande självständiga individer.  

Assyriska Riksförbundet har under den gångna verksamhetsperioden bildat ett assyriskt lärarförbund 
som arbetar aktivt med språkfrågan. ARS har tillsammans med lärarförbundet haft ett antal konferenser 
och sammankomster med föreningar och personer som är intresserade av språkfrågan. Identiteten 
bygger på modersmålet som är nyckeln till både det kulturella arvet och integrationen och det är viktigt 
att staten tillerkänner varje individs modersmål samma status som majoritetsbefolkningens. 
Lärarförbundet strävar efter ett utbildningssystem som främjar eleverna till tvåspråkiga individer med 
dubbelkulturell identitet. 

Andra viktiga aktiviteter som ARS har bedrivit är olika projekt; ‖Förstudie om frivillig återvandring till 
Turkiet‖ och EU-projektet ‖Vad är EU? -Organisation konstitution‖. Dessa projekt är redan avslutade. I 
samband med projektverksamheten har ARS fått möjligheter att initiera kontakter med assyriska och 
andra ideella organisationer och myndigheter i Turkiet. Sådant utbyte av erfarenheter är till gagn för 
demokratin och för ett närmande mellan grupperna. 

ARS bedriver också ett digitaliseringsprojekt där vi digitaliserar ARS 30-åriga historia i Sverige. ARS 
genomför ett annat projekt kring mänskliga rättigheter och demokrati med stöd från Olof Palmes 
Internationella center. Dessutom bedriver ARS tillsammans med AKF ett jämställdhetsprojekt. Arbetet 
med dessa projekt kommer att fortsätta även under nästa mandatperiod.  

Det internationella arbetet är ett sätt för ARS att erbjuda medlemmarna en chans att stärka kontakten 
med hemländerna och med assyrier runtom i Europa. Assyriernas hotade situation i mellanöstern gör 
att ARS lägger stort engagemang för frågor som berör assyriernas existens. ARS jobbar för att skapa 
opinion för att få Sverige och omvärlden att uppmärksamma assyriernas situation. Under 
verksamhetsperioden har förbundsstyrelsen haft besök av och diskussioner med ambassadörer, 
utrikesministrar, politiker och myndigheter, både svenska och utländska. ARS har även anordnat 
manifestationer och deltagit i demonstrationer, skickat pressmeddelanden till regeringar, politiker och 
myndigheter samt uttalat sig i media om det assyriska folkets situation både i Sverige och i 
hemländerna.  
 
Under hösten 2006 bjöd ARS in flera assyriska partier till en debatt om assyriernas situation i Irak. 
Huvudämnet för debatten var frågan om ett assyriskt självstyre i Irak. Alla partier var överens om att 
assyrierna har rätt till och bör arbeta för att få till stånd ett område under något sorts assyriskt styre i 
norra Irak. Målet var att åstadkomma samarbete mellan assyriska organisationer samt dela med sig av 
erfarenheter i syfte att stödja bildandet av en assyrisk ledning i världen. 

Assyriska politiska partier har lätt att samarbeta med arabiska eller kurdiska partier men har det svårare 
att samarbeta med assyriska partier. Varför? Jo, därför att bristen på politisk mognad hos de assyriska 
politiska partierna är uppenbar. Om vi inte kan enas i det här läget blir vi de stora förlorarna. Medan 
irakiska politiker och USA förhandlar om hur makten ska fördelas mellan sunnimuslimer, shiiter och 
kurder, bråkar våra assyriska politiker om maktföredelningen och kan inte komma överens om att bilda 
en enad stark ledning för det assyriska folket. När en ny irakisk grundlag blir klar i april, har man 
möjligtvis hunnit bilda nya små självständiga stater för de tre ovannämnda grupperna. Utan tvekan 
kommer assyrierna att bli sekundära medborgare i sitt eget land. Tyvärr, detta blir följden av våra 
splittrade politiska ledares diplomati. Det känns sorgligt att säga, men detta är assyriernas verklighet 
idag. 
 
Under verksamhetsperioden har vi anordnat regelbundna avstämningsmöten med lokalföreningar för 
att stärka sammanhållningen och planeringen. Efter samtal med representanterna för de aktuella 
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föreningarna där seminarier har genomförts, är den samlade bedömningen mycket positiv och vi tycker 
att medlemmarna har fått värdefull information om de frågor som vi har tagit upp. Tack vare 
lokalföreningarna har vi lyckats genomföra dessa verksamheter väl. 
 
Simon Barmano, Förbundsordförande 
simon.barmano@hujada.com 
www.hujada.com 2007-01-28 

 

 
 
”TV-licens värd mer än avhugget huvud” 
 
”Den senaste veckan har vi konstaterat att en obetald TV-licens är värd mer än 
ett avhugget huvud sänt i paket till anhörig”  
 

Kommuniké från de assyriska riksförbunds, ARS ordförandemöte i Göteborg den 21 

oktober 2006 
 
Avhuggna huvuden, kidnappningar och våldtäkter har blivit vardagsmat för assyrierna i Irak. Medan 
västvärlden ställer sig frågan huruvida ett inbördeskrig pågår eller inte har syndabockar utsetts, det är 
de kristna i landet och våldet mot dem har eskalerat lavinartat. Intentionerna är glasklara: Den etniska 
rensningen ska fullföljas. 
 
Assyrierna i Irak är utan skydd helt försvarslösa och utsatta för blodtörstiga grannars godtycke, av såväl 
kurder som shia- och sunnimuslimer. 
 
Svenska medier har ofta negligerat den assyriska tragedin med motiveringen att det är för få människor 
som skändas, för få som drabbas. Men sedan första Irakkriget har över en miljon människor flytt landet 
och tusentals har mördats, misshandlats eller våldtagits. Bara efter den senaste invasionen beräknas 
över 300 000  ha flytt. Dagligen når oss rapporter om brutala övergrepp. Inte ens i de assyriskt 
dominerade områdena får assyrierna någon ro. 
 
Svenska medier har ofta hänvisat till internationella medier som argument för sin tystnad. Efter lång 
förtvivlad kamp har äntligen internationell media på allvar fått upp ögonen för den tragedi som utspelar 
sig varje dag i Irak. 
Men Sverige har både politiskt och medialt varit förhållandevis tyst. Det är anmärkningsvärt och sorgligt 
för oss som utgör cirka en procent av Sveriges befolkning med assyriskt ursprung. 
 
Vi vill uppmärksamma er om en pågående utrensning och en hjärtskärande tragedi som sorgligt nog 
har ramlat mellan storpolitiska intressestolar men inte desto mindre är en direkt följd av ett storpolitiskt 
spel. Internationella krafter har inte hörsammat protester före kriget, vädjan om skydd eller stöd att 
etablera en egen frizon för assyrierna i Irak. Och nu offras ursprungsfolket i landet både av politiker och 
media.  
 
Vi vädjar om ansvarstagande och uppmärksamhet för den tysta utrensningen. Den onda utvecklingen 
måste stoppas, annars utplånas en mångtusenårig tradition och historia i Irak vars rötter sträcker sig till 
civilisationens vagga mellan floderna Eufrat och Tigris. 
Assyrierna måste få en egen frizon i Nineveh-området med skydd av FN eller USA, det är det minsta 
omvärlden kan göra. 
 

mailto:simon.barmano@hujada.com
http://www.hujada.com/
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AKC ordförande Aziz Poli (t.v.) är tillsammans med 
andra konferensdeltagare i Norrköping) 

Den senaste veckan har vi konstaterat att en obetald TV-licens är värd mer än ett avhugget huvud sänt 
i paket till anhöriga.  

 
Assyriska riksförbunds (ARS) ordförandemöte 
Göteborg den 21 oktober 2006 
 

Fotnot:  
- ARS höll sitt årsmöte den 8 april 2006 hos AKC lokaler. AKC ställde upp med 
lokala och mat kostnader. 
- 21 oktober 2006 deltog AKC i ARS ordförandemöte i Göteborg. Aziz Poli och 
Sabo Saldamli representerade AKC. 
 
 
 

 
 

Assyriska Kvinnoförbundet 
i Sverige - AKF 

AKC:s status: medlem 

Medlemmar från AKC i olika positioner: Rahel Poli 
(ledamot i styrelsen) Behiye Poli (suppleant)  

 
IINNBBJJUUDDAANN  FFRRÅÅNN  AAKKFF  TTIILLLL  NNÅÅGGRRAA  

MMEEDDLLEEMMMMAARR  FFRRÅÅNN  AAKKCC  MMEEDD  

AANNLLEEDDNNIINNGG  AAVV  PPRROOJJEEKKTTEETT  NNEEDDAANN  

  

JJÄÄMMSSTTÄÄLLLLDDHHEETT  NNUU!!  

  
Vad är jämställdhet? 
 

”Det handlar om att kvinnor och 
män ska ha samma 
 möjligheter, skyldigheter och 
rättigheter.” 
 

Du är utvald 
 
Vi har noggrant valt ut personer 
som vi anser vara viktiga för 
främjandet av en ökad och bättre 
jämställdhet i våra organisationer 
och föreningar. Med den 
anledningen har vi på Assyriska  
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kvinnoförbundet (AKF) valt att bjuda in dig eftersom du har en betydande roll för utvecklingen i 
det assyriska föreningslivet.  

 
Varför Jämställdhet nu? 

 
AKF driver ett projekt som heter Jämställdhet nu! Vi har sett ett mönster i det assyriska 
föreningslivet där kvinnor i mindre utsträckning än männen har höga positioner, i bland annat 
styrelser. Detta mönster är oroväckande, eftersom det assyriska föreningslivet har fostrat 
många framgångsrika unga kvinnor som idag inte finns kvar i rörelsen. AKF tolkar detta som 
en brist i jämställdheten. Följderna av denna utveckling kommer att leda till en stor förlust i 
kompetens och engagemang om det inte åtgärdas.  
 
Vi på AKF ser vikten av att arbeta med jämställdhetsfrågan som är en grundläggande 
förutsättning för ett växande assyriskt föreningsliv.  

 
Projektet 
 
Vårt projekt består av tre delar varav en av dem är ett utvecklingsprogram i form av tre 
seminarier. Seminarierna består dels av teoretiska inslag, men framför allt av gemensamma 
gruppdiskussioner. 
  
Seminarieledare är konsulten Ulrika Eklund som bland annat arbetar med jämställdhet inom 
Regeringskansliet. Du får kunskap om genussystemet och tillfälle att diskutera kvinnors och 
mäns möjligheter inom det assyriska föreningslivet. Tillsammans med er hoppas vi kunna 
identifiera och planera för hur jämställdheten ska kunna öka. 
 
Målet är att utveckla metoder som främjar jämställdheten i det assyriska föreningslivet samt 
skapa en stimulerande atmosfär för medlemmarna, oavsett kön. Vi kan dock inte nå vårt mål 
utan er insats och vi hoppas att ni accepterar denna inbjudan med en vilja att närvara på alla 
tre seminarier.  
 
Den andra delen av projektet består av en kartläggning av könsfördelningen i styrelser och 
förtroendeuppdrag inom Assyriska Riksförbundet, Assyriska ungdomsförbundet, Stockholms 
Distriktet, Assyriska fotbollsföreningar och lokalföreningarna. Den kommer att kompletteras 
med kvalitativa intervjuer med ett antal kvinnor och män. 
Den tredje delen som går ut på att ta fram en handbok som ger en bild av nuläget, presenterar 
metoder och verktyg för att tillsammans fortsätta arbeta för en jämställdhet för dagens kvinnor 
och framtidens kvinnor. Utvecklingsprogrammet (seminarierna) kommer att ligga till grund för 
den här metodhandboken.  
 
Assyriska kvinnoförbundet i Sverige 
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        Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF) 
 

 
 

     www.auf.nu 
 

 

AKC:s status: medlem 

Medlemmar från AKC i olika positioner: Ninos Poli (ordförande), Ninib Baryawno (ledamot i 
styrelsen) Sargon Kerimo, Afram Barryakoub och Enkido Poli sitter i olika utskott. 

 

 
 

AUF: nordligaste årsmöte 
 
För första gången i AUF:s historia, 18 mars 2006, hölls årsmötet norr om Stockholm. Trots långa 
vägar närvarade drygt 100 personer på mötet, däribland 36 ombud från 15 assyriska föreningar i 
hela Sverige. Ordföranden Ninos Poli välkomnade alla ombud, gäster från bjudna organisationer 
och åhörarna samtidigt som han tackade den nya Bethnahrin föreningen i Uppsala (BUF) för att 
den tog ansvaret för genomförandet av denna helg. 
 
 
Efter välkomnandet klev ARS-vice ordförande Feyyaz Kerimo in som mötesordförande och gick vidare med 
dagordningen. Styrelsen och de fem utskotten fick presentera sin rapport om årets verksamhet till publiken och 
det visades tydligt att förbundet har lyckats att upprätthålla den fina verksamheten man har haft sedan många år 
tillbaka: turneringar, fester, kurser och seminarier - 2005 erbjöd något för alla unga assyrier. Detta lyckades man 
trots alla ekonomiska förändringar som AUF har ställts inför under den senaste tiden. 
 
Därefter var det redan dags för lunchen som stärkte alla närvarande inför mötets sista del. Till årets förening 
utsågs Västra Frölunda där ungdomarna har lyckats att aktivera sina ungdomar och återuppbygga sin 
ungdomssektion efter en viss svacka. Det finns dock flera duktiga ungdomssektioner i landet som hade förtjänat 
det priset som tyvärr bara en kunde få. Vi i AUF ser framemot att får utmärka och stödja föreningarnas 
ungdomssektioner även i framtiden. Till årets assyrier utsågs Nuri Kino, han skänkte summan av 10 000 kr till 
AFF:s supporterklubb Zelge Fans. 
 
Mötet avslutades runt klockan 18 efter att nomineringslistorna för utskotten hade presenterats och de nya 
revisorer och den nya valberedningen hade utsetts. Man kan konstatera att årsmötet flöt på väldigt bra och kan 
ses som ett bevis för det goda arbetet som ungdomarna från alla föreningar inom och runt omkring förbundet står 
för. 
  
På kvällen lyckades Gabi Masso att höja stämningen till toppen och bidrog med sin underbara prestation till att 
denna fina dag i Uppsala fick en värdig avslutning. Jag tror att alla som var på plats i år åkte hem med det säkra 
att ha lärt sig något värdefullt och fick ett klart och tydligt intryck om hur AUF i framtiden ska se ut och vad som 
måste göras för att nås dit. Jag bjuder alla att vara med och bli en del av denna gemensamma vision. Kul var det 
också, det ska vi inte heller glömma... 

 
Text av: Aryo Makko - Vice ordförande 
www.auf.nu 
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Ordföranden mot väggen 
 
 

INTERVJU 
Mediautskottets utsände har ställt sju 
frågor till förbundets ordförande Ninos Poli. 
Bland annat så kommer han in på den nya 
hemsidan, ekonomin och åldern inom 
förbundet. 
 
 
 

1. Nämn de 3 viktigaste uppgifterna för AUF 
framöver. 
Vi har satt upp tre viktiga mål som AUF börjat 
arbeta med sedan början av 2005, som kommer att vara avgörande i flera avseenden för AUF framöver. 
 
Åldern 
Efter att ha varit med några år nu i AUF så har vi sett hur åldern på de aktiva ungdomarna i utskotten och 
styrelsen har sjunkit avsevärt. När man känner sig gammal som 23 åring i AUF så är naturligtvis någonting fel. 
Det håller vi successivt på att ändra, vi har höjt åldersnivån på vilka som får gå med i utskotten och vi kommer 
även att gå ut med en rekommendation till valberedningen att prioritera de lite äldre ungdomarna när de skall 
arbeta fram ett förslag till ny styrelse till nästa årsmöte. För vi anser att man som ung aktiv i första hand skall vara 
flitig i sin lokala förening och sedan när man är äldre än arton år söka sig in till något av AUFs fem utskott och 
arbeta där i några år och visa framfötterna för att slutligen söka sig in till AUFs styrelse. 
 
Ekonomi 
De ekonomiska förutsättningarna ändras hela tiden och stramas åt inom föreningslivet. Föreningarna får mindre 
och mindre pengar att göra aktiviteter med, de statliga bidragen minskas och blir svårare att få. Även AUF har 
drabbats av det och därför har vi nu sedan ett år tillbaka påbörjat ett program för att minska ner våra utgifter, se 
över de medel vi har och bli duktigare på att söka nya bidrag och projekt. Nu efter ett år har vi mer kontroll över 
vår ekonomi och vi är på väg mot en ännu bättre förvaltning. Vi har omförhandlat våra största avtal, minskat ner 
på våra administrativa resurser och placerat ut våra verksamheter på mindre kostsamma platser. Dessutom har vi 
i år lyckats få två projektansökningar beviljade. 
 
Ny hemsida 
Vi har länge sagt att vår befintliga hemsida är föråldrad och behöver ett lyft. Efter över ett års arbete lanserade vi 
äntligen den nya sidan för bara några veckor sedan. Det är en helt ny sida och community med ett helt nytt 
ansikte. www.auf.nu är idag vår viktigaste kommunikationskanal med ungdomarna och omvärlden. Med den här 
nya hemsidan har vi därmed lagt grunden för en dynamisk sida som är formbar i framtiden och uppbyggd på ett 
sätt som gör att vi kommer att ha stor nytta av den i flera år framöver. 
 
2. Varför når inte AUF fler assyriska ungdomar idag? Och har du tänkt på vad man bör 
 göra för att locka fler? 
Det är en stor fråga, som vi dagligen ställer oss själva, hur ska vi göra för att nå ut till fler ungdomar? Vi når ut till 
många fler än vi anar eller ser på våra aktiviteter. Det är genom vår hemsida. Något som vi blivit bättre på är att 
gå ut med mer information om våra aktiviteter på vår hemsida. Där kan ungdomarna läsa om våra aktiviteter och 
har även möjlighet att direkt anmäla sig till våra aktiviteter. Vi ser att vi når ut till mycket folk på vår hemsida 
genom de hundratals aktiviteter som sker dagligen på sidan. Men sedan är vi medvetna om att vi måste bli bättre 
på att anordna aktiviteter som lockar fler ungdomar ute på fältet och att våga göra lite andra verksamheter och 
inte fastna i gamla rutiner. 
 
3. Hur stort är AUF om man jämför med andra ungdomsförbund bland 
invandrargrupper? 
AUF är större än andra ungdomsförbund bland invandrargrupper, kanske inte sett till medlemsantal men vi har en 
bra kommunikation och gott samarbete med de stora paraplyorganisationerna för ungdomsförbunden i Sverige. Vi 
blev t.ex. tilldelade årets ledarskapspris för två år sedan av LSU (Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer), där har vi även en styrelseledamot och sedan en anställd hos dem. Vi har 
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Zeki Bisso håller tal under 
jubileumsfirandet. 

styrelseledamöter i SIOS Ungdomskommitté (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige), är 
medlemmar/har samarbete i Ungdomsstyrelsen (statlig myndighet som arbetar för unga, dessutom vår största 
bidragsgivare), med dem har vi åkt till Turkiet och företrätt Sverige i Turkiets strävan att bli ett EU-medlemsland, 
ABF (Arbetarnas Bildningsförbund), som vi anordnar kurser/föreläsningar tillsammans med på både riks- och 
lokal nivå. Vi har sedan lyckats genomföra ett antal projekt genom åren dels i Sverige och dels i Europa/Asien. Ett 
projekt om tjejgrupper i samarbete med LSU, Rädda Barnen och Centerpartiets ungdomsförbund. Ett projekt på 
EU-nivå i tre etapper där vi har ett sommarläger varje år, i Sverige, Tyskland och Holland tillsammans med våra 
systerorganisationer i respektive land. Där Holland är kvar att ha ett sommarläger i. Och ett projekt finansierat 
genom Palmecenter där vi åker till Turkiet i augusti i år och träffar Assyriska ungdomar i Istanbul och 
Turabdin/Assyrien. 
I det här avseendet är vi stora som ungdomsförbund och det uppfattas oftast som prestige för andra 
ungdomsförbund att kunna samarbeta med oss. Dessutom är vi alltid ärliga och öppna för våra ungdomar, något 
som är svårt att finna hos andra organisationer. 
 
4. Är AUF alltid öppna för samarbete med Syrianska ungdomsförbundet? 
Ja. Vi är alltid redo att inleda ett samarbete som gynnar folket. 
 
5. Vilken kommitté tycker du sköter sig bäst nu för tiden? 
Jag vill säga att alla utskott sköter sig mycket bra efter deras förutsättningar. Men för att peka på ett utskott som 
skött sig på ett föredömligt sätt den senaste tiden så är det Mediautskottet. Utskottet har producerat mycket 
material och uppnått sina högt ställda mål till nästan hundra procent. Det är ett lysande arbete ni gör. 
 
6. Förutom att vara ordförande för AUF så har du ett jobb och du är alltid inblandad i allting...hur har du 
tid? 
Ja du, det undrar ibland jag också... Det har med mitt intresse att göra, att följa det som händer kring vårt folk 
lokalt och i omvärlden. Dessutom är det mycket roligt att genomföra en massa värdefulla aktiviteter för de 
Assyriska ungdomarna i Sverige och se att det resulterar i så mycket. Man får prioritera sin tid, jag prioriterar 
oftast frågor som rör mitt folk före mina privata intressen. Det är ett sätt att leva, det blir många långa nätter och 
ibland går det över på det privata arbetet och det tär på ens privata hälsa. Det är en uppoffring som man väljer att 
göra och jag tycker det är den minsta uppoffringen man kan göra med tanke på vårt folks tagiska situation i 
Sverige och omvärlden. Samtidigt känns det också som en plikt att nu efter 10 år som aktiv i AUF ge tillbaka av 
erfarenheten till de kommande yngre ungdomarna. 
 
7. Vad innebär det att vara en ung assyrier i dagens Sverige? 
Det är på både gott och ont. Inte nog med de problem man kan ha som 
ung i ett Sverige vars samhälle förändrats mycket, man skiljer sig 
dessutom från mängden genom att vara assyrier. Det känns jobbigt att 
hela tiden behöva förklara för folk vem man är och vart man kommer ifrån, 
speciellt när man inom sin egen grupp inte är enig om detta. Men det är 
samtidigt det som stärker en, man har något att kämpa för, ett folk att bry 
sig om. Varenda individ bör känna ett ansvar och göra sitt bästa för att 
hela tiden förbättra vardagen för assyrierna. Varje ny dag man vaknar ska 
man tänka; Vad ska jag idag göra för att hjälpa mitt folk. 
 

hubo  ninos 
 

Av Afram Barryakoub – Mediautskottet (AKC:s sekreterare) 
www.auf.nu, Publicerad 2006-07-21 

 
AUF:s 20 års jubileum firades med 

många kulturella inslag 
 
Den jubilerande dagen (2006-05-06) började redan klockan 12.00 för alla funktionärer som 
samlades i Assyriska Kulturhuset för att anordna denna dag. Vid klockan 14.00 började det hela 
och folk kunde komma in och se den vackra konstutställningen, köpa en massa snygga grejer 
vid försäljningsbordet, titta på alla AUF: s utskottsbord med mera. 
 

http://www.auf.nu/
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AKC bidrog jubileumsdagen med folkdanser, 

teatersketch och tal av Siduri Poli 

Vår speaker för denna afton var den alltid lika charmige Josef Chachan som var med oss under hela dagen. 
Programmet började med en dansuppvisning av Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) som senare även gjorde 
en komisk teateruppvisning. Det hölls även tal, bland annat från Ninos Poli, Abrohom Staifo och Zeki Bisso. Talen 
var väldigt intressanta att lyssna på och de var väldigt inspirerande speciellt det Abrohom Staifo hade att säga. 
Vi bjöds även på en ganska ovanlig show där malfono Moussa Elias uppträdde tillsammans med sin Gambianske 
vän. Musiken i sig var instrumental och det lät som något soundtrack från en film. Jag tror många tyckte musiken 
var väldig häftig att lyssna på och jag kan bara instämma. Vid slutet av programmet så fick vi se en film som 
visade härliga bilder och klassiska klipp från AUF: s aktiviteter de senaste 6 åren. 
Det skulle firas också och det var upplagt på bästa 
möjliga sätt med sångare som Aboud Zazi, Habib 
Moussa och Addo. Det tog lite tid tills folket 
började komma, men när Aboud Zazi drog igång 
kvällens första låt så var nästan samtliga uppe på 
dansgolvet. När vi inte hade någon sångare på 
scenen så var det våra maxije Josef och Addo 
som underhöll hos och pratade lite om studenten 
och en massa annat skoj. 
Sedan så skulle legenden Habib Moussa inta 
scenen och han sjöng klassiker som ‖Ninive 
Ninive‖ och ‖Kukwo safro habibto‖. Han var 
verkligen härlig att skåda, som vanligt. Efter Habib 
Moussa var det dags för Addo att rocka loss. 
Zelge fansen med Addo i spetsen röjde ordentligt. 
Resten av kvällen så var det Aboud Zazi som fick 
oss att dansa tills festen kom tills sin ände. 
Hela dagen blev väldigt lyckad och det var en 
jättekul och oförglömlig dag där vi firande AUF: s 
20 år. Tack till alla som har jobbat och hjälpt AUF 
under alla dessa 20 år och det finns inget annat 
att säg än, mot framtiden! 
Sedan vill jag avsluta genom att citera Habib Moussa med att säga: ‖I like you AUF, I like you, everybody!‖. 

 
Text av: Ninjas-Gabriel Shemoun – Mediautskottet 
www.auf.nu 
 
 

En resa till Assyrien 
 
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige – 
AUF har under perioden 1/8 – 10/8-2006 
genomfört resa till hemlandet Assyrien. 17 
ungdomar deltog i resan. 
Från AKC deltog Ninos Poli, Ninib 
Baryawno och Enkido Poli i egenskap av 
ledare för gruppen. Afram Baryakoub – 
AKC sekreterare ställde några frågor om 
resan: 
 
Hur gick allt det praktiska kring resan? 
 

 
Ninos Poli: 
– Resan gick rent generellt mycket bra. Vi hade planerat den väl och förberett gruppen så gott vi kunde. Eftersom 
jag varit där flera gånger de senaste åren så visste vi rätt så bra vad som förväntades av oss och hur vi skulle 
förbereda oss. Vi hade redan boende och transport klart innan vi åkte dit, sedan får man vara lite flexibel där på 



 

 75 

plats. Eftersom vi var så pass stor grupp så var det extra viktigt att ha speciellt boendet klart. Annars kan det vara 
svårt för folket där att ta emot en.  

  
Ni hade möten där med assyriska ungdomar, hur gick det? 
 
– Vi hade ett antal träffar med ungdomar där. Vi diskuterade mycket vilka deras behov är och hur man kan 
hjälpas åt. Ungdomarna där vill gärna stanna kvar i området men har ingen framtidstro på området, speciellt vad 
gäller arbetsmarknaden. Några saker som framgick från dessa träffar med ungdomarna var just önskemål om 
olika insatser som genererar arbeten för dem. En annan sak är deras fritid, där de kan spendera sin fritid på ett 
nyttigt och hälsosamt sätt. Man vill bygga idrottsanläggningar för att kunna genomföra normala idrottsaktiviteter. 
De har årligen en fotbollsturnering som är väldigt känd där och blir större och större, men den spelas på steniga 
planer och trasiga mål. Här kan man göra stora insatser för ungdomarna i området. Det som alltså framkom från 
dessa möten med ungdomarna är förbättrade livsförhållanden och de kommer att leva bra där.  

  
Vilka känslor hade du när du kom fram till Turabdin? 
 

Ninib Baryawno: 
- Mina första tankar vid synen av Turabdin och dess imponerande berg var ÄNTLIGEN hemlandet. Äntligen får 
jag se mitt kära hemland med egna ögon och andas dess rena luft och trampa på dess jord. Äntligen är jag hel 
kände jag. Mina tankar reflekterade dock inte mina känslor. De var inte så överväldigande som jag hade hoppats 
och trott. De starkaste känslorna jag upplevde var i byn Kerburan. En by som för 100 år sedan flödade av 
assyriskt liv. Idag är assyrierna en myt i Kerburan. Enda spåren av detta mäktiga folk är övergivna kyrkor och 
kloster som raserats. Därför måste jag tyvärr svara att mina första starka känslor jag upplevde i Turabdin var 
hjärtslitande. Det kändes plågsamt att passera genom de trånga gatorna i Kerburan och föreställa sig att det en 
gång lekte assyriska barn där. De enda spåren av assyrisk liv jag kunde erinra mig om var de blonda och blåögda 
kurdiska barnen som gjorde allt för att sno åt sig en slant från våra fickor. Betvivlade om deras blod  verkligen var 
kurdiskt… 

 
Vad säger du om dom assyriska ungdomar du träffade som bor där i Assyrien? 
 
- Efter Kerburan upplevelsen trodde jag att assyriska ungdomar i Turabdin i princip var en paradox. Kunde det 
verkligen finnas assyriskt liv i byarna. Vågade inte hoppas. Men lyckligtvis fanns det vissa byar som klarade sig 
från kurdifieringen. Lika omstörtande det var att se Kerburan tömt på assyrier, var känslorna de motsatta när vi 
träffade de assyriska barnen och ungdomarna i Miden och Aynwardo. Deras ögon såg ut att utstråla hopp och 
framtid. Frågan var bara om det var jag som lura i mig att det var så eller kunde det vara möjligt att 
man kunde leva ett bra liv i byarna, trots alla omständigheter? Jag blev i alla fall oerhört glad och stolt över att se 
unga assyrier i vårt hemland. Fick tillbaka 
‖hoppet‖ om att vi faktiskt finns i Turabdin och 
att loppet inte är fullständigt kört. Barnen i 
Turabdin var som vilka barn som helst i Europa. 
De ville ha en fotboll och ett fält att springa på. 
Deras dröm var att bli lika bra som Ronaldinho 
och bli fotbollsproffs medan de äldre 
ungdomarna hoppades på högre utbildning.  

 
Vad var jobbigast under resan? 
 
Enkido  
- kurdernas äckligt påträngande blickar mot oss. 

 
Vad var roligast? 
- känslan av att få bevittna en livs levande 
assyrisk by, enbart bosatt av assyrier. Det är 
grymt! 
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HUJÅDÅ – Vägen till unga assyriers organisering i Turkiet 
 
 

ASSYRIA 2006 
 

Assyriska ungdomsförbundet är idag ett välförankrat ungdomsförbund i det svenska föreningslivet. 
Förutom de aktiviteter och verksamheter som bedrivs på nationell nivå, arbetar man aktivt för att även 
stärka de internationella kontakterna med våra systerförbund och organisationer vart dom än befinner 
sig. Ett resultat av detta arbete är Projektet ”HUJADA – vägen till unga assyriers organisering i Turkiet”. 
 
AUF sökte i år, och blev beviljat av Palmecenter medel för projektet HUJADA. Syftet var att genomföra ett utbyte, 
i syfte att stärka föreningslivet och ungdomsverksamheten för den assyriska minoritetsgruppen i Turkiet. Som 
samarbetsorganisation stod Mezoderföreningen i Istanbul. Mezoder bildades 2004 och är den första och enda 
officiella assyriska föreningen i Istanbul. 
 
Efter mycket förberedelser och planerande bar det så av. Mellan den 1-10 augusti befann sig en grupp 
representanter från AUF i Turkiet. Gruppen åkte ner till Turabdin i sydöstra Turkiet, och under de kommande 7 
dagarna besöktes närmare 30-talet assyriska byar, kloster och kyrkor. Gruppen fick även chansen att besöka sina 
hembyar. Under vistelsen uppstod det flertalet informella ungdomsträffar i byarna. Frågor som flitigt diskuterades 
var bland annat vilka behov assyrierna i Turabdin har, hur framtidsutsikterna ser ut och hur vi kan stärka 
kontakterna med varandra. Samtidigt genomförde gruppen en kartläggning, innehållande bland annat 
befolkningsstatistik, ålders- och könsfördelning, föreningsverksamhet och framtidsutsikter. Något bland mycket 
annat som var glädjande var att många assyrier från diasporan sakta börjat fråga efter sina egendomar, och i 
vissa byar har man börjat bygga upp sina hus igen. Vissa för att flytta tillbaka permanent, andra som alternativt 
boende. 
 
Efter en mycket minnesvärd och givande vistelse i Turabdin avslutades utbytet med 2 dagar i Istanbul, där vår 
samarbetsorganisation Mezoder besöktes. Konferensen som hölls där artade sig mer till en debatt, och även den 
kom att bli väldigt givande. Återigen diskuterades frågor som behov, framtidsutsikter, visioner och hur vi kan 
hjälpa och stärka varandra i vår verksamhet. 
  
Tyvärr har inte våra bröder och systrar i hemlandet samma yttrande- och tryckfrihet som vårt folk åtnjuter i 
Sverige och resten av diasporan. Rädslan från århundraden av förtryck och förföljelser följer dem än idag. Dock 
är de beslutsamma, och kan vi härifrån bara inge dem hopp och inte vända dem ryggen, så har vi tagit ett stort 
steg framåt. 
 
Under den närmaste tiden kommer ni på AUF.nu att få ta del av gruppens egna upplevelser under utbytet. Trevlig 
läsning. 
 
Shlome 
Ledningsgruppen 
 

Av Enkido Poli 
Publicerad 2006-08-15, www.hujada.com 
 

Fotnot: Från AKC deltog tre ungdomar i egenskap av ledare: Ninos Poli, Ninib 
Baryawno och Enkido Poli 
 

ASSYRISKA NYÅRSFIRANDET  
- Ha´b Nison 
 
Firandet av den assyriska nyårsfesten ”Akitu” har sin bakgrund 
dels i utvecklingen av de politiska, sociala och religiösa 
relationerna bland befolkningsgruppen och dels i centraliseringen 
av de samhälleliga relationernas utveckling i Bethnahrin 
(Mesopotamien).  

http://www.hujada.com/
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Firandet av den assyriska nya året 1 april - Ha B´Nison är en tradition som har 
bevarats i Assyrien (Syrien, Irak, Libanon och i många andra länder) där assyrier är 

bosatta 

 
Nyårsfesten hade med tiden utvidgats så att den omfattande såväl folkliga som religiösa högtider. Babylonierna 
firade nyårsfesten under tiden 1-12 april. Enligt dagens räknesätt sammanfaller denna period i mitten av mars 
(det sumeriska månvarvet omfattade 29 eller 30 dagar). 

 

 

 En av de viktigaste anledningarna till att denna fest hade en så hög status bland övriga fester var dess samband 
med det mesopotamiska ‖skapelseeposet‖. Berättelsen, som är i tre delar och omfattar sju lertavlor, anfördes 
ordagrant till befolkningen av översteprästen på festens fjärde dag, med eposets begynnelse ord ‖Emma Elish‖ 
som betyder ‖då där ovan‖.  

 

 Firandet av nyårsfesten och sättet att förmedla eposet åskådliggjorde segern över kaosmakten med hjälp av de 
många gudar som omnämns i skapelseberättelsen. Vid sidan om dessa fanns andra gudar med viktiga uppgifter. 
De kanske mest betydelsefulla gudarna för firandet av nyårsfesten var gudinnan Ishtar (kärleks-, fruktbarhets- och 
krigsgudinnan) och guden Tammuz. 

 

 Firandet av nyårsfesten sammanföll i tre beståndsdelar, Tammuz död, hans återuppståndelse från de döda 
(Ishtar steg ned i dödsriket och i triumf återvände tillsammans med återuppståndne Tammuz), och glädje på 
jorden. Till dessa ska fogas firandet av ‖ödesfesten‖, som senare fick en stor politisk karaktär. Enligt de 
sumeriska, babyloniska och judiska religiösa källorna omfattade denna fest en hel dag och var avsedd för 
befolkningen. Festen organiserades i form av en stor karneval, under vilken slavar och tjänstefolk fick samma 
rättigheter som sina herrar. 

