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Ordförande har ordet...

Fantastiskt på flera sätt
- Ännu ett år passerat 
- Ännu en verksamhetsberättelse producerad.

För i år har vi i styrelsen valt att ändra lite grann på föreningens verksamhetsberättelse, den är i färre 
antal sidor samtidigt som vi satsat lite mer på utformningen. 

Förhoppningsvis blir den också roligare att bläddra igenom när ni läser om alla de fantastiska aktivi-
teter som föreningen åstadkommit under året. Fantastiska är de och lika fantastiska är alla medlem-
mar som alltid ställer upp för föreningen. Medlemmar som är engagerade, initiativrika och vill driva 
föreningen framåt.

Framåt går det och mer utvecklande blir aktiviteterna, men allt detta sker inte av sig självt, Assyrien 
Kulturcenters buss åker inte av sig självt. Bussen har förare som ser till att vi alltid håller oss på rätt 
sida om vägen och tar oss framåt. Den här bussens förare är inga andra än föreningens kansli med 
personal och alla de som deltar på presidiemötena. Och givetvis alla medlemmar på passagerarplat-
serna som njuter av den fantastiska färden. Och något som är säkert är att bussen har många mil kvar 
innan den når sitt mål. 

Ett stort tack till er alla engagerade medlemmar, föreningens personal och samarbetsorganisationer 
för ett fantastiskt fint år. Önskar er samtidigt en fortsatt trevlig läsning av alla de fantastiska verksam-
heter som föreningen genomfört.

Många fantastiska ord blev det, men vad är inte en fantastisk förening som Assyrien Kulturcenter i 
Botkyrka värd? Med utsikt över ett minst lika fantastiskt år 2009 från AKC bussen.

 !Ninos Poli
Ordförande
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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

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

Kvinno
sekionen

Årsmöte

Styrelsen

Ungdoms
sekionen

Årsmöte

Styrelsen

Årsmöte

Styrelsen

Presidiet

Kansliet

Personal

Idrotts
Verksamhet

Herrlaget
Årsmöte
Styrelsen

Dam
Basket

Sektioner
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Under AKC´s årsmöte var det ca 60 personer som närvarade.

Årsmöte
AKC höll sitt årsmötet den 9 mars 2008. På inbjudan av styrelsen öppnades mötet av assyriske musikern 
Mousa Elias genom att spela tre låtar som uppskattades av åhörarna. Nära 60 personer var närvarande

Årsmötesfunktionärer: 

Ordförande:  Feyyaz Kerimo

Protokollförare: George Baryawno

Protokolljusterare:  Aziz Poli

Tillika rösträknare: Dita Kleman, Bethnahrin Hawsho
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Representanter från ARS (Rachel Hadodo), AKF (Behiye Poli), AUF (Mano Barmano) var närva-
rande. Rachel Hadodo - ARS ordförande fick hålla ett kort tal där hon betonade vikten av förening-
arnas existens, kvinnornas roll inom föreningarna.Hon berömde också AKC för att vara en förebild 
för många föreningar. 

Feyyaz Kerimo höll ett kort tal med anledning av firandet av internationella Kvinnodagen och be-
tonade kvinnans roll i ut-
vecklingen av föreningarnas 
verksamhet.

- Årsmötet beviljade 
ansvarsfrihet till gamla sty-
relsen på förslag av reviso-
rer.

- Årsmötet behandlade och 
godkändes  två förslag: 

1- Brev till medlemmar som 
inte betalar medlemsavgif-
ten

2- Att mandatperioden för 
den nya styrelsen blir två år 
under förutsättning att ARS 
beviljar dispens.

7 8

Feyyaz Kerimo höll ett kort tal med anledning av firandet av internationella  Kvin-
nodagen under mötet.