  
Berättelsen är i grunden en skildring av naturens återuppvaknande/livsförnyelse i samband med vårens ankomst 
som bidrar till naturens blomstrande skönhet. Av de uppgrävda arkeologiska fynden, främst lertavlorna i staden 
Ashur framgår att dessa högtider fortlevde i området fram till kristendomens inträde. 

  
I Bethnahrin firar vi idag det assyriska nyåret (Ha´b Nisan) med stora öppna fester ute i den fria och vårsköna 
naturen, där tusentals människor deltar under festligheterna, och som varar i flera dagar. I diasporan firar vi 
festen oftast inomhus och under mindre former och arrangemang. Seder och traditioner bevaras bäst i sina egna 
kulturella miljöer. 

  

I diasporan är firanden av gamla traditioner såsom Ha Nison mycket viktiga eftersom dessa dels bidrar till och 
upprätthåller banden och gemenskapen inom gruppen och dels bidrar till bevarandet av gruppens historiska och 
kulturella arv. 

www.auf.nu  

 

http://www.auf.nu/
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AKC:s status: medlem 

Medlemmar från AKC i olika positioner: George Baryawno och Lydia Eskander ledamot i 
styrelsen. 

 
 

SVERIGE Den 12 augusti 2006 arrangerades en 
manifestation till minnet av de assyriska martyrerna som 
dött genom åren till följder av förtryck, massaker och 
folkmord i dem alla ockuperade delarna av Assyrien. 
Manifestationen arrangerades i samarbete mellan 
Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS), Assyriska 
Distriktet i Storstockholm (ADS) och Assyriska 
Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS). Rabi Ousi från 
Assyriska Föreningen i Stockholm beskriver sina 
upplevelser från denna viktiga dag. 
 
Vad ska man egentligen ha för förväntningar på en sådan här (enligt mig) 
viktig dag? Att komma till detta evenemang, denna manifestation och se 
sitt folk samlat, det är en riktigt skön känsla. Först förväntade jag mig att 
ungefär tre femtedelar av hela Sergels torg skulle bli fyllt med tanke på 
antalet assyrier bara i Stockholmsområdet, men att se den del assyrier 
som fanns på plats var absolut inte en besvikelse. 
Manifestationen börjar med en introduktion av Gabro Kurt, som kort 

förklarar schemat under de två timmar vi fått för att manifestera denna hedervärda dag. 
För alla assyriska martyrer som förlorat sina liv under blodiga, extrema förhållanden under folkmorden på 
assyrierna så släpptes det iväg svarta ballonger som visar den sorg som drabbat assyrierna kort efter den tysta 
minut som hölls för att hedra de assyriska martyrerna som mist livet under folkmorden. 
Efter utsläppet av sorgens ballonger så höll Fehmi Barkarmo, ordförande i ADS, ett tal. 
Därefter kom tal av politisk inriktade personer i svensk politik, olika ledamöter och representanter från svenska 
politiska partier som, Cecilia Wikström (fp), Mikael Damberg (s), Yilmaz Kerimo (s), Margareta Viklund 
(ordförande för Svenska kommittén för assyrier), Helena Höij (kd), Kalle Larsson (v), Mats Petroft (mp). 
Även personer som David Gaunt (professor i historia, och författare till en nyligen utgiven bok om folkmordet) och 
Sabri Atman (folkmordsforskare från Holland), höll tal om folkmordsfrågorna. 
Utöver dessa tal så fick vi känsloladdade uppträdanden av Emil Brikha, en poet som berättade att han kände sig 
hemma bland det assyriska folket. 
Vi fick även under manifestationen ta del av vacker känsloväckande musik och sång från våran kära assyriska 
musiker och kompositör Mousa Elias. Även Assur Föreningen i Fittja ställde upp med bland annat en kör 
bestående av ungdomar, som hedrade de assyriska martyrerna genom fin sång i slutet av programmet. 
Kort vill jag säga att ensam är det betydligt svårare att påverka omgivningen, men tillsammans kan vi som 
assyrier påverka mer än vad man egentligen tror. Folkmorden på vårt folk är historia som måste upplysas, 
erkännas och inte glömmas bort. 
Jag är stolt över mitt folk, och hoppas att vi tillsammans åstadkommer det vi eftersträvar, att få våra rättigheter 
som folk i våra hemtrakter där våra förfäder till och med krigat för att få vara kvar där. A sohde lo k-maythi! 

 
Rabi Ousi 
www.hujada.com 
 

http://www.hujada.com/
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Assyriska 

martyrernas Dag 
 

"DEN SOM INTE MINNS SIN HISTORIA 
RISKERAR ATT ÅTERUPPLEVA DEN" 

 
Krönika av:  

Viktoria Soma, teologistuderandeTHS. 
 
Vi var mellan 250-300 barn, ungdomar och vuxna som samlades på Sergels torg i går       
(lördag 12/8-06) för att hedra alla de assyrier/syrianer som föll offer i hela mellanöstern, och främst i Turkiet för de 
stater som hade ett strategi som gick ut på att rensa den kristna minoriteten. (arrangörer för denna Dag är: 
Assyriska Riksförbundet i Sverige, Assyriska Distriktet i Stor Stockholm och Assyriska Ungdomsdistriktet i 
Stockholm) 
 
Sveriges alla riksdags partier (utom moderater) hade representanter som var inbjudna talare om folkmordet, 
Sayfo 1915. Jag häpnades över allas engagemang i vårt folks fråga. Den politiska korrektheten gjorde mig osäker 
som åhörare, och plösligt visste jag inte längre på vilket parti jag ska rösta i riksdagsvalet, den 17 september i år. 
 

Alla talare lovade att engagera sig ännu mera i Sayfo frågan och alla 
ställer det kravet på Turkiet om ett erkännande av statens övergrepp 
mot vårt folk. Och alla talare påpekade vikten av allas vår rätt att få 
känna och bearbeta vår sorg och smärta helt öppet inför hela världen. 
Psykologiserar vi detta så har vi i över tre generationer burit på vårt folks 
tragedi i hemlighet och aldrig vågat tala högt och öppet om det i våra 
ursprungs länder, och detta är en trauma som vi vidare för i den fjärde 
generationen ass/syr i diasporan. Förhoppningsvis ska vi snart få gå 
vidare i vår historia med mindre smärta och frid i våra liv. 
 
Bland alla talare fanns historia och folkmords forskare, poet, 
musikgrupper och två kämpar ur vårt folk. Yilmaz Kerimo och Fehmi 
Barkarmo. Barkarmos tal var gedigen och väl genomtänkt; han tog upp 
vårt folks hela förföljelsehistoria från slutet av 1800-talet och under hela 
1900-talet fram till idag. 
 
Det var många med mig som fällde tårar över alla människor som har 
dött på grund av sin etniska och kristetreligiösa tillhörighet i hela 
Mellanöstern. Vi berördes djupt och mindes våra mödrar, fäders 
berättelser om deras far och morföräldrars tragiska öden under Sayfo 
perioden. Det hela har ännu en tragisk baksida för hela det ass/syr. 
folket och med särskild betoning på oss som kommer från sydöstra 

Turkiet, Tur Abdin som i Turkiet kallas för Suryoye. Men som i diasporan har forskat i sin historia och kommit fram 
till att vi är ättlingar till det assyriska och senare nybabyloniska folket. Detta dilemma är som ett öppet sår hos 
hela folket som efter all tragiska konflikter idag är uppdelat i två fallanger, världen över. Och ingen ledare finnes 
som vill medla fred och skapa samförstånd mellan båda sidor. Medan vi motarbetar varandra på de flesta plan så 
går livet och övriga världen vidare mot en ogripbar framtid. Eller kan det verkligen vara sant att alla dessa 
konflikter har gjort oss ännu ivrigare att ta fram och fördjupa oss i vårt arv... 
 
Ta bara minnesmonumentet över alla de ca en halv miljon ass/syr som mördades  under Sayfo bara i sydöstra 
Turkiet,  som Södertälje kommun planerar att ställa upp med, som ett tecken på att hedra vårt folk med, i vilket 
namn ska detta monument stå? 
 
Jag för min del tror på ett samarbete över gränserna, med början att komma överens om ett gemensamt namn för 
folket och vårt språk, innan den nya generationen som växer upp i diasporan tappar orken och lusten helt för sitt 
arv... 
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AKC:s förslag till ADS åretspris: 
 

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har vid senaste mötet den 10 januari 2007 beslutat att nominera 
följande personer till årets pris: 
 
1. Sabri Atman, Seyfo center. 
Motivering: Sabri Atman har med sin personliga insats, information, föreläsning och konferenser om 
Seyfo, sedan flera år, i olika länder,  har enligt AKC styrelsen förtjänat att bli tilldelat årets pris. Inte 
minst p.g.a. att ingen organisation har hittills bidragit honom ekonomiskt. Med sina knappa resurser 
fortsätter han kämpa  heroiskt för erkännandet av Seyfo. 
 

2. Musikern Nuri Eskander 
Motivering: med sina insatser i utvecklingen av den assyriska musiken har han blivit en symbol för den 
assyriska musiken. Även här anser styrelsen att han förtjänar årets pris. 

 

Fotnot:  
- ADS höll sitt årsmöte hos AKC:s lokaler den 26 mars 2006. Föreningen 
representerades av George Baryawno och Lydia Eskander. 
- AKC gjorde stor satsning under Assyriska Martyrernas Dag. Efter Srgels Torg har AKC 
bjudit många personer från olika Assyriska Föreningar och bjudit på grill. Inbjudans 
syfte är att utvärdera Dagen. Genom denna utvärdering har man fått möjlighet att 
påpeka de brister och dess orsaker. Ca. 40 personer var närvarande. 

 

 
 
 
 
 

info@auds.se 

AKC:s status: medlem 

Medlemmar från AKC i olika positioner: Bethnahrin Hawsho och Melisia Hawsho ledamot i 
styrelsen. 

 

AUDS årsmöte 
Den 12 mars 2006 hade AUDS som står för Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm års möte. Man höll mötet i 
Assyriska föreningen i Stockholm (Tensta).  Cirka 20 personer deltog under mötet. Jätte bra att många hade 
nominerat sig till mötet, men vill markera mitt missnöje över att det är jätte dålig stil att vissa inte ens dök upp 
under årsmötet. Yusuf Dikmen valdes till mötesordförande och höll i mötet väldigt bra. Dikmen välkomnade alla 
och öppnade mötet med ett tal, om hur viktigt det är att samarbeta med andra föreningar.  
 
Sju stycken ledamöter valdes in med Melek De Basso ordförande, Maria Dikmen sekreterare och Sargon Kurt 
som kassör. Resterande ledamöter som valdes in var: Melissa Hawsho, Bethnahrin Hawsho, Rabi Ousi och 
Alexandra De Basso. Vi ser framemot ett samarbete med alla våra föreningar i Stockholms län. 
 
Slutligen vill jag säga att det är av stor vikt att engagera sig i Assyriska föreningar, organisationer, institutioner och 
ungdomsverksamhet. För det är viktigt i dagens samhälle, eftersom det gäller att skrika för att höras… 

 
Skriven av: Bethnahrin Hawsho 

mailto:info@auds.se
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”Kulturella värderingar och beteenden bland assyriska ungdomar” 
Assyriska UngdomsDistriktet i Stockholm har den stora äran att bjuda in Önver Cetrez , dr inom religions- och 
kulturpsykologi, för att föreläsa kring ovanstående tema. Önver har en lång erfarenhet av föreläsningar och 
utredningar i ämnet och kvällen kommer definitivt att fyllas av intressanta diskussioner. En mindre buffé kommer 
att serveras under kvällen. 

OBS: Seminariet riktar sig till äldre ungdomar över 18 år 

Plats: Hilton Hotell, Slussen, Datum: 6 juni 2006, Tid: 18.00 – 21.00  

 

 

INBJUDAN TILL VECKOSLUTSKURS 

Härmed med inbjuder Assyriska  Ungdoms Distriktet i Stockholm (AUDS) er till en veckoslutskurs med temat 

‖Assyriska språket & identitet‖. 

Kursen vänder sig till yngre ungdomar i åldern 12-15 år. Föreläsare är Gabriel Afram, som bl.a. är författare till 

boken  ‖Reports‖ och ‖svensk-assyriskt lexikon‖.  Vi kommer att använda oss av ‖Reports‖ som kurslitteratur och 

deltagarna får även ta med sig boken hem. AUDS ansvarar för ditresan och hemfärd för alla deltagare. 

Information om samlingstider kommer efter sista anmälningsdatum. Hämtnings- och avlämningsplats av deltagare 

kommer vara utanför resp. förening. 

Datum: 17- 19 november 2006, Plats: Park Inn Hotel och konferens i Arlanda 

Varje förening har rätt att anmäla 4 deltagare och 2 reserver till kursen. Anmälan sker via mail info@auds.se eller 

telefon.  

Ansvariga för kursen är Melissa Hawsho och Maria Dikmen.  

 
Som de flesta redan vet så har AUDS tagit över ett fotbollslag som tidigare hette 
Rinkeby AIF, laget grundades av 2 assyrier, efter att laget varit så framgångsrikt och 
klättrat upp till division 4 där de nu har stabiliserat sig sen 2 år tillbaka, som ett 
topplag, kände de alltför mycket press och att detta krävde fler engagerade 
människor! 
 
Grundarna valde att ta kontakt med AUDS, och pga ungdomsdistriktets stabila 
ekonomi beslutade man att genomföra denna satsning. 
Dagsläget har laget bytt namn till Assyriska Rinkeby IF, vi har bytt logga där vi 
självklart exponerar den assyriska flaggan och kommer att satsa hårt för att bli ett 
stabilt och framgångsrikt assyriskt lag i Norr ort! 
 
Vi vill absolut inte konkurrera med vårat huvudlag Assyriska FF utan tvärtom 
nämligen att samarbeta med AFF och ses som ett komplement. 
 
AUDS kommer att tillföra med kapital efter behov, kompetens samt engagerade 
personer! 

Observera alltså att det inte genomfördes ett köp dvs. grundarna har inte mottagit några pengar. 
 
Idag har AUDS bildat en extern kommitté som ska fungera som en styrelse för laget, där sitter de båda tidigare 
grundarna, tränaren och representanter från AUDS! 
 
Vi är  väldigt tacksamma för all hjälp och engagemang vi kan få med allt möjligt. 
 
December 2006 
Sargon Kurt, Marknadsansvig Assyriska Rinkeby IF 
Tel: 0733-101 92 

mailto:info@auds.se
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Foto: Anneli Enochsons hemsida 

 

 
 

Svenska Kommittén för Assyrier - SKA 

AKC:s status: Samarbete 

Medlemmar från AKC i olika positioner: Afram Barryakoub ledamot i styrelsen, Aziz Poli och 
George Baryawno i Valberedningen. 

 
Anneli vill arbeta för en 
assyrisk provins i Irak 
SVERIGE Göteborgskan och kristdemokratiska 
riksdagskvinnan Anneli Enochson har sedan länge 
engagerat sig för det assyriska folket. Genom sitt 
arbete i Svenska Kommittén för assyrier (SKA) är 
hon med och lyfter fram dom assyriska frågorna på 
riksnivå. Anneli har en imponerade mängd motioner 

och frågor till olika ministrar i frågor som rör 

assyrier. 

Det var först och främst den stora gruppen assyrier i Göteborg som väckte hennes intresse.  

– Jag menar, handla pizza hos en assyrier har man gjort i många år, men det blev Seyfo frågan som verkligen 
fick upp mina ögon för er. När jag satt i riksdagen och fick se en filmvisning om folkmordet i Frölunda kulturhus för 
flera år sedan insåg jag vilken enorm katastrof som har drabbat er. 

Sedan dess har Anneli fått hjälp av Margareta Viklund, också kristdemokrat och nuvarande ordförande för SKA, 
att sätta sig in i dom assyriska frågorna. Anneli Enochson är väldigt medveten om förtrycket mot assyrierna i 
dagens Mellanöstern och är därför väl medveten om nödvändigheten av en assyrisk provins i norra Irak.  

– Jag var i Ankara och Istanbul i april i år med en parlamentarisk grupp där vi mötte assyriska flyktingar. Vi lovade 
dom att vi ska arbeta för en assyrisk provins i norra Irak, det är en viktig politisk fråga som jag tänker driva väldigt 
hårt under nästa mandatperiod.  

Lokalt vill hon se till att ett assyriskt ålderdomshem byggs i Göteborg då det redan finns ålderdomshem för 
spansktalande, judar och finnar. Anneli Enochson känner att hon har stöd från assyrierna i Göteborg inte minst då 
många av dom delar den kristdemokratiska värdegrunden som bland annat innebär att äktenskapet ska förbli 
enbart för man och kvinna.  

Som nummer två på kristdemokraternas riksdagslista är det inte helt säkert att hon väljs in i riksdagen. Minst två 
tusen röster behöver hon för att komma med en andra period. För att lyckas har Anneli dragit igång en 
personvalskampanj med hjälp av familj och vänner. 

 
Mattias Shemun – Frilansjournalist,  Ur: www.hujada.com, 2006-08-31  
   
Fotnot: SKA höll sitt årsmöte hos AKC:s lokaler.  

http://www.hujada.com/
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AKC:s status: Samarbete 
 
Medlemmar från AKC i olika positioner: Det är många medlemmar från AKC som är 
sympatisörer till ADO och stödjer organisationens verksamhet både i Sverige och hemlandet. 
 

The Assyrian Democratic Organization is a national, political and democratic movement having for objectives 
the safeguard of the existence of the Assyrian people and the realization of its legitimate national aspirations 
(political, cultural, administrative) in its historic homeland. 

The Assyrian people is the living and uninterrupted continuity of the people and the civilization of Mesopotamia 
(Beth Nahrain) under its multiple denominations and through all of its historical periods: Sumerian, akkadian, 
Babylonian, chaldean, Assyrian, Aramean and syriaque. All of these denominations are  national denominations 
under which our people was known in Mesopotamia in the historical context peculiar to each one of these 
denominations. 

 
The tragedy of Yacoub Hanna 
 
ADO-Damascus: Nobody knows the number of the Syrians detainees forgotten  in the dark dungeons  of the 
Syrian prisons . Nobody knows anything about all sorts of torture they  undergo throughout long years 
of  detention  without any trial , nor does anybody hear about them or their issue, not even  their closest family 
members, particularly amongst the circles of the common people who do not deal with politics or common 
cause  because of the fear of the regime . That is why , the news of the Assyrian youth Hanna Shamoun , 
detained  for more than 20 years in Al-Saydnaia prison , without his issue being raised  or his name written down 
among the lists of the Syrian committees for human rights , came not as a  surprise. 
 
The tragedy of  Yacoub Hanna  began in 1985 , after his return with his family to the homeland from Lebanon 
where they had gone for work in 1972 . Their return came after the amnesty issued by president Hafez Al-Assad 
at the beginning of 1985 involving those who had failed to serve military service in Syria . According to this 
amnesty both Yacoub , born in 1963 and his brother Fawaz born 1966,  surrendered themselves to the 
Conscription Department in Qamishly with an aim of joining the military service and performing their national duty 
. But the amnesty was a bitter disappointment to them. 
  
On 01/07/1985 late night , a patrol from the State Security Force took both brothers (Yacoub and Fawaz ) from 
their family  house  to their headquarters in Qamishly where they underwent for nearly a month all sorts of torture 
and beating . After that , for many years , nobody heard anything of them  until in 1996 when Fawaz was released 
from prison without any trial , whereas the fate of Yacoub remained unknown till 2001 when one of the security 
departments informed his family that he was  in Saydnaya prison where he had been detained for more than 20 
years without trial in violation to all international conventions of human rights signed by Syria.  
 
As a matter of fact , the case of Yacoub with its human legal and juristic dimensions refutes all the allegations of 
the Syrian authorities about openness, transparency,  fairness of trials, independence of judicial system and 
improvement of human right in Syria. 
  
In view of the human tragedy of the Syrian citizen  Yacoub Hanna Shamoun, the Assyrian Democratic 
Organization in Syria appeals to all human right organizations, societies and committees in Syria, Arab 
countries  and the world at large to demand the Syrian authorities to disclose the circumstances behind the 
detention of Yacoub Hanna and to refer him to an authorized  civilian court of law  for an open trial, and further to 
give him  the right to retain a lawyer to represent and defend him against charges- if any -punishable by the 
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Syrian law, or to set him free immediately with the due compensation  for the moral, physical and material 
damage done, to both his brother and him, during this long period of arbitrary detention  
  
We, signatories to this statement : human rights organizations, societies and committees, whether  individuals, 
groups or national figures in Syria and the world, announce our solidarity with this campaign, and demand the 
Syrian authorities to release Yacoub Hanna, as well as, all political detainees and prisoners of conscience and to 
put an end to the arbitrary illegal detention and  to torture in the Syrian prisons. 
 

Assyrian Democratic Organization-Syria  
www.ado-world.org 
 

 
 

ADO I FREDLIG DEMONSTRATION I SYRIEN 
 
Den syriska regimen som organiserade attackerna och bränderna av danska och svenska ambassaden har 
attackerat "oppositionen" i landet. 
 
Fredagen den 10 mars 2006 organiserade den syriska oppositionen en fredlig demonstration. Syftet med den var 
att man ville ha en ändring av en lagparagraf som är kvar från krigstiden 1962. 
 
Men den fredliga demonstrationen bemöttes med grovt övervåld. Det totalitära styret i Syrien som inte 
förmådde/ville stoppa ambassad bränderna drog sig nu inte från att angripa en fredlig demonstration. 
 
Bland demonstranterna fanns assyrier/syrianer. Assyriska demokratiska organisationen (ADO) hade sina 
representanter Gabi Mushe, Beshir Saadi och Sleyman Jousef med i Demonstrations- tåget. Även de mötte 
samma öde och blev misshandlade av syriska regimens säkerhetsstyrkor. 
 
Stockholm den 17 mars 2006. 

 
Dikran Ego  
© 2006, EasternStar New Agency  
 
 

 
ADO föreläser om självstyre i Irak 

POLITIK Den senaste tidens händelseutveckling i Irak har gjort frågan om ett eventuellt 
assyriskt självstyre i Irak aktuell. En delegation från Assyriska Demokratiska Organisationen , 
ADO är på Sverigebesök i syfte att informera om vårt folks situation i hemlandet i allmänhet och 
om planerna för ett assyriskt självstyre i Nineveh-slätten i Irak i synnerhet. 

Delegationen kommer att hålla ett flertal föreläsningar för att redogöra för Assyriska demokratiska 
organisationens ställningstagande kring det tänkta förslaget om självstyre och kring det framlagda 
förslaget, ‖Författningsutkastet för irakiska Kurdistan‖. Detta är ett unikt tillfälle att få färsk och relevant 
information i denna fråga, som kan vara avgörande för vårt folks framtid i Irak. 

Redaktionen 
redaktionen@hujada.com 

2006-11-21 

 

http://www.ado-world.org/
mailto:redaktionen@hujada.com
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Assyrian Political News Portal 

www.furkono.com 

AKC:s status: Samarbete 

Medlemmar från AKC i olika positioner: Det är många medlemmar från AKC som har viktiga 
positioner inom organisationen som delar lokaler med AKC. 
 
 
 
For the relief of our burdened feelings when it comes to patriotic goals and patriotic consciousness, and in line 
with our political conviction, we have reached the conclusion that a narrow mind is prevalent which says that we 
can not cooperate. And this narrow point of view is prevalent in an extremely sensitive and turbulent period which 
the Assyrian question is experiencing along with the rest of the Middle East.  
  
 
In order to create political will and confirmation and so that hope reemerge among our people, we now emphasize 
that there is room for unity between our organizations, so that the patriotic work may regain its normality by 
indulging fully in the Assyrian question, for whoms sake every party and organization was created in first place, 
and so that we can claim our rights in our land, Assyria.  
  
 
As a confirmation to the above and as a result of our cooperation and a continuation on the formerly accepted 
declaration between The Assyrian Democratic Party and Assyria Liberation  Party that was signed December 
2000, and which was later enhanced and strengthened on Mars 2003. And in accordance with the congress of 
both parties and the many meetings in Assyria and abroad, who all resulted in enhanced cooperation, our two 
parties gathered on the 3-4 of April 2006 in a conference in Frankfurt, Germany where the different issues of the 
merger were discussed in a spirit of brotherhood and patriotism.  
  
 
After extensive discussions our parties reached an agreement on creating a joint preparatory committee 
consisting of members from both parties. One of the tasks of this committee is to prepare a new political program 
and a new organization structure for the new party and to prepare the constituting congress for the new party as 
soon as possible. The preparatory committee decides on its own on the date for the coming congress.  
  
Long live the Assyrian patriotic cause  -  Long live the Assyrian martyrs  
  
The Assyrian Democratic Party,  Assyria Liberation Party 
  
4 April 2006,  Frankfurt Germany 
 
 

 
Seyfo (Assyrian genocide) 
 
Tisdagen den 25 april delade medlemmar från Assyriens befrielseparti ut flygblad om ett 
erkännande för Seyfo. Flygbladen delades ut utanför riksdagens. Många riksdagsledamöter fick 
läsa om det assyriska folkets krav på ett erkännande. Cirka femhundra flygblad delades ut. 
Nedan följer texten som delades ut: 

http://www.furkono.com/
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Hör ni Assyriens rop? 
 
Det assyriska folket utsattes för ett folkmord mellan åren 1914-1919 som var orkestrerat av dåtidens 
turkiska stat med hjälp av kurdiska ledare. Beslutet att massakrera assyrierna togs den 24 april 1914.  
  
Folkmordet är väldokumenterat och det forskas fortfarande i denna händelse som har benämnts som 
1900 talets första och största folkmord.  
  
På grund av detta folkmord, som eliminerade över en halv miljon assyrier, har det assyriska folket inte 
kunnat återhämta sig. Vi har tvingats till förskingring över hela världen och våra marker och ägodelar 
har tagits ifrån oss. 
 
Därför kan det assyriska folket inte bara glömma bort det hemska som har drabbat det. Sveriges 
80 000 assyrier ber Sverige att förbli sin humanistiska tradition trogen och implementera följande:  

1. Att Svenska staten erkänner folkmordet mot assyrierna. 

2. Att Sverige ställer krav på Turkiet att erkänna folkmordet mot assyrierna. 

*Sverige – svik inte assyrierna och rättvisan på grund av politiska påtryckningar 

*Hur kan EU förhandla om en gemensam framtid med ett land som vägrar erkänna gårdagens 
brott?  

*Sverige – Ett land som sätter rättvisan före allt annat! 

*Assyrian international Seyfo Committee (AISC) 2006-04-24 

  

Dr. Meleks Hemlandsfond 

AKC:s status: Samarbete och bidragsgivare till fonden 

Medlemmar från AKC i olika  positioner: Rabita Kerimo och Emanuel Poli sitter i styrelsen 
  

 
 

"Hans vänner och familj inrättade en fond - Dr. Meleks 
Hemlandsfond - för en kämpe som aldrig tröttnade i sin kamp."  
Stiftelsen Dr. Meleks Hemlandsfond bildades 1996 till minne av Dr. Melek 
Kavakcioglu, som under sitt liv outtröttligen arbetat för det assyriska folkets 
livsvillkor. Förutom sina humanitära och sociala insatser bedrev Dr. Melek ett 
målmedvetet politiskt arbete för att synliggöra och förbättra det assyriska folkets 
utsatta situation, i såväl Beth Nahrin som i invandringsländerna. 
  
Stiftelsens ändamål är bl.a. att främja humanitära insatser av kollektiv natur, där 
målgruppen är assyrierna i fosterlandet. Med detta menar vi de assyrier som bor 
kvar och som fortsätter kämpa för assyriernas fri- och mänskliga rättigheter. 
Stiftelsens bidrag till detta arbete blir att ekonomiskt stödja och uppmuntra dessa 
insatser. Det ekonomiska bidraget kan utgå antingen till enskilda eller 
organisationer.  
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AKC:s förslag till fondens åretspris: 
 
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har vid senaste mötet den 10 januari 2007 beslutat att nominera 
följande personer till årets pris: 
 
1. Sabri Atman, Seyfo center. 
 
Motivering: Sabri Atman har med sin personliga insats, information, föreläsning och konferenser om 
Seyfo, sedan flera år, i olika länder,  har enligt AKC styrelsen förtjänat att bli tilldelat årets pris. Inte 
minst p.g.a. att ingen organisation har hittills bidragit honom ekonomiskt. Med sina knappa resurser 
fortsätter han kämpa  heroiskt för erkännandet av Seyfo. 
 

2. Musikern Nuri Eskander 
 
Motivering: med sina insatser i utvecklingen av den assyriska musiken har han blivit en symbol för den 
assyriska musiken. Även här anser styrelsen att han förtjänar årets pris. 
 
 
 

Assyriska Fotboll Föreningen 

AKC:s status: Samarbete och bidragsgivare till föreningen 

Många medlemmar från AKC är aktiva och hjälper till i olika 
verksamhetsområde 
 

Assyriska FF i Södertälje besökte AKC 
 
Den 30 januari 2006 besökte representanter från Assyriska FF i 
Södertälje besökte AKC. Informationsmötet var mycket givande 
då Ordförande Ferit Varli informerade om lagets vision under de 
kommande åren. Efter många frågeställningar slutade mötet på 
ett positivt anda. 
 

 
Advokat De Basso tar över Assyriska FF 
 
FOTBOLL På ett ett extra inkallat årsmöte valdes Sargon De Basso, 29, till Assyriskas nye 
ordförande. Efter två års sportsliga misslyckanden försattes föreningen i ett kompakt mörker 
som medlemmarna vägrade att finna sig i. Frågan är om DeBassos nya styrelse, som valdes på 
ljusets dag, Sankta Lucias dag, är den som kommer att leda föreningen mot ljusare tider. Hur 
som helst är det ett gott tecken. 
 
 

Det extra inkallade årsmötet (2006-12-13)  hade lockat flera hundra medlemmar som fyllde 
föreningens stora festlokal till bredden. Efter att man gått igenom ren formalia kom man så till 
mötets huvudpunkt, valet av en ny styrelse. Med en förkrossande majoritet på 248 röster av 
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totalt 275 valde Assyriskas medlemmar en ny styrelse igår kväll. Att det är en helt ny styrelse 
är en sanning med modifikation. 
Av den ursprungliga styrelsen på totalt 14 personer återfinns nämligen sex personer i den 
nykomponerade styrelsen. Fyra av dem som lämnade styrelsen i början av november och två 
blev omvalda igår kväll. Av de som lämnade styrelsen i november blir Sargon De Basso ny 
ordförande, Abgar Baresso och Aziz Jacob blir ordinarie ledamöter och Albert Hadodo går in 
som suppleant. De som blev omvalda heter Mats Sjölin och Nina Baresso. 
- Det känns bra med hänsyn till det breda stöd som vi fick, det är smickrande att få detta 
förtroende. Målsättningen är att behålla det förtroendet och skapa förutsättningar för Assyriska 
att nå nya framgångar, meddelar De Basso i ett av sina första uttalanden som ordförande. 
Direkt efter mötet samlade De Basso sina styrkor för ett första styrelsemöte. Det finns mycket 
att göra inför den kommande säsongen och ingen tid att förlora. De Bassos styrelse är relativt 
ung och kanske något oerfaren. Då blir stödet från medlemmar och eldsjälar avgörande. 
Förtroendet har de redan fått av medlemmarna och avgående ordförande Ferit Varli verkar 
vara den förste att ge sitt stöd. Varli avslutade nämligen årsmötet och sin tid som Assyriskas 
ordförande med följande ord: 
 
- Jag önskar den nya styrelsen all 
lycka. De har tagit på sig ett stort 
ansvar, men det är viktigt att vi 
alla delar ansvaret med dem. 
Därför är det viktigt att alla vi som 
kan hjälpa dem också gör det, 
ekonomiskt som praktiskt. 
Orden är monumentalt 
avgörande för Assyriskas framtid 
och är ett bevis på Varlis hjärtliga 
engagemang i Assyriska. Han 
har många gånger sagt att han brinner för föreningen och nu är han också beredd att bevisa 
det, oavsett om han innehar en styrelsepost eller inte. 
Många bör följa Varlis exempel, men få gör det. Det finns flera exempel på styrelsemedlemmar 
vars hjärta har brunnit för föreningen så länge de själva suttit med i styrelsen. Så snart de, av 
någon anledning, förlorat sin plats har elden falnat, för att till slut slockna. Jag skulle idag vilja 
be dessa att ge sitt stöd till Assyriska oavsett vem eller vilka som sitter i styrelsen, endast då 
kan de bevisa sin sanna kärlek till föreningen. Det är i svåra tider som storsinta människor 
kliver fram och tar sitt ansvar. Detta gäller självklart inte endast fd styrelsemedlemmar, det 
gäller alla oss som säger sig brinna för Assyriska FF. 
 
DEN NYA STYRELSEN 
Ledamöter: 
Sargon De Basso, Gabriel Sahin, Nina Baresso, Mats Sjölin, Nail Yoken, Abgar Baresso, Aziz 
Jacob, Nipor Issa och Nemrud Haffo 
Suppleanter 
Fikri Yilmaz, Lahdo Sharro, Albert Hadodo, Renyo Hanna, Hanan Awrohum 
 

Moussa Esa – Redaktionschef 
moussa.esa@hujada.com 
 
 
 

mailto:moussa.esa@hujada.com
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AKC:s status: samarbete 
 

 
Goda relationer 
Relationer med Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka (AKF) har de senaste åren förbättrats avsevärd. 
Diskussioner om att återuppta samarbetet har pågått sedan juni 2006. Efter flera möten har man beslutat att bilda 
en kommitté som har till uppgift att bearbeta ett förslag på de punkter som föreningarna är beredda att samarbeta. 
AKC:s representeras av Aziz Poli och Sabo Saldamli i kommitté. Kommittén har under verksamhetsåret haft flera 
möten.  
 

 
30 års jubileum 
Den 7 oktober 2006 medverkade AKC i AKF:s 30 års jubileum med folkdanser och deltagandet i kvällens fest. 
Speciellt uppskattat var dansgrupper från båda föreningar som har tränat tillsammans för att under jubileums 
dagen uppträda i en grupp. Denna verksamhet har gett hopp för framtiden om det fortsatta samarbetet. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurföreningen i Botkyrka 
 

AKC:s status: samarbete 
 
 

 

Assurföreningen i Fittja besökte AKC 
Den 4 april 2006 besökte två representanter från 
Assurföreningen i Fittja för erfarenhets utbyte.  
 

 

Att hjälpa vårt folk i hemlandet är vår plikt 
 

Fest med Sargon Gabriel och Juliana Jendo till stöd 
för assyriska flyktingar i Irak 

 
Vintern börjar närma sig i Irak. Till norra delen (Nineve Provinsen) 
har tusentals assyrier flytt undan terrorn och de flesta har inte ens tak över huvudet. Priserna på eldningsolja har 
skenat iväg. En liter kostar idag en dillar och de flesta har inte ens råd att köpa olja för att uthärda vinterkylan. 
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Behovet av att stödja de är enormt och för att lätta bördan för barn, kvinnor och de äldre så har Assur föreningen i 
Fittja beslutat att anordna en fest och skänka hela vinsten till de behövande i hemlandet Irak. Med detta vädjar 
Assurföreningen till samtliga assyriska föreningarna i Stockholm samt övriga organisationer att stödja kampanjen 
genom att informera om denna fest som kommer att äga rum lördagen den 11 november 2006 kl. 21.00. Platsen 
är St. Georgis festlokalen i Hallunda. 

 

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) bidrar 
ekonomisk 

 
I samband med Assur föreningens utrop att stödja assyriska 
flyktingarna i Irak så har presidiet för AKC under sitt möte den 23 
oktober 2006 beslutat att skänka 5000 kr. Bidraget kommet att lämnas 
via Assur föreningen. Det är AKC:s förhoppning att alla assyriska 
organisationer lämnar sitt bidrag till vårt folk i Irak. Samt stödjer 
projektet genom deltagandet i Festen. 
 
 

 
 
 

Arkah föreningen i Sverige 
 
Årsmöte 
höll sitt årsmöte den 9 april 2006 hos AKC:s lokaler. Arkah är namnet på en 
assyrisk by i sydöstra Turkiet – Turabdin. Föreningens målsättning är att 
tillvara intressen för de assyrier som kommer ursprungligen från byn Arkah 
samt för de som bor kvar. 
Flera medlemmar från AKC är även medlemmar hos Arkah föreningen. 

 

 
Samkväm hos AKC 
Den 23 april 2006 anordnades en samkväm hos AKC lokaler av Arkah föreningen för sina medlemmar. AKC 
bidrog med lokalkostnader. 
 
 
 
 

Assyriska Föreningen i 
Södertälje besökte AKC 

 
Tre representanter från Assyriska Föreningen i 
Södertälje besökte AKC  den 28 mars 2006 för 
att byta erfarenheter. Närvarande enades om 
att sådana möten har stor betydelse för 
föreningarnas verksamhets utveckling. 
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AKC deltog med bl.a. 
folkdanser under 

Föreningarnas Dag 

 
Assyriska Kulturföreningen i 

Norrköping Besökte AKC 
 

Den 25 juni 2006 besöktes AKC av fem 
representanter från Assyriska kulturföreningen i 
Norrköping. Syftet med mötet är att byta 
erfarenheter. Gästerna från Norrköping var 
mycket nöjda med AKC gästvänlighet.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKC:s status: medlem 

Medlemmar från AKC i olika positioner: Yildiz Kerimo är med i styrelsen som ersättare 

 
 

Projektledareutbildning 
Hallunda/Norsborg Föreningsråd har den 25, 26 februari 2006 anordnat Projektledarutbildning för sina 
medlemsföreningar i Hallunda folkets hus. Från AKC deltog Aziz 
Poli, Aghnatioas Soma och George Baryawno. 

 

 
 

Föreningarnas Dag 
Den 9 september 2006 arrangerades Föreningarnasdag i 
hallunda centrum. AKC medverkade med folkdans, musik och 
informationsbord. 
 
 

 

Tack till alla deltagare i 
Föreningarnas Dag 

 
Tack, tack kära vänner för en mycket trevlig dag! Tack alla som 
tränat in danser mm som ni uppförde vid och på scenen, tack 
alla som tog sig tid att företräda sin förening vid borden. Jag är så 
stolt över er för allt flöt på enligt planering. Tack soc.dem, 
nattvandrare, Henrik, Pakistanska Cricket som hjälpte till med det 
praktiska att flytta bord och skärmar före och efter, tack 
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Torsten  för ett mycket professionellt jobb som ljudtekniker, tack Folkets Hus för att vi fick låna era bord, 
tack Caroline för ditt positiva stöd och att du upplät hela Hallunda Centrum åt oss. Tack till butikerna för 
att vi fick störa er ordinarie verksamhet. Vi hoppas verkligen att vi till kommande år kan bidra till att öka 
er besökssiffra och mer klirr i kassan.. 
 
Nu är snart dags att utvärdera för att gå vidare. Jag har under dagen fått mycket positiv respons på att 
det här är något vi vill fortsätta med. Det fanns barn som frågade mig hur dags vi skulle börja i 
morgon  och när jag svarade att det dröjer ett år till nästa gång såg de väldig besvikna ut. 
 
Det är klart att vi måste flytta på scenen till nästa gång så att alla kan se och ses lite bättre. Det finns 
säkert andra saker som kan bli bättre. Men samarbetet känns väldigt positivt. 
 
Ingen gömd och ingen glömd, tack alla. Ni har gjort något positivt för vårt område. 
 
Kram 
Marianne Bergquist, ordförande 
2006-09-09 
 
 

Fittja Föreningsråd 

AKC:s status: medlem 

Medlemmar från AKC i olika positioner: Irfan Kerimo, styrelse ledamot) 
 

 

 
 
 

Hoodsfred Festivalen i Alby. 
 

Bakgrund 
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) beslutade att deltaga i 
Hoodsfred Festivalen i Alby under tiden 3-5 juni 2006.  
Eftersom 2006 är ett Mångkultur år arrangerades ett stort 
kulturellt arrangemang i Alby. Botkyrka Kommun, Subtopia och 
Gringo är de som stod för huvudansvaret i samarbete med Fittja 
Föreningsråd. Fittja Föreningsråd ansvarar för de föreningar 
som vill delta och visa upp sin förening. Festivalen startade 

lördag 3 juni kl. 
12.00 och 
avslutades måndag 
5 juni.  

Genomförda aktiviteter 

AKC hade egen informationstält där man informerade om 
föreningens verksamhet och ställde upp med många böcker och en 
liten utställning om den Assyriska folket. 

Föreningen ställde ut med måleriverkstad där många barn fick 
möjlighet att prova sin talang i målerikonst. Detta uppskattades av 
många barn som provade.  
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Föreningens folkloregrupp visade några assyriska danser för festivalbesökare som ackompanjerades av 
sångerskan Nadia Louis med sin vackra röst som publiken uppskattade. Även folket fick dansa assyriska danser. 

Alla barn och ungdomar som deltog i föreningens aktiviteter påbjöds läsk och tilltugg som uppskattning.  
  

 
Under de tre dagar som festivalen varade, besöktes 
föreningen av hundratals personer – så väl assyrier som 
svenskar och övriga nationaliteter. Senare fick man höra att 
upp till tiotusen personer per dag besökte festivalen. 

 

AKC syn på festivalen 
Föreningen har under sitt presidiemötet den 6 juni diskuterade 
och utvärderade festivalen. Man har kommit fram till att själva 
initiativet att anordna en festival i Alby var bra tänkt. Men att 
stationera aktiviteterna i olika utspridda långt ifrån varandra 
skapade förvirring och irritation hos många besökare. Man 
tyckte att fokuseringen var mest på stora scenen och 
föreningsområdet var isolerat från den mest aktiva platsen.  
AKC medlemmar är för en liknande festival även kommande åren. Men man tycker att den bör vara mera samlad 
så att festivalbesökare känner mera gemenskap och lätt att hitta sig fram till allt som sker på plats. 

 

Sammanfattning  
 
AKC tycker att initiativet till festivalen var bra. Många besökte 
festivalen men var kritiska till att verksamheten var för spridda från 
varandra. Det borde vara mer samlad så att besökarna kunde 
uppleva mera gemenskap och möjlighet att se samtliga aktiviteter. 
Att välja Alby som festivalplats var viktigt då Alby nonchaleras 
ganska ofta i många sammanhang och just därför har man sedan 
många år en negativ bild av Alby stadsdelen. 
Det är föreningens förhoppning att vid ev. planering av liknande 
verksamhet samråd sker även med i området etablerade 
föreningar samt mera rättvis ekonomiskfördelning.  

 
 
 

Socialdemokratiska partiet i Botkyrka 

 

 

AKC:s status: samarbete 

Medlemmar från AKC i olika positioner: många medlemmar från AKC är samtidigt medlemmar 
hos partiet. Föreningens medlemmar har under valet i år varit aktiva. 

 
 

Möte med Socialdemokratiska Partiet 
Den 11 april 2006,  Jens Sjöström och Maikel Elias från socialdemokratiska partiet hade ett möte med George 
Baryawno – v. ordförande för AKC som handlade om Gabriel Malkis negativa attityd mot assyriska organisationer 
etc. 
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AKC deltog i 1 maj 

 
AKC deltog i 1 maj demonstration med 
Socialdemokratiska partiets tåg i Alby. 
Flygblad med rubriken AUTONOMI FÖR 
ASSYRIER ÄR ETT MÅSTE delades ut. 

 
 

 
Brev till Socialdemokraterna i 

Botkyrka 
 
Ärende: Benämningen av det assyriska 
folkets språk. 
 
Under valkampanjen har det i lokaltidningen Mitt i Botkyrka Salem, nummer 1143, vecka 37, 2006, publicerats en 
annons som syftar till att stärka det Socialdemokratiska partiets ställning i Botkyrka kommun. Annonsen är 
publicerad under följande rubrik: 
”Socialdemokraterna har under den senaste mandatperioden styrt och tagit ansvar för Botkyrkas 
utveckling” 
 
Sedan innehåller annonsen en uppmaning till läsaren att ‖rösta på socialdemokraterna den 17 september‖. Denna 
text är översatt till flera språk, däribland vårt språk. 
 
Det som i annonsen tilldrog sig vår uppmärksamhet är beteckningen ‖Syrianska‖ som har använts för vårt språk, 
d v s assyriska folkets språk. 
 
Vi vill i sammanhanget informera er om att frågan om benämningen av vårt språk och likaså benämningen av oss 
som en folkgrupp, har sedan tre decennier varit en av de mest splittrande faktorerna inom gruppen. Tyvärr har 
denna svaghet utnyttjats många gånger utav vissa personer, institutioner och myndigheter för egna syften. Inte 
sällan har myndigheternas direkta inblandning i denna för oss interna fråga bidragit till ännu större splittring och 
bringat än mer förvirring för utomstående. För den icke invigde är det långt ifrån enkelt att bilda sig en klar 
uppfattning om varför denna till synes enkla fråga tillges så stor vikt, men för oss har det att göra med vår 
kulturella och nationella identitet. 
 
För att, om möjligt förenkla saken, vill vi informera om att det för vårt språk används oftast följande benämningar: 
assyriska, syrianska, arameiska, syriska, syriak o s v. Vilken av dessa benämningar som används, beror helt på 
vilken ställning personen och/eller institutionen som bestämmer har i frågan om hur respektive text skall vara 
formulerad och i vilket syfte texten skall användas. Oftast utgör organisationstillhörigheten en indikator för vilken 
av benämningarna som skall användas i respektive sammanhang. Vi kan t ex konstatera att benämningen 
assyriska, används aldrig utav en s.k. syriansk organisation eller en medlem i en sådan organisation. Vi vill dock 
betona att det alltid rör sig om ett och samma språk, oavsett vilken av dessa benämningar som används. 
 
När det gäller de organisationer som går under namnet assyriska, så är man mer tolerant än andra såtillvida att 
det många gånger används dubbelbeteckningen assyriska/syrianska. Att det inom de assyriska organisationerna 
accepteras en sådan kompromiss, trots att man stenhård försvarar benämningen assyrier för folket och assyriska 
för språket, bör ses mot bakgrunden att dessa organisationer präglas mer av nationell tänkande och sätter 
likhetstecken mellan enighet och nationell utveckling som ett folk. Det är därför som man hellre gör eftergifter i 
namnfrågan än att accepterar en total splittring. Denna tolerans får dock inte utnyttjas till att marginalisera 
anhängarna av benämningen assyriska och på så sätt osynliggöra allt som heter assyriskt. Inte sällan har 
myndigheternas ogenomtänkta uttalanden om den så kallade namnkonflikten bland det assyriska folket lett till stor 
besvikelse. Våra medlemmar har många gånger känt sig sårade. 
 
Tyvärr ser vi nu tendenser till att mönstret håller på och upprepas tack vare den nämnda annonsens innehåll från 
socialdemokraterna i Botkyrka. Vi, företrädare för undertecknade föreningar, vill gärna tro att detta inte var någon 
avsiktlig handling från det socialdemokratiska partiet. Vi ser ingen anledning till att partiet skulle medvetet vilja 
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såra våra medlemmar på grund av en fråga som inte berör partiet eller dess verksamhet. Vi vill inte heller tro att 
individer inom partiet – tillhörande syrianska organisationer utnyttjar partiet som ett verktyg i sin kamp mot 
assyriska organisationer. Ty dessa personer skyr inga medel för att bekämpa allt som heter assyrier, assyriska. 
Dessa personer bör inte ges möjlighet att utnyttja det fina demokratiska systemet som finns i Sverige. Vi väntar 
oss därför en förklaring och hoppas att misstaget inte skall upprepas i framtiden. 

 
Med vänliga hälsningar 
 
Norsborg den 8 oktober 2006 
 
För Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka För Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 
 

Munir Shukro, ordförande   Aziz Poli, ordförande 

 
Fotnot: vi har till skrivandets stund inte fått svar på brevet. 

 
 
 
 
 

Botkyrka – Salem 

 

AKC:s status: medlem 

Medlemmar från AKC i olika positioner: Rahel och Murat Poli representerar AKC via ABF:s 
årsmöten. 

 

 
ABF är den största organisation som AKC är medlem. Verksamheten med ABF består av anordnandet av 

studiecirklar, konferenser, kulturella arrangemang och många andra. 
 
ABF som är Arbetarnas Bildningsförbund har I syfte att utbilda vuxna I olika ämnen förutom de möjligheter som 
finns I skolor.  
 
P.g.a. ökade antal aktiviteter hos AKC, får föreningen bidrag för dessa aktiviteter vilket gör att ABF är den andra 
stora organisation – Efter Botkyrka kommun -  som beviljar AKC bidrag för genomförda aktiviteter. 
 
AKC deltar även av ABF årligen arrangerad Botkyrkadagen. Där föreningen medverkar med kulturella inslag etc. 

 

Cirkelledarens år 2006 

Vi har ett händelserikt år framför oss. Bland annat är det val till riksdag, kommun och landsting. Folkbildningen 

har här en viktig uppgift att stödja och stimulera den politsika  debatten och därigenom medverka till att fler nyttjar 

sin rätt att rösta. Folkbildningen har många roller. Olof Palme hävdade att Sverige är en studiecirkeldemokrati. 

Detta är sant och något alldeles unikt i vårt land. Vi ska medverka till att utveckla demokratiska strukturer, 

stimulera och entusiasmera människor till ett livslångt lärande och medverka till ett brett utbud av 

kulturverksamhet nära människor. Både självskapande kulturaktiviteter och kultur av arrangemangskaraktär.  
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AKC ordförande Aziz Poli informerade 
mötesdeltagare om föreningens verksamhet 

Allt detta vore omöjligt utan alla våra entusiastiska cirkel och kulturgruppsledare. Det handlar om våra cirkelledare 

som jobbar med studiecirklar i detta studieprogram men också, och inte minst, de ledare som arbetar ideellt i våra 

medlems- och samarbetsorganisa- tioner. ABF Botkyrka-Salem har över 250 aktiva cirkelledare som verkar i mer 

än 1.000 studiecirklar inom de mest skiftande områden. I år är det cirkelledarens år. Detta kommer vi att 

uppmärksamma på en rad olika sätt. Bland annat genom cirkelledarutbildningar, seminarier, tvärträffar där ledare 

inom skilda områden ges möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Vid "ABF i Centrum-dagar" i Tumba och 

Hallunda medverkar cirkelledare från olika verksamhetsområden. 

Ett stort tack till alla cirkelledare som gör verksamheten till vad den är idag.Utan er stannar Sverige! 

Wivianne Samuelsson , Studieombudsman 

 

 

ABF höll sitt 
halvårsmöte hos AKC  
den 7 december 2006. 

 
Ca. 60 personer var närvarande. Det är 
glädjande från föreningens sida att ABF har valt 
att hålla mötet hos AKC:s lokaler. 

***** 
 

Hejsan George! 
 
Jag måste säga att halvårsmötet var 
organiserat bättre än förväntat. Vi på ABF 
tackar Assyrien kulturcenter för denna 
insats och hoppas på att vi vid fler tillfällen 
kan låna era tjänster.  
 
Sedan undrar jag om ni har några bilder 
från era cirkelverksamheter ni skulle kunna maila över till oss. T.ex. från äldreprojektet, danscirklarna 
m.fl. som jag skulle kunna andvända mig utav vid olika tillfällen.  

 
Ha det bra! 
Med vänlig hälsning 
Amira Chamoun 
ABF BOTKYRKA-SALEM 
2006-12-11  

 

 

Meryem Demirel från ABF besökte AKC 
Söndagen den 10 december 2006 Meryem Demirel från Norrköping som är med i ARS och ABF förbundsstyrelser 
besökte AKC. Syftet med besöket är att informera om ABF och ARS och de ekonomiska möjligheter som finns 
hos ABF m.m.   
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Riksteatern i Hallunda 

 
AKC medverkade i 
Ungkulturdagarna 

 
Den 17-9 mars 2006 arrangerades av Riksteatern i 
Hallunda den årliga Ungkulturdagarna. Över 400 
ungdomar från hela Sverige deltog i arrangemanget.  
 
AKC bidrog med kafeteriaverksamhet, folkdans och 
levandemusik spelat av Mousa Elias under dessa dagar.   
 

 

 
 

Kulturdag på Hågelby 
Riksteatern och Kulturskolan i Botkyrka har den 20 maj 2006 arrangerat en Kulturdag i hågelby 
Parken. AKC bidrog med folkdans, musik och informationstält under dagen. 

 
 
Seminarium om Demokrati 
 
26 april 2006 representerades AKC av Yildiz Kerimo i en seminarium om Demokrati och 
områdesutveckling i Alby. Jämställdhetsminister Jens Orback och Jens Sjöström från 
Socialdemokratiska partiet i Botkyrka höll var sitt tal. 
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Folkets Hus 20 års jubileum 
 
Den 19 maj arrangerades Hallunda Folkets Hus 20 
års jubileum. AKC bidrog med folkdanser, och 
levandemusik av Mousa Elias. AKC fick tackbrev från 
Folkets Hus ledningen för sitt medverkan under 
jubileumsfirandet. 
 
 
 

Social Ekonomi 
 
Under oktober 2006 tillfrågades AKC att ingå i 
referensgruppen för Social Ekonomi projektet så 
att även AKC representeras vid projektets möten. 
Bakom projektet ligger: ABF, Verdandi Botkyrka, 
Botkyrka Kommun, Hela Människan Botkyrka, 
Botkyrka Folkhögskola och Tumba IF. Syftet är 
att organisationer som ingår i Social  Ekonomi 
skall ges möjlighet  att vara med och fatta beslut 
inom kommunala frågor. 
George Baryawno representerar AKC i gruppens möten. 
 

Vad är Social Ekonomi? 
 
‖Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger 
på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala 
och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen av föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande 
sammanslutningar. 
Verksamheterna inom den sociala ekonomin har allmännyttan eller medlemsnyttan, inte vinstintresse, 
som främsta drivkraft‖ Sveriges regering 1999 
 
Man brukar tala om samhällets olika sfärer: 
- Civilsamhällets sfär/ideell sektor,  
- Familjens/samlivets sfär/ Hushåll,  
- Offentlig sfär /Offentlig sektor,  
- Näringslivets sfär/Företag. 
Genom lokala spelregler för social ekonomi tydliggörs en struktur där den sociala sektorn är en viktig 
del.  Inte minst gäller det insatser på välfärdens område. . 
 
Historiskt vet vi att välfärdens pionjärer kom från det civila samhället. Idag svarar det offentliga 
samhället för en väsentlig del av välfärden, men det är inte möjligt att tänka bort den ideella sektorns 
insats när det gäller välfärd också i dagens samhälle För att klara välfärden på ett bra sätt, krävs att 
vårt samhälle är ordnat så  
- att det är enkelt att engagera sig,  
- att det finns en ideologisk och praktisk beredskap för att hantera en välfärd som bygger  både på det 
som utförs betalt av skattekronor och det som utförs utan betalning. Det  får givetvis inte innebära att 
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Referensgruppen för Social Ekonomi projektet håller 

ett möte hos AKC. 

den ideella sektorn på grund av att det offentliga samhället sviker tvingas ersätta insatser som 
samhället skall svara för. 
 
För att tydliggöra detta behövs klara och tydliga spelregler. 

 
Lokala spelregler för den sociala 
ekonomin bygger på övertygelsen att 
den lokala demokratin står på två ben:  
- dels den demokrati som utövas vid 
allmänna val och  
- dels den demokrati som bygger på 
människornas aktivitet i föreningslivet. 
Båda formerna för demokrati är 
nödvändiga och beroende av varandra. 
Utan mellanvals och deltagardemokrati 
riskerar den representativa demokratin 
urholkas och förlora sin legitimitet.  
- Lokala spelregler för den sociala 
ekonomin bygger dessutom på 
uppfattningen att de plattformar och 
regler som idag finns för möten mellan 
det offentliga samhället och den ideella 
sektorn är helt otillräckliga..  
- Tydliga och gemensamma spelregler 
behövs liksom plattformar/mötesplatser 
mellan det offentliga samhället och den 
ideella sektorn. 

 
De av organisationer inom den ideella sektorn och kommunfullmäktige gemensamt antagna 
spelreglerna syftar till att åstadkomma detta.   
 
1- Lokala spelregler för den sociala ekonomin utgår ifrån att den ideella sektorns organisationer och 
aktörer är självständiga och fria organisationer som styrs av sina värderingar och är demokratiskt 
uppbyggda. –  
- Kommunen skall icke styra de ideella organisationerna. 
- Förtroendemän och tjänstemän inom kommunen har att  skaffa sig kunskap om den ideella sektorn 
samt respektera de enskilda organisationernas värdegrund och självständighet. 
- Spelreglerna förutsätter också att den ideella sektorn är medveten om de förutsättningar som gäller 
för den kommunala verksamheten och accepterar demokratiskt fattade beslut. 
- Samtidigt kan en uppgift för den ideella sektorn att bilda opinion för insatser som det offentliga 
samhället inte svarar upp emot. Detta skall inte hindra ett förtroendefullt samarbete. 
 
2- Finansiering och ekonomiska förutsättningar/ regler 
Det råder en allmän missuppfattning att kommuns relation till den ideella sektorn i första hand består av 
ekonomiska bidrag. Det är utan tvekan en viktig del av relationerna mellan kommunen och 
föreningslivet men inte allt, kanske inte ens den viktigaste. 
Det största bidraget som kommer den ideella sektorn till del idag  är tillgången till lokaler, anläggningar, 
fritidsområden, m. m. Men kommunens relation till den sociala ekonomins företrädare är mycket mer 
omfattande än så. Det handlar om planering av nya bostadsområden, anläggningssamfälligheter, 
grannsamverkan, tillgång till båtplatser via båtklubbar, hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar 
m.m. Det innebär att en nämnd inte ensam kan svara för alla föreningskontakter utan de flesta av 
kommunens verksamheter måste involveras i samverkan med den ideella sektorn.. 
För den ideella sektorn och föreningslivet är dock några principer avseende kommunens ekonomiska 
stöd viktigt att lägga fast: 
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Verksamheten inom den sociala ekonomin har 
allmännyttan eller medlemsnyttan, inte vinstintresse 
som främsta drivkraft. 
Katarina Berggren Botkyrka kommunalråd ordförande 
(förgrunden i mitten) deltog i Internationella 
Kvinnodagen 2006 som hade arrangerats av frivilliga, 

ideella föreningar inom kommunen 

 
- Grundbidraget skall utformas på ett sådant sätt att det utgår ifrån det värde som kommunen tillmäter 
organisationen som sådan, inte enbart av hänsyn till kvantitet utan också till den kvalitet som 
förekomsten av  en viss organisation innebär för kommuninnevånarna och välfärden.. Dessutom måste 
grundbidragen utformas som ett tryggt och långssiktigt stöd till organisationerna.   
 
- Upphandlingsregler/rutiner är en viktig del av lokala spelregler för den sociala ekonomin. Självklart 
måste hänsyn tas till de lagar och regler som gäller inom EU. Det hindrar dock inte att ett särskilt 
regelverk utarbetas som tar hänsyn till de villkor som gäller inom den sociala ekonomin. Några 
grundläggande förutsättningar måste gälla:  
a. Anbudstiden måste utformas så att den tar hänsyn till den tid som den demokratiska processen tar 
för beslut i organisationer inom den ideella sektorn. 
b. Plussvärden som verksamheter som bedrivs av organisationer inom den ideella sektor tillför 
verksamhet skall finnas med som anbudskriterium 
d. Priset skall inte vara  det enda 
avgörande anbudskriteriet 
e. Sociala bokslut bör prövas som  ett 
sätt att kvalitetssäkra verksamheten. 
 
- Uppdragsverksamhet/projektbidrag 
kan ges efter gemensam 
behovsbedömning och planering där 
antingen organisationer inom den 
ideella sektorn eller kommunen är 
initiativtagare. Här behövs inte 
upphandling. 
 
3. Lokala spelregler för den sociala 
ekonomin bygger på förutsättningen att 
det är jämbördiga parter som möts 
med respekt för varandras olika 
uppdrag och förutsättningar. Fört att 
det skall kunna ske behövs följande 
förutsättningar: 
 
- att det finns  två skilda parter som 
möts med respekt och kunskap om 
varandras förutsättningar 
- att det finns en plattform där 
organisationer inom den sociala 
ekonomin kan mötas 
- att det  finns en plattform där både 
kommunen och företrädare för den sociala ekonomin möts. En plattform där alla engagerade 
organisationer och kommunens företrädare  träffas med rätt att inom vissa ramar fatta beslut. Beslut 
som sedan ‖ratificeras‖ av de föreningar/kommunala organ som vill delta. (Se FN modell avseende t.ex. 
Barnkonventionen m.m.) 
- att  Botkyrkas dialogform bland sina uppgifter blir ett organ för samverkan och dialog med företrädare 
för den sociala ekonomin 
- att Hearing (enligt engelsk modell) genomförs där kommunfullmäktige möter företrädare för den 
sociala ekonomin 
- Regelbundna bemötandeenkäter genomförs på organisationsnivå 
- Kommunen utser någon tjänsteman med uppdrag att vara samordnare för kommunens kontakter med  
företrädare för den sociala ekonomin. 

         : 
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Assyrien Kulturcenter i Botkyrka – AKC år 2007/2008 
Programmet är resultat av planeringskonferens som hölls i två etapper: Den första hölls i föreningens 

lokaler 24 september och den 29, 30 september 2006 avslutades i en båtresa till Åbo. 
 

Huvudstyrelsen, kansli –och administration 
- Årsmöte - Styrelsemöte - Presidiemöten 
- Samkväm med nya variationer, i samarbete med andra föreningar  
- Föreläsningar 
- Medverka/deltaga i olika ‖Dagar‖ 
- Planeringskonferens 
- Sommarläger 
- Två dagars Festival i samarbete med  
- närliggande Assyriska föreningar 
- Dagcenterverksamhet för äldre assyrier 
- Picnic- utflykter 
- Studiebesök 
- Bufféverksamhet, förnya köket 
- ARS årsmöte och övriga arrangemang 
- Stöd till organisationer 
- Medlemsbladet (månatlig) 11 nummer 
- Hemsida, förnyelse, ny hemsida 
- Samarbete med medlems och övriga 
organisationer 
- Assyrisk julbord (december) 
- SKA årsmöte 
- Föreningsråden 
- ABF, studiecirklar 
- Litteratur och CD verksamhet 

 
 
Kommentar:  
 
Under åren 2007/2008 skall en politikerafton arrangeras 
där assyriska politiker kommer att bjudas in över middag 
för att senare genom diskussioner och frågor byta 
erfarenhet och upplysa varandra vad gäller svensk politik 
och hur assyrier kan vara med och påverka. Denna afton 
har även som syfte att uppmuntra assyriska ungdomar 
att intressera sig för politik samt förhoppningsvis även 
söka sig ut mot politiska partier. 
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Ungdomssektion:  
 
- Årsmöte –Styrelsemöten - Presidiemöten  
- Studiecirklar 
- Visning av fotbollsmatcher i föreningen  
- Läxhjälp 
- Föreläsningar om olika ämnen 
- Playstation turneringar 
- Minifotbollsturnering 
- Paintball 
- Klättring 
- Grillkvällar – Pubkvällar - Biokvällar 
- Försäljningsverksamhet under herrlagets 
matcher   
- Sommarläger 
- Deltagande i olika veckoslutskurser – AUF, AUDS 
- Representera sektionen vid olika verksamhet hos AUF, AUDS och övriga 
  organisationer 

 

Barnaktiviteter – teater, musik, 
folklore mm: 

 
 
- Musikkurs – Dans, folklore kurser – Körverksamhet, 
sånggrupp 
- Matlagningskurser 
- Teater 
- Pingisturnering 
- Utflykter 
- Partyfester, discokvällar 
- övriga under året förekommande aktiviteter 

 

Kommentar:  
Under åren 2007/2008 har ungdomsstyrelsen som mål att bredda verksamhetsprogrammet med aktivteter som 
t.ex. sagostund för barn och eftermiddagsverksamhet för barn i åldrarna 5-8 år. Ungdomssektionen skall även 
starta samarbete med andra föreningar och även försöka aktivera äldre ungdomar (18 år och uppåt).  
 

Kvinnosektion: 
 
- Årsmöte  - Styrelsemöten - Presidiemöten 
- Sektionsmöte (en gång i månad) 
- Internationella kvinnodagen, Morsdag 
- Knytkalas (2 gånger) 
- Föreläsning 
- Sommarläger (Assyriska Kvinnoförbundet i 
Sverige) 
- Studiebesök, Studiecirklar, Matlagningskurser, 
Teater 

 

Kommentar:  
2007/2008 skall kvinnosektionen utöka sina 
aktiviteter med bl.a. danskurser, friskvård, 
biobesök och även arrangera en hemlandsresa. 
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Idrottssektion – Herrlaget 
- Årsmöte - Styrelsemöte - Presidiemöten 
- Möten – före och efter matcher 
- Träningar, Träningsmatcher, Seriematcher 
- Deltagande i olika cupturneringar 
- Träningsläger 
- Seminarier, konferenser, kurser 
- Delta i Leljocupturnering (AUF) 
- Pub kvällar, Visning av fotbollsmatcher i föreningen  
- Insatser inom fotboll för yngre barn 
- Idrott för vuxna 

 

Öppen verksamhet 
I föreningens lokaler finns möjlighet att spela olika spel för olika åldersgrupper. Dessa är följande: Pingis, 
fotbollsspel, Playstation, datorer, Internetservice, schack, backgammon m.m. 

 
 

            AKC utvecklingsfond 
 

    Namn: Utvecklingsfond för Assyrien - UFA 
    Grundare: Assyrien kulturcenter i Botkyrka 
 
  Målsättning: 
- att stödja olika projekt som syftar till att utveckla den assyriska kulturen och språket. 
- att stödja de organisationer som arbetar för det assyriska folket samt för erkännandet av Folkmordet 
på Assyrier - SEYFO 
 
  Organisation: 
- Fonden förvaltas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör som väljs av AKC: s 
ordinarie årsmöte.  
- Styrelsens mandatperiod är det samma som AKC:s huvudstyrelse 
- Fonden har eget konto eller plusgironummer  
 
  Firmatecknare: 
Av årsmötet valda ordförande och kassör tecknar firman var för sig 
 
  Styrelsens uppgifter: 
- att utföra fondens administrativa och övriga praktiska arbete 
- att handlägga inkomna ansökningar om bidrag och i samråd med AKC huvudstyrelse besluta om 
beviljandet av bidrag till olika instanser 
- att arbeta för att förstärka fondens ekonomi 
- att inför AKC:s ordinarie årsmöte avlägga verksamhets –och ekonomisk rapport 
 
  Inkomstkällor: 
Följande inkomstkällor kommer att användas för att skapa ekonomisk tillväxt för fonden: 
- 10 % av AKC: s medlemsavgifter (summan fastställs av AKC huvudstyrelse utifrån  föreningens 
bokslut den 31/12 varje år. Den fastställda summan betalas till fondens  kontonummer senast i slutet av 
januari varje år.)   
- 5 % av beviljad bidrag för olika projekt 
- gåvor och bidrag från individer och övriga instanser 
 
  Upplösning: 
Vid upplösning av fonden tillfaller samtliga tillgångar AKC. 
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Av: Afram Yakoub 
 
Utvecklingen i Irak går oerhört fort. Ingen vet 
riktigt var det hela kommer att sluta. Vad alla 
vet däremot är att Irak redan idag är uppdelat. 
Många tror att denna delning kommer att 
formaliseras framöver, att Irak blir en federal 
stat med flera autonoma områden. Här 
kommer vi assyrier in i bilden. I händelse av 
en delning av Irak så måste även assyrierna, 
landets ursprungsbefolkning, få sina 
rättmätiga rättigheter. Inom en snar framtid 
kan alltså situationen uppstå att assyrier styr över sig själva på sin fädernesjord. I så fall blir det 
första gången sedan assyrierna i Hakkari området levde som halvt självständiga från turkarna 
fram till första världskriget. Frågan om assyrisk autonomi har på kort tid hamnat på högsta plats 
i den assyriska dagordningen. Frågan är nu välförankrad bland assyrierna genom 
informationsspridning. Men det gäller att få med dom stora staterna om det hela ska bli av.  
Dom stora staterna kan garantera assyriernas rättigheter så att inte kurder eller araber får för 
sig att förtrycka bort alla assyrier till dess ingen är kvar. Därför har försök gjorts för att 
uppmärksamma  EU, USA och andra på frågan om assyriska autonomi. Här nedan har vi samlat 
dom viktigaste texterna i denna frågas. Trevlig läsning.  

 

Dutch MP Visits Assyrians in 

North Iraq 

(AINA) --- A delegation of five Assyrians from the U.S., 
Canada and the Netherlands visited North Iraq last week in a 
fact finding mission to ascertain the condition of the Assyrian 
community. Spearheaded by Attiya Gamri, a member of the 
Dutch Parliament, and coming two years after her last visit, 
Gamri desired to see what the regional parliament of Kurdistan 
has done since the elections and to hear from Assyrians about 
their human rights situation in the region where the Kurdistan 
Democratic Party (KDP) has political power. Gamri, an 
Assyrian from Turkey, met with officials of the Assyrian 
Democratic Movement, the principal Assyrian political party in 
Iraq, as well as 21 NGO's in the province of Nineveh, and 
asked them to collect facts about the human rights of the 
Assyrians in the province of Nineveh. She said, "I need a letter 
from every Assyrian village in Nineveh province about how 
many, where, why and whom has been discriminated against; 
we need this every year." 

Ms Attiya Gamri told journalists that she was shocked by the human rights situation of the Assyrians; she had 
hoped that this would have been better than 2 years ago, but the situation has worsened. If Assyrian human rights 
are the litmus test of the democratic development in Iraq, the future looks bleak. 
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In a meeting with Fuad M. Hussein, the KDP presidential chief of staff in Arbel, she communicated what she has 
seen and heard from the Assyrians. A few of the issues Ms Gamri discussed with Mr. Hussein were: 

 Land problems in Sarsang, Dohuk and Arbil  

 Membership in the KDP required to secure government services  

 Assyrian's are fearful of openly speaking or writing  

 Administrative rights of the Assyrians denied  

 Coercive and illegal treatment during the elections  

 A perception that a "new Saddam" in the person of Barzani is rising in Northern Iraq 

Ms. Gamri asked Mr. Hussein how the KDP would address these issues; Mr. Hussein promised that he would 
bring them to the attention of President Barzani.She visited Assyrian schools in Bakhdede, Bartille and Ankawa. 
Ms Gamri was happily surprised about the books and lessons in the Assyrian language; the children can read and 
write Assyrian in the Western and Eastern dialects. She visited the monastery of Saint Matthew and spoke with 
Bishop Musa Bahzan of the Syriac Orthodox Church, who informed her of the protection they receive from ADM 
guards. The bishop told her that they get many calls with the message "leave this country or we will kill you." 

In a meeting with George Mansour of the Kurdish funded Ishtar TV, she asked him why Ishtar TV never showed 
the political situation of the Assyrians. She cited an example she witnessed: KDP police officers blocking 
Assyrians from entering Arbel on April 2nd. She informed Mr. Mansour that there is a lot of discrimination against 
the Assyrians, but nothing about this is shown on Isthar TV. 

She also visited the ADM funded Ashur TV and asked about the Muhammad cartoons and threats they had 
received. The workers of Ashur TV said during the discussion about the cartoons they received 4 to 8 threatening 
phone calls every week. 

In Alqosh she attended the Assyrian New Year celebration with more than 15000 Assyrians. Security was 
provided by American soldiers together with ADM soldiers. 

The Dutch journalist M. Vrij accompanied Ms. Gamri to report on the human rights situation of the Chaldo-
Assyrians in the Nineveh province for the Dutch media. 