Rachel Hadodo som är ARS ord-
förande höll ett korttal under 
mötet.
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Ny styrelse:

Av årsmötet valda nya sty-
relsen – efter sitt konstitu-
erande består av följade:

Ninos Poli, ordförande
Bethnahrin Hawsho, v. 
ordförande
Afram Yakoub, sekreterare
Melissa Hawsho, v. sekre-
terare
Aziz Poli, kassör
Sabo Saldamli, v. kassör til-
lika bufé ansvarig
Dita Kleman, ledamot
Fehime Poli, kvinnosektion
Eva Hawsho, -:-
Therese Poli, ungdomssektion

Styrelsen har den 5 juni 2008, av ARS fått dispens för två års mandatperiod.

Val av revisorer:
Årsmötet valde Ninos Garis, Behiye Poli som ordinarie revisorer och Feyyaz Kerimo som suppleant.

Nya styrelsen: fr.v Afram Yakoub, Sabo Saldamli, Aziz Poli, Ninos Poli. L.u Dita Poli, 
Melissa Hawsho, Bethnahrin Hawsho

Så här kan mötena gå till på 
AKC. Det är alltid intressanta 
frågor och diskussioner under 
mötena.
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Val av valkommitté:
Årsmötet valde Lydia Eskander, Yildiz kerimo och Sargon Hawsho att ingå i valberedningen.

Styrelsemöten: 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 8 protokollförda sammanträden.

Måndagsträffar – presidiemöten:
Föreningen har under år 2008 haft 41 presidiemöten. Dessa möten fortsätter att vara föreningens 
drivande motor där medlemmarna har rätt att uttrycka sina åsikter och vara med vid planering av 
verksamheten.

Personal: 
Omsättningen har varit 7 personer varav två är på halvtid. Samtliga anställda är med lönebidrag där 
föreningen får 80-90% av lönen betald från staten.

Medlemsantal: 
År 2007 var det 502 medlemmar.
År 2008 var det 521 medlemmar varav 274 män och 247 kvinnor. 

Antal sammankomster under 2008:
Total sammankomster utan åldersgräns:    1 900 st.
Total deltagarbesök utan åldersgräns:   20 000 pers.
Total deltagarbesök  åldrarna 3-18 år:  12 000 pers.  
Sammankomster för åldrarna 3-18 år:     1 400 st. 
Sammankomster för åldrarna över 19 år:      1 600 st.

Beräkningarna är gjorda på ett ungefär som är baserade på mötesanteckningar, protokoll, rapporte-
ringar och övriga dokumentations handlingar.

Årlig obligatoriska Dialogträffen med Botkyrka politiker
Föreningar som får över 75 000 kr. i föreningsbidrag är skyldiga att träffa Botkyrka politiker under 
hösten för att informera om hur verksamheten varit och vad har man för planering inför kommande 
året. Mötet skall utgöra underlag för politikernas bedömning för nästa års föreningsbidrag.

Den 28 oktober 2008 tillkallades AKC till en dialogträff. Från AKC deltog Aziz Poli, Dita Kleman, 
Yildiz Kerimo och George Baryawno. 

AKC representanter informerade under mötet om föreningens hittillsvarande verksamhet som omfat-
tade såväl barn, ungdomar som vuxna. Att styrelsen har stora ambitioner att utöka sin verksamhet i 
synnerhet för barn och ungdomar i de kommande åren. Mötet ansågs vara mycket givande.

Samma bidrag som förra året till AKC
Enligt beslut under december 2008, har Botkyrka Kommun beviljat AKC 220.000 kr. som förenings-
bidrag för år 2009. De senaste åren har AKC beviljats bidrag enligt följande:
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År 2005= 150.000 kr.   
År 2006= 170.000 kr.   
År 2007= 220.000 kr. 
År 2008= 220.000 kr. 
År 2009= 220.000 kr.