21 april 2006 
Assyrian International News Agency. www.aina.org 

 

****** 
European Parliament Meets Assyrian Politician on 

Assyrian Question 
 
To unsubscribe or set email news digest options, visit An official meeting of European Parliamentarians headed 
by Mr A.J. Maat, representative of the European Human Rights Commission, and Ms Attiya Gamri (Dutch 
Provincial Parliamentarian) and other members of the European Parliament took place on 18-19 April 2006 in 
Europe's capital Brussels, Belgium. The meeting dealt particularly with the situation of the Assyrian (also known 
as Chaldean and Syriac) people in Iraq. After her visit at the beginning of April, Ms Gamri was able to highlight in 
detail the obstacles and oppressive circumstances that limit the freedom of the Iraqi Assyrians' ethnic and political 
rights. This is happening especially in northern Iraq, where there is relative peace. However, the Kurdish political 
parties -- by means of Kurdish soldiers and militiamen -- are manipulating the political climate very aggressively, 
especially in regards to the Christian Assyrians who have always been peaceful and have been seeking for 
political and ethnic rights without the use of violence. 
 
Mr A.J. Maat will present and discuss the fieldwork report made by the Assyrian Delegation who visited the 
Assyrian regions of northern Iraq this April at the upcoming European Parliament meeting. Mr A.J. Maat asked 
about the percentage of money that has been donated to for the reconstruction of Iraq by the European 
Community that's has directly reached the Assyrian minority. Ms Gamri promised to present him the facts on this 
as soon as possible. 
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Besides the Iraqi issue also the worrying situation within Syria was on the agenda of this two-day meeting. Of 
particular interest was the issue of Mr Yacoub Hanna Shamoun, an Assyrian detainee in Syria for more than 20 
years without trial (in violation of all international human rights conventions signed by Syria). On this case in the 
near future an official request by the European Parliament will be sent to the Syrian government. Ms Gamri 
discussed the situation of the Assyrian people in Syria in general. She gave a brief report on the past decades 
and the worrying future of the Assyrian presence in Syria. The third main point that was on the agenda of this 
meeting between the European Parliament and the Assyrian politician is the Turkey File and the European Union. 
Mr C. Eurling has been requested officially to include the recognition of the Assyrian Genocide next to the 
Armenian Genocide whenever the debates mention this critical point regarding the Human Rights Situation of 
Turkey and their eventual succession to the European Union. This request was immediately accepted by the 
European Parliament members. 
 
Foundation Assyria Netherlands 

Assyrian International News Agency. www.aina.org 

Friday, April 28, 2006 

****** 
Internationell solidaritet och rättvisa för assyrierna! 

 
Arbetarrörelsen världen över samlas åter igen för demonstrationer den 1 maj. I många länder är denna möjlighet 
bara än så länge en dröm, ty yttrande- och demonstrationsfriheten är fortfarande begränsad på många håll. 
Likaså är de ekonomiska och social orättvisorna långt ifrån lösta. Fattigdomen är således ett problem än idag. 
 
Varken Sverige eller övriga Europa är undantaget från denna utveckling. Trots goda ekonomiska tider lever 
grupper av människor i arbetslöshet och fattigdom, en etnisifierad underklass har sakteligen utvecklas i svårt 
segregerade områden i Europas storstäder. Det gynsamma ekonomiska läget måste användas för att skapa ett 
samhälle för alla, oberoende av social och ekonomisk klass, etnisk bakgrund etcetera. Ett särskilt ansvar ligger på 
de regeringar som drivs av jämlikhets- och frihetsidealen. 
 
De politiska och sociala orättvisorna är än tydligare på det globala planet. Efter en relativt fredlig period präglas 
åter de internationella relationerna av konflikter och motsättningar. Vi ser med oro på hur USA, Ryssland, Kina 
och Iran nu rustar för krig.  
 
Inbördeskriget i Irak är nu ett faktum! Dagligen faller oskyldiga, bland dessa barn och kvinnor offer för terrorism 
och övergrepp från soldater. De etniska motsättningarna hotar på sikt att dra in landet i ett fullskaligt krig. USA har 
uppenbarligen ingen kraft att hantera denna situation. Därför måste EU inta en mer aktiv roll i denna konflikt.  
 
De är särkskilt angeläget att assyrierna i regionen får omvärldens uppmärksamhet. Antalet assyrier i lrak har 
minskat kraftigt till följd av mord, övergrepp och dagliga trakasserier. Ett flertal kyrkor har bombats och politiska 
ledare hotas dagligen. Exempelvis utlöste konflikten kring Muhamedkarikatyrerna omfattande våld mot de kristna 
assyrierna över hela mellanöstern.  
 
I det federala Irak borde det vara en självklarhet att även assyrierna får självstyre i sina ursprungstrakter. I 
parlamentsvalet i december 2005 förhindrades 100 000-tals assyrier att rösta! Bakom detta ligger politiska krafter 
som vill marginalisera gruppen.  
 
Omvärldens tystnad i assyrier-frågan är starkt bidragande orsak till denna utsatthet. Det är dags att Sverige 
tillsammans med EU och FN för upp frågan på den politiska dagordningen.  
 
- Självstyre för assyrierna i Irak 
- Erkänn folkmordet på assyrierna 
- Arbete och rättvisa 
- Internationell solidaritet 

 
Assyriska Demokratiska Organisationen 
1 maj 2006 

****** 
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Autonomi för assyrier är en fråga om existens 
 
Med utvandringen från våra hemländer i 
Mesopotamien till europeiska länder har vi 
assyrier haft möjlighet att fira 1:a maj sida vid 
sida med arbetarrörelsen och de förtryckta 
folken i världen. Assyrierna som har fått utstå 
mycket förtryck och förföljelse och tvingats till 
assimilering eller flykt från sina 
ursprungsländer, har här i Sverige fått friheten 
att demonstrera och uttrycka krav för sina, 
mänskliga och politiska rättigheter. I Sverige 
finns det i dag cirka 100 000 assyrier som har 
flytt undan förföljelse och förtryck i 
Mellanöstern. 

Den 1 maj 2006 är det exakt 91 år sedan som 
folkmordet på assyrierna i Turkiet ägde rum. 
Över en halv miljon assyrier mördades och 
hundratusentals fördrevs från sina hem. I 
samband med första maj-firandet, anordnar assyriska organisationer manifestationer och deltar i demonstrationer 
för att hedra minnet av de assyrier som föll offer för de tragiska händelserna som utspelades under 1915 i Turkiet 
och 1933 i Irak.  
 
Trots att det nu har gått tre år sedan Saddam-regimens fall är utvecklingen i Irak högst oroande. Saddams styre 
har ersatts av laglöshet och kaos som drabbar alla invånare i Irak och fortsätter att skörda offer, och det finns inte 
mycket som tyder på någon bättring. Assyrierna, som är ursprungsbefolkningen i landet, är dubbelt utsatta och 
förföljs systematiskt av fanatiska och chauvinistiska intressen som vill fördriva dem från deras fädernesland.  
 
Varje konflikt i Mellanöstern drabbar assyrierna trots deras försök till neutralitet och ovilja att lägga sig i 
konflikterna. Vid nyhetsrapporteringarna från konflikterna i Mellanöstern faller strålkastarljuset på utvalda grupper. 
Ett folk som knappt uppmärksammas i debatten om utvecklingen i Mellanöstern är assyrierna. Hela världen, 
inklusive kyrkornas världsråd, är helt tysta och genom sin tystnad ger de sitt samtycke till det som sker i Irak. 
 
Assyrierna fråntas egendom och mark på grund av sin etniska tillhörighet och religiösa uppfattning. Det är 
självklart att vi assyrier är oroliga för att regeringar världen över inte riktigt har förstått eller velat förstå det trängda 
läge som assyrierna i Mellanöstern befinner sig i. Det verkar inte heller ha gått upp för Sveriges regering och 
riksdag, eller det övriga världssamfundet, trots alla bevisande fakta och forskning, att det under åren 1915–1919 
pågick ett folkmord där över en halv miljon assyrier i Turkiet massakrerades.  

Internationella organisationer måste ta hänsyn till och föra en dialog med assyriska företrädare i diskussionen om 
Irak. För Sveriges del gäller det att genom EU och FN engagera sig för att assyrierna ska få sina nationella och 
internationella mänskliga rättigheter säkrade. Vidare bör de även sätta press på de kurdiska partierna som styr i 
norra Irak, för att få dem att respektera assyrierna och finna nya former som ger assyrierna en ökad trygghet i 
norra Iraks styre. Ett sätt att skydda assyrierna vore att upprätta en särskild zon (autonomi) där de under 
exempelvis FN ’s skydd kunde få leva i trygghet.  

 

- Autonomi för Assyrier i Irak 
- Erkänn folkmordet på assyrierna i Turkiet 1915. 
- Erkänn mänskliga rättigheter för assyrier i mellanöstern 
- Internationell solidaritet med de förtyckta folken 

 

Assyriska första maj kommitté i Sverige 2006 

 

****** 
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Continuing Kurdish Denial of Iraqi Assyrians and Their 
Plight 

 (AINA) -- In the continuing genocide against the Assyrian nation, Kurdish author Diayako Xarib desires to silence 
the last remaining independent voice of the Assyrian people, shouting for justice from the West. The majority of 
Assyrians (also known as Chaldeans and Syriacs) now reside in Western countries because living with their 
Muslim neighbors may have meant their total annihilation. They fled massacre after genocide, perpetrated by their 
neighbors, the Arabs, Turks, and Kurds

1
. Assyrians, unlike many Western Muslims, tend to assimilate more 

quickly into their host Western countries because they don't harbor any ill will towards the West or carry with them 
any cultural traditions that clash with Western civilization and modern norms. Assyrians, on the contrary, have 
deep pride in and staunchly defend their host countries. 

In his article published on Saturday, May 13, 
2006 in Kurdishmedia.com, Mr. Xarib asks 
the question "Is there an Assyrian cause in 
Iraqi Kurdistan?" The reader quickly learns 
the author's intent and obvious answer to 
his own question. He writes "Since the 
collapse of Saddam, we are hearing more 
and more Assyrian claims of abuse, and 
other conducts done to them by Kurds. It is 
a small fanatic group that desperately 
fabricates all kinds of propaganda against 
Kurds and the recent inaugurated Kurdish 
government." It seems the author has been 
reading the releases published by the 
Assyrian International News Agency 
(www.aina.org) and other similar web 
outlets attempting to cover current issues 
concerning their brethren, by some miracle, 

still clinging to their homeland. This small group of activist Diaspora Assyrians serves an even more crucial role, 
which is to sound the alarm whenever their defenseless brethren are jailed unjustly, murdered or locked out of 
"free and fair" elections, to name just a few examples. Who else would fill their shoes in this role, Kurdish 
government officials who have yet to convict a single guilty Kurd for the murder of an Assyrian, Western 
politicians steered by lobby groups, or Western media run by corporations? 

Mr. Xarib writes "The Question here is: Is there really an Assyrian problem in Kurdistan or it is again another 
minority that desperately wants to grab a piece of Iraqi power cake?" In the bizarre and twisted reality of Iraq, the 
indigenous people of Mesopotamia (including Iraq), driven to the brink of extinction by genocide, are today 
humiliatingly reduced to just "another minority" seeking power. This by the Kurds no less, who have been painted 
as the victims of the Middle East, instead of genocide deniers and occupiers, which in fact, they are. Thanks to 
the same Western lobby groups paid by the billions of dollars the Kurds have reaped from northern Iraq's natural 
resources and border tariffs which they've controlled since the Safe Haven was established. Also thanks to the 
U.S. Administration and its allies eager to topple Saddam and find in Iraq their "Northern Alliance". 

Mr. Xarib introduces us to the Assyrians as follows: "There has been a nation living in Syria and Anatolia since 
thousands of years called The Arameans. These Arameans have many world heritages on their name, despite 
their anonymity in the west." Xarib conveniently ignores the fact that the ancient Aramaeans settled in Assyria 
(northern Iraq) during the neo-Assyrian Empire and became an integral part of that government and society. 
While Kurdish intellectuals trace the multi-linguistic Kurds to whichever ancient peoples (most notably the Medes) 
that will benefit their cause, Mr. Xarib insists that Assyrians are actually the remnants of only one ancient people, 
the Aramaeans, who are according to him, from Syria and Anatolia (not Iraq). Learned Assyrians do not deny that 
the Aramaeans of Assyria are a part of our genetic makeup and cultural history. The modern Syriac language in 
its two dialects (Eastern and Western) is rooted in Aramaic and is a distinct Aramaic dialect which developed in 
Assyria. The neo-Assyrian empire adopted the Aramaic language and with great success spread it to the entire 
Near East. No doubt it is in the interest of the Kurds to purge Assyrians from history so that their occupation of 
Assyria will be all the more digestible to the rest of the world. 

http://www.kurdmedia.com/articles.asp?id=12331
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In that effort, Mr. Xarib continues, "It was that time [15th century] that many Arameans left their East-Nestorian 
church for the catholic stream. This happened under influence of money and support of the Vatican. Their church 
was named the Chaldean church (this name has nothing to do with the ancient Chaldeans)." Some of this is true 
but the most important part is not. The Chaldean church, a Uniate of the Roman Catholic Church, was born in the 
16th century in 1553. The Roman Catholic Church took advantage of the weak state of and turmoil in the Church 
of the East at that time and invented a new church for a small group of the Assyrian people, naming it Chaldean, 
as distinct from Assyrian, as the Church of the East was called "the Church of Assyria (Athur)". Similarly, today, 
the Chaldean church is called by its own priests "the Church of Chaldea (Kaldu) and Assyria (Athur)". The 
Chaldean church did not come into its own until much later in the 18th century, with the help of Kurdish chieftains 
who saw the Church of the East as the biggest threat to their conquest of the Assyrian highlands in northern Iraq 
up to the Hakkari Mountains in southeastern Turkey. It was to the Church of the East that the semi-independent 
and fierce fighting Assyrian tribes belonged. The Assyrian tribes and districts of Tyari, Jeelu, Baz, Tkhuma, and 
Diz, in Hakkari, were at least as powerful as the Kurdish tribes of the Hakkari region in the 18th century, according 
to British military personnel who first visited the area. 

Recent history is replete with Kurdish brutality and treachery committed against their Assyrian neighbors. But a 
few relatively recent examples are the Bedr Khan Beg massacres of Assyrians in the mid-1840's, the Assyrian 
(and Armenian) genocide of 1915-1918, where the Ottoman Turks mostly delegated the extermination of all of the 
Ottoman Empire's Assyrians to their Kurdish allies, and the invitation and cold-blooded murder of the Patriarch of 
the Church of the East, HH Mar Benyamin Shimun in 1918, by the Kurdish Chieftain Ismael Agha (aka Simku), 
who is today considered a hero by Kurds. Mr. Xarib's version of the Assyrian identity is also simplistic and 
misinformed. He writes "As a counter-attack, the protestant church started to send missionaries to the rest of the 
Jacobite and Nestorian (sic) Arameans. We can definitely confirm that A.Grant, who was a protestant missionary, 
introduced the concept of the left Arameans being the descendants of ancient Assyrians, as an answer to the 
newly converted Arameans to Catholicism and adopting the Chaldean name." How he can "definitely confirm" this 
remains a mystery to the reader. Why didn't the Protestant Church create a new Protestant Assyrian Church at 
that time then, to counter the recently created Chaldean Catholic Church? What of the fact that Assyrians speak a 
dialect of Aramaic rooted in the Imperial Aramaic of Assyria and richly developed in the major Syriac centers of 
Nisibis and Edessa, which are a stone's throw away from Harran, a major city of the neo-Assyrian Empire? What 
of the Christian traditions rooted in ancient Assyrian "pagan" rituals, such as Nusardil, or the commemoration of 
the Rogation of the Ninevites by all of the Syriac Churches? What of the Akkadian words found in the modern 
Assyrian language (both dialects)? The list goes on but this shows the simplicity and ignorance with which Mr. 
Xarib, and many others, have treated this issue, often to suit their own devious agendas. 

Mr. Xarib continues, "We can conclude Grant's unprofessional and speculative theories, from his book "The 
Nestroians of lost tribes" (sic)… Grant refers to a group of Arameans as the descendants of ancient Assyrians 
and being one of the ten lost tribes of Israel." We agree with Xarib that Grant's theory to tie Assyrians with the lost 
tribes of Israel amounts to biblical wishful thinking, although his motive is more than likely related to the Kurds' 
status as Israel's latest favorite non-Arabs in the neighborhood. Mr. Xarib further writes "We all know the tribes of 
Israel suffered the most from Assyrian rule and they were fierce enemies of each other." Mr. Xarib is apparently 
trying to draw ire from the Jewish community against Assyrians. He reveals his own wishful thinking by adding, 
"Beside all the accounts that tell us the total destruction of Assyria by the Medes." A statement easily debunked 
by today's Assyriologists, who tell us that not all the cities were destroyed and that the royalty and military would 
have taken the brunt of the violence. They also tell us that eventually the descendents of the Assyrians converted 
to Christianity. It was also an alliance that defeated Assyria, not just the Medes. But for propaganda purposes, Mr. 
Xarib desperately wants the Jews to know that it was the Kurds' alleged ancestors who destroyed those ancient 
Assyrian brutes and saved the Jews. After the fall of Assyria the ancient Israelites continued to be conquered and 
the temple of Jerusalem destroyed. Babylon, Assyria's sister kingdom, was also conquered by the Persians 
shortly after the fall of Assyria. 

Mr. Xarib writes "But we know their language is Aramean (Suriyani) which is totally different than ancient Assyrian 
language, beside the recent history of this term. But unfortunately many Kurds and Arabs know so little about 
history let alone the capitalist and commercially minded westerners." It's hard to believe that anyone can make 
this argument when history tells us that the Aramaeans settled in Assyria proper and the neo-Assyrian Empire 
adopted Aramaic and diligently spread it throughout the Near East. The nomadic Aramaean tribes were persistent 
and their continued raids into wealthy Assyria eventually netted them a seat at the Assyrian banquet, including 
many government positions, especially as scribes. The influence of the Alphabetic Aramaic language upon 
Assyria and the rest of the Near East are undeniable and at the same time impossible without the effort of neo-
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Assyrian administration. Why doesn't Mr. Xarib explain how the Kurds, who speak multiple Iranian languages and 
dialects, can rightfully lay claim to areas outside of historically Iranian territory? 

Mr. Xarib claims that Assyrians are named so merely because "people in middle East mostly refer to people to 
their region, like someone from Kirkuk, was named Kirkuki whether he was, Kurd, Turkmen or Aramean… The 
term [Athur/Assyria] has no any (sic) relation with the ancient Assyrians and the modern Assyrians." This 
statement is not only ludicrous at face value but also fails to explain why the name Assyrian, in several 
languages, has stuck to these people whether they be from Mosul, Hakkari, Tur-Abdin, Urmia, or any number of 
Assyrian towns and villages spread across hundreds of miles in the vast region known as Mesopotamia. Why 
weren't the Muslim inhabitants of Assyria labeled Assyrians? How can the name Assyrian be used for the people 
of Assyria and yet the two be unrelated? 

Mr. Xarib writes, "This claim of an existing Assyrian nation that is supposed to be the real heritor (sic) of what is 
now Iraq is obviously void." The only thing that's clear is why this would be obvious to a nationalist Kurd wanting 
to finalize the occupation and conquest of Assyrian lands. Mr. Xarib continues, "But nevertheless that does not 
mean that the Arameans does not have any history and claim of Iraqi territory." Obviously, especially since the 
Aramaeans settled in the area millennia before the Kurds invaded it in the 16th century. Not to mention the 
indigenous people of Assyria whom Assyriologists say continued to live on their farms and in their towns and 
villages in Assyria and eventually converted to Christianity. 

Mr. Xarib writes "The case of supposed-Assyrians is just a political manoeuvre, and one of the last pep drugs that 
this nation is using to survive being at the edge of extinction." Assyrians cherish their Assyrian identity not 
because of any political maneuvering but because every human being thirsts for the knowledge of his/her roots. 
Assyrians are no different and have put in more time studying their own language and history than anyone else. 
Xarib then accuses Assyrians/Chaldeans of massacring Kurds by being associated with the Baath party. No 
doubt some Assyrians/Chaldeans were in the Baath party since it was mandatory to get employment in Saddam's 
Iraq. Many Kurds were also members in the Baath Party, but somehow that fact escapes Mr. Xarib. Not to 
mention that Xarib would be hard-pressed to come up with any evidence whatsoever that Assyrians helped 
anyone in the massacre of Kurds. 

Mr. Xarib claims that "by examining claims by western officials and human right watch committees, you can see 
there is no real basis for these claims." When in fact it's the opposite. Western sources have confirmed 
assassinations and murders of Assyrians by Kurds and deliberate voter lockout by Kurdish parties against the 
Assyrians of the Nineveh plain. In the latest effort to ensure future Assyrian votes for the Kurdistan Democratic 
Party (KDP), a string of events have been occurring such as establishing a Christian-centric TV station by a soon-
to-be Assyrian minister in the Kurdistan Regional Government (KRG), which has recently been trying to divide the 
Assyrian community along sectarian lines, and the rumored twenty million dollar donation by the KDP to facilitate 
the relocation of the Patriarchal seat of the Assyrian Church of the East, back to northern Iraq. 

Mr. Xarib admits, "Still we have to acknowledge that there are some atrocities happening these days to Assyrians 
and happened in the last 15 years. But it never happened because they were Assyrian!" Why stop at the last 15 
years? What about the Turkish-Kurdish perpetrated Genocide that annihilated the majority of the Assyrian nation 
and drove out the rest from their ancestral districts before that? Saddam also destroyed hundreds of Assyrian 
villages in northern Iraq. The Kurds continued his practice of intimidation and murder to forcibly take Assyrian land 
and property and claim it as their own. They continued the process of political marginalization to render Assyrians 
defenseless against all manner of thievery and injustice. These things just happened because Assyrians were 
fighting for their lives, their rights, their property, their language, and their culture. If Mr. Xarib wants to separate 
those from the Assyrian identity, good luck to him. Xarib claims that these acts are occurring because of "some 
Kurdish mobs and mafia tribal figures" or "criminal and blood thirsty Kurds" and that "it is not legitimate to claim it 
as a Christian or an Assyrian issue." When those mafia tribal figures go as high as the highest ministers in the 
KRG, then this becomes a moot point. When the issue becomes Assyrian land or Assyrian seats in the 
government, for example, then how can it not be an Assyrian issue? After making the ridiculous accusation that 
Assyrians massacred Kurds during Saddam's reign, Mr. Xarib writes, "There were even [Kurdish] tribes that 
collaborated with Saddam to murder their fella Kurds and even helped in the infamous Anfal campaign." By this is 
he referring to the time when the KDP chief Masoud Barazani in 1996 invited Saddam to murder his fellow Kurds 
in the Patriotic Union of Kurdistan? With such glaring examples pointing at the highest levels of Kurdish 
government, then the excuse that it was just some tribes becomes meaningless and surreal. 
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Mr. Xarib writes "There are Christians in Kurdistan that are wealthier and powerful than many Kurds. And 
Christians who are high officials and very respected politicians in Kurdistan. And for the average and normal 
Kurdish citizens, there have never been any hatred and discrimination against Christian (Assyrian or Chaldeans)." 
A few token Assyrian politicians doing the KDP's bidding and unable to defend Assyrian rights doesn't excuse 
expropriation of historically Assyrian lands and their incorporation into a "Kurdistan" which by all accounts is 
diligently planning for its complete independence from Iraq as soon as plausible. In light of such plans, the 
reasons for the ravenous land grab become all too clear. 

Mr. Xarib claims that "Many Kurds in Diaspora are just shocked by the hatred of Some Assyrians towards them." 
Perhaps it's because as Xarib admits, that the Kurds don't know their own history and are shocked to hear it for 
the first time. Perhaps it's that the most blood-thirsty Kurdish Chieftains (e.g. Bedr Khan Beg and Ismael Agha 
"Simku") are polished into heroic historical Kurdish figures. Perhaps it's because of leading Kurdish authors who 
sweep history under the rug and continue to deny Kurdish atrocities upon their Assyrian neighbors. Such authors 
are hoping for their victims to finally disappear so no one will be left to challenge their version of history. The 
Kurds are gambling that their luck will be better than that of the Germans or the Turks. 

Mr. Xarib mocks the children of Assyrians in the West and claims they know not where they came from and hopes 
"this desperate group of Diaspora Christians return back." Xarib knows a million Diaspora Assyrians would not 
suddenly return to corrupt and backwards Islamic-run lands after knowing the freedom the West has to offer a 
hard-working and humble people. Mr. Xarib ends his ill-willed piece with "They are not aware from the 
repercussion and the alienation that it will eventually affect their community in Kurdistan." This has become the 
usual not-so-veiled threat from Kurds of harm befalling the defenseless Assyrians in their unfortunate homeland, if 
they continue to speak out. 

Assyrian International News Agency    www.aina.org  2006-05-18 

****** 

Continuing Persecution Renews Calls for Assyrian Safe-
Haven in Iraq 

 (AINA) -- Assyrian Christians (also known as Chaldeans 
and Syriacs) continue to be targeted within Iraq. Recent 
attacks have highlighted the varied groups perpetrating the 
attacks. On March 17, 2006, Kurdistan Democratic Party 
(KDP) paramilitaries broke into Mr. Slewo David Simon's 
home in Batnaya, a Christian town in Northern Iraq. Mr. 
Simon had recently emigrated to the US after a series of 
altercations and incidents with KDP militants. As the 
armed assailants broke into the home, Mr. Simon's 
neighbors Mr. Nabil Jaro and his brother Mr. Faris Jaro 
interceded to prevent the break-in and looting. 

Later that afternoon at 5 pm, KDP personnel dressed as 
Iraqi National Guards forcibly entered Mr. Nabil Jaro's 
home. The KDP paramilitaries ransacked Mr. Jaro's home, 
broke his furniture, and confiscated his gun. Mr. Jaro was 
then roughed up and arrested as his terrorized family looked on. Mr. Jaro was then taken to the KDP occupation 
center in Tel-Kaif in the Nineveh Plain on trumped up charges of terrorism. KDP officers then served Mr. Faris 
Jaro with an arrest warrant and indicated that his brother, Mr. Nabil Jaro, would not be released until he turned 
himself in as well. The next day, Mr. Faris Jaro turned himself in, accompanied by his terrified elderly mother and 
another brother. Two KDP officers along with two other KDP personnel proceeded to severely beat both brothers 
for several hours while shouting derogatory anti-Christian and anti-Assyrian insults. 

http://www.aina.org/
http://www.aina.org/
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Fearing that her sons may be killed, the mother pleaded with her sons to apologize to their attackers in order to 
be released. Following an apology under duress, the brothers were released. Their neighbor's home has since 
been expropriated as the new KDP party office in Batnaya in the Nineveh Plain. The establishment of a KDP party 
office in an area without any Kurds is widely believed to be intended to "bring Christians in line" and dampen 
enthusiasm for any independent political expression. 

Assyrians in other parts of Iraq have not fared much better due to a steadily deteriorating security situation (AINA 
4-28-2006). According to Voices of Iraq, the director of operations for the Nineveh governorate police stated 
during his briefing on June 5th, 2006, that another Assyrian has been murdered by armed gunmen in the city of 
Mosul. According to nearby shop owners, the director said, the unidentified gunmen entered Ms. Rahima Elias' 
shop, one of many in the commercial part of town, and opened fire immediately killing her. Mr. Elias owned a 
beauty supplies store in the Drakzliya District located west of the city of Mosul. The 33 year old was a native of 
Karimles, a ChaldoAssyrian town approximately 18 miles east of Mosul. 

- On April 6, Mr. Samson Awisha was walking home in Baghdad when five men came out of a car and shot him 
dead. Earlier, presumably the same group of assailants had kidnapped Mr. Awisha's two children for ransom. 
After paying the ransom, Mr. Oisha's children were released and then quietly sent out of Iraq to Syria along with 
their mother for safety. The kidnappers had demanded that Mr. Awisha not take his children out of the country. 
After the murder, Mr. Awisha's family was threatened not to hold a funeral service lest the entire family be 
targeted. Mr. Awisha was laid to rest secretly and quietly, without a funeral.  

- On May 30th, 2006, Ankawa.com and Nirgalgate.com reported that Ra'ad Joseph, born in 1976, was found 
murdered in the Industrial quarters of Mosul. Mr. Joseph was from Bartella in Northern Iraq. Mr. Joseph was 
married with one child and was an owner of a bodybuilding gym. Reports from Mosul indicate that the murder is 
suspected to be an act of revenge as the decision of ownership of the gym was awarded him after public bidding 
for the gym. He was threatened by the Kurds to withdraw his bid but he refused.  

- on June 2nd, 2006, Ankawa.com and Nirgalgate.com also reported that The Evangelical Church of Ascension 
was attacked by a rocket bomb the night before. The bomb caused damage to the church building and caused a 
gaping hole in the church dome. No injuries were reported because the attack happened during the night.  

- On June 3, 2006, Ankawa.com and Iraq4allnews.dk reported that armed men murdered a Christian engineer in 
front of his home in Basra the previous night. The Christian engineer, whose name has not yet been released, 
worked at the al-Najeebiyya Electrical Circuit Station in al-Ma'aqal. The murder seems to be due to religious 
reasons since the engineer was a Christian and there have been many killings against Christians in Basra and 
much effort made to force them to leave the city. 

Assyrians are now in an untenable position, being targeted by many sides of an increasingly violent conflict in 
Iraq. Assyrians are targeted in northern Iraq as well as other areas. As one activist noted, "Christians are now 
targets of Islamic groups, gangs who accuse them (Assyrians) of links to the West, and the Ba'athists and 
nationalists who view them as traitors." 

In their October 2005 report, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) noted what 
Assyrians had already known, namely, "While much of the hardship and harassment they (Assyrians) report that 
they face is symptomatic of the situation of general insecurity faced by all Iraqis in present-day Iraq, members of 
the Christian minority nevertheless appear to be particularly targeted. Iraqi Christians feel especially apprehensive 
about the overwhelming presence of extremist Islamic groups and armed militias, whose display of intolerance 
towards non-Muslims has become a nearly daily feature in Iraq." 

Another report by Refugees International (RI) dated November 5th, 2005 noted that over 500,000 Iraqi refugees 
had left Iraq by November 2005. According to RI, the UNHCR is unable to register all refugees, but that of the 
Iraqi refugees registered in Syria "Nearly half... are Christians, although Christians comprise only about 5% of the 
population in Iraq." 

In an earlier statement, the World Evangelical Alliance Religious Liberty Commission labeled Assyrians 
"endangered," stating "As people, groups, and whole communities start to identify by religious affiliations other 
than their common Iraqi nationality, the Christian minority find themselves increasingly despised, marginalized, 

http://www.aina.org/news/20060428120107.htm
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and exposed. They are endangered, without equality before the (Islamic) law, having no clan networks and 
retaliation ideology, and lacking security in a lawless Islamic society." (AINA 2-7-2006) 

While Assyrians recognize the general insecurity afflicting most Iraqis in and around Baghdad, the continued 
harassment and attacks in their homes in the north have been doubly taxing. Although some Assyrian families 
have fled from Mosul, Baghdad, and Basra back to their ancestral villages in the north, most -- as the UNHCR 
reports have documented -- have instead chosen to leave Iraq entirely. What had been designated a destination 
point for internally displaced Assyrians has instead been hijacked by KDP militants. 

The example of the Jaro brothers illustrates difficulties faced by Assyrians living under a brutal tribal KDP 
occupation. As one analyst noted, "The confiscation of the Jaro home shows a double tragedy for the community. 
On the one hand, yet another family has forcibly and violently lost their home to KDP thugs with no recourse to 
the authorities. On another level, the entire community of Batnaya is now subjected to an armed KDP 
occupation." 

The continued KDP hegemony into still more historically Assyrian areas has further increased tension between 
Assyrians and the tribal Behdanani Kurds of the KDP. According to the Transitional Administrative Law (TAL) and 
the Iraqi Constitution, Kurdistan Regional Government (KRG) administration and occupation would only extend to 
areas occupied by Kurds prior to the war. The steady encroachment of KDP paramilitary militants beyond the 
KRG occupied areas is viewed as illegal and provocative. One Assyrian leader recently asked, "There are no 
Kurds here; why do they need an armed presence to terrorize our people here?" 

With the growing conflict following the Samarra mosque bombing on February 22nd, the already disproportionate 
impact on Assyrians has only intensified. The increasing insecurity and subsequent exodus of Assyrians has 
reinvigorated calls for an Assyrian Administered area. As one analyst summarized, "Only an Assyrian 
Administered Area, a safe zone in the Nineveh Plain that is secured by Assyrian police, will ensure the confidence 
of the populace to stay."  

www.aina.org  2006-06-09   

****** 

Kurdish Regional Government Needs Lessons in Democracy 
 
 (AINA) -- In an effort to consolidate their power over northern Iraq the Kurdish leaders of K.D.P and P.U.K are 
working to unify their governments into a single entity. In an interview, by the (Kurdish) Hewler Globe, Bayan 
Sami Abdul Rahman, Kurdish Regional Government High Representative to the UK said: 
"I'm not sure that we in Kurdistan realize that there is a shift in the perception of the Western journalists. In the 
past we were the oppressed people, the underdog. Now we are a government, we build institutions, and we have 
our own media. The instinct of every Western journalist is to question what government officials of any nationality 
tell them. That is how they view the Kurds in Iraq today. We need to understand that and develop a strategy to 
deal with this new situation." 
It is not clear what strategy Abdul Rahman has in mind, but if he dares he should tell Barzani and Talabani that for 
as long Kurds continue to treat the non-Kurds such as Assyrians and others as second class citizens in their own 
homeland and use Kurdish militia to terrorize them into submission Kurds will be judged as oppressors. Such a 
perception will be especially costly to the Kurds because of how they have treated the Assyrians in the past. A 
historical reality which has not yet been extensively written about. 
Another advice Abdul Rahman can give to the Kurdish Regional Government is that Kurdish authorities should 
stop treating the Western nations as fools who can be easily deceived by their Machiavellian tricks. In interviews 
with 'Asharq Al-Awsat' Nechirvan Barzani praised the civil liberties in the Kurdistan Region by claiming that 
"Assyrians, Chaldeans, and Sabian Yazidis enjoy full religious rights, the same way Sunnis and Shiites do, and 
explained that the various religious sects have a long history in the region." He went on to say that his finance 
minister, Sarkis Agajan, is Christian, and that the region's former deputy prime minister was Christian as well." 
Nechirvan Barzani fails to mention the fact that Kurdish authorities have refused to work with (ADM) the Assyrian 
Democratic Movement which was voted as the legitimate Assyrian-Chaldean representative in the last election, 
instead un-elected individuals such as Sarkis Agajan and few others who have joined the (K.D.P) 'Kurdish 

http://aina.org/releases/20060207150230.htm
http://www.aina.org/
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Democratic Party' have been anointed by the Kurds to be used as propaganda tools to further Kurdish interest, 
and give an illusion of Kurdish democracy. 
Assyrians (also known as Chaldeans and Syriacs) are more than just religious denominations, they are the 
indigenous people of northern Iraq now renamed Kurdistan, Their history in the land of their forefathers goes back 
to few thousand years. One does not live by religion alone, being able to practice their religion is just one of their 
many rights which should be honored. In an attempt to divide the community so that it can be easily exploited the 
Kurdish authorities have bribed one faction against the other. They have also opposed allowing a self 
administrative region for the Assryians including the Chaldeans and Syriacs in the palin of Nineveh where they 
are a majority of the population. 
While Kurds have spent millions of dollars donated by the Western governments to settle Kurds from all over the 
world in northern Iraq to increase their people's population not a penny has been spent to help resettle the 
250,000 Christian refugees now stranded in Syria, Jordan and Turkey. A recent report tells of the Assyrian 
refugees who fled to the north from southern Iraq were sleeping on bare dirt in the Christian cemeteries. 
Among many Kurdish oppressive tactics is the roaming of the Kurdish militias of Barzani and Talabani in the 
Assyrian villages acting as if they own them. According to a recent report on July 1st, 2006 "the Kurdistan 
Democratic Party (KDP) Peshmerga (party militia) seized the main petrol station in the Assyrian town of 
Hamdaniya to expropriate gas reserved for the general public. When the local police interfered an entanglement 
ensued. Two police were injured. The people were frightened and the gas station was closed depriving them from 
their share of gas. 
Attacks, assaults, and confiscation of gasoline by the KDP are normal recurrences. The militias killed two 
residents of Bartella earlier this year when they were waiting to receive their share of gas at a gas station. The 
people protested the trespassing of KDP's Peshmerga against what belongs to the general public." 
It is no wonder that recently, a Time Magazine blogger described Iraqi Kurdistan as a "police state", arguing there 
is a long way to go before Kurdistan can become a society based on tolerance and democracy. However it will not 
happen for as long as Kurds treat non-Kurds as adversaries who have to be vanquished; militarily, politically and, 
economically. 
By William Warda 
William Warda is an Assyrian from Iran. He attended Roosevelt University in Chicago and has written various 
articles about Assyrian history and their present situation for the Assyrian Star, Journal of the Assyrian Academic 
Society, and other publications. He is the webmaster of Christians of Iraq website.  
 
GMT 7-10-2006 
 Assyrian International News Agency   www.aina.org 
 

****** 
Oppen letter to president Bush 
 
The assyrian priest Ken Joseph in Japan asks president Bush in an open letter to make sure that the Assyrians 
get autonomy in the Nineveh-area and that the paragraph about Islam being the one and only religion, who were 
written with support from the American Paul Bremmer, should be taken away from the constitution. Other wise it's 
a deviation from President Bush's dream about a free and democratic Irak, Ken Joseph writes.  
 www.nineveh.com 
 

Öppet brev till Presiden George W. 
Bush 

 
Den assyriske prästen Ken Joseph i Japan ber president 
Bush i ett öppet brev att se till att assyrierna får en egen 
autonomi i Nineve-området och att paragrafen om att 
islam är Iraks religion, som skrevs in med stöd av USAs 
Paul Bremmer, ska tas bort från konstitutionen. I annat 
fall är det en avvikelse från president Bushs dröm om ett 
fritt och demokratiskt Irak, skriver Ken Joseph. 
  
/www.nineveh.com  

© EasternStar News Agency 

2006-08-21 

http://www.christiansofiraq.com/
http://www.aina.org/
http://www.aina.org/
http://www.nineveh.com/
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Jan Eliasson, utrikesminister t.o.m.  

17 september 2006  

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN 
 

Stoppa våldet mot kristna i Irak! 
 
Våldet mot assyrier/syrianer/kaldéer och kristna kyrkor i Irak 
fortsätter. 
 Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo 
får dagligen samtal från oroliga kristna som har anhöriga i 
Irak. På söndag besöker han deras kyrka och nu vill han ha 
besked från utrikesminister Jan Eliasson om vad Sverige och 
FN kan göra för att förbättra assyriernas situation i Irak. 
  
- Jag vill kunna ge de oroliga ett svar på vad Sverige gör för att 
deras anhöriga inte ska utsättas för våld och riskera att kidnappas, 
torteras eller misshandlas, säger Yilmaz Kerimo (s). Det är dags 
att det blir en frizon under FN skydd för de kristna assyrierna i Irak, 
avslutar han.  
 
Datum: 2006-08-24 
Yilmaz Kerimo, Riksdagsledamot 
Matilda Ström, Politisk handläggare 

 

 

 

 

 

 

****** 
Svar på fråga 2005/06:2089 av Yilmaz Kerimo (s) våldet mot 
assyrier/syrianer/kaldeer I Irak 
 

Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att FN tar sitt ansvar för 
att stoppa dödandet av civila i Irak.  
 

Den svenska regeringen ser mycket allvarligt och med 
stor oro på det våld som drabbar befolkningen i Irak, 
inklusive olika minoriteter. Det är av stor vikt att samtliga 
etniska och religiösa grupper i Irak respekteras och 
skyddas från våld, förföljelse och terrorism. Det 
internationella samfundet måste stå bakom den irakiska 
regeringen i dess strävan att upprätta en fungerande 
rättsstat, främja stabilitet och demokrati, respektera de 
mänskliga rättigheterna samt motverka extremism. 
Sverige stödjer den irakiska regeringens mål att skapa 
ett demokratiskt och stabilt Irak där människor oavsett 

etnisk bakgrund eller religion känner sig delaktiga. 
 
I Sveriges utvecklingssamarbete med Irak betonas 
vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna. Den 

svenska landstrategin för Irak anger särskilt att utvecklingssamarbetet skall uppmärksamma och söka åtgärda all 
slags diskriminering. Sveriges bistånd till Irak kanaliseras till stor del genom EU och FN och regeringen betonar 
konsekvent betydelsen av arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter, inklusive skyddet för 
minoriteter, när vi agerar inom FN och EU. 
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Sverige stöder FN i dess arbete med att bistå Irak i uppbyggnaden och demokratiseringsprocessen. FN bistår den 
irakiska regeringen i dess strävan att skapa en stat som kan tillgodose allas rättigheter och har förmåga att ge 
dess invånare trygghet och säkerhet. I FN:s säkerhetsrådsresolutioner 1546 och 1637 betonas särskilt FN:s stöd 
till den nationella dialogen och demokratiseringsprocessen. Med tanke på de etniska och religiösa spänningar 
som präglar Irak idag är FN:s stöd i detta avseende av stor vikt. Nyligen lanserade Irak och FN gemensamt ett 
ramverk för det internationella samfundets engagemang i Irak, benämnt International Compact for Iraq. Syftet 
med detta ramverk är att harmonisera och konkretisera den irakiska regeringens arbete med återuppbyggnad, 
säkerhet och ekonomisk återhämtning och det internationella samfundets stöd till detta arbete. Sverige stödjer 
fullt ut FN:s arbete i Irak och verkar för att FN skall kunna ta ett större ansvar för omvärldens engagemang i Irak. 
 
Sverige verkar också för att EU skall öka sitt engagemang i Irak med fokus på uppbyggnad av den irakiska 
rättsstaten och mänskliga rättigheter. Sverige stödjer därför EU:s gemensamma rättsstatsinsats EUJUST LEX 
som syftar till att utbilda 1400 irakiska befattningshavare inom polis- och rättsstatsområdet. En väsentlig del av 
denna utbildning handlar om mänskliga rättigheter. Ytterst måste den irakiska staten kunna garantera de irakiska 
medborgarnas säkerhet och därför är EU:s stöd till den irakiska rättsstaten centralt.  
 
Det eskalerande våldet i Irak är djupt oroväckande och det irakiska folkets lidande ofattbart. Jag har dock inte för 
avsikt att verka för att FN skall erbjuda enskilda grupper frizoner i Irak. Irak behöver enighet; inte splittring eller 
uppdelning enligt religiösa och etniska skiljelinjer. Den irakiska regeringen är ansvarig för att tillgodose samtliga 
gruppers säkerhet inom landets gränser. FN, EU och det internationella samfundet har ett ansvar att hjälpa den 
irakiska regeringen med detta. Jag verkar i olika sammanhang för att det internationella samfundet skall hjälpa 
den irakiska regeringen att skapa förutsättningar för trygghet  
och säkerhet för samtliga irakiska medborgare oavsett bakgrund. 
 
Stockholm den 12 september 2006 

Jan Eliasson, utrikesminister 

****** 
Gudtjänst till minne av mördade prästen Paulos Eskandar i 
Mosul, Irak. 
  
Mot bakgrund av den senaste händelseutvecklingen i Irak där prästen Paulos 
Eskandar från Mosul kallblodigt mördats av muslimer har styrelsen för Mor Petrus 
Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Hallonbergen, Stockholm meddelat att Gudtjänsten den 
22 oktober 2006 kommer att hållas till minne av den mördade martyren Paulos 
Eskandar. 
  
Styrelsen i Mor Petrus Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Hallonbergen känner sig tvungna 
att arrangera denna Gudtjänst då ingen av biskoparna i Södertälje visat något 
intresse alls till att arrangera denna Gudtjänst. 
 
Gudtjänsten startar kl. 9.00 med efterföljande mottagning i kyrkans lokaler. 

 
© EasternStar News Agency  2006-10-18 

****** 
Pressmeddelande från S: 
  
Vad gör Carl Bildt åt folkmorden i Irak? 
 
Sverige har fått en ny utrikesminister. Moderaten Carl Bildt är nu högst ansvarig för Sveriges agerande 
för att stoppa förföljelse och tortyr av kristna assyrier/syrianer/kaldéer i Irak. Riksdagsledamoten Yilmaz 
Kerimo (s) fortsätter att trycka på regeringen för att få till stånd ett agerande. 
  
- Jag får varje dag rapporter från vänner och bekanta i Irak som vittnar om kidnappningar, tortyr och förföljelse av 
de kristna. Muslimerna hämnas på USA genom att döda de kristna assyrier/syrianer/kaldéerna i Irak och 
västvärlden blundar. 
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Carl Bildt, utrikesminister fr. o. m.  

17 september 2006. 

Det är ett folkmord som pågår. 
Nu vill jag veta vad utrikesministern tänker göra för att Sverige ska agera kraftfullt för att skydda de kristna i Irak. 
Frizon under ett FN skydd är ett måste! säger Yilmaz Kerimo (s). 
  
Våldet trappas upp varje dag och snart är landet tömt på dess kristna ursprungsbefolkning. Hur många som redan 
mördats eller som har flytt landet sedan kriget började för tre och ett halvt år sedan är det  ingen som vet. Enligt 
FN är det så mycket som en tredjedel, alltså nästan trehundratusen. 
  
Den syrisk-ortodoxe prästen Paulos Iskandar har kidnappats och hittats halshuggen den 11 oktober.  
Mordet på Paulos Iskandar innebär en ytterligare fara för Iraks kristna. Fortfarande uppmärksammar inte 
Sverige och svensk media vad som pågår. Det är viktigt att vi gör vad vi kan så att inte de kristna i Irak också 
måste använda våld och begått terrordåd för att bli hörda. För att inte ge fel signaler måste vi agera snarast. 
 
Yilmaz Kerimo, Riksdagsledamot 
Matilda Ström, Politisk handläggare 
Datum: 2006-10-18 

****** 
Svar på fråga 2006/07:44 av Yilmaz Kerimo (s) Folkmorden i Irak, fråga 
2006/07:57 av Birgitta Ohlsson (fp) Mandéernas situation i Irak samt fråga 
2006/7:60 av Luciano Astudillo (s) Etnisk rensning i Irak 
 

Yilmaz Kerimo har frågat mig vad jag avser göra för att skydda de kristna 
assyrierna/syrianerna/kaldéerna i Irak.  
 
Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag 
avser vidta, t.ex. inom ramen för EU och FN, 
för att säkerheten skall kunna tryggas för religiösa 
och etniska minoriteter i Irak, t.ex. 
mandéerna.  
 
Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag 
tänker vidta för att skydda de kristna 
minoriteterna i Irak. 
 

Jag har valt att besvara dessa frågor i ett 
sammanhang.. 
 

Säkerhetssituationen i Irak är ytterst allvarlig. Att våldet 

intensifieras och i ökande utsträckning får religiösa och etniska 

tecken inger stor oro. Det internationella samfundet måste 

kraftsamla för att ge den irakiska regeringen det stöd som 

krävs för att på sikt skapa ett fungerande samhälle där 

mänskliga rättigheter respekteras och där demokratins och 

rättsstatens principer kan få fäste.  

 

Europeiska unionen och Sverige stödjer fullt ut den irakiska regeringens deklarerade avsikt att skapa ett Irak där 

samtliga medborgare oavsett etnisk bakgrund eller religion kan leva i säkerhet.  

 

Det svenska utvecklingssamarbetet med Irak betonar vikten av att de mänskliga rättigheterna respekteras och att 

dialogen mellan olika samhällsgrupper ökar. Den svenska landstrategin för Irak anger att utvecklingssamarbetet 

skall söka motverka all slags diskriminering. Sveriges bistånd till Irak fördelas till största delen via Europeiska 

unionen och Förenta nationerna. I dessa fora betonar regeringen vikten av att skydda utsatta grupper och främja 

mänskliga rättigheter, inklusive skyddet för minoriteter.  
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Inom ramen för EU agerar Sverige för ett ökat engagemang i Irak med fokus på grundläggande rättssäkerhet och 

förbättrad respekt för mänskliga rättigheter. Sverige bidrar bl.a .till EU:s gemensamma rättsstatsinsats EUJUST 

LEX som syftar till att utbilda domare, poliser och andra befattningshavare inom rättsstatsområdet.  

 

Sverige stödjer också genom Förenta nationerna återuppbyggnads- och demokratiseringsprocessen i Irak. FN 

har en viktig roll att fylla inte minst när det gäller att bistå den irakiska regeringen och parlamentet i arbetet med 

att omsätta den nya irakiska grundlagen i lagar och praktisk handling så att etniska och religiösa minoriteters fri- 

och rättigheter skyddas på ett tillfredsställande sätt.  

 

Irak behöver kompromissvilja och samling, inte splittring och uppdelning enligt religiösa och etniska skiljelinjer. 

Den irakiska regeringen har ett ansvar för att tillgodose samtliga gruppers säkerhet inom landets gränser. Det 

internationella samfundet har ett ansvar att hjälpa Irak med detta.  

 

Stockholm den 31 oktober 2006 

Carl Bildt 
Länstidningen 3 november 2006 

****** 
Västvärldens tystnad godkänner den etniska rensningen 

på Kristna i Irak 
 
Under Ramadan månad har terrordåden i Irak eskalerat på ett lavinartat sätt. Det har blivit fler och brutalare 
attacker. Det pågår regelrätt inbördeskrig mellan olika grupper. Allt handlar om att ta makten och därmed lägga 
beslag på landets tillgångar för att förstärka den egna gruppens ställning. Krigets parter är shia-muslimer, sunniter 
och kurder. 
Mitt i kaoset, under Ramadan månad som är helig för muslimer, pågår ett annat krig eller rättare sagt en jakt. De 
som blir jagade är de försvarslösa kristna. 
Den senaste tidens nyhetsrapportering från Irak har handlat om kidnappningar, tortyr och mord på den kristna 
befolkningen. Det pågår en etnisk rensning av kristna. Kristna som överhuvudtaget inte har något skydd faller 
offer antingen för sin religion, etnicitet eller som en reaktion mot västvärldens agerande. Med andra ord har 
fanatikerna många anledningar att ta livet och utrota kristna assyrier/kaldéer/syrianer från Irak. 
 Mot bakgrund av det ovannämnda vill undertecknat lyfta fram händelser som har skördat många offer bland de 
kristna. Händelserna är bara toppen på isberget av terrordåd. Jag vill börja med Muhammedbildernas publicering 
och dess följder. 
 
Muhammedbildernas första dödsoffer  
Den danska tidningen Jyllandspostens publicering av Muhammedbilder skapade en ilska bland muslimer. Denna 
ilska var mycket förvånande för oss i väst. Ilskan och reaktionen av publiceringen och den danska regeringens 
hantering av frågan visades på många håll i världen. Men de första dödsoffren för dessa bilder var inte danskar 
eller andra västerlänningar. Det var istället assyrierna när deras kyrkor bombades i Irak. Trots att media 
informerades av journalisten Nuri Kino om vad media hade orsakat var media likgiltigt och valde att blunda för 
följderna. 
  
Välplanerat och välriktat bombdåd 
Den 4 oktober 2006 detonerade en bilbomb i ett kristet område och dödade nio personer. Bland de döda fanns 
Georges Zara, medlem i Assyrian Chaldean Syriac National Council. Några dagar tidigare hade man i samma 
område detonerat en mindre bomb för att locka dit folk. När folk samlades till platsen exploderade en större och 
dödligare bomb. Resultatet av detta terrordåd var många döda och skadade. 
  
Ett mord med budskap, präst halshuggs 
 Fader Paulos Eskandar, i Mor Afrems Syrisk Ortodoxa Kyrka blev kidnappad den 9 oktober 2006 av fanatiska 
muslimer. Två dagar senare hade muslimerna halshuggit prästen. Detta trots att de kristna uppfyllde muslimernas 
krav genom att hänga upp affischer med en text som fördömer påvens uttalande om Islam. Efter mordet ringde 
kidnapparna till prästens fru och sade till henne: Din man förtjänade att dö för att han vägrade konvertera till 
Islam. Vi slängde hans kropp i säckar så att hans blod inte smutsar det ‖islamiska landet‖. Den 11 oktober hittade 
man prästens kropp och huvud på olika platser. Dessa muslimer hade huggit av huvudet och lemlästat hans 
kropp.  

http://www.expressen.se/index.jsp?d=1180&a=516565
http://www.aina.org/news/20061011104357.htm
http://www.asianews.it/view.php?l=en&art=7471
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Två 14 åriga mördas, ett mord med högt symbolvärde 
Även en 14 årig pojke mördades på ett barbariskt sätt i Albasra. Men pojken mötte en mycket grymmare död. Han 
korsfästes och barbarerna högg pojken i magen efter korsfästelsen precis så som man gjorde med Jesus. Det 
andra mordet skedde den 21 oktober 2006 i Bakuba då en grupp maskerade muslimer attackerade en arbetsplats 
där den 14 åring pojke vid namnet Ayad Tariq arbetade. Maskerade muslimerna frågade pojken om legitimation. 
En annan anställd som gömde sig när maskerade gruppen kom till arbetsplatsen, bevittnade vad som hände. 
Männen frågade Ayad efter att de sett hans legitimation och sade ‖kristen?‖. Är du en ‖kristen syndare?‖ Ayad 
svarade ‖ja, jag är kristen, men jag är ingen syndare‖ Rebellerna sade snabbt att han var en ‖smutsig kristen 
syndare!‖ Sedan fortsatte de att hålla i honom och skrek ‖Allahu, Akbar‖! Allahu, akbar!‖ Efter denna muslimska 
ritual halshögg dessa muslimer pojken på ett bestialiskt sätt. Han vara bara 14 år! 
 Detta är en tydlig signal från muslimer; att kristna kommer rensas ut från Irak med våld. Liknande signaler 
kommer både från kurder och araber. 
  
Tysta ner den redan sköra rapporteringen 
Den kurdiska milisen har vid flera tillfällen terroriserat assyrier/syrianer och dessas mediekanaler.  
Mord, terror, hot och misshandel har blivit en del av personalens vardag. Senast har en grupp från den kurdiska 
milisen KDP, Kurdistans demokratiska parti, attackerat den Assyriska demokratiska rörelsens (ADM) TV-station, 
Ashur TV. Detta gör man för att försöka stoppa rapporteringen av den grymma verklighet som assyrier/syrianer 
lever i dagens norra Irak. 
 
Slutsats 
När andra grupper krigar med varandra om makten, så terroriseras, våldtas, halshuggs och korsfästs kristna av 
helt andra anledningar. Den assyrisk/kaldeiska/syrianska befolkningen som inte har någon maktsträvan kämpar 
för sin existens och överlevnad. 
För att skydda den kurdiska befolkningen i Irak har västvärlden ordnat en frizon i norra delen av landet. Varför 
gäller inte detta när assyrier/syrianer hamnar i samma situation?  
Vid en reaktion mot västvärldens klumpiga agerande har det alltid varit kristna assyrier/kaldéer/syrianer som 
betalat priset med sina liv. Som senast när Påven uttalade sig om Islam och tidigare när Jyllandsposten 
publicerade Muhammedbilder. 
Händelserna ovan och många fler dessförinnan är inte bara en del av det kaotiska läget i Irak. De symboliskt 
straka och systematiska mord så som halshuggningen av prästen, korsfästelsen av pojken och spridningen av 
DVD filmer som innehåller autentiska halshugningsscener är direkt riktade mot den kristna befolkningen. Dessa 
syftar entydigt på etnisk och religiös rensning av de kristna ut ur Irak. Många flyktingrapporter, bland annat en 
opublicerad rapport från UNHCR visar tydligt att kristna utgör mer än 44 % av dem som flyr Irak. Detta visar 
också tydligt att kristna drabbas mycket mer än muslimer. 
Det råder inget tvivel om att Irak håller på att tömmas på kristna. Västvärlden som sätter assyrier/kaldéer/syrianer 
i knippa med sitt agerande måste sluta vara åskådare och göra något åt det. Därför menar jag att; 
  
En frizon under FN skydd är västvärldens skyldighet för kristna i Irak. Allt annat är hyckleri. 
  
Stockholm, 2006-10-31 
 
Dikran Ego, dikran@esna.se  
© EasternStar News Agency 

****** 
Frizon för assyrier är ett måste – NU! 
  
Assyrierna är en kristen folkgrupp med en mångtusenårig historia i dagens Irak. Denna folkgrupp, som under 
1900-talet har fått utstå flera religiöst- eller nationalistiskt färgade massakrer och folkmord, hotas nu av slutgiltig 
förintelse i den allmänna anarki som råder i Irak. 
 Det är därför av stor vikt att världssamfundet omgående upprättar en frizon för de kristna assyrierna inom fyra 
mindre distrikt i norra Irak med stark assyrisk identitet. Detta skulle också vara i linje med tidigare strävanden att 
skydda exempelvis den kurdiska befolkningen i norra Irak och skulle också vara förenligt med ett beslut om skydd 
av den assyriska minoriteten som fattats, men ej implementerats, av den irakiska regeringen. 
 Som medborgare av det moderna Irak har assyrierna villkorslöst och lojalt strävat efter att utveckla landet samt 
bevara dess rika multietniska historia. Skälet till att denna ursprungsbefolkning nu är i särskilt stort behov av 
beskydd är att det numera är en liten grupp, utan egna klan- eller milisrörelser. Det faktum att assyrierna har en 

http://www.aina.org/news/20061012004656.htm
http://www.aina.org/news/20061013144633.htm
mailto:dikran@esna.se
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Yeshuh Majid Hadaya mördad p.g.a. 

kravet på autonomi för assyrier i Irak 

annan religion och etnicitet än majoritetsbefolkningen gör att de blir särskilt utsatta för attacker från framför allt de 
islamistiska miliserna. 
  
Assyrier mördas, kidnappas och fördrivs dagligen. Denna hetsjakt slår mot alla assyrier oavsett samhällsnivå, kön 
eller ålder. Allt från folkvalda ministrar till religiösa företrädare är levande måltavlor. De är idag försvarslösa mot 
detta etniska och sekteristiska våld. Ingenstans är assyrierna skyddade i dagens Irak. 
  
Mer än 600 000 assyrier har sedan 2003 mördats, fördrivits eller bara försvunnit. En humanitär katastrof håller, 
från dag till annan, på att gå över i ett nytt folkmord i vår tid. Detta problem har också identifierats av den irakiska 
regeringen. Enligt Artikel 121 i den irakiska konstitutionen från 2005 öppnas möjligheten för en assyrisk autonomi. 
Med dagens demografiska bild skulle följande sammanhängande distrikt: Hamdaniya, Telkaif, Sumel och Rizgary 
på Nineveh-slätten i norra Irak upprättas som en egen jurisdiktion till skydd för de kristna assyrierna. Detta 
område utgör cirka 5 % av Iraks landmassa. Området domineras demografiskt uteslutande av assyrier och 
betecknas som Assyrian Administrative Region (AAR). Dock har denna artikel inte har realiserats. 
  
Världssamfundet har tidigare visat på handlingskraft i exempelvis norra Irak, Kosovo och Afghanistan. När den 
kurdiska minoriteten i Irak var hotad tog man sitt förnuft till fånga och upprättade en frizon för att skydda en 
minoritet. Mönstret från tidigare pogromer och folkmord går igen då förtryckarna nu på ett utstuderat och 
välplanerat sätt likviderar intelligentian hos assyrierna i syfte att fördriva en hel nation från sitt hemland. 
Världssamfundet måste ta sitt ansvar och upprätta en frizon för assyrier. Risken för en våldsam flyktingvåg med 
ödesdigra konsekvenser för assyrierna är annars ett faktum. Är det internationella samfundet berett att acceptera 
det moraliska ansvar som det innebär att ej ha förhindrat ett folkmord? 
  
Undertecknad kräver 
  
1- Att världssamfundet omgående upprättar en frizon inom ovannämnda geografiska område (AAR) för de kristna 
assyrierna,  
2- En internationell styrka i samarbete med assyriska parter ges mandat att garantera lag och ordning i denna 
frizon, och 
3- Att assyrier såsom fullvärdiga irakiska medborgare får skydd i den irakiska grundlagen. 
  
© EasternStar News Agency 
23 november 2006 

****** 
En kristen assyrisk ledare i Irak mördad av okända män 

  
Den 23 november 2006 var den sista dagen i Yeshoh Majid 
Hedaya´s 52 åriga liv 
.  
Hedaya var ledare för Syriac Independent Unified Movement 
(SIUM). Han hade vigt hela sitt vuxna liv åt att kämpa för och 
förena sitt folk. Han försökte skydda assyrier dels mot 
centralmaktens övergrepp, dels mot de kurdiska klanernas, 
numera partiernas, terror och mord. 
  
I enlighet med den irakiska konstitutionen, artikel 121, 
framförde Hedaya den 31 oktober 2006 ett krav om autonomi 
för assyrier i fyra distrikt på Ninveh-slätten. Kravet framställdes 
till centralmakten i Bagdad. 
  
Enligt flera irakiska källor, som väljer att vara anonyma pga 
rädsla för sina liv, menar man att ett sådant politiskt mord 
enbart ligger i Barzani-klanens parti KDP:s intresse. 
Motiveringen är att KDP försöker med alla medel att annektera 
de fyra assyriska disktriken till den kurdiska autonoma 
regionen, i syfte att utvidga sina geografiska gränser. Dessa 
fyra distrikt domineras demografisk av assyrierna. Enligt Iraks 

http://www.turabdinweb.mine.nu/dikran/AssyriaMap.JPG
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Yesho Majid Hadajas begravning 

konstitution får dessa distrikt självstyre och skall inte kontrolleras eller styras av någon annan autonom region i 
Irak.  
© EasternStar News Agency,  27 november 2006 

 ****** 
Britain, Iraq and the Assyrians: The 

Nine Demands 
 
When Britain 's mandate of Iraq was to end in November 1932, 
the Assyrians were concerned about their minority status in 
the future independent Iraqi State. 
The Assyrians were hoping that Britain would support the 
establishment of an enclave for them in the north that would 
give them autonomy in their internal affairs. 
Britain 's response was largely unsympathetic to Assyrian 
aspirations. 
(A) Assyrian Intentions 
On June 1, 1932 the Assyrian levies presented a signed 

memorial to their Commanding Officer stating that "all the men 
had decided to cease serving as from 1 st July." The reason was 
Britain had "failed adequately to ensure the future of Assyrian 
nation after the termination of their mandate over Iraq." 
It should be noted the Assyrian Patriarch Mar Shimun and his bishops were preparing "to concentrate the whole 
Assyrian nation in the Dohuk-Amadiya area at the beginning of July, and that the levies on leaving their intended 
to join this concentration." 
The British believed that the Assyrians were "to try to coerce (the British) and Iraqi Government[s] into creating 
and recognizing an autonomous enclave for the Assyrians in Iraq , or alternatively, to establish such an enclave 
by a coup de main." 
Britain was concerned that such political action could undermine the unitary nature of the future Iraqi State. It 
could also have inspired the Kurds to demand their own autonomous region in the North. Britain wanted to ensure 
that its vital strategic and oil interests remained intact in Iraq. 
The British High Commissioner called a meeting of Assyrian officers on June 13 and laid down the law to them. 
He warned them "that the step which they were taking would alienate British trust and sympathy, and asked them 
to reconsider their action." 
Britain "would overlook their folly and permit them to continue in their service." However, if they declined to heed 
the British warning, then "this could only lead to disaster." 
It can be seen that the British would not tolerate any rebellion, protest or mutiny on the part of the Assyrian levies 
whose action might undermine the formal hand over of power from the mandatory administration to Iraqi 
sovereignty. Britain did not want to see the Iraqi military having to put down revolts from the outset. 
The Mar Shimun was the key person in the Assyrian religious and political hierarchy. He was the most important 
person who could use his influence to tone down the tense political situation. The British were mindful of the Mar 
Shimun's position among the Assyrians. 
(B) Assyrian Demands 
At a meeting that took place at Amadiya on June 18, 1932, the Assyrians addressed their petition to the British 
High Commissioner in Baghdad and a copy of it was also forwarded to the Chairman of the Permanent Mandates 
Commission in Geneva . 
The Assyrian demands are reproduced in full below: 
"(1) That the Assyrians should be recognised as a millet (nation) domiciled in Iraq , and not merely as an Iraqi 
religious minority. 
(2) That the Hakkiari Sanjak in Turkey , in which some of the Assyrians formerly lived, should be annexed to Iraq 
and its villages restored to the Assyrians. 
(3) (a) That if this could not be done, a national home should be found for the Assyrians which should be open to 
all Assyrians scattered in Iraq and to all other ex-Ottoman Assyrians from all over the world. 
(b) That this new home should be arranged to include the whole of the Amadiya district and the adjacent parts of 
Zakho, Dohuk, and Aqra districts and that it should be made into a sub-liwa under the Mosul liwa with its 
headquarters at Dohuk under a Arab Mutessarif and a British adviser. 
(c)That existing settlement arrangements should be wholly revised by a committee provided with adequate funds, 
and that the land chosen for Assyrian settlement should be registered in their names as their own property. 
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(d) That preference should be given to Assyrians in the selection of officials for this sub-liwa. 
(4) That the temporal and spiritual authority of the Patriarch over the Assyrian nation should be officially 
recognized and that an annual subsidy should be given to him. 
(5) That the Assyrians should have a member in the Chamber of Deputies nominated by the people and the 
Patriarch. 
(6) That the Iraqi Government should establish schools in consultation with the Patriarch in which the language of 
the Assyrians should be taught. 
(7) That the League of Nations or the Iraq Government should make a gift of 5,000,000 rupees for the creation of 
a church waqf for the Assyrian church. 
(8) That a hospital should be established at the headquarters of the sub-liwa and dispensaries at other places. 
(9) That the rifles earned by the Assyrians by their service in the levies should not be confiscated." 
The Assyrians wanted a response to their demands by June 28. Such a deadline from the standpoint of the British 
High Commission was impossible. The Mar Shimun and other religious leaders insisted that the nine demands be 
honored in full. 
However, they made one concession "excepting the Hakkiari, as the condition of withdrawal of the levy manifesto 
of the 1 st June." There was no way Britain would accede to the Hakkiari region located on Turkish territory being 
annexed to Iraq. The UK , Turkey and Iraq Treaty signed on June 5, 1926 in Angora (Ankara) finally settled the 
frontier between Turkey and Iraq. 
(C) British Reactions 
As the negotiation proved fruitless, Britain adopted a military and political approach towards the Assyrians. She 
displayed her imperial power by flying an infantry battalion using the Royal Air force (RAF) from Egypt to assume 
the duties of the levies. 
These troops were finally distributed to levy stations at Mosul , Diana, Suleimani and Hinaidi . The British action 
had a salutary affect on the Assyrian religious and political leadership. 
An encyclical issued by the Mar Shimun on June 29 to the Assyrian officers and men of the levies urged them to 
continue "[the] loyal and obedient service in the force until the national petition of the 17 th June had been 
considered by the League of Nations and an answer given, adding that if they then wished to take their discharge 
they must do so in accordance with the orders of the British officers." 
The Assyrian levies at Diana, Suleimani and Mosul submitted without trouble to the Mar Shimun's injunction 
whereas at Hinaidi they were less compliant and behaved in a rebellious manner. Some 250 men were 
discharged from the levies. 
At a political level the British High Commissioner "promised that the levies would be maintained at their present 
strength until an answer was given to the Assyrian petition, or until the 15th December which ever was the earlier. 
He also informed [the Mar Shimun] that certain questions raised in the petition, such as the recognition of the 
Patriarch, land settlement, schools, dispensaries and the retention of rifles, were recognised by him to be 
reasonable subjects for consideration, and that the earliest and most sympathetic attention to them would be 
pressed by him on the Iraqi Government, and through Her Majesty's Government, on League of Nations." 
(D) Iraq and the League of Nations. 
The Permanent Mandates Commission met in early December 1932 to discuss the Assyrian petition. It supported 
the concept "for a compact and homogenous settlement [for Assyrians] in Iraq " and favored dispatching a 
League Commissioner to discuss Assyrian grievances with the Iraqis. The British Ambassador in Iraq , Sir F. 
Humphrey urged the Iraqis to avoid discussing the idea of an autonomous Assyrian enclave. King Faisal and the 
Iraqi Prime Minister told Humphrey's of their opposition to a League Commissioner being dispatched to Iraq. 
The Permanent Mandates Commission handed its report to the Council of the League of Nations regarding the 
Assyrian petition. It adopted a resolution at its meeting on December 5, 1932 stating that: 
"The Council notes with satisfaction the declaration by the representative of Iraq of the intention of the Iraqi 
Government to select from outside Iraq a foreign expert to assist them for a limited period in the settlement of all 
landless inhabitants of Iraq including Assyrians, and in carrying out their scheme for the settlement of the 
Assyrians of Iraq under suitable conditions and so far as may be possible in homogenous units, it being 
understood that the existing rights of the present population shall not be prejudiced." 
As a new sovereign nation, the Iraqis wanted to demonstrate that they were quite capable of appointing a outside 
commissioner of their choice and also wanted to be seen cooperating with the League Council. It gave them the 
opportunity to address Assyrian grievances on their own. The Assyrians were apprehensive of Iraqi intentions 
regarding their future and minority status in this new independent state. 
 
Stavros T. Stavridis is a historical researcher at the National Centre for Hellenic Studies and Research, Latrobe 
University, Melbourne, Australia. 
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Conference in Sweden Calls for Assyrian Safe-haven 
in Iraq 

To unsubscribe or set email news digest options, visit The Expanded Assyrian Conference in Sweden In light of 
the complicated political circumstances which are 
intertwining in general on the land of Iraq and negatively 
reflecting on the Assyrian people in particular, our 
historical responsibility and duty as political parties, 
organizations and independent activists to mobilize in the 
general interest of the Assyrian people in order to rescue 
them from the clutches of subordination and mendicancy 
which were portrayed as the last resort; on the grounds of 
such a reality and under the slogan: "Assyria the pride of 
Iraq, Iraq the homeland of the Assyrians", the expanded 
Assyrian conference convened in Stockholm from 15- 17 
December 2006 in the presence of several political parties, 
organizations and activists to deliberate on the injustices, 
marginalization and divisions which are befalling the 
Assyrian people to find the necessary means in order to 
confront those who are wasting the rights of the Assyrian 
people, the origin of Iraq and its history. 

Over three days, delegates discussed issues in a spirit derived from the nobility of the past, the present's 
responsibility and the future's vision, discussions included the legitimate national rights of the Assyrian people and 
the political mechanisms to achieve them on the land of Iraq, the land of the fathers and forefathers, side by side 
with the rest of the Iraqi people. The discussions resulted in the establishment of an Assyrian national front under 
the name "Save Assyria Front" while its program and formation will be declared at a later date. The Save Assyria 
Front supports all efforts aiming at advancing the Assyrian path in Iraq which may be represented by any 
organization or political entity working to realize the conference's demands, thus the Save Assyria Front declares 
that its representative in Iraq is the Assyrian General Conference (AGC) which was also established in Iraq in 
August 2005, and it is ready to support all the Assyrian factions which will undertake the decisions of the 
expanded Assyrian conference as the practical basis of their political approach in Iraq, the Front also welcomes 
any organization, political party or activists who would like to join in the future as long as they believe in the 
Conference's decisions without exceptions. 

The Conference's decisions: 

The Save Assyria Front shall work to unify the efforts in order to realize the following decisions. 