Enligt uttalandet som gjordes av en representant från kommunen, AKC är den förening som förtjä-
nar tillökning av föreningsbidrag, men p.g.a. kommunens begränsade ekonomiska resurser får AKC 
samma bidrag som förra året. Tilläggas bör, att det är många föreningar i kommunen som har fått 
minskning i föreningsbidraget för år 2009.

AKC – Utvecklingsfond - Välgörenhetsverksamhet
Fonden är bildat under föreningens årsmöte - mars 2007. Syftet med fonden är:
- att stödja olika projekt som syftar till att utveckla den assyriska kultur och språket.
- att stödja de organisationer som arbetar för det assyriska folket samt för erkännandet av folkmordet 
på Assyrier - SEYFO

Fondens viktiga inkomstkällor är; 10% av till AKC betalda medlemsavgift, 5% av beviljade projekt-
bidrag, insamlingar från deltagarna i Dagcenterverksamheten Dawmo och övriga frivilliga bidrag.
Ur fondens konto har föreningen betalt stöd och bidrag enligt följande:

Datum:   Organisation/plats:     Summa:
2008-01-21   Dr. Meleks Hemlandsfond          500 kr.
2008-01-26   Seyfo Center, Sabri Atman    5.000 kr.
2008-02-13   Fuat Deniz Minnesfond    2.000 kr.
2008-03-20   Assyrian Aid Society     2.000 kr.
2008-04-11   Assyriska FF i Södertälje    5.000 kr.
2008-04-16   Seyfo Center, Sabri Atman    1.033 kr.
2008-05-31   stöd till ass. Flykt. i Jordanien via S. Hatune   3.000 kr.
2008-08-12   Deirulzafaran klostret i Turkiet   1.000 kr.
2008-08-18   SKA       1.000 kr.
2008-10-02   Assyrian Council of Europé                              10.000 kr.
2008-10-15   Ungdomar från Georgien, Armenien. Tyskland 1.320 kr.
2008-10-20   Assyriska FF i Södertälje    6.615 kr.
2008     Assyrier Utan Gränser    3.150 kr.

Totalt:                                              41 618 kr. 

AKC utvecklingsfond:  bg. nr. 5680-2085,  pg. nr. 30 94 57-0 
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Starkt stöd från AKC till assyrisk lobby 
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har en lång historia av att stödja olika projekt som syftar till att 
förbättra assyriernas situation i Mellanöstern. När lobby-organet Assyria Council of Europe (ACE) 
bildades år 2007 var det därför en självklarhet för AKC att ge sitt stöd. Föreningen har hittills skänkt 
20 000 kronor, upplåtit ett av sina kontonummer för att underlätta insamling till ACE och öppnat sina 
portar för tre föreläsningar av lobby-organisationen. Stödet tycks snarare öka än minska. 

Ingen annan assyrisk förening i Sverige har bistått Assyria Council of Europe i samma utsträckning 
som AKC. Styrelsen och medlemmarna är oerhört glada och stolta över att assyrierna i Europa har 
tagit steget att lobba mot EU institutionerna för att påverka situationen i Mellanöstern till det bättre. 

AKC medlemmen och före detta ordföranden, Afram Yakoub, har varit engagerad i etableringen av 
ACE sedan början. 

"Det är väldigt positivt att AKC har valt att stödja det assyriska lobby-projektet i EU. Mer än någon 
annan assyrisk förening i Sverige har AKC visat sitt stöd och tro på detta långsiktiga projekt", säger 
Afram Yakoub. 

11
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AKC- Aktiviteter 2008
Sabri Atman från Seyfo Center
2008-01-26, Sabri Atman från Seyfo Center har inbjudits till AKC. Han informerade om centrets 
verksamhet, kontakter med högtuppsatta personer, olika instanser, de positiva förutsättningar för er-
kännande av Seyfo. Han visade även bilder från olika möten, konferenser, kontakter m.m. 

I samråd med personer från AKC styrelsen och Aziz Poli som revisor, bidrog centret med 5000 kr. 