First: Although the Iraqi Constitution ignored in its introduction all that the Assyrians presented to Iraq be it the 
cultural and historical facets which put the country side by side with the civilized nations or the martyrs in addition 
to large tracts of Assyrian blood which was shed at the hands of successive dictatorial governments since the 
establishment of modern Iraq till this very day passing through the dark forced migration since 1933 following the 
horrible massacres of Simeleh (Simel) extending through the North of Iraq against the unarmed Assyrians and the 
descriptions of betrayal and accusations of being un patriotic which were launched against the Assyrians by the 
racist and retrogressive governments. Despite all the suffering, the Iraqi Constitution didn't give the Assyrian 
people their rights nor did it respect them as they deserve in accordance with the historical reality and national 
equality. 

Therefore, the Conference has decided to demand that the Assyrians be recognized as the original, indigenous 
people of Iraq. 

Second: In addition to the persecution and marginalization that the Assyrians were subjected to, but the 
Constitution brought more tragedies when it divided the Assyrians by inventing new national components which 
aren't recognized neither by Assyriologists nor by Iraqi historians, even the Assyrian language was given a 
sectarian name following the policy of pleasing few of the Assyrian denominations leaders with a support from 
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outside factions which is unfair to the Assyrian nation and its historical truth; it's our belief in the historical truth 
which imposes Assyrianism as the identity of a land, people and language. 

Thus the Conference has decided to demand that Assyrian identity be confirmed in the Iraqi Constitution as a 
comprehensive national identity. 

Third: As Iraq found relief from the suffering which was endured during the oppression of the successive 
dictatorship governments, Iraq entered a new phase in its political life to sort out the ambitions of its national and 
religious components but the proposals were more factional than patriotic which turned Iraq into a religious, 
federalism in a manner contrary to all standards of equality and coexistence, especially that Iraq's federal map 
was drawn in a manner which didn't take into consideration the demographic deviations resulting from the policies 
of the dictatorship governments and separatist movements. As example are the persecutions which took place in 
the 1960's when between the hammer of the separatist 
movements and the anvil of the barbaric governments, the 
Assyrians were forced to flee their towns and villages, 
hence matters worsened from 1961 to 1969 which 
culminated in the massacre of Soriya village in addition to 
the deportations during the 1970's leading to the Anfal 
operations in 1988 which claimed a large number of 
Assyrian lives between those dead and homeless for no 
guilt of their own, up to the Second Gulf War when north of 
latitude (36) was separated in order for the project of 
kurdifying Assyria to begin publicly and officially, adding to 
the national persecution which followed since 1991 in the 
North of Iraq in addition to the religious and ethnic 
persecution allover Iraq which took place following the 
demise of the regime on April 09th, 2003 where the 
demographic genocide against the Assyrian people 
continued up to the moment of this statement. 

Proceeding from our vision that equality in federalism is a necessity as it appears in the Iraqi constitution and as 
all the usurped Assyrian lands in all regions of Iraq must be returned to their owners, and removing the injustice 
that has befallen the Assyrians due to these policies which disregarded the rights of the Assyrian people in Iraq, 
as well as the right of the Assyrian people to preserve their identity and existence in the land of their ancestors 
"Assyria" and preserving both the social and cultural national components. 

Hence the Conference has decided to demand the recognition of establishing the region of "Assyria" with the 
following geographical borders: 

North: The international borders of the state of Iraq with Turkey and Syria.  

East: Including the Nirwa Rikan region down to the Greater Zab River.  

West: The Tigris River. 

South: The point where the Greater Zab meets with the Tigris River. 

We call upon the international community which witnessed all the tragedies and calamities which befell the 
Assyrian people since before the establishment of the League of Nations and even after the establishment of the 
United Nations when all the human rights organizations took the stand of a spectator vis a vis the displacement, 
religious and ethnic persecution which is taking place in Iraq against the oldest people in history. 

We also address the proud Iraqi people after regaining its freedom to understand the right of others to equality 
and coexistence as recognized by the international and humanitarian laws away from the national and religious 
intolerance, which were a result of the dictatorial, retrogressive, eradicated governments which ruled Iraq against 
the will of the Iraqi people. It's time to sit together as one family away from the external projects that affect our 
historical unity which brought us together through the ages, where we shared our existence. 
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Finally, we address our Assyrian people to assume their responsibilities in regards to their threatened fate in what 
concerns their national components of identity, land and existence, with the sectarian and political equations 
which entered the Assyrian people in matters hostile to the Assyrian Cause, such as the introduction of the 
compound, sectarian names and attaching the Assyrian Cause to newly invented separatist, racist cases on the 
land of Assyria. We also call upon the Assyrian people to collaborate together with all the power that they have 
inside and outside Iraq whether they are political parties, organizations or activists to stand in the face of all the 
projects which aim at undermining the worthy Assyrian Cause. 

Expanded Assyrian Conference 

Stockholm, December 18, 2006, www.aina.org 

****** 
Assyrier ställer krav på eget område i Irak 
 En nybildad allians av assyriska grupper kräver jämlikhet i Irak för det assyriska folket och ett eget område i 

nordligaste Irak. 

I fyra dagar har delegater från Australien, Irak, Kanada, Libanon, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Syrien, 

Tyskland och USA varit samlade nära Södertälje och skapat alliansen SAF, eller Save Assyria Front. 

(TT) redaktionen dagen.se 

Publiceringsdatum: 2006-12-19, Avdelning: Nyheter, Världen, Källa: Dagen 

 

****** 
 

När väst sa nej till Assyrien 

NUTIDSHISTORIA Assyrierna kräver idag autonomi i en liten del av norra Irak. Men för 88 år sedan var de 
assyriska kraven betydligt mer omfattande. Då var kravet ett fritt och självständigt Assyrien som 
dessutom sträckte sig över stora områden. 

De flesta assyrier har inte tidigare sett kartan ovan. Den har funnits i Vatikanens hemliga arkiv. Den assyriske 
författaren och boksamlaren Jan Beth Sawoce fick nyligen tag på kartan under sitt besök i Vatikanens arkiv. Den 
visar det landområde som assyrierna gjorde anspråk på efter första världskrigets slut.  

År 1919 samlades delegationer från flera olika länder för att reda ut skadeståndskraven och fastställa nya krav på 
länderna som förlorade under första världskriget. Ett annat viktigt inslag i förhandlingarna gick ut på att rita om 
gränser och stycka resterna av det Ottomanska riket. Konferensen hölls i Paris och har därför fått namnet Paris 
fredskonferens 1919.  

Assyrierna hade fått utstå stora påfrestningar under första världskriget. Turkarnas och kurdernas folkmord mot 
assyrierna fick stora följder. Den lilla nationen hade decimerats kraftigt och på vissa håll utrotats helt och hållet. 
Men likväl spelade assyrierna en viktig och ofta förbisedd roll i det stora världskriget. Genom att liera sig med 
västmakterna och Ryssland lyckades assyrierna rädda en del av sitt folk undan undergång.  

Storbritannien var under krigsåren i stort behov av att isolera turkarna från att nå vissa strategiska punkter utmed 
den turkisk-persiska gränsen, områden där assyrier levde. Därför lovade britterna att infria den gamla drömmen 
om ett självständigt Assyrien så fort kriget var över om assyrierna hjälper till. Assyrierna såg här sin chans till 
befrielse från ett cirka 2600-årigt förtryck av grannfolken. Beväpnade av Storbritannien tog sig en liten assyrisk 
armé under ledning av Agha Petrus D’baz an den reguljära turkiska armén och de kurdiska klanerna. Under flera 
olika slag slogs den turkiska armén och de kurdiska klanerna tillbaka. Agha Petrus hyllades av britterna som en 
stor strateg.  

http://www.aina.org/
mailto:redaktionen@dagen.se
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När världskriget tog slut förberedde assyrierna delegationer att gå och företräda assyriernas intressen under 
fredskonferensen i Paris. Kraven mejslades ut och en karta över Assyrien togs fram för att presenteras för 
stormakterna. Men de assyriska delegationerna kom inte långt. Den brittiska staten gjorde allt i sin makt för att 
hindra den assyriska delegationen från att tala under konferensen. Löftet om ett fritt och självständigt Assyrien 
visade sig bara vara tomma ord. Andra intressen, som oljan, vägde betydligt tyngre för britterna än deras löften till 
den assyriska nationen. Kartan ovan fick 

aldrig se dagens ljus. Istället bildades länder som Syrien, Irak och Turkiet ovanpå det än idag ockuperade 
Assyrien.  

Idag är assyrier ett hett byte för islamister i Irak. Man kidnappar, våldtar, halshugger, hotar, förtrycker, tvingar till 
flykt och manipulerar assyrierna både från arabiskt och kurdiskt håll. Etnisk rensning med andra ord. För att 
skydda sig kräver nu assyrierna autonomi i ett begränsat område i Assyrien (norra Irak). Västmakterna har ännu 
inte gett några löften och Storbritannien, som nu har en historisk chans att återupprätta sin heder genom att 
hjälpa assyrierna, låtsas som ingenting. Trots det är frågan om Assyrien lika aktuell idag som för 88 år sedan, 
oavsett av löften eller intresse från stormakter.  

www.christiansofiraq.com 

afram.barryakoub@hujada.com,  Redaktionen 

2006-12-30 

****** 

 

Vi har också rätt till skydd  

Av Nuri Kino    

Hundratusentals assyrier har flytt från Irak till grannländerna Syrien, Turkiet och Jordanien. Det är flyktingar som 
på grund av systematisk etnisk och religiös förföljelse är på väg till "kristna" länder som Sverige, Australien och 
USA. Journalisten Nuri Kino, som själv är assyrier, menar att massflykten kan stoppas genom att man ger dem ett 
område med självstyre där de kan skyddas.  

Att assyrier (som också kallas syrianer och kaldéer) får ett eget område med självstyre i Irak är av intresse för 
hela världen. Om inte så kommer Iraks ursprungsbefolkning sedan 6000 år att utrotas. Hundratusentals är på 
flykt.  

Irak, eller det som var Irak är ett ganska nytt land, inte ens hundra år gammalt. Nya länder kommer till hela tiden. 
För bara tio år sedan fanns Jugoslavien, i dag finns det flera nya länder på Balkan.  

Assyrierna (syrianerna och kaldéerna) har inte haft en egen stat sedan huvudstaden Ninves fall på 600-talet före 
Kristus. Därefter hade de mindre kungadömen för folkslaget som talar arameiska, - som till exempel Adiabene 
och Hatra som överlevde under korta perioder.  

Assyrier (syrianer och kaldéer) har i tusentals år massakrerats, förföljts och därför decimerats. Nu kan det 
äntligen vara slut på det. En skyddszon i samma område som tidigare var deras imperiums huvudstad, Ninve, kan 
bli verklighet. Ninveprovinsen bebos nämligen till större del av assyrier.  

Den kurdiska regeringen vill utvidga den kurdiska zonen i norra Irak. De använder sig av sin assyriske 
finansminister Sarkis Aghajan för att uppmana assyrier att ansöka om en skyddszon hos den kurdiska regeringen. 

mailto:afram.barryakoub@hujada.com
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Denna kan i sin tur kräva en autonomi med visst självstyre i Ninveprovinsen åt assyrier från FN, USA och dess 
allierade. Provinsen tillhör idag det arabiskdominerade Irak.  

Assyriska (syrianska och kaldeiska) organisationer är kluvna; en del anser att man ska söka om autonomi hos 
regimen i Bagdad. Andra anser att man ska göra det till kurderna. Majoriteten anser att kravet på autonomi ska gå 
både till den kurdiska och till den irakiska regeringen. Det viktiga är att försäkra sig om att få ett område med 
självstyre, oavsett var någonstans i den framtida irakiska federationen provinsen hamnar.  

Jag tycker att vi ska söka till den kurdiska, till den irakiskarabiska, till USA och dess allierade och till FN.  

Det råder ingen tvekan om att vi är de som har drabbats hårdast av kriget i Irak. Assyrier (syrianer och kaldéer) 
utgjorde till för bara två år sedan tre procent av landets befolkning. Många organisationer beräknar att fyrtio 
procent av de irakiska flyktingarna i grannländerna Jordanien, Syrien och Turkiet är assyrier (syrianer och 
kaldéer). Nästan hälften av den kristna irakiska befolkningen befinner sig med andra ord på flykt.  

Tre krav måste ställas:  

- Flyktingstatus måste ges åt irakiska kristna vilket innebär att de blir kvotflyktingar och att FN ansvarar för att de 
slipper leva under fruktansvärda flyktingförhållanden i grannländerna. I dag säljer pappor sin ena njure för att 
kortsiktigt kunna försörja sina barn. Kvotflyktingarna skulle också kunna skickas tillbaka till Ninveprovinsen i stället 
för att söka asyl i länder som Sverige, Australien och USA.  

- En skyddszon i Ninve med självstyre måste övergå till landets 
ursprungsbefolkning. Detta skulle också kunna bli början till en egen 
autonomi i ett framtida federalt Irak.  

- FN måste erkänna assyrier/syrianer/kaldéer som en etnicitet, ett 
folkslag och inte som nu "kristna irakier", en religiös minoritet.  

Mycket talar till denna etnicitets fördel nu. För första gången i 
historien är majoriteten av folket enat och ställer gemensamma krav 
på bland annat FN.  

Det var när kurderna behövde skyddas som de fick sin skyddszon 
som har utvecklats till ett eget land.  

Nu är det assyrierna (syrianerna och kaldéerna) som behöver skydd. 

Nuri Kino 

2007-01-12 

Nuri Kino från Södertälje är en av vårt lands internationellt mest 
uppmärksammade journalister. Hans grävande journalistik har 
förlänat honom ett flertal svenska bemärkelser, bland annat 
Guldspaden vid tre tillfällen, efter bara sex år som journalist. 
Tidigare hade han arbetat som bland annat krögare och tolk. 
2006 fick han Guldpalmen vid Beverly Hills Filmfestival för 
filmen "Assyriska - ett landslag utan land". Nuri Kino driver 
också en egen hemsida med blogg. 

www.nurikino.com             
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TURKISKA STATEN 
HJÄLTEFÖRKLARAR EGEN 

HISTORISKE HITLER 
 
Till Ledamöterna i Sveriges Riksdag 
  
De flesta länder söker idag göra upp med sin 
historia. Krigsförbrytartribunalen ställer den ena 
folkmördaren efter den andra inför rätta och ger, 
med all rätt, inget andrum för de som försöker 
gömma sig.  
 
I detta läge går den turkiska staten en helt 
motsatt väg för att hjälteförklara sin egen 
historiske Hitler, nämligen arkitekten bakom 
folkmordet på armenier, assyrier-kaldéer-syrianer 
och greker, nämligen Talat Pascha.  
 
Turkiska staten har organiserat en manifestation den 18-19 mars i Berlin med uppropet "Ta flaggan och 
kom till Berlin". 
Man har också bildat en kongress efter folkmördaren Talat Pasha, "Talat Pasa kurultayi". Den som 
leder kongressen är förre turkcypriotiske presidenten Rauf Denktas. I kongressen ingår även den förre 
turkiske presidenten, Suleyman Demirel. 
Alla turkiska partier, förutom Hadep, är representerade i kongressen. Pensionerade militärer och 
diplomater ingår också. 
Den nuvarande presidenten, Ahmet Necdet Sezer har tagit emot kongressen i presidentpalatset och 
välsignat manifestationen. 
Detta är ingenting annat än en krigsförklaring från Turkiet mot minoriteter i hjärtat av Europa. Turkiet 
visar sitt rätta ansikte och att de är beredda att ge stöd till folkmord, när det behagar dem. 
Ett land som hedrar en folkmördare och - på detta sätt - öppet kränker sina minoriteter, har inget i EU 
att göra.  
Turkiska staten måste snarast ställas till svars för detta barbari och tvingas till verkliga ändringar, när 
de förhandlar om EU-medlemsskap. 
  
Södertälje den 11 februari 2006 
  
ACSA - Assyrian-Chaldean-Syriac Association 
Özcan Kaldoyo , Jakob Rohyo, Olle Wiberg 
Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO 
Sait Yildiz  
Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS 
Simon Barmano 
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Av allas tal och försvarstal så 
tyckte jag att Sait Yildiz var den 

bästa talaren 

Politisk analys  
av: Viktoria Soma 
 
 
LÖRDAGEN DEN 4. MARS sände Suroyo TV ett tre timmar långt politiskt debatt om vårt folks situation i 
Mellanöstern och i övriga världen. Det var första gången jag följde ett debatt program som var intressant 
att följa på Suroyo TV. 
 
Det innebär ju att televisionen är på rätt väg. Det som var av mitt intresse var dock de sju av elva 
politiska partier, eller organisationer som sänt sina ledare, utvalda att representera oss alla, 
assyrier/syrianer. Visserligen var alla där av ideologiska drömmar och som självutnämnda 
representanter för folket, men detta är definitivt bättre än ingenting alls i politiskt väg. 
 
Det är sannerligen på tiden att folket vet vilka idéer och mål de 
står bakom som medlemmar i de olika organisationerna. 
Själva debatten pågick på lågt nivå och är inte att jämföra 
med politiska debatter inom befintliga riks politiska nivåer, 
men för att vara på gräsrotsnivå var den värd att lyssna på 
och försöka att förstå vad alla organisationer vill för folket. 
Huvud temat var naturligtvis ett gemensamt mål om eget land 
Bethnahrin i mellanöstern, våra förfäders land som vi borde 
leva i idag och i framtiden. Problemet var dock att vissa var 
mera pålästa medan andra inte riktigt kände till sin historiska 
bakgrund. Detta är verkligen tragiskt, eftersom  det ställer till 
så stora missförstånd och det i sin tur skapar splittring bland 
folket, särskilt bland våra ungdomar som växer upp i 
diasporan. 
 
Det som är väldigt rörigt och tvetydigt är det att man anar att 
den personliga självupphävelsen och den egna bilden som 
folkets hjälte har så enormt stor plats bland de politiska 
ledarna. Detta tyder bara på att de självutnämnda ledarna 
fortfarande lider av en gnutta storhetsvansinne. Man kan bara 
säga att de inte ser längre än näsan räcker då. För tjärnen 

och kärnan av att få folkets förtroende och gå till historien 
som hjälte är att ha äran för sitt eget namn obefläckat, inte 
ens av små bagateller som vita lögner. Det gäller ju att älska 
sig själv först för att sedan kunna älska sitt folk och verkligen 
arbeta helhjärtat på sina mål. Att sätta upp moraliska och 
humana ideal och att eftersträva att uppnå dem är nog den bästa medicinen för alla ledare. 
 
Jag förundrades av allas engagemang för sitt folk ändå. Alla vill folkets bästa, men de går olika vägar. 
Jag tror att debatter av detta slag är nyttiga och gör folket delaktiga i sin historia på ett levande sätt. 
 
Av allas tal och försvarstal så tyckte jag att Sait Yildiz var den bästa talaren, som hade något att säga 
om sin politik och om sitt parti ADO. Han var tydlig och kunde sin historia, dessutom var han ärlig och 
sann i sina framförande. Man anade att han har arbetat helhjärtat och intensivt för sitt folk. Hoppas att 
fler pålästa och internationellt orienterade ledare kommer fram i dagsljuset och pressenterar sig för oss 
assyrier/syrianer. 
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VAR HAR DU VARIT LINDERHOLM ? 
  
Nu har självutnämnde historikern, rätteligen historierevisionisten, Jonas Linderholm huggit till igen och 
försöker med sin insändare i LT den 31 mars 2006 misskreditera och missakta det som det assyrisk-
syrianska folket varit utsatt för, nämligen folkmordet Seyfo. 
Linderhomls ståndpunkt har varit känd för de flesta som har följt debatten. Men en sak har Linderholm 
hela tiden undvikit, nämligen att föra diskussioner om folkmordet med de som forskar och har insikt. 
  
Levande historia anordnade en konferens den 26 mars 2003 i Uppsala, där historieprofessorn Klas 
Göran Karlsson berättade om den del av folkmordet som drabbade armenierna och professor David 
Gaunt berättade om den del som drabbade assyier/syrianer/kaldéerna. 
Linderholm satt tyst, och när han inte hittade något att komma med, flydde han tyst ut innan konferensen 
var till ända. Det bör nämnas att till konferensen var även en docent i historia från Turkiet inbjuden. 
  
Den 26 oktober 2004 anordnade Södertörns högskola tillsammans med ACSA och Assyriska 
riksförbundet en konferens i Folkets hus i Södertälje. En av de främsta, docent Taner Akcam, deltog 
tillsammans med professor David Gaunt. 
ACSA skickade en särskild inbjudan till Linderholm, för att ge honom tillfälle att komma och pröva sina 
ståndpunkter. En som uppger sig vara historiker slänger inte bort en sådan chans. 
  
Den 15 november 2005 anordnades en stor konferens genom Levande historia med armeniska och 
assyrisk/syriansk/kaldéiska organisationer. 
Närvarande var professor Dadrian, docenten i historia, Tessa Hoffman och professor David Gaunt. 
Turkiska staten skickade en av sina främsta, professor Kemal Cicek. Linderholm lyste åter med sin 
frånvaro. 
Linderholm har alltså mestadels uteblivit från dessa konferenser och har dragit sig undan från chansen 
att pröva sina ståndpunkter i denna närvaro av forskare och historiker på folkmordet.  
  
När det gäller Atatürk, så har han visst deltagit i folkmordshandlingar. 
1924 beordrade han personligen en attack mot nestorianska assyrier, då tusentals människor, de flesta 
kvinnor och barn, mördades mellan den 12 och den 24 september. Hakkari, staden som var tusentals år 
gammal och bebodd, blev förintad efter denna operation och inte någon befolkning fanns kvar. Så här 
sade Atatürk under applåder i det turkiska folkförsamlingen november 1924: "Den nestorianska frågan är 
definitivt löst", jämför Atatürks tal på turkiska parlamentets hemsida. 
Linderholm kan kanske komma med ett annat förslag på ordet folkmord för en grupp, nestorianerna, som 
helt – med sina kyrkor – förintats från den turkiska kartan.  Linderholm kanske kan hitta en och annan 
artikel eller insändare som inte är fullständig, såsom med Maraha och Malm.  
Men det finns ingen annan än Linderholm själv som förvanskar och ändrar i historiska källor medvetet 
och med uppsåt, med syfte att systematiskt lägga skulden för folkmordet på de drabbade. 
  
Därför ser jag Linderholms inlägg endast som en provokation och ingenting annat. Forskningen om 
folkmordet, med utgångspunkt ibland annat de ottomanska arkiven och andra källor, har definitivt 
"sprungit ifrån" historierevisionister som Linderholm. 
 
Södertälje den 1 april 2006 
  
ACSA, Assyrian-Chaldean-Syriac Association  
Özcan Kaldoyo, Jakob Rohyo, Olle Wiberg 
kaldoyo@spray.se 
  
© EasternStar News Agency 
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Olle Wästerberg 

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I RIKSDAGEN 

  

Yilmaz Kerimo:  
- Turkiet har en lång väg kvar innan de kan bli fullvärdiga 
medlemmar i EU 
 
Det är det samlade intrycket från en grupp riksdagsledamöter från riksdagens partier som 

arbetar för mänskliga rättigheter i Turkiet. De har under en vecka besökt Turkiet  
för att på nära håll studera demokratiprocessen i landet. 

  
En av delegationens deltagare, den socialdemokratiska riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo säger efter 

resan: 

 

- Vi kan konstatera att reformutvecklingen har stagnerat efter att Turkiet har fått ett 

förhandlingsdatum från EU för ett år sedan. Det förekommer fortfarande brister i implementeringen 

av alla reformpaket som har antagits och i yttrande- och åsiktsfriheten.   Många människor åtalas 

pga. Sina åsikter och mycket står i ord utan handling. Varje guvernör tolkar lagen efter sitt eget 

godtycke, säger Yilmaz. 

 

Delegationen från Sverige har träffat representanter från den turkiska regeringen, parlamentariker 

och från NGO. De har deltagit i en rättegång mot två professorer som har skrivit en rapport om 

minoriteter samt olika representanter för minoriteter. 

 

- Det förekommer fortfarande ockupation i de kristna assyriernas/syrianernas egendom och staten 

anstränger sig inte mycket för att hjälpa dessa, avslutar Yilmaz Kerimo (s)-riksdagsledamot. 

 

Yilmaz Kerimo, Riksdagsledamot, yilmaz.kerimo@riksdagen.se 
 
Matilda Ström, Politisk handläggare, matilda.strom@riksdagen.se 
 
2006-04-18 
 
 

EU och folkmord  
När de baltiska staterna släpptes in i EU spelade det en viktig roll att de 

genomlyst och gjort upp med sitt förflutna, främst under den tyska 

ockupationen. Ett exempel är den lettiska internationella 

historikerkommissionen där bl. a. Per Ahlmark ingår. I Turkiet mördades 

uppemot 1,5 miljoner människor, främst armenier, men också bl. a. assyrier, 

1915. Omvärldens lama protester noterades bl. a. senare av de tyska 

nazisterna. I Turkiet har dock ingen uppgörelse med det förflutna skett. 

Nyligen hemkallades de turkiska ambassadörerna i Frankrike och Kanada 

därför att ledande politiker använt ordet ”folkmord” om massakrerna., något 

som för övrigt den svenska riksdagen och gjort efter motioner från ledamöter från samtliga partier. 

Turkiet har tagit stora steg i rätt riktning när det gäller mänskliga rättigheter, men landets minoriteter har 

anledning att förvänta sig mer. I Sverige finns tiotusentals människor som har släktingar som mördades, 

inte minst i den assyriska folkgruppen.  

Olle Wästbergs nyhetsbrev, maj 2006 
wastberg@lists.infotropic.com 
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Akademisk bok om Sayfo uppmärksammas av forskare 
 
FORSKNING 
Armeniernas ledning i forskningen kring händelserna under 1915 i Ottomanska Turkiet har 
troligen kommit till ända tack vare en ny bok. Med närmare 500 sidor av dokument, kartor, 
berättelser från överlevande, och annan viktig information, har boken ”Massacres, Resistance, 
Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia During World War I” av professor 
David Gaunt (verksam vid Södertörns högskola, ö.a.) fångat upp forskarnas uppmärksamhet 
redan innan boken har publicerats. 
 
 

Uppståndelsen började för några veckor sedan då 
professor Gaunt deltog i ett forum i New York för forskare 
intresserade kring händelserna i Ottomanska Turkiet 
under första världskriget. 
 
De turkiska och armeniska forskarna blev överraskade 
över det rika innehållet i boken och bad genast om utdrag 
ur den. Att boken har fått sådan uppmärksamhet har att 
göra med att det är första gången en sådan omfattande 
redogörelse kring händelserna av 1915 har 
sammanställts. Armeniska forskare har ofta, enligt 
professor Gaunt, gått runt i samma cirklar och 
koncentrerat sig på samma material. Många av dem har 

varit sysselsatta med att söka efter ett enskilt dokument som förmodas innehålla den officiella ordern för 
folkmordet på kristna av de ottomanska ledarna. Enligt professor Gaunt har de flesta armeniska forskare 
utbildats under Sovjettiden, något som gör att deras forskning inte håller västerländsk standard. 
 
Boken täcker endast perioden mellan 1915 - 1916, och all forskning är baserad på förstahandskällor från 
officiella ryska, turkiska och västeuropeiska arkiv, samt nya handskrifter och berättelser från 
överlevande. Den omfattande boken, som kommer att underlätta arbetet för ett erkännande av Sayfo, 
kan föra fram ett nytt paradigm i det nuvarande politiska dödläget mellan Armenien och Turkiet kring 
frågan om folkmordet 1915. Turkiets påstående att armenierna endast blev påverkade av händelser 
resulterande från inbördeskrig, där armenierna slogs mot den turkiska staten förväntas tappa i 
trovärdighet tack vare den omfattande dokumentationen av det assyriska folkmordet. Påståendet att 
turkarna inte bara straffade några armenier för deras relationer med Sovjet, utan istället organiserade 
förintelsen av alla kristna inom deras gränser styrks genom dokumentationen av det assyriska 
folkmordet. 
Många armeniska forskare som har varit förtegna och till och med motvilliga att nämna det assyriska 
folkmordet på grund av deras önskan att behålla ett armeniskt monopol över händelserna 1915, kommer 
paradoxalt nog att finna sig själva i behov av de starka bevisen för det assyriska folkmordet i David 
Gaunt’s bok. 
 
Tryckningen av boken som planerades till augusti 2005 har blivit försenad fram till nu på grund av 
tillströmningen av nytt material till professor Gaunt och hans assyriske assistent Jan Beth-Sawoce. Enligt 
Beth-Sawoce indikerar ny information att folkmordet ägde rum så långt bort som staden Kirkuk. Det finns 
också starka indikationer på att antalet offer för Sayfo kommer att öka allt eftersom pusselbitarna sakta 
faller på plats. Ödet för assyrier av den Yezidiska och Melkitiska trosbekännelsen är till exempel ännu 
outforskat. Boken innehåller detaljerade beskrivningar av händelserna i olika byar och många assyriska 
läsare kommer att lära sig vad som skedde i deras by. ‖Där vi finner överlevande finner vi berättelser av 
vad som hände, men i byar vars hela befolkning dödades har vi inte funnit några berättelser‖, säger 
professor Gaunt.  
Professor Gaunt hoppas att boken kommer att driva personer som har information och dokument i sin 
ägo att komma fram. Enligt professor Gaunt finns det grupper i länder som Iran och Libanon som har 
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dokument och information om folkmordet. Assyriska tidskrifter som trycktes strax efter Sayfo och den 
assyriska allmänheten tros ha viktigt material. Han uppmanar assyrier att skriva ned vad de vet om 
deras familjers öden under Sayfo och vidarebefordra detta till honom. Berättelserna är av stor vikt även 
om de äldre som berättade dem har avlidit. De kan komma att hjälpa forskarna att sätta ihop Sayfo-
pusslet och ta fram en klarare bild av vad som hände 1915. 
 
När frågan om Sayfo diskuterades i den svenska riksdagen för några år sedan var politikernas 
huvudargument för att inte erkänna det assyriska folkmordet att det saknas källkritiska redogörelser. 
‖Sådana argument kommer att vara passé efter att denna bok har publicerats‖, säger David Gaunt. 
‖Ingen förnuftig människa som läser denna bok kan påstå att inget hände 1915, men vi förväntar oss att 
många turkiska forskare kommer att fortsätta förneka fakta, för de har gjort karriär av att förneka och det 
är svårt för dem att ge upp sina karriärer‖, avslutar han. 
 
[AUF.nu info: Denna artikel publicerades i Zinda Magazine (www.zindamagazine.com), volym XII, 
nummer 12, 18 juni 2006. 
Professor Gaunt’s bok publiceras av Gorgias Press (www.gorgiaspress.com) och kommer ut 
senare i  
sommar. 
De överlevandes berättelser som är inkluderade i David Gaunt’s bok har även publicerats i en 
separat bok (Jan Beth-Sawoce: Sayfo b Turabdin. Beth-Froso Nsibin, Stockholm, 2006. Boken är 
skriven på västassyriska med latinska bokstäver). För att beställa boken och/eller för att 
vidarebefordra information relaterad till Sayfo kontakta Jan Beth-Sawoce: 
betsawoce@hotmail.com. 
 
Av: Afram Baryakoub,  Svensk översättning: Tomas Isik 
www.auf.nu  Publicerad 2006-07-02  
 
 
 
 

Syrianer borde 
sluta hata Layard 

 
FORSKNING 
Påståendet att det var arkeologen 
Henry Layard som först kallade oss 
för assyrier tillbakavisas nu med 
nya bevis. Det har länge påståtts att 
Henry Layard tutade i folket att de 
var assyrier efter sina utgrävningar av städer som Nineve i mitten av 1800-talet. Men nya bevis 
från 1400-talet och framåt visar att namnet assyrier användes långt innan Layard. 
 
Det är forskarassistenten Jan Beth Sawoce från Södertörns högskola som har besökt franska arkiv som 
tillhör olika munkordnar som hade missioner till Assyrien förr i tiden. Bland dessa olika munkordnar kan 
nämnas Karmeliterna. Deras mission i området kring Eufrat och Tigris sträcker sig långt tillbaka i tiden. I 
deras arkiv har Beth Sawoce hittat många volymer som skrevs av de karmelitiska missionärerna i 
Assyrien. Ordet assyrier användes av dessa missionärer genomgående i alla texter där de skulle 
beskriva de olika folken i området. Dessa missionärer var inte intresserade av arkeologi och de ägnade 
sig inte åt några utgrävningar. Därför kan samma anklagelser som riktades mot Layard inte riktas mot 
dom.  
I ett brev från den 3 november år 1612 skriver Påven Paul V till Shahen Abbas I av Persien att ”Those 
in particular who are called Assyrians or Jacobites and inhabit Isfahan will be compelled, unless 
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You take pity on their misfortune, to sell their very children in order to pay the impositions 
levied.” Min svenska översättning: “I synnerhet de som kallas Assyrier eller Jakobiter och som 
bebor Isfahan kommer att tvingas sälja sina självaste barn för att kunna betala skatterna som 
ålagts dom, om inte Ni förbarmar er över deras olyckliga situation.” Ovanstående rader finns att 
läsa i den imponerande volymen som heter ‖A chronicle of the Carmelites in Persia […]‖. 
 
Citatet här ovan visar alltså att vi beskrevs som assyrier långt innan Henry Layard ens var född. Varken 
staden Nineve eller några assyriska kilskriftstavlor var funna vid den tiden.  
Argumentet som vissa anti-assyriska kretsar har använt sig av hittills för att förneka sin egna assyriska 
identitet har nu alltså kommit på skam. Jan Beth Sawoce hoppas kunna sammanfatta sina fynd i en 
kommande bok om Assyriens historia. Arkiven som finns runtom i världen innehåller många viktiga 
ledtrådar om vårt folk och de kan kasta ljus på de århundraden som vi ännu inte vet så mycket om, 
menar Beth Sawoce.  
 
Av Afram Baryakoub – Mediautskottet 
www.auf.nu, Publicerad 2006-07-09  
 

Tro, fotboll och folkmord  

År 2005 debuterade ett fotbollslag med namnet Assyriska i den högsta serien i Sverige, Allsvenskan. 
Många undrade säkert vad det var för ett lag med ett sådant namn. Den information som gavs lät förstå 
att det var ett fotbollslag från Södertälje, grundat av assyrier, en kristen minoritet från Mellanöstern. Det 
är väl ungefär så mycket som är allmänt känt om denna befolkningsgrupp.  

I själva verket handlar det om ett folk som är intressant av många olika skäl. I jämförelse med många 
andra invandrare har assyrierna/syrianerna klarat sig väl i integrationen i det svenska samhället. 
Samtidigt har de varit en injektionsspruta i den annars rätt anemiska svenska kristenheten. En resa till 
det assyriska/syrianska Sverige handlar mycket om religion. Men det handlar naturligtvis också om 
fotboll. Och om en historia av lidande och folkmord som ännu är ett öppet sår.  
Den vaksamme läsaren har noterat att jag använder benämningen assyrier/syrianer om medlemmarna 
av denna folkgrupp. Benämningskonflikten är oerhört komplicerad och för att göra det väldigt kort kan vi 
konstatera att vissa vill kalla sig assyrier, medan andra föredrar benämningen syrianer. De förstnämnda 
kallar sitt språk assyriska, de senare syriska eller arameiska. Utomstående använder ofta 
dubbelbeteckningen assyrier/syrianer för att inte ta ställning i striden. Så också i denna artikel.  

Assyrierna/syrianerna började invandra till Sverige på 1960-talet. Under de två följande decennierna 
ökade invandringen dramatiskt och idag finns det kanske 70000 av dem i landet. Uppgifterna varierar, 
endel talar om 50000, andra om 100000. Assyrierna/syrianerna finns utspridda över stora delar av 
landet. Tidigt blev Södertälje ett viktigt center och har så förblivit. Idag bor det 18.000 assyrier/syrianer i 
staden, vilket utgör 20 procent av alla invånare. Både antalet och andelen växer. Orsaken till 
invandringen var det tryck som assyrierna/syrianerna blev utsatta för i sitt traditionella hemland, ett 
område i sydöstra Turkiet som kallas Tur Abdin. Också från Syrien, Libanon och Irak har 
assyrier/syrianer invandrat till Sverige.  

Södertälje har blivit ett assyriernas/syrianernas Mecka på global nivå. Av globalt sammanlagt tre tv-
stationer som per satellit sänder program som ses av assyrier/syrianer över hela världen finns två i 
Södertälje, Suroyo tv och Suryoyo Sat. I staden är bostadssegregationen stor: i stadsdelarna Ronna, 
Geneta och Hovsjö är hälften eller mer av invånarna assyrier/syrianer. Det är i viss mån problematiskt – 
all balans är bra, säger Eduardo Villanueva, integrationsansvarig på Södertälje kommun, om 
boendesegregration – men de nämnda stadsdelarna är inga förortsgetton. I augusti 2005 steg Ronna 
plötsligt över nyhetströskeln. Lite ungdomshuliganism och stor polisiär okunnighet ledde till en stökig natt 
som fick tidningarna att skriva om upplopp och kravaller. Vilket var kraftigt överdrivet. Nisha Besara, 
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ledarskribent på Aftonbladet, konstaterade att de som har starkast negativ uppfattning om Ronna är de 
som aldrig satt sin fot där. Själv har hon bott tio år i stadsdelen och skriver:  

”Mitt Ronna är tryggt, lugnt och brokigt.”  

De flesta assyrier/syrianer tillhör den syrisk-ortodoxa kyrkan. Det är ett kyrkosamfund som med en viss 
rätt säger sig var det äldsta i världen. I Nya Testamentet (Apg 11:26) heter det att Jesu lärjungar började 
kallas kristna i Antiokia, en stad som ligger i det historiska Syrien (i ett område som idag tillhör Turkiet). 
Den syrisk-ortodoxa kyrkans ledare bär titeln ‖patriark av Antiokia och hela Östern‖ trots att han numera 
har sitt säte i Damaskus. Som den första patriarken räknas Petrus, som anses ha grundat kyrkan på 30-
talet (ibland anges år 33, ibland år 37) i Antiokia. Genom de kristologiska tvisterna på 400-talet blev det 
en splittring mellan de syriska och de västerländska kyrkorna, något som bland annat lett till att 
kunskapen i väst om de orientaliska kyrkorna är minimal.  

Den syrisk-ortodoxa kyrkan har genomlevt tider av stor blomstring och av fruktansvärd förföljelse, men 
den har bevarat sitt rika spirituella arv och för det idag vidare till nya generationer inte bara i 
Mellanöstern utan i Indien, USA, Argentina, Australien, Tyskland, Sverige och andra länder.  
De 40-50 syrisk-ortodoxa församlingarna i Sverige är av någon anledning uppdelade på två stift. Bakom 
detta finns konflikter som det är svårt för en utomstående att få insikt i. Det handlar om politik (assyrier 
versus syrianer), familjefejder, pengar. Men även om det är två stift så är det samma kyrka och samma 
tro. 

 I Södertälje och i Hallunda (södra Stockholm) har vardera stiftet var sin stora kyrka. I Södertälje finns St 
Jakobs av Nisibin kyrka i centrum och St. Afrems kyrka i den invandrartäta förorten Geneta. Bägge 
kyrkorna är ärkebiskopssäten: den förstnämnda för ärkebiskop Julius Shabo, den senare för ärkebiskop 
Benjamin Atas. Dessutom finns två mindre församlingar i Södertälje.  

Ärkebiskop Shabo är en mild och vänlig man i 60-års åldern. Trots att han varit i Sverige sedan 1987 
föredrar han att samtala på engelska. Han berömmer Sverige och säger att assyrierna/syrianerna 
identifierar sig fullt med sitt nya hemland. Men han är också kritisk mot mycket i det svenska samhället: 
bristen på respekt, individualismen, sekulariseringen.  

‖Det går utför med kristenheten i Europa, inte minst i Sverige. Man hittar på nymodigheter som är 
fördärvliga‖, säger han och syftar naturligtvis på Svenska kyrkans beslut att välsigna homosexuellt 
partnerskap. ‖Ledarskapet saknar mod och många präster är mer ämbetsmän än Ordets tjänare.‖ På det 
lokala planet säger han sig dock ha ett gott samarbete med Svenska kyrkan.  
I Geneta är ärkebiskop Atas förhindrad men jag träffar hans bror, Josef Atas, som är präst i St Afrems 
församling. Hans och hans brors syn på Svenska kyrkan är densamma som Shabos. Men istället för att 
oroas över kristenhetens framtid i Europa vill han vara optimist. Och så kommer den, meningen som jag 
så tycker om. ‖Vi är Guds gåva till Europa.‖ Ett postkristet Europa som håller på att mista sitt andliga arv.  

Kanske de djupt troende invandrarna kan vara en väckarklocka, en inspiration till att ta sin egen tro och 
religiösa tradition på allvar. 

 Statistiken är i varje fall helt på de syrisk-ortodoxas sida. St Afrems församling har 5000–6000 
medlemmar och är därmed en av de allra största syrisk-ortodoxa församlingarna i hela världen. Och det 
är en aktiv församling. Den stora, nyligen renoverade kyrkan rymmer 1000 personer och är fullsatt varje 
söndag. St Jakob är mindre, men rymmer också den flera hundra. Också den är fullsatt varje söndag. 
Det samma kan inte sägas om Svenska kyrkans församlingar. Samtidigt som Svenska kyrkan är tvungen 
att sälja kyrkobyggnader som står oanvända bygger den syrisk-ortodoxa kyrkan nya stora kyrkor som 
samlar fulla hus.  Men allt är inte bara frid och fröjd. Den syrisk-ortodoxa kyrkans möte med ett modernt 
postkristet Europa är inte smärtfritt. De unga assyrierna/syrianerna födda i Sverige påverkas självfallet 
av ideal och värderingar som inte överensstämmer med kyrkans. Det här är en utmaning för kyrkan som 
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den hittills verkar ha klarat rätt väl – bedömningen varierar beroende på vem som tillfrågas. Om 
assyrierna/syrianerna blir mer som svenskarna också i betydelsen lata gudstjänstbesökare och religiöst 
indifferenta återstår att se. En annan konsekvens av folkgruppens försvenskning är i varje fall säker och 
okontroversiell: det svenska språket kommer att ta över allt mer. Redan idag sker en del barn- och 
ungdomsarbete på svenska. Vid vissa speciella tillfällen har det redan förekommit svenska inslag också i 
gudstjänsten. I framtiden kommer dessa att bli vanligare, liksom i andra länder där man redan i stor 
utsträckning övergått till engelska och andra språk.  

Den syrisk-ortodoxa kyrkan är konservativ, den håller fast vid traditionen och förändras långsamt. Men 
den förändras och idag är förändringstrycket starkt. I det svenska samhället blir man lärd att vara kritisk, 
att ifrågasätta och att inte blint tro på auktoriteter. Många är därför inte beredda att tro något bara för att 
kyrkan säger att så är det. Man  vill också ha argument och motiv. 

Det är självfallet de unga som driver på förändringar. Men de syrisk-ortodoxa unga är inga radikaler som 
vill vända upp och ner på allt. Långt därifrån. Feride Tas, ordförande för Syrisk Ortodoxa Kyrkans 
Ungdomsförbund (Soku), understryker att då det gäller språkfrågan bör man finna en medelväg: det 
egna språket är en viktig kulturbärare som man måste värna om samtidigt som man är tvungen att 
acceptera att det finns många i kyrkan idag som inte kan det. De unga vill inte omkullkasta traditionen 
och ändra på kyrkans grundlinje, men de vill se vissa förändringar och de vill ha bättre undervisning om 
sin tro. Isa Barelias och Isaac Doktorian på Syrianska Ungdomsförbundet (SUF) efterlyser reformer av 
gudstjänsten för att den skall locka fler unga. Idag är medelåldern på många håll hög bland 
gudstjänstbesökarna. Isa och Isaac talar entusiastiskt om vissa präster som förstått att något bör göras 
och som lyckats få med de unga, medan de beklagar att det på annat håll varit svårt att få gehör för nya 
idéer.  

Eduardo Villanueva, integrationsansvarig på Södertälje kommun, upplever att den syrisk-ortodoxa 
kyrkan har haft tre funktioner för assyrierna/syrianerna: den har fungerat sammanhållande, den har gett 
folk en föreningsvana och den har bevarat kulturen och traditionen. De två första funktionerna är enbart 
positiva, den tredje kan vara både positiv och negativ. Villanueva menar att assyrierna/syrianerna väl 
kunde ändra på eller göra upp med vissa gamla patriarkala traditioner. Enligt honom behövs det 
förändringar när det gäller jämställdheten och det som i Sverige kallas ‖hbt-frågan‖, det vill säga 
inställningen till homosexuella.  

Visst finns det mycket i det svenska samhället som är främmande för den assyriska/syrianska traditionen 
och inte minst för kyrkan. Men assyrierna/syrianerna är också tacksamma över att få leva i ett fritt 
samhälle, något som är nytt för dem. När främlingsfientliga krafter talar om lata invandrare som lever på 
bidrag från samhället stämmer det dåligt in på assyrierna/syrianerna. De har aldrig litat på det 
omgivande samhället för sitt uppehälle utan alltid varit företagsamma och initiativrika. Så också i 
Sverige: i Södertälje är restaurang- och frisörsektorn helt dominerad av assyrier/syrianer. Många har 
också utbildat sig till civilingenjörer och ekonomer. Kulturjournalisten Rakel Chukri har skrivit att 
assyrierna/syrianerna ‖på några decennier gått från att vara ett pizzabakande folk till att bli entreprenörer 
och akademiker. Med tanke på den låga utbildningsgraden i hemländerna är utvecklingen fantastisk.‖ 
Tidningen Veckans Affärer granskade 2002 invandrarnas företagsamhet och kom till slutsatsen att 
assyrierna/syrianerna var den ledande invandrargruppen när det gällde företagande.  

Ett tecken på folkgruppens framgång kom i oktober 2004 då assyriern/syrianen Ibrahim Baylan blev 
skolminister. Han är den första ministern i Sverige med utomeuropeisk bakgrund.  

Svante Lundgren,   2006-09-02 
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Lars Ohly, partiledare 

Vänsterpartiet 

      

 

 

Assyriers, Syrianers och kaldéers  

kamp för upprättelse 

- en prioritet för Vänsterpartiet 

Vänner, 
 
Vänsterpartiet har fört en lång kamp för assyriernas, syrianernas 
och kaldéernas rättigheter. I den kampen har vi arbetat nära våra 
assyriska, syrianska och kaldeiska vänner. Ni ska alla ha ett stort 
tack för att ni har varit vänsterpartiet behjälplig i dessa frågor.  

Det har nu passerat 91 år sedan folkmordet på 1,5 miljoner kristna, 
assyrier, syrianer och armenier i dagens Turkiet. Ca en miljon armenier 
och en halv miljon assyrier och syrianer dödades av ultranationalistiska 
turkar i slutet av det osmanska rikets historia med syfte att 
"homogenisera" landets befolkning. Under hela 1900 talet och än idag 
har övergreppen fortsatt. Turkiet har ännu inte erkänt folkmordet. Den 
politiska avkoloniseringen under mellan- och efterkrigstiden skapade i 
Mellanöstern en mycket brokig politisk karta. 1923 utropades Turkiet till 
en sekulariserad republik efter västerländsk modell. Kravet på att till 
varje pris och på ett felaktigt och stelbent sätt slå vakt om landets enhet 
har medfört och innebär att grundläggande mänskliga rättigheter sätts ur 
spel än idag. 

 
Man förmår inte skilja på begreppen statsbildning och nationalitet, 
medborgarskap i en stat, och nationell och kulturell tillhörighet. I en 
statsbildning kan det ju finnas flera olika nationaliteter. I en demokratisk 
statsbildning med flera olika nationaliteter måste samtliga nationaliteter ges en rätt till sin kultur och 
nationella identitet. Det handlar om mänskliga rättigheter. 
 
Turkiet har i flera decennier fört en intensiv turkifieringspolitik riktad mot andra nationella minoriteter. Det 
som krävs istället är tolerans och försoning olika folkgrupper emellan. Rätten till den egna kulturen och 
det egna språket är starkt begränsad för Turkiet minoriteter; kurder, armenier, assyrier, syrianer och 
andra etniska grupper, vilka hindras att verka fritt. 
 
Vi anser att Sverige som enskild stat och som medlem av EU bör verka för en politik som innebär 
tolerans mellan olika folkgrupper i Turkiet och ett slut på förtrycket av nationella minoriteter i 
landet. 
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Många assyrier, syrianer och kaldéer har sin egendom i sydöstra Turkiet ockuperad av byvakter som 
samarbetar med staten. Den turkiska staten har konfiskerat dessa gruppers egendom och stängt många 
av deras kyrkor och möteslokaler. Kurder och assyrier m.fl. vilka fördrivits från sina byar har idag svårt 
att flytta tillbaka pga. det. Förstörelsen av minoriteternas kulturarv och minnesplatser fortsätter också. 
Enligt ett regeringsdekret 2002  förbjöds turkiska medborgare i exil att besöka sina hembyar i sydöstra 
Turkiet. Efter påtryckningar från bland annat Sverige, har den f d premiärminister Bülent Ecevit upphävt 
dekretet och förklarat motiven till dekretet med tillfälliga säkerhetsproblem i området p.g.a. pågående 
terroristverksamhet. Nu har det i efterhand rapporterats att dekretet i praktiken fortfarande tillämpas och 
att ett stort antal assyrier, syrianer och kaldéer förvägrats besöka sina hembyar. Staten söker alltså 
omöjliggöra granskning av den kulturella förstörelse som pågår inom stora områden där landets 
minoriteter lever eller har levt. 
 
Vi anser att Sverige inom EU bör verka för att människor som utvandrat från Turkiet till andra 
länder skall ha rätt att fritt besöka de områden i landet varifrån de ursprungligen kommer. 

Vi ser framemot fortsatta samtal och samarbeten med er och hoppas att vi kan arbeta mer för att belysa 
och lyfta upp syrianerna, assyrierna och kaldéerna, inte bara i Mellanöstern utan också i Europa i 
allmänhet och i Sverige i synnerhet. Vi måste satsa på våra ungdomar så att de kan göra sin röst hörda i 
vårt samhälle. Språk, utbildning, engagemang är ledorden. 

Å vänsterpartiets vägnar 
Er vän,  
Lars Ohly, partiledare vänsterpartiet 
 

Riksdagsarbetet om kampen för assyrier, syrianer och kaldéer 
Vänsterpartiet har fört en lång kamp för syrianer, assyrier och kaldéer. Tidigt började vi uppmärksamma 

deras situation och lyfte upp Turkiets skuld i folkmordet mot dessa. T.ex. lade vänsterpartiet år 

1999/2000 motioner om armenierna och folkmordet, men försummade assyrier, syrianer och kaldéer. Vi 

förstod vårt misstag genast och återkom under de kommande åren med två motioner om syrianer, 

assyrier och kaldéer. Tack vare att vänsterpartiet uppmärksammade frågan om folkmordet intog den 

svenska riksdagen den officiella ståndpunkten att det som drabbade assyrier, syrianer och kaldéer i det 

ottomanska riket var - om Genèvekonventionen om folkmord funnits 1915 – skulle händelserna 1915 

”sannolikt betraktats som folkmord”. 

Vänsterpartiet menar att det var ett folkmord! 

Krav ställda i vänsterpartiets motion på riksdagen  
att folkmordet på armenier, assyrier, syrianer och kaldéer skall tas upp vid de årliga 
Förintelsekonferenser som regeringen planerar att avhålla. 
att ovan angivna krav på demokratiska och mänskliga rättigheter skall vara uppfyllda på ett konkret plan 

när det gäller kurder, armenier, assyrier, syrianer och kaldéer för att Turkiet skall beviljas medlemskap i 

EU. 

att den svenska regeringen bör erkänna folkmordet på assyrier, syrianer och kaldéer som ett historiskt 

faktum. 

att den svenska regeringen bör verka för att och visa på det angelägna och nödvändiga i en officiell 

redovisning och ett erkännande av att det folkmord som drabbade armenierna i det Ottomanska riket, 

också omfattade assyrier/syrianer och kaldéer. 
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att den bör verka för att Turkiet som ett led i att stärka sin demokratiska identitet och trovärdighet öppnar 

sina arkiv för oberoende internationell forskning om folkmordet på armenier, assyrier, syrianer och 

kaldéer i det Ottomanska riket.  

att den verkar för att Turkiet bevarar det arkivmaterial om folkmordet på armenier, assyrier, syrianer och 

kaldéer på ett tillfredsställande så att forskare kan ta del av det 

Interpellationer ställda av vänsterpartiet i riksdagen 

Interpellation 2004/05:579 av Sten Lundström (v) till utrikesminister Laila Freivalds om den nya MR-

lagstiftningen i Turkiet 

Interpellation 2004/05:332 av Alice Åström (v) till utrikesminister Laila Freivalds om arbetsgruppen för 

tortyrprevention i Turkiet. 

Interpellation 2001/02:419 av Lars Ohly (v) till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets uppfyllande av 

Köpenhamnskriterierna 

Interpellation 2001/02:81 av Lars Ohly (v) till utrikesminister Anna Lindh om Turkiet och de mänskliga 

rättigheterna  

Frågor till utrikesminister 

Fråga 2004/05:1537 av Alice Åström (v) till utrikesminister Laila Freivalds om de ottomanska arkiven 

Fråga 2004/05:332 av Ulla Hoffmann (v) till utrikesminister Laila Freivalds om forskning om folkmordet i 

det ottomanska riket 1915 

Fråga 2004/05:284 av Ulla Hoffmann (v) till utrikesminister Laila Freivalds om trakasserier mot etniska 

minoriteter i Turkiet 

Fråga 2003/04:739 av Sten Lundström (v) till utrikesminister Laila Freivalds om illegala konfiskationer av 

assyrisk, syriansk och kaldeisk egendom i Turkiet 

Fråga 2003/04:633 av Ulla Hoffmann (v) till utrikesminister Laila Freivalds om turkiskt undertecknande 

av Romstadgan om den internationella brottmålsdomstolen 

Fråga 2001/02:1569 av Murad Artin (v) till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets etniska minoriteter 

Fråga 2001/02:1515 av Murad Artin (v) till utrikesminister Anna Lindh om minoriteternas nationella och 

kulturella rättigheter i Turkiet 

Fråga 2001/02:692 av Murad Artin (v) till utrikesminister Anna Lindh om konfiskationslager i Turkiet 

Fråga 2001/02:527 av Murad Artin (v) till utrikesminister Anna Lindh om kristna i Turkiet 
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Fråga 2001/02:407av Murad Artin (v) till utrikesminister Anna Lindh om religionsfrihet i TR 

Stockholm 2006-09-13 

 
 

Sabri vill att folkmordet erkänns 
 
- Svenska riksdagen måste erkänna Turkiets folkmord på assyrier/syrianer 1915, 
- säger Sabri Atman, som föreläste i Folkets park i dag. 
 
Dit kom han direkt från Holland och USA där han föreläst om folkmordet, eller Seyfo som det kallas. 
Under senaste året har han hållit hundra föreläsningar världen runt. 
  
– Äntligen får vi mycket uppmärksamhet. Det är viktigt med tanke på att Turkiet fortfarande 91 år senare 
förnekar att folkmordet inträffat och samtidigt söker medlemskap i EU, säger Sabri Atman.  
Han tycker att det är viktigt att demokratiska länder som Sverige tar ställning i frågan eftersom det var en 
odemokratisk regim som utförde massakern på över två miljoner kristna och tvingade ytterligare två 
miljoner i landsflykt. 
  
– Sverige och EU måste visa var de står. Turkiet satsar mycket pengar på att förneka folkmordet och vill 
samtidigt framstå som demokratiskt. Hur kan ett land som behandlar ett folkmord som ett tabu 
överhuvudtaget vara aktuellt för medlemskap i EU? 
  
- Förbjudet modersmål 
 För att illustrera hur utbrett det nationalistiska tänkandet är i Turkiet tar han fram landets största tidning, 
Hürriyet, där det högst upp på förstasidan står ‖Turkiet tillhör turkarna‖. 
 – Det första jag fick lära mig i skolan var att stå upp och säga att jag var turk och att det var fel att tala 
mitt modersmål.  
Innan första världskriget hade Turkiet 14 miljoner invånare, varav 4,5 miljoner var kristna.  
– De kristna utgjorde en tredjedel av befolkningen, idag är de kristna bara 62000.  
I Sverige finns 80000 assyrier/syrianer och Europa ungefär en halv miljon. I Norrköping finns fyra 
syrianska församlingar – Mar Kuriakos i Brånnestad, Mar Kuriakos i Mamregården, Mariakyrkan i Folkets 
park och Mariakyrkan i Gamla lasarettsområdet – med 1200 familjer. 
 
- Splittrad befolkning 
Att assyrierna/syrianerna bor i många olika länder tror Sabri Atman har bidragit till att folkmordet tidigare 
inte blivit speciellt uppmärksammat.  
– Självförtroendet är lågt hos många. Men vi får inte glömma folkmordet, precis som vi inte får glömma 
folkmordet på tutsier i Rwanda eller förintelsen under andra världskriget. 
Sabri Atmans farföräldrar dödades i folkmordet och på grund av sitt politiska engagemang får han inte 
återvända till sin hemby Abro i sydöstra Turkiet. Men var han än är i världen bär han alltid med sig en 
sten från hembyn. 
 – Den ger mig mycket kraft. Jag är optimist. Jag tror att folkmordet snart kommer att erkännas av 
Sverige och andra demokratiska länder. 
 På sina resor världen runt bär Sabri Atman alltid med sig en sten från sin hemby i sydöstra Turkiet. 
Trots att han av politiska skäl inte får återvända dit ger stenen honom kraft att fortsätta kämpa för att få 
folkmordet på assyrier/syrianer erkänt.  
 
Petronella Uebe, petronella.uebel@nt.se 
Norrköpingstidningar  www.nt.se 
 
15 september 2006 

mailto:petronella.uebel@nt.se
http://www.nt.se/
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Motion till riksdagen  

av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s) 

Forskning om folkmordet på assyrier/syrianer 

Förslag till riksdagsbeslut 

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en 

opartisk historisk forskning kring assyrier/syrianers situation under 1914–1918. 

Motivering 

Assyrier/syrianer är en kristen folkgrupp med ursprung i landet runt Eufrat och Tigris. Hemländerna för 

den kristna assyriska/syrianska folkgruppen är Irak, Iran, Libanon, Syrien och Turkiet. Vid sekelskiftet 

bodde mer än 2 miljoner assyrier/syrianer i Turkiet, särskilt i sydöstra Turkiet. I dag finns bara några 

tusen kvar. Den stora utrensningen skedde under den period som går under namnet ‖Svärdets år‖, 

1914–1918. Också efter andra världskriget har omfattande och dramatiska utrensningar och 

diskriminering skett. 

Det fasansfulla som drabbat armenier, assyrier/syrianer och kaldéer i samband med det ottomanska 

rikets sönderfall är inslag i världshistorien som påverkat och påverkar många generationer av de 

folkgrupper som utsattes. 

Folkmord är ett väl definierat folkrättsligt begrepp som kräver en omfattande opartisk bevisning. Det finns 

ett behov av forskning kring assyrier/syrianers situation under ‖Svärdets år‖. 

Det är det internationella samfundets plikt att inte enbart fördöma och minnas det som hände. Vi har 

också en uppgift i att reda ut frågetecken i historien och bedöma och fördöma händelser utifrån 

internationella principer och konventioner, som också bygger på ett historiskt forskningsmaterial. Turkiet 

har tagit många steg mot demokrati i sin väg mot att bli medlem i EU. Folkmordsfrågan, som länge var 

tabubelagd, måste nu öppet diskuteras. Turkiet måste vara beredd att öppna sina arkiv för forskning om 

folkmordet 1914–1918. Sverige bör stödja upprättandet av en oberoende kommission, som kan ta del av 

den dokumentation som finns tillgänglig i dag, och genomföra opartisk forskning. 

Stockholm den 24 oktober 2006 

Yilmaz Kerimo (S) Tommy Waidelich (S) 
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Motion till riksdagen  av Annelie Enochson (kd) 

Folkmordet i det osmanska Turkiet 

samt kristna minoriteters situation i 

Irak och Turkiet 

Förslag till riksdagsbeslut  

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i 

internationella sammanhang ska verka för att den etniska diskrimineringen av assyrier-kaldéer-syrianer i 

deras hemländer förs upp på FN:s och EU:s dagordning. 

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige erkänner 

assyrier-kaldéer-syrianer som ett folk. 

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att assyrier-kaldéer-

syrianer och armeniers kulturarv, som också är kristenhetens kulturarv, bevaras i länder som Turkiet och 

Irak. 

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att arbeta för att 

frågan om assyrier-kaldéer-syrianer och armeniers kulturarv till FN:s organ Unesco. 

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksarkivet får i 

uppdrag att sammanställa svenskt arkivmaterial rörande folkmordet Seyfo på det assyriska – kaldéeiska 

- syrianska folkgruppen. 

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom 

internationella sammanhang verka för att skapa en frizon i Irak för den kristna minoriteten. 

Motivering 

Historik  
Det assyriska-kaldeiska-syrianska folket av i dag har släktskap med Gamla testamentets assyrier som 
under många hundra år politiskt dominerade en stor del av det som i dag kallas Mellanöstern. Det 
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assyriska riket gick under omkring 600 f Kr. Det nybabyloniska riket dukade under ett halvt sekel senare 
för persernas anstormning. Den persiska överhögheten avlöstes av makedonier, romare, araber, tatarer 
och turkar. Assyrier-kaldéer-syrianer var bland de första som accepterade kristendomen och armenier 
var år 301 den första nation som antog kristendomen som statsreligion. Det är den kristna tron som varit 
den sammanhållande länken under många hundra års islamisk dominans som tidvis urartade till regelrätt 
förföljelse, kvinnorov och konvertering till islam under mer eller mindre hårt tryck. Från början var 
assyrier-kaldéer-syrianer och armenier det dominerande folket i de inledningsvis nämnda områdena. 
Först efter korstågen och den blodiga tatariska invasionen kom assyrier-kaldéer-syrianer och armenier i 
tilltagande grad att bli en minoritet. Sedan 1840-talet har decimeringen och fördrivningen accelererat. 
Idag finns cirka 3 miljoner assyrier-kaldéer-syrianer och armenier kvar. Mer än 1 miljoner lever i Irak. 
Mindre grupper finns i Iran, Syrien, Turkiet, Libanon, Jordanien och i Europa, USA, Latinamerika och 
Australien. I Sverige finns cirka 60 000 assyrier-kaldéer-syrianer. 

 

Assyrier-kaldéer-syrianer pressade situation  
 
Assyrier-kaldéer-syrianer situation har vid åtskilliga tillfällen behandlats av riksdagen. Frågan har alltmer 
fokuserats på assyrier-kaldéer-syrianer pressade situation mellan olika kurdiska grupper och 
hemländernas regeringar och på kravet på erkännande som ett folk med gemensamt språk och kultur. 
Det är fortfarande angeläget att FN uppmärksammas på assyrier-kaldéer-syrianer svåra situation i form 
av etnisk diskriminering. Sverige bör därför i FN, EU och andra internationella sammanhang verka för att 
assyrier-kaldéer-syrianer erkänns som ett folk. Inte minst viktigt är detta nu i arbetet med den nya 
irakiska konstitutionen.   
Det har skett många mord och terror mot de kristna i Irak. Denna terror mot kristna har delvis sin 
bakgrund i USA:s anfall i Irak. Hatet från Iraks muslimer mot USA uttrycks i terrorhandlingar mot kristna 
grupper bland annat genom bomber mot kyrkor och regelrätta avrättningar. I norra Irak har en muslimsk 
minoritet, kurder också utsatts för förföljelse och som nu under FN:s överinseende fått en geografisk 
frizon för tryggare levnadsförhållanden. Den minoritet som är värst förföljd i Irak är den kristna 
minoriteten och även de borde erbjudas en liknande frizon under FN:s överinseende för tryggare 
levnadsförhållanden. 
 

Folkmordet i Osmanska Turkiet (Seyfo)  
 
Det turkiska nationella uppvaknandet i slutet av 1800-talet resulterade i de första massakrerna. Under 
första världskriget följde ett regelrätt och välkänt folkmord på de kristna armenierna i östra Turkiet samt 
ett betydligt mindre känt men lika fruktansvärt folkmord mot assyrier-kaldéer-syrianer. Det mesta tyder 
på att folkmordet planerades centralt. Med massakern under 1914 och starten på det sytematiska 
folkmordet 1915 som skulle skörda offer fram till 1922 beräknar man att omkring 500 000 assyrier-
kaldéer-syrianer omkom. Många fler tvingades massutvandra till Irak, Syrien och andra angränsande 
länder. Denna svåra tid kallar assyrier-kaldéer-syrianer för ‖svärdets år‖, Seyfo. Av den i Lausanne 
fredsfördraget 1923 mellan Atatürks nationalstat enligt västerländskt mönster och första världskrigets 
europeiska segermakter stadgade religionsfriheten blev inget resultat.  
Grannländerna Irak och Syrien stod under mellankrigstiden under brittiskt respektive franskt mandat från 
Nationernas förbund, vilket inte hindrade lydregeringarna i dessa länder att fortsätta med den 
traditionella diskrimineringen och förföljelsen av icke- arabiska och icke-muslimska folkgrupper.  
I Turkiet pågår fortfarande förtrycket av de kristna minoriteterna. Det är märkligt att den fått pågå i ett 
land som sedan andra världskriget tillhört Nato och har skrivit under de flesta internationella 
konventioner om mänskliga rättigheter och som själv uppger sig försvara frihet och demokrati. Turkiet vill 
ju tillhöra EU som har Köpenhamskriterierna om de mänskliga rättigheterna som ett rättesnöre.  
Den blivande nobelpristagaren, författaren Orhan Pamuk, bosatt i Istanbul, har upplevt hur känsligt det 
kan vara i Turkiet att prata om Seyfo i Turkiet. Han riskerade tre års fängelse, åtalad för att ha 
förolämpat "turkiskheten" enligt den nyskrivna turkiska strafflagen, men han frikändes dock till slut. I 
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februari i 2005 sa han i en schweizisk tidning att en miljon armenier och 30 000 kurder har dödats i hans 
hemland. Detta är en sanning som fortfarande inte får uttalas i Turkiet. Folkmordet på de kristna är tabu, 
och det våldsamma, konstanta förtrycket mot kurderna försöker man dölja. 
I FN-konventionen om folkmord (9 december 1948) står följande om folkmord att läsa:  
Ingressen: ---/folkmord har under alla historiska perioder orsakat mänskligheten stora förluster/--- (‖at all 
periods of history genocide has inflicted great losses on humanity‖)  
Artikel II Folkmord betyder någon av följande åtgärder som görs med syfte att förstöra, helt eller delvis, 
en nationell, etnisk, rasmässig (racial) or religiös grupp, såsom:  
A) att döda gruppens medlemmar.  
B) att orsaka allvarlig fysisk eller psykisk skada till gruppens medlemmar.  
C) att avsiktligt utsätta gruppen för levnadsförhållanden beräknade att orsaka dess fysiska förstörelse, 
helt eller delvis.  
D) att införa åtgärder i syfte att förhindra födelser inom gruppen.  
E) att med tvång överföra barn från en grupp till en annan.  
Artikel III  
Följande åtgärder är straffbara: 
A) folkmord (genocide)  
B) konspiration att utföra folkmord  
C) direkt och offentliga uppmaningar att utföra folkmord  
D) att försöka utföra folkmord  
E) inblandning i folkmord.  
De brott som nämns i konventionen och som är relevanta för assyrier-kaldéer-syrianer är:  
A) att döda gruppens medlemmar (framför allt massavrättning av män och äldre pojkar)  
B) att orsaka allvarlig fysisk och psykisk skada (genom våldtäkter, bortrövande av kvinnor, plundring, 
förstörelse av egendom m.m.)  
C) att avsiktligt utsätta gruppen för levnadsförhållanden beräknade att förstöra gruppen 
(tvångsförflyttning av kvinnor och äldre män som till fots marscherade till läger i den syriska öknen, 
otaliga dog under strapatserna)  
D) att tvångsomhänderta barn, unga och vackra flickor (förekommer i vittnesberättelser). 
  

Dokumentation om folkmordet 
 
Turkiska historiker, även de som skriver nu, tillbakavisar påståendet att det rörde sig om folkmord. De 
erkänner att tvångsförflyttning har ägt rum, men hävdar att syftet ‖bara‖ var att rensa krigsområdet från 
fientligt inställda opålitliga etniska grupper (framför allt armenier) och att avsikten inte var folkmord.  
Det existerar många diplomatiska rapporter om händelser framför allt i Tyskland (Turkiets allierade under 
kriget), USA (neutral i början på kriget), Frankrike, England, Ryssland, Italien (inklusive Vatikanen), 
Danmark och Sverige. Därutöver finns dokument härrörande från protestantiska och katolska 
missionärer från flera länder, varibland de tyska är mest genomforskade.  
Henry Morgenthau, USA´s ambassadör i Konstantinopel denna tid, har i sin redogörelse, ‖Ambassador 
Morgenthau´s Story‖, 1918, berättat detaljerat om alla beskrivna händelser under denna tid. Morgenthau 
var ambassadör mellan 1913-1916 och stod i mycket nära relation till de flesta beslutsfattare i 
ungturkiska regimen och ledningen.  
Morgenthau redogör för motivet för folkmordet, för kollapsen av ottomanska riket och för ungturkarnas 
maktövertagande. Morgenthau ger även en fullständig bild av hur folkmordet gått till. Bland annat 
följande: ‖Their passion för Turkifying the nation seemed to demand logically the extermination of all 
Christians, Greeks, Syrians and Armenians.‖ (Chapter 22, Sid 8). ‖The time had finally come to make 
Turkey exclusively the country of the Turks.‖ Samma sida. ‖The Armenians are not the only subject 
people in Turkey which have suffered from this policy of making Turkey exclusively the country f the 
Turks.‖  
‖The story, which I have told about the Armenians I could also tell, with certain modifications, about the 
Greeks and the Syrians.‖  
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Svenske journalisten Stefan Andersson har i översättning från franska till svenska i en resumé 
sammanfattat berättelsen från den till Frankrike under folkmordet flydde biskopen av Van, Mar Manna 
Augin. Berättelsen återfinns i den franska utgåvan ‖Syriens et Chaldéens 1914-1917, leurs martyres, 
leurs éesperances‖. I resumén, börjar biskopen av Van med att beskriva ungturkarnas bestialitet mot de 
kristna minoriteterna jämförd med ‖Röde Sultanens‖ Abdul-Hamid´s, för att sedan beskriva händelserna i 
Urmiah och Salmas-provinserna. 
Missionären, Jakob Künsler, rapporterade mars 1915 från Urfa hur man utplånade samtliga som ingick i 
bärarbataljonerna. Enligt Künsler skedde detta med kniv i syfte att spara ammunition. Enligt ytterligare 
rapporter från Künsler fortsatte dessa avrättningar i Urfa fram till augusti 1915.  
Tyske konsuln i Aleppo, nuvarande norra Syrien, Rössler, rapporterade hur man funnit tusentals 
människor med avskurna halsar ‖som lamm‖ vid vägkanterna i området mellan Urfa och Diyarbakir. 
Även denna rapport avsåg bärarbataljoner.  
Den svenske historieprofessorn, David Gaunt, har under en följd av år bedrivit källforskning vid 
Södertörns Högskola om händelserna i Ottomanska riket åren 1914-1923. 
David Gaunt har bland annat tagit fram och fått tillgång till dokument från Ottomanska rikets arkiv, som 
visar att inrikesministern Talat Pascha, krigsministern Enver Pascha och höga militärer varit direkt 
inblandade och ledande i folkmorden. Detta framgår av en massiv telegramtrafik under dessa år. Detta 
styrker även hur assyrier-kaldéer-syrianer deporterades, mördades eller lämnades att dö samt hur deras 
egendom konfiskerades i samband med detta.  
Pressmaterial i form av tidningsartiklar är mycket omfattande. Stödföreningar fanns i många länder, bl.a. 
The American Committee for Armenian and Syrian Relief. Dokumentsamlingar från tyska, engelska och 
franska arkivkällor har publicerats för att dokumentera folkmord på armenier. Alla dessa samlingar 
inkluderar en del dokument som berör assyrier-kaldéer-syrianer. Dessa trycktes därför att armenier 
omnämns i samma dokument. Det kan antas att det finns många fler dokument som berör assyrier-
kaldéer-syrianer i arkiven. Ringa forskning har ägnats assyrier-kaldéer-syrianer och de ottomanska 
folkmorden. Mest forskning har ägnats armenier. Det kan bero på att armenierna varit en mycket större 
folkgrupp och inkluderade en stor grupp intellektuella, däribland historiker. Dessutom hade Armenien 
intresse av att hålla frågan vid liv. Assyrier-kaldéer-syrianer hade ingen egen stat som stödde och kan 
stödja forskning.  
Några skrifter av översiktskaraktär har utgivits i Frankrike och Tyskland och sedan översatts till andra 
språk. En internationell konferens om folkmordet på assyrier-kaldéer-syrianer har ägt rum vid ett 
australiensiskt universitet. Bortsett från enstaka kyrkohistoriker och lingvister finns få forskare och inget 
forskningscentrum som ägnar sig åt assyrier-kaldéer-syrianer.  
 