Hanna Al Haeks utställning
2008-02-09, Aziz o. Simon Poli besökte Hanna Al Haeks utställning i Södertälje. På uppdrag av sty-
relsen köptes en tavla för 3500 kr. 

Möte för Assyriska Kulturhuset  i Södertälje
2008-02-9, Förvaltningskommittén för Assyriska Kulturhuset i Södertälje inbjöd bl.a. AKC till ett 
informationsmöte i Södertälje. Ashur K. och George B. deltog i mötet. George B. fick av mötet i 
uppdrag att verka som medlare p.g.a. meningsskiljaktigheter mellan förvaltningskommittén och Sö-
dertäljeföreningens styrelse.

Sabri Atman från Seyfo Center visade vad man jobbade med där. 
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Edessaskolan Tackar AKC
2008-02-13, Tackbrev från Edessaskolan för AKC:s vilja att hjälpa 
skolan med lokal problemet för startande av friskolan för Assyrier i 
Botkyrka. Skolan har skaffat sig lokaler och kommer under våren att 
bjuda föreningarna till informationsmöte för att berätta om den nya 
skolan.

 

Assyrier utan Gränser tackar AKC
2008-02-20, Tackbrev från Assyrier Utan Gränser för autogiromedgi-
vande. AKC hade vid förra mötet beslutat att bidra med 350 kr varje 
månad.

13
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Assyrian Aid Society tackar AKC
2008-02-13, Tackbred från Assyrian Aid Society för de 2000 kr. som AKC hade bidragit 
med förra året 27 december 2007.
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Fader Butrus Shushe gästade hos AKC
2008-02-28, Fader Butrus Ögunc Shushe besökte AKC för information och diskussion om kyrkans 
situation. Över 40 personer var närvarande.

AUF Årsmöte
2008-03-01, Bethnahrin Hawsho, Melissa  Hawsho och Sara Poli representerade AKC vid AUF års-
möte i Södertälje.

Invigningen av ABF nya lokaler
2008-03-14, invigning av ABF nya lokaler i Hallunda. AKC representerades av flera medlemmar (Yil-
diz, Fehime, Terzo, Pervin) genom att närvara vid invigningen. En korg med olika assyriska kost ut-
lämnades till ABF som present vilket uppskattades ganska mycket.

Möte för Assyriska Kulturhuset i södertälje
2008-03-16, Lokalkommittén för Assyriska Kulturhuset i Södertälje inbjöd långivarna till ett möte. 
AKC representerades av George Baryawno och Ashur Kerimo. Mötet utsåg bl.a. George B. att medla 
mellan kommittén och styrelsen för Assyriska Föreningen i Södertälje.

Fader Butrus Ögunc Shushe hade intressanta tankar som aktiverade våra närvarande till aktiva diskussioner.
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Firandet av Hana 
Hana kritho  
2008-03-09, AKC firade tradi-
tionen Hana Hana Kritho strax 
efter avslutningen av årsmötet. 
Vid inledningen berättade Aziz 
Hawsho vad denna tradition 
innebär.

Aziz Hawsho berättar om historien samt traditionerna kring ”Hano Kritho

Vi fick en underbar föreställning och härlig dans av våra Assyriska kvinnor i föreningen.
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SKA årsmöte
2008-03-16, Svenska kommittén för Assyrier - SKA höll sitt årsmöte hos AKC. Från AKC valdes 
Afram Yakoub som v. ordförande,  Aziz Poli till valberedningen.

Informationsmöte hos Edessaskolan
2008-03-16, Edessaskolan  inbjöd bl.a. AKC till ett informationsmöte om startandet av ”den kristna 
friskolan i Botkyrka”. Från AKC deltog Murat Poli. Man fick information om skolans nya lokaler i 
Slagsta och att skolan kommer att starta under augusti 2008. 

Hittills hade endast 15 elever anmält sig, men skolan behöver flera elever för att kunna bedriva den 
åsyftade verksamheten. I början kommer skolan att bedriva förskola och årskurs 1 klasser.

Ansökan om dispens hos ARS
2008-03-17, Ansökan om dispens hos ARS för AKC styrelsens mandatperiod blir två år har skickats 
till ARS.

Bidrag till Assyrian Aid Society
2008-03-20, på förslag från presidiet betalades ut 2000 kr. till Assyrian Aid Society för bidrag till as-
syriska flyktingar i Irak. Bidraget betaldes av AKC utvecklingsfondens konto.

Svenska kommittén för Assyrier (SKA) hade sitt möte hos AKC.
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ABF – föreläsning om Seyfo
2008-03-26, ABF arrangerade föreläsning 
om Seyfo i Folkets Hus Hallunda. Föreläsa-
ren var Sabri Atman. Flera medlemmar från 
AKC närvarade sig vid föreläsningen. 

Efter tillställningen samlades ca. 15 personer 
hos AKC och diskuterade föreläsningen. 

I samband med detta, i samråd med Ung-
domssektionen inbjöds Sabri Atman att hål-
la en liknande föreläsning, kombinerad med 
filmvisning för AKC ungdomar onsdagen 
den 9 april kl. 19.00. 

Kha b´Nison firades hos AKC 
2008-03-29, Kha Bnison firades som plane-
rad i AKC lokaler. Över 80 personer – i alla 
åldrar deltog i firandet. Programmet innehöll 
levande musik (Alexandra Mousa), dikter 
(Nahrin Hawsho, Mickael Dawoud), folk-
danser, teatersketch.  

Bethnahrin Hawsho höll ett 
fint tal under Kha b´Nison.
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Våra härliga barn och ungdomar från AKC visade upp olika Assyriska danser.

Ja, vad skulle vi göra utan dessa extradonära Assyriska kvinnor? Här höll de en liten föreställning.
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ARS styrelsemöte hos AKC
2008-03-30, ARS hött sitt styrelsemöte hos AKC. 
Efter mötet fick några medlemmar från AKC ställa 
frågor till styrelsen.

AUDS årsmöte
2008-03-30, AUDS höll sitt ordinarie årsmöte hos 
Assyriska Kulturföreningen i Norsborg. AKC re-
presenterades av Nahrin Hawsho, Sara Poli och 
Hazme Dag. Hazme är vald till AUDS styrelsen

Dr. Meleks Hemlandsfond – års-
möte med musikafton
2008-03-30, Dr. Meleks Hemlandsfond höll sitt 
årsmöte och därefter Prosa o. musikafton. Under 
kvällen tilldelades årets pris till Nuri Kino. Fehi-
me Poli representerade AKC under årsmötet.

Demonstration mot turkiske pre-
miärminister
2008-04-02, ARS och flera andra organisationer 
arrangerade en manifestation – demonstration mot 
Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan i 
mynttorget i Stockholm. Syftet är att kräva av Er-
dogan erkännandet av Seyfo. Flera AKC medlem-
mar deltog i manifestationen. 

ARS årsmöte i Norrköping
2008-04-05, ARS höll sitt ordinarie informa-
tiva årsmötet i Norrköping. AKC representera-
des av Aziz Poli o. George Baryawno.

Professor Ahmet Tasgin besök-
te AKC
2008-04-06, Professor dr. Ahmet Tasgin från 
Diyarbekir universität besökte AKC. Under 
besöket informerade om sin framtida projekt 
som är riktade för assyrierna i Turkiet och i 
Världen. AKC delade resekostnaderna (2500 
kr.) med Alevitiska föreningen som arrangera-
de hans resa till Sverige. 

Dr. Ahmet Tasgin är en av de författare som 
skrev en seriebok i fyra delar om assyriernas 
historia. (Suryaniler ve Suryanilik)

Det här är tredje gången han besökte AKC. Det 
är alltid intressant att diskutera med honom om 
det assyriska folkets utsatta lägen i bl.a. Tur-
kiet.

Professor Ahmet Tasgin hade många intressanta diskussioner om det assyriska folkets 
utsatta lägen.
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Sabri Atman från Seyfo Center hos AKC
2008-04-09, Sabri Atman från Seyfo Center gästades hos AKC där han informerade om sin verksam-
het. Över 50 personer närvarade. I samband med detta bidrog AKC 1033 kr. till Seyfo Centret.

Syster Khatune besökte AKC
2008-04-14, Sister Khatune, assyrisk nunna som har vigt sitt liv åt att hjälpa sitt folk har varit hos 
AKC och berättat om sin verksamhet. Det var över 50 personer som närvarade och lyssnade med stort 
intresse. AKC gav 3000 kr. till Syster Khatune som bidrag till hennes hjälpfond.

Sister Khatune besökte AKC och berättade om sin verksamhet.
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Sabri Atman från Seyfo Center besökte AKC och informerade de närvarade om sin 
verksamhet
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ARS projekt – familjehem för ungdomar
2008-04-14, Fehmi Barkarmo från ARS informerade vid presidiemötet hos AKC om projektet ”Fa-
miljehem för ungdomar” 

AUG höll sitt årsmöte hos AKC
2008-04-19, Assyrier Utan Gränser (AUG) höll sitt årsmöte hos AKC. Ninos o. Fehime Poli repre-
senterade AKC

Fehmi Barkarmo från ARS informerade om projektet ”familjehem för ungdomar”

Assyrier utan gränser (AUG) höll sitt årsmöte hos AKC.
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ADR – 29 års jubileum
2008-04-20, Assyriska Demokratiska Rörelsen 
- ADR inbjöd AKC att närvara vid organisatio-
nens 29:e  års  jubileum. Aziz Poli represente-
rade AKC genom att närvara vid jubileum och 
lämnade ett brev från AKC där man lyckönskar 
ADR i sitt arbete för det assyriska folket.

ABF årsmöte
2008-04-23, ABF Botkyrka –Salem höll sitt års-
möte i Folkets Hus Hallunda. Yildiz Kerimo, 
Murat Poli representerade AKC under mötet.

Manifestation för Seyfo
2008-04-24, Manifestation till minnet av folk-
mordet, på mynttorget. Arrangerades av  ARS o. 
Armeniska riksförbundet. Flera medlemmar från 
AKC deltog vid manifestationen.

Valborg på assyriskt vis
2008-04-30, AKC firade Valborg i form av grill-
party till sina medlemmar. Intresset var stort. 
Över 50 personer var närvarande. Kvällen avslu-
tades med att ungdomarna såg Championligeu 
matchen.

AKC medverkade i AKF projekt
2008-05-01, AKC medverkade 
i Assyriska Kvinnoförbundet i 
Sverige (AKF) projekt där man 
filmade assyriska folkdanser 
under en hel dag. Under led-
ning av Nahrin Hawsho med-
verkade AKC dansgrupp där 
inspelningen gjordes hos AKC 
lokaler. AKC stod för serve-
ring av frukost, lunch, fika och 
frukt hela dagen. 

AUDS veckslutskurs
2-4 maj 2008, AUDS arrangerade veckslutskurs 
om Historia då och nu på Kärsön. Från AKC 
stod Afram Yakoub som föreläsare, och en per-
son (Sharbel Yakob) deltog i kursen.

ARS 30 års jubileum
2008-05-11, Planeringsmöte för firandet av ARS 
30 årsjubileum. Från AKC deltog Aziz Poli,  Be-
sim Aydin, George Baryawno.

Kommunalutbildning för barn-
verksamhet
2008-05-12, Kommunen arrangerade Utbild-
ning i policyarbete för barnverksamhet. Från 
AKC deltog Theres o. enkido Poli, Josef Kopar. 
Diplom för utbildningen har erhållits från Kom-
munen.

Prof. Khouri Emanuel Aydin gäs-
tar hos AKC
2008-05-22, Prof. Khouri Emanuel Aydin från 
Österrike besökte Assyrien Kulturcenter i Bot-
kyrka (AKC) under sitt besök den 22 maj till 
Sverige. Han informerade om olika frågor med 
efterföljande frågeställning och diskussion. 

Khouri Emanuel Aydin besökte AKC 
och informerade om olika frågor.
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Kulturarrangemang i Hågelby
2008-05-24, AKC deltog i K.UNG i det gröna – kulturarrangemang i Hågelby arrangerat av Bot-
kyrka kommun. AKC bidrog med teatersketch.

Årsmöte – Idéburna organisationer
2008-05-29, Idéburna organisationer i Botkyrka höll sitt första Årsmöte i Folkets Hus Hallunda.  
Josef Kopar representerade AKC. George Baryawno valdes till styrelseledamot. 

Dispens från ARS
2008-06-05, ARS har beviljat AKC 
dispens för föreningens styrelse att 
sitta på en mandatperiod av två år.

Ninos Warda fån ACE 
besökte AKC
2008-06-08, Ninos Warda från As-
syrian Council of Europé - ACE 
vars säte är i Belgien, höll informa-
tion om organisationens verksam-
het, lobby för assyriernas rättigheter 
i Irak. Över 40 personer var närva-
rande..

Under kulturdagen i Hågelby deltog våra assyriska barn från AKC i en teatersketch.
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Ninos Warda från Assyrian Council of Europe (ACE) besökte AKC 
och iformerade om verksamheten.



Möte för utvecklingen 
av Botkyrkadagen
2008-06-09, möte arrangerad av 
ABF och Socialdemokraterna i Hal-
lunda Folkets hus för att diskutera 
hur man kan utveckla Botkyrkada-
gen. AKC representerades av Aziz 
Poli och Josef Kopar.

 Anhörigstöd
2008-06-12, Dialogmöte om an-
hörigstöd arrangerad av Botkyrka 
kommun för att informera och dis-
kutera om huruvida man kan ut-
veckla anhörigstödet för de som 
hjälper och vårdar närstående äldre. 
Från AKC deltog Ashur Kerimo och 
George Baryawno.

Betil Bengtsson föreläste om Seyfo
2008-06-26, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) inbjöd Bertil Bengtsson - som är Flyktingpas-
tor och författare till boken ”Svärdets år - om folkmordet på de kristna i Turkiet 1894 -1922” - att 
hålla information om sina kunskaper om Folkmordet på assyrier i Turkiet 1915. 

Under föreläsningen närvarade bl.a. Sabri Atman och några representanter från Seyfo Center styrel-
sen i Sverige.

Det var många av AKC’s medlemmar som närvarade.
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Bertil Bengtsson, författare till boken ””svärdets år” besökte AKC och hade föreläsning
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Martyrernas Dag i Assyriska 
Kulturhuset i Södertälje
2008-08-08, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 
- i samarbete med Assyriska Föreningen i Sö-
dertälje, Assyriska Kulturföreningen i Nors-
borg och Assur föreningen i Fittja arrangerade 
Martyrernas Dag för de assyrier som föll offer 
och brutalt mördats av de chauvenistiska tur-
kar, kurder och araber under olika tidsperioder.
Sång, dikter och tal innehöll programmet. 

Samarbetsmöte med AKFN
2008-08-18, möte hos AKC med representanter 
från Assyriska föreningen i Norsborg. Disku-
terade samarbetsfrågor och Seyfo monument i 
Botkyrka.

AAS tackar AKC med diplom
2008-08-24, tackbrev med diplom från Assyrian 
Aid Society för det bidrag som AKC hade bi-
dragit organisationen för att hjälpa de utsatta as-
syrierna i Irak. December ifjol hade AKC bidragit 
med 2000 kr.

Samarbete om Seyfomonument
2008-09-02, Aziz Poli representerade AKC i ett 
möte med Assurföreningen. Samarbetsfrågor och 
Seyfo monument i Borkyrka diskuterades. Även 
Assyriska föreningen i Norsborg var närvarande.

Afram Yakoub informerar om as-
syrierna i Norra irak
2008-09-06, Afram Yakoub hade varit i Norra 
Irak och bevittnade assyriernas utsatta läge. Han 
berättade om sanningen om kurdernas försök att 
genom olika metoder diskriminera assyrierna i 
syfte att få de lämna Irak.



Botkyrkadagen
2008-09-07, Botkyrkadagen arrangerat 
av ABF och socialdemokraterna i Bot-
kyrka. AKC deltog med informations-
bord och visade några folkdanser.

Symposium för assyriska 
språket
2008-09-11, inbjudan från Dr. Shabo 
Talay till 4th Symposium ”Suryoye 
l-Suryoye som hölls den 3-5 oktober 
2008. Efter att ha diskuterat på presi-
diemötet beslutades att tacka nej till 
inbjudan via e-mail den 16/9 p.g.a. två 
skäl; att inbjudan har kommit sent (den 
11/9) sista anmälningsdagen är 15/9. 

Den andra är att man begränsar användandet av benämningen till endast Suryoye under Symposiu-
met. Just detta anses av AKC att den strider mot friheten att uttala sig då ena punkten i dagordningen 
handlar om identitet i diasporan.

Solna Festivalen
2008-09-06, AKC dansgrupp visade några danser under Solna festivalen. Gebro Kurt var närvarande 
och fick presentera AKC dansgruppen.

Under Solna festivalen visades AKC dansgrupp några Assyriska danser 
för åsåkdarna.

Under Botkyrka dagens visades AKC dansgrupp några Assyriska danser för de närvarande.
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Dr. Yusuf Guney gästade hos AKC
2008-09-13, psykologen Yusuf Guney från Öster-
rike gästade hos AKC. Över 30 personer närvarade. 
Olika frågor om assyrierna i diasporan har disku-
terats.

Dialogforum
2008-09-18, Aziz P. och josef K. från AKC deltog i 
Dialogforum mötet i Musikhuset i Kärsby

Utbildning i första hjälpen
2008-09-20, Josef Kopar deltog i en heldags utbild-
ning i första hjälpen arrangerat av Botkyrka kom-
mun

Utvärdering om Botkyrkadagen
2008-09-25, Utvärderingsmöte hos ABF för Bot-
kyrkadagen. Från AKC deltog Aziz Poli och Josef 
Kopar.

Möte för Seyfomonument
2008-09-30, Möte med socialdemokraterna i Bot-
kyrka ang. Seyfo monument. Från AKC deltog Ge-
orge Baryawno, Assur Föreningen Dinkha Elia och 
Ass. K. Föreningen i Norsborg Fehmi Barkarmo. 
Från Soc. Jens Sjöström och Mikael Elias.

Psykologen Dr. Yusuf Guney be-
sökte AKC och diskuterade till-
sammans med de närvarande om 
olika frågor som berör oss Assy-
rier

Möte för Assyriernas situation i 
Mousul
2008-10-20, möte assyriska organisationer för 
att diskutera situationen för assyrierna i Mou-
sul. Mötet ägde rum hos Assurföreningen i 
Fittja, AKC representerades av Simon Poli.

Botkyrka – Rättvisemärkt kom-
mun
2008-10-21, Yildiz Kerimo och Josef Kopar 
från AKC deltog i ett informationsmöte för att 
diskutera motion om  att göra Botkyrka Kom-
mun till Fairtrade city (Rättvismärkt kommun)

Rättvisemärkt kommun
2008-10-21, möte