Situationen i Turkiet 
 
Inrikesministern i Turkiet utfärdade sommaren 2001 ett dekret, som innebar att alla assyrier-kaldéer-
syrianer från Västeuropa som ville besöka sina förfäders byar i sydöstra Turkiet förbjöds att göra det. 
Många ungdomar som söker sin identitet och som på grund av kriget i sydöstra Turkiet under lång tid 
inte kunnat besöka sina hembyar, förbjöds att göra sådana besök. Efter internationella påtryckningar 
drogs dock förbudet tillbaka. Dåvarande premiärministern Bulent Acevit gav den 12 juni 2001 ett annat 
dekret som sa att alla assyrier-syrianer som vill återvända till sina byar är välkomna att göra det under 
statens garantier. 
Exemplet visar ändå hur utsatt den lilla assyrier-kaldéer-syrianer folkgruppen i Turkiet är, men också att 
påtryckningar hjälper.  
Anledningen till förbudet kunde möjligen vara att Turkiet inte ville visa förstörelse av det assyrier-kaldéer-
syrianer kulturarvet. Kyrkor och kloster, ett flertal över tusen år gamla, har veterligen konverterats till 
moskéer eller djurlador. Den turkiska regimen ville förmodligen hindra semesterfirare från att 
dokumentera hur landet behandlar sina byggnadsminnen. Kulturarvet från assyrier-kaldéer-syrianer har 
sin motsvarighet i hur Turkiet håller på att dränka oersättliga fornlämningar från antiken i gigantiska 
dammanläggningar i samma område. Kristdemokraterna har vid flera tillfällen påpekat att assyrier-
kaldéer-syrianer svåra situation måste upp på FN:s dagordning och att det assyrier-kaldéer-syrianer 
kulturarvet, som också är ett kristet kulturarv, måste bevaras till eftervärlden. Ett sätt att fånga FN:s och 
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världens uppmärksamhet på assyrier-kaldéer-syrianer situation kan vara att FN-organet Unesco på 
allvar tar sig an denna fråga. Genom att lyfta fram kulturarvet skulle också assyrier-kaldéer-syrianer 
situation hamna i strålkastarljuset.  
Eftersom vi har en sådan stor folkgrupp från det gamla Mesopotamien boende i Sverige och som nu är 
svenska medborgare så skulle det vara av stort intresse om Riksarkivet får i uppdrag att sammanställa 
svenskt arkivmaterial rörande folkmordet i det Osmanska Turkiet (Seyfo) på det assyriska – kaldéeiska - 
syrianska folkgruppen. Detta skulle kunna användas för vidare forskning. Det skulle också vara av 
väsentligt intresse om ett centrum för forskning om Mesopotamiens folkslag, historia och utveckling 
skapas och att centret även omfattar forskning om invandrare till Sverige från Mesopotamien. 
  
Stockholm den 27 oktober 2006 
 
Annelie Enochson  
 
Riksdagsledamot /Member of Parliament 
Kristdemokraterna i Göteborg/The Christian Democratic Party 
 
www.annelieenochson.blogspot.com,   www.annelie.kristdemokrat.se 

 

Martin Källstrand 

Politisk sekreterare / Political secretary:  

martin.kallstrand@riksdagen.se 

 

 
 

Turkiet flyr sin historia 
 
Medan förhandlingarna om medlemskap 
mellan EU och Turkiet håller på har det 
inträffat något som Turkiet inte alls vill 
kännas vid. Den 19 oktober 2006 kom 
nyheten om upptäckten av en massgrav i 
byn Dara, utanför Nusaybin. När man grävde 
gravar till några bybor som har avlidit hittade 
man en underjordisk grotta. Den kom 
sedermera att visa sig vara en massgrav.  
Den turkiska militären som kom till platsen 
gjorde sin undersökning och så fort man var 
klar med den försökte man lägga locket på 
och förbjuda all informationsspridning om 
det. Trots detta förbud rapporterade 
tidningen ‖Ülkede Özgür Gündem‖ den 19 oktober 2006 om denna upptäckt med bilder på massgraven.  
Turkiska myndigheter försökte med alla medel tysta ner detta. Men tidningen som publicerade nyheten 
grävde vidare och man kom i kontakt med professor David Gaunt vid Södertörns Högskola. David Gaunt 
har gjort djupgående forskning om Seyfo – folkmordet på assyrier/syrianer. Resultat av denna forskning 
är nu klar. Han har publicerat det i sin första bok om Seyfo. David Gaunt har i sin forskning använt sig av 
många olika källor men även Turkiska källor som bekräftar detta folkmord.  
 
Angående massgraven som hittades har David Gaunt följande teorier: 
  
1- Om de flesta kropparna är manliga, kan detta tyda på att det är assyrier/syrianer/kaldéer och armenier 

http://www.annelieenochson.blogspot.com/
http://www.annelie.kristdemokrat.se/
mailto:martin.kallstrand@riksdagen.se
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som samlades i Nusaybins fängelse den 13 juni 1915 och mördades den 15 juni 1915.  
 
2- Om kropparna visar sig vara mest kvinnor, då tillhör dessa kroppar med största sannolikhet katolska 
armenier, som föll offer i ett massmord 28 juni, 1915.  
 
3- Om kropparna är blandade av olika kön och ålder är det mycket troligt att det är assyrier/syrianer från 
Nusaybin. 
  
Förutom dessa teorier finns det andra möjliga svar på vilka som är begravda i massgraven.  
Gravplatsen ligger en bra bit från Nusaybin, men den ligger starx utanför byn Dara som var bebodd av 
assyrier/syrianer och armenier under Seyfo.  

Det mest troliga med tanke på massgravens plats är att dessa kroppar är resterna efter de 120 
assyriska/syrianska och 150 armeniska familjeöverhuvuden som samlades den 14 juni 1915 och 
mördades utanför byn.  

IHD, İnsan Hakları Derneği, en turkisk organisation för mänskliga rättigheter, har i ett öppet brev till 
inrikesministeriet krävt en utredning om massgravfyndet och svar på följande tre frågor: 

1- Fastställande om massgraven har med assyriernas/syrianernas och armeniernas deportationer under 
år 1915 att göra.  

2- Klargörande om kropparna tillhör assyrier/syrianer och armenier.  

3- För att klargöra detta måste en expertgrupp bestående av historiker, rättsmedicinska läkare och 
oberoende civila vetenskapsmän tillsättas. 

Det återstår att se hur myndigheterna i Turkiet hanterar detta. Kommer Turkiet att våga möta sin mörka 
historia? 

Stockholm, 2006-11-14 

Dikran Ego, dikran@esna.se 

 © EasternStar News Agency 

 
 

Assyrisk delegation 
besöker EU parlamentet 

  
På initiativ av den assyriska tidskriften Funoyo 
hölls ett möte i EU-parlamentet i Bryssel 
onsdagen den 29 november 2006. 
  
På inbjudan av Mechthild Rothe (SPD, Det 
sociala demokratiska partiet Tyskland) hade en 
officiell församling blivit utsedd, där andra 
medlemmar av Europaparlamentet deltog. 
Delegater i den blandade parlamentariska kommittén EU-Turkiet, liksom Cem Özdemir (De gröna, 
Tyskland), Vural Öger (SPD, Social demokratiska partiet Tyskland), Hannes Swoboda (SPÖ, Social 
demokratiska partiet Österrike) och Jan Marinus Wiersma (PVDA, arbetarpartiet Nederländerna), deltog 
också. 

mailto:dikran@esna.se
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Den assyriska delegationen representerades av Sait Demir (ZAVD, Alla assyriska föreningars i Tyskland 
och Europas centralfederation), Nicme Seven (AJM, Assyriska ungdomsfederationen i Central-Europa), 
Sabri Atman (Seyfo centret, Institut för folkmordstudier), Nuri Ayaz (Funoyo, Assyrisk tidskrift) och Kuryo 
Meytap (Funoyo, Assyrisk tidskrift). 
  
Under mottot EU-Turkiet och assyrierna diskuterades assyriernas läge både i diasporan och speciellt i 
Turkiet. Vid det här tillfället pekade församlingen ut de nuvarande förhållandena och reformprocessens 
sega fortskridande, vad gäller reformerna i samband Turkiets förhandlingar om EU tillträde. Attacker på 
assyrier under de senaste månaderna, rätten till ägande av privat egendom och andra svårigheter 
diskuterades också.  
 
Före det officiella mötet i EU-Parlamentet mötte delegationen också Christos Makridis, 
huvudadministratör på den Europeiska Kommissionens Turkiet-utvidgningskontor, för att prata om den 
av kommissionen tidigare publicerade rapporten och om assyriernas roll. Under den kommande veckan 
kommer han att besöka ett möte i Turkiet för att träffa turkiska ministrar och diskutera landets utveckling. 
Hans arbete fokuserar speciellt på förbättringen av mänskliga rättigheter, utbildning och säkerhet inom 
den turkiska republiken.   

 
© EasternStar News Agency 
 
 
 

 

Kommer Carl Bildt att förneka 
Förintelsen av judar också? 

  
Vilken tur att jag inte bor i Sverige! Rent intellektuellt bor jag i 
hela världen och kan därför jämföra den svenska 
trångsyntheten – som utrikesministern Carl Bildt – 
representerar i sin kontext med små isolerade delar av världen. 
Bildt som tills för någon dag sedan ville läxa upp den förre 
statssekreteraren Lars Danielsson (s) för att denne inte hade 
tillräckligt mycket moral. Danielsson ansågs inte passa in i 
moralens högborg, utrikesdepartementet (UD) där Bildt – likt en 
prins – numera härskar. När facket hotade att dra regeringen 

inför Arbetsdomstolen insåg hastigt moralens väktare att Danielsson återfunnit sin moral och han återfick 
därför sin titel som ambassadör. 
Hur står det till med Bildts egen moral? Ja, den är inte direkt fläckfri! Med ett innehav av optioner i 
Vostok Nafta har Bildt på bekostnad av många fattiga tillskansat sig 5 miljoner kronor i vinst när han i 
veckan avyttrade sitt innehav. Vostok Nafta´s huvudsakliga tillgångar består i aktier i den ryska 
gaskoncernen Gazprom som bär det direkta ansvaret för många människors elände och död. 
Moral min kära minister, det är en tänjbar formulering som du på ett motbjudande och respektlöst sätt 
missbrukar! 
  

Bakgrund  
Under det första världskrigets värsta krigsår vänder den för dåtiden toppmoderna Ottomanska armén, 
understödd av lokala kurdiska klaner, blickarna mot norra Mesopotamien med ett enda mål: att förinta 
det kristna Millet (Nation). Man ville hämnas förlusterna på Balkan och i Grekland. 
  
Under året 1915 kulminerar Folkmordet av den kristna nationen i norra Mesopotamien och förintelsen är 
ett faktum. Mer än 500 000 assyrier/syrianer mördas på de mest djuriska sätten människan skådat i 
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modern tid. De enorma egendomarna som mördarna tillskansat sig från offren vittnade om den iver som 
Folkmordet genomfördes på. 
År 1919 ställs en del av de ansvarig inför rätta. En del döms till döden och avrättas genom hängning. År 
1926 byter Turkiet fot och förnekar alltjämt år 2006 att detta folkmord någonsin inträffat! 
  

Interpellation i Sverige riksdag 
Den 13 december 2006 svarade moralens väktare Bildt på interpellationen 2006/07:85 om folkmordet i 
Ottomanska riket 1915. 
Förhoppningarna var högt ställda bland assyrier/syrianer i Sverige. Bakgrunden till detta var dels att 
Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt som oppositionsledare före valet den 17 september 2006 
bekräftat att Moderaterna tillsammans med Allians för Sverige skulle stödja ett erkännande av detta 
folkmord, dels att Bildt, mer är känd för att ha visat stöd för Haag-tribunalens arbete att ställa de 
ansvariga för övergreppen i det forna Jugoslavien till svars, nu även skulle kämpa för och uppmuntra 
Turkiet och övriga att erkänna detta folkmord. Många var vi som trodde att förnuftet och moralen skulle 
ta i överhand. Under interpellationen var Bildt ofta raljant och fräck i sina svar. Inte en enda gång tog 
Bildt ordet folkmord i sin mun. Det var som om han befann sig i ett läge av hypnos.  
Sveriges statsminister Reinfeldt har på en ljudinspelad intervju före valet den 17 september 2006 sagt 
följande. 
  
Frågan: ”Är ni [Moderaterna] för ett erkännande av Folkmordet – Seyfo?”  
 
Svar: ‖Ja, vi har tidigare skrivit på ett uttalande från utrikesutskottet och där uppmanas Turkiet att göra 
upp med sin historia och behandlingen av armenier och assyrier/syrianer. Vi står kvar vid det uttalandet‖ 
  

Detta uttalande (erkännande) finns inspelat på band! 

  
Det som före valet i Moderaternas värld var folkmord har bytts till en respektlös inställning med ‖tragedi‖ 
som benämning av Folkmordet av assyrier/syrianer under första världskriget. 
Vidare fick Bildt för sig att interpellationen för en stund handlade om allt annat än Folkmordet på 
assyrier/syrianer under första världskriget. Hans excesser kände inga gränser när han blandade ihop 
årtal och fakta. Hans utgångspunkt var följande; den ungturkiska regimen hade förlorat stora 
landområden med följd att en stor del av den turkiska nationen förföljts varvid det insinuerades att det 
som hände assyrier/syrianer 1915 var en i Bildts värld naturlig och automatisk konsekvens av de 
Ottomanska förlusterna på Balkan. 
  

Syftet med dessa smaklösa insinuationer vittnar om en total 
respektlöshet från Bildt. 
  
Bildt gjorde även ett tappert försök att försvara den ökända § 301 i den turkiska strafflagen. Här lyckades 
Bildt, eller rättare sagt tjänstemannen på UD som övat in Bildt inför denna interpellation, med 
konststycket att ställa sig till de ytterst få i den västerländska världen som försvarar denna paragraf. Utan 
något undantag vilar de västerländska demokratierna på en grundlagsskyddad yttrandefrihet vilket 
denna paragraf med råge har berövat den lilla skara som vågat trotsa det turkiska samhällets strängaste 
tabu: att öppet diskutera Folkmordet på assyrier/syrianer. 
 
Till Bildts okunskap kan följande tilläggas: Författaren Orhan Pamuk, Nobelpristagare i litteratur, har 
åtalats för att i en schweizisk tidning sagt ‖i detta land [Turkiet] mördades 1 miljon kristna… och ingen 
vågar tala om det‖. Hrant Dink, en journalist i Turkiet, har åtalats med stöd av § 301 i den turkiska 
strafflagen. Turkiets Högsta domstol skall i dagarna meddela dom i ärendet. Även två turkiska 
medborgare har – tillföljd av konvertering till kristendomen – åtalats med stöd av § 301 i den turkiska 
strafflagen.  

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2006/07:38#anf11
http://www.hujada.com/arkiv.asp?ID=143&PageID=2
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Carl Bildt, är du naiv eller bara okunnig? 
  
Avslutningsvis kommer så Bildt till ett område där inte ens de turkiska historierevisionisterna skulle 
använda sig av argumenteringen kring innehållet i de turkiska arkiven. Bildts okunskap är lika tydligt som 
fariseism han anför i argumenten. Om arkiven förfäktar Bildt att ‖det är skrivet på arabisk skrift på 
gammal turkiska och är inte organiserade det är inte så lätt att öppna sådana arkiv‖. 
 
Med stor förvåning ställs talmannen inför frågan om Bildt även är expert på de turkiska arkiv och även 
förtrogen med ottomansk turkiska. Kan han om möjligt veta att förintelsetelegrammen som skickades 
från Krigsministeriet i Konstantinopel är svårlästa? 
 
Till förtydligande och tilläggas till Bildts skeva verklighetsuppfattning är att det Ottomanska imperiet i 
början av 1900-talet hade en 600-årig tradition av ett mycket välutvecklat system underordnat ministeriet 
för arkiv och folkbokföring. Syfte var att effektivisera skatteförvaltningens arbete i imperiet. Inget land i 
Europa kunde vid denna tid uppvisa ett arkiv eller folkbokföringsregister jämförbart med det Ottomanska! 
  

Sammanfattning  
 
Interpellationen om Folkmordet på assyrier/syrianer och armenier mellan Hans Linde (v) och 
utrikesministern Carl Bildt (m) var en stor fars. 
  
Interpellationen skulle handla om 1) massgraven som för två månader sedan hittats utanför byn Dara i 
Turabdin, Turkiet och 2) Turkiets förhållningssätt i frågan samt 3) Sveriges roll att påverka Turkiet att 
undersöka massgraven. 
  
Bildt gjorde allt som står i hans makt att hålla sig på god fot med Turkiet. Bakgrund till detta är 
uteslutande ekonomiska! Sverige har mer och mer börjat agera som ‖Free raider‖ som åker snålskjuts 
på bekostnad av övriga EU länder ambitioner att förmå Turkiet till att agera i enlighet med gällande avtal 
och överenskommelser samt att respektera Köpenhamnskriterierna och att göra upp med sin historia 
innebärande att Turkiet skall erkänna historiska faktum såsom Folkmordet på assyrier/syrianer under 
första världskriget. 
  
Bildt hoppas genom denna revisionism vinna turkarnas gunst och vinna mer i handel med den turkiska 
regimen. Jag fasar för vad Bildt´s fantasi kan ta sig i uttryck nästa gång. En förnekelsekonferens av 
Förintelsen av judarna som mullorna i Iran arrangerar i dagarna?  
 
Det är skrämmande att se den oskickliga linje regeringen bestämt sig för efter valet 2006. Okunskapen 
om det turkiska förhållningssättet till Sverige kan sammanfattas med att det i dagarna visas en 
dokumentär i den turkiska statliga TV-kanalen. Där anklagar man Sverige för att ha begått ett folkmord 
på romer och samer! Sverige beskrivs som ett land där minoritet inte är trygga och att svenskar dagligen 
gör sig skyldiga till övergrepp av minoriteter. Man ska inte kasta sten i glashus! 
  
Jag glömde att säga; vilken tur att jag inte heller bor i Turkiet! Förmodligen hade jag med stöd av 
§ 301 i den turkiska strafflagen åtalats för innehållet i denna skrift. 
  
Stockholm den 14 december 2006 
 
Dikran Ego  dikran@esna.se 
  
© EasternStar News Agency 
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Fråga till Statsråd av Yilmaz Kerimo (s) 
 
Till utrikesminister Carl Bildt (m) 
 

Massgrav i Turkiet 
 
I byn Dara i sydöstra Turkiet hittades för cirka två månader sedan kvarlevor från en massgrav. 
Kvarlevorna tros vara rester från de assyrier/syrianer som mördades av turkiska soldater och lokala 
kurdiska klaner under folkmordet på assyrier/syrianer under första världskriget.  
Ledande politiker i Turkiet, främst premiärministern Recep Tayyip Erdogan har tidigare försäkrat 
omvärlden om att Turkiet inte har någonting att dölja. Trots att fyndet av denna massgrav är gjort är de 
turkiska politikerna, massmedia och andra delar av samhället handlingsförlamade och har inte velat 
diskutera upptäckten. Nu har det gått två månader och ännu har inga turkiska politiker velat ta i frågan 
om att massgraven bör analyseras. 
Flera assyriska organisationer i Sverige och andra lyft fram frågan till regeringsnivå i Sverige för att 
Sverige ska agera. Som respekt och upprättelse för de assyrier/syrianer som bor i Sverige och för 
demokratins skull bör Sverige agera för att en analys ska genomföras. 
 
2006-12-15 
 

Carl Bildt svarar Yilmaz Kerimo 
 
Yilmaz Kerimo har frågat mig vad jag avser göra för att påverka Turkiets ledande politiker att vilja ta tag i 
frågan om och diskutera fyndet av en massgrav i sydöstra Turkiet. 
Det finns ännu mycket få uppgifter om den massgrav Yilmaz Kerimo nämner. Vad gäller kvarlevorna i 
graven har svenska medier tidigare rapporterat att det kan röra sig om offer för fördrivningen av kristna 
minoriteter ur det osmanska imperiet 1915. Det rör sig hittills om obekräftade uppgifter. Det är viktigt att 
de turkiska myndigheterna hanterar saken på ett sätt som med tanke på den betydelse som fästs vid 
frågan om de kristna minoriteternas öde i samband med upplösningen av det osmanska riket möjliggör 
för forskare och rättsmedicinska experter att grundligt undersöka graven.    
 
Utan att föregripa resultatet av en sådan undersökning, har jag till företrädare för den turkiska regeringen 
understrukit vikten av att det internationella forskarsamfundet ges bästa möjliga förutsättningar för 
oberoende studier och diskussion om etniska och religiösa minoriteter vid upplösningen av det 
osmanska imperiet. 
 
Jag välkomnar att de turkiska myndigheterna förklarat att de osmanska arkiven är helt öppna. Det är bra 
om det internationella forskarsamfundet nu prövar källmaterialets faktiska tillgänglighet.  Oberoende 
historisk forskning och fri debatt är avgörande för att kasta ljus över de övergrepp som drabbade flera 
etniska och religiösa grupper i Anatolien vid tiden för det osmanska rikets upplösning. 
 
Perspektivet om ett framtida EU-medlemskap har starkt bidragit till den reformprocess Turkiet genomfört 
under senare år. Trots motstånd från vissa håll har reformerna också inneburit att utrymmet för debatt i 
det turkiska samhället väsentligen förbättrats. Det gäller också frågan om landets historia. Från 
regeringens sida har vi även av detta skäl anledning att fortsätta stödja Turkiets EU-process. 
 
Stockholm den 8 januari 2007  

Carl Bildt, utrikesminister 
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Demonstration mot Turkiet 
 
– Stoppa konfiskationerna av mark och 
landområden tillhörande 
 assyrier/kaldéer/syrianer! 
 
– Kyrkor som har omvandlats till moskéer skall 
lämnas tillbaka! 
 
– Stoppa terrorn mot kyrkor och prästerna! 
 
Dessa var några av utropen i demonstrationen vid 
mynttorget utanför riksdagshuset inne i Stockholm 
tisdagen den 9 maj 2006. Demonstrationen, som 
organiserades av ADS, ARS, ACSA, ADO och ADM, hölls i samband med besöket av turkiska 
parlamentets talman, Bülent Arinç, som kom till Sveriges riksdag för att tala om Turkiets utrikespolitik. En 
liten folksamling assyrier i alla åldrar följde sina hjärtan och protesterade mot kränkningarna av 
assyrierna som fortfarande pågår i Turkiet. Listan på Turkiets oförrätter gentemot det assyriska folket är 
många. Assyrier tog därför sin chans denna dag för att göra sig hörda. Förutom tal av organisatörerna 
under demonstrationens gång hölls även uppskattade tal av riksdagsledamöterna Per Landgren (kd), 

Cecilia Wikström (fp), Sten Lundström (v) och 
Margareta Viklund som är ordförande för SKA 
(Svenska Kommittén för Assyrier). 
 
Trots det få antalet närvarande blev demonstrationen 
lyckad, budskapet nådde fram vilket är det viktigaste – 
inte illa med tanke på den snabba organiseringen av 
demonstrationen. Flygblad delades dessutom ut till 
passerande riksdagsmän, som snabbt förstod vad det 
hela handlar om. 
 
Efter en dryg timme tog demonstrationen slut, och 
flertalet demonstranter gick in i riksdagen för att 
närvara vid debatten mellan Arinç och 
riksdagsledamöterna. Totalt frågades 4 frågor till den 

turkiske talmannen om Turkiet, varav 2 frågor handlade om det assyriska folket i Turkiet. Arinç respons 
var dock inte mer olik sina landsmäns som sitter vid makten, alltså samma gamla retorik som alltid. 
Flertalet riksdagsledamöter blev förvånade när de med egna öron fått höra turkars försvarstal om bl.a. 
det assyriska folkmordet som hände för ca 90 år sedan i osmanska riket. Många som innan tvekade på 
om det var ett folkmord eller inte hade slutat tvekat nu, efter att de fått bevittna denna officiella talesman 
för Turkiet. Många var dem som slöt upp ögonen och såg den sanna bilden av Turkiet nu, som är den 
ständigt förtryckande statsapparaten som kränker den assyriska minoriteten i landet genom att förneka 
att folkmordet har skett. 
 
Turkiet hade förberett sina försvarare i dem armeniska och kurdiska frågorna, men räknade inte med att 
assyrierna skulle protestera och föra sina krav i riksdagsdebatten. Sammanfattningsvis kan sägas att 
dagen var lyckad, men det slutar inte här. Assyriska organisationer får se upp och vara förberedda 
dagen Turkiet ställer fram en betald assyrier/syrian som å Turkiets vägnar försvarar den turkiska statens 
handlingar. 
 
Hanibal Romanos, Stockholm 

2007-01-18 
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 ܘܫܘܐܬ̈ܣܐ ܦܘܠܝܛܝ̈ܩܝܐܕܘܬܢܝܐ ̈ܪܡܚܘܕ̈ܪܐ ܠ
 ܘܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘܢܐܝܬ 

 
ܳܚܕܝܐ ܠܨ ܕܺܦܐܣܬ ܪܝܯ . ܒܧܐܝܘ݂ܬ ܥܘܕܥܕܐ ܕܪܝܯ ܭܧ̱ܰܐ ܐܬܘܪܬܝܐ ܚܕ ܦ݂ܝܪܨ: ܐ̈ܚܝܨ ܚܒ̈ܝܒܐ

  .ܭܧ̱ܰܐ ܒܬܝ݂݂ܟܐ ܠ݂ܟܘܢ ܕ݂ܝܡܧܐܬ݂ܝ ܘܠܠܟܗ ܥܤܐ ܐ݂ܬܘܪܝܐ ܩܘܪܝܝܐ ܕܒܠܟܠܿܗ ܒܬܬ݂ܝܐ ܓܘܦܐܬܝ݂ 
ܥܒܕ ̱ܗܘܐ ܒܙ̈ܒܧܐ ܩ̈ܕܣܐ ݂ܰ ܐ ̱ܗܘܐ ܣܨ ܥܪܬ݂ܝܨ ܘܚܕ ܕܐܕܪ ܘܣܐܩܨ ̱ܗܘܐ ܣܮܬ. ܙܘܝܛܐ ܗܐܢ ܕܣ

ܚܐ ܕܬܪܥܪܖ ܝܘ̈ܣܝܨ ܣܥܕܥܕ݂ܝܨ ̱ܗܘܘ ܠܗ ܐܒ̈ܗ݂ܬܢ ܒܛܧ݂ܝܞ̈ܘ݂ܬܐ . ܥܕܣܐ ܠܛܕ ܒܧ݂ܝܪܨ ݂ܰ ܣ
ܐ ݂ܰ ܐ ܘܩܒ̈ܝܪ ݂ܰ  .ܘܒܝܘܡ ܚܕ ܒܧ݂ܝܪܨ ܭܡܥ ̱ܗܘܐ ܥܘܕܥܕܐ ܠܟܧܐܬܝ݂ . ܣܮܛ̈ܡܧ

 
ܐ ݂ܰ ܚܐ ܕ݂ܟܝܬܐ ܠܟܗ ܒܞܡܧܐ  ܪܘܭܤܝܐ ܐܬ݂ܝܘ̱ܗܝ ̱ܗܘܐ ܠܠܟܗܘܢ ܒܧ̈ܝ ܐܘܣ ݂ܰ ܘܟܢ . ܒܤ

ܐܟ̈ܪܐ ܣܪܬܒ݂ܝܨ ̱ܗܘܘ . ܘܐ ܚܧܝܞ̈ܘ݂ܬܐ ܕܥ݂ܰܝܕ ̱ܗܘܐ ܕܦܥܒܕ ܒ݂ܓܘ ܭܧ̱ܰܐ ܚܕܬܐܰܝܗܱ ܣܛܘܐ ܗ̱ 
ܘܰܓܝܪܐ . ܘܬܓ̈ܪܐ ܣܪܬܚ݂ܝܨ ̱ܗܘܘ ܐܝܟܧܝܘ݂ܬܐ ܕܣܤܘܐܢ ܭܧ̱ܰܦܝܐ. ܩܘ̈ܟܝܐ ܕܝܡܗܘܢ ܠܤܡܟܐ

ܐ ݂ܰ ܘܒܝܘܣܐ ܐ̱ܚܳܬܝܐ ܶܣܙܰܕܰܝܜ ̱ܗܘܐ ܣܡܟܐ ܒܙܣܝ̈ܪ݂ܬܐ . ܦܧܫ ̱ܗܘܐ ܘܣܛܘܐ ܥܘܭܧܐ ܘܚܝܲ ܕܐ݂ܘܣ
ܘܐ݂ܝܪܬܗ ܠܤܡܟܐ ܕܐ݂ܬܘܪ ܟܕ ܳܪܶܣܝܨ ܠܟܠ̈ܝܲ  ܘܒܗܘܠܠ̈ܗܱ ܘܥܤܐ ܠܟܗ ܣܛܘܐ ̱ܗܘܐ ܚܘܒܗ

ܪܗ ܩܥܝܨ ̱ܗܘܘ ܳܚܶܝܐ ܣܡܟܐ ܠܥܡܤ݂ܝܨ ݂ܰ ܗ ܘܩܕܣܘ̱ܗܝ ܘܒ ݂ܰ  .ܕܘ̈ܪܕܐ ܥܢ ܣܬܟܒ
 

ܪ ܣܧܘܠܰܐ ܕܦ݂ܝܧܘܐ ܘܒܒܝܢ ܣܡܟ̈ܘ݂ܬܐ ܐ̱ܚ̈ܪܬܝܐ ܕܐ݂ܬܘ̈ܪܝܐ، ܕܗܐ  ݂ܰ ܦܨ݂ܝܛ݂ܝܧܨ ܝܘܣܧܐ ܕܣܨ ܒ
ܥܕܥܕ ܙܘܝܛܐ ܕܪ݂ܝܯ ܭܧ̱ܰܐ ܐܬܘܪܬܝܐ  ݂ܰ  .ܒܒܬܝܦܗܪܝܨ ܘܒܓܡܘܬܐܣܧܕܪ݂ܝܯ ܣ

ܪܒܲ ܒܥܝܧܨ ܣܨ ܭܘܠܞܧܘ݂ܬܐ ܕܝܡܨ ܕܬܘܪܟܝܐ ܕܬܘܕܐ ܒܙ̈ܕܩܐ ܐ̱ܦܮܧ̈ܝܐ ܒܧܘܪܩܐ ܗܐܢ ܣ
ܩܒܢ. ܘܣ̈ܪܕܘ݂ܬܦܝܐ ܘܠܮܧ̈ܝܐ ܘܦܘܠܝܞܝ̈ܪܝܐ ܕܥܤܐ ܩܘܪܝܝܐ ܐ݂ܬܘܪܝܐ ܒܐ݂ܘܚܕܐܢ ܕܬܘܪܟܝܐ

ܰ
 ܰܘܕܶܦܰܬ

. ܥܤܐ ܩܘܪܝܝܐ ܐ݂ܬܘܪܝܐ ܐܝܟ ܥܤܐ ܭܬܭܧܝܐ ܒܐ݂ܬܪܐ، ܒܙ̈ܕܩܐ ܭ̈ܘܝܐ ܐܝܟ ܠܟܧܯ ܕܱ ܦܘܪܭܨ
ܐ ݂ܰ ܟܘ̈ܪܕܬ݂ܝܐ ܕܦܒܥܘܢ ܭܘܒܪܧܐ ܥܢ  ܘܒܥܝܧܨ ܬܘܒ ܣܨ ܭܘܠܞܧܘ݂ܬܐ ܬܘܪܟܬܝܐ ܘܭ̈ܪܒ

ܩܘܪܚܧܐ ܘܓܘܦܛܐ ܕܥܒܕܘ ܗܘ ܕܒܗ ܐܘܒܕܘ ܬܝ݂ܝܬ ܣܨ ܦܡܓܘ݂ܬ ܣܡܝܘܐܢ ܕܥܤܐ ܐ݂ܬܘܪܝܐ 
 ݂ܰ  .9191ܩܘܪܝܝܐ ܭܧ

 
ܰ
ܶܦܟ݂ܝ ܣܘ̈ܠܟܧܐ ܕܥܤܐ ܕ݂ܝܡܨ ܠܠܳܤ̈ܰܪܝܗܘܢ ܗܘܳܒܶܥܝܧܨ ܬܘܒ ܣܨ ܭܘܠܞܧܘ݂ܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܕܬ

ܐ ܘ̈ܒܰܐ ܘܥ̈ܕ݂ܬܐ ܘܕܝ̈ܪ݂ܬܐ ܘܛܣܬ: ܶܭ̈ܪܳܭܧܝܐ ܕܐܝܟ ݂ܰ ܐ ܕܩܘܪܝܐ ܒܥܝܧܨ ܘܐܦ ܣܨ ܭܘܠܞܧܘܬ .ܐ̈ܪܥ
 . ܕܬܘܕܐ ܒܙܕ̈ܩܐ ܣ̈ܪܕܘܬܦܝܐ ܘܦܘܠܝܞܝ̈ܪܝܐ ܕܥܤܨ ܐܬܘܪܝܐ

 ̈ܪܕܘܬܦܝܐܐ ܣ̈ܪܒܐܚܬܬ݂ܝ ܒܮܥ ܚܘܝܕܐ ܐ݂ܬܘܪܝܐ ܕܩܘܝܕ ܣܪܬܒ݂ܝܧܨ ܬܘ̈ܕܬ̣ܝܐ ܠܒܧ̈ܬ݂ܝܐ ܠܛܘܕ
ܘܣܧ݂ܝܪ݂ܝܧܨ ܕܦܗܘܐ ܗܐܢ ܥܘܕܥܕܐ ܕܚܕ ܦ݂ܝܪܨ ܥܐܕܐ ܶܣܰܝܒܡܧܐ ܘܭܘܬܐ̈ܩܐ ܦܘܠܝܞܝ̈ܪܝܐ 

ܥܕܥܕ ܕܱ ܩܘܝܥ ܟܢ ܭܧܐ ܒܮܧܐ ݂ܰ ܦܝܐ ܕܦ ݂ܰ   .ܐ݂ܘܣ
 :ܡܠ̈ܤܐ ܘܐܝܪ̈ܪܐܭ

.ܪܝܮܧܐ ܭܤܥܘܢ ܒܬ ܣܥܧܐ: ܚܘܝܕܐ ܐ݂ܬܘܪܝܐ ܒܪܘܝܕ  
Sweden 2006 04 01 
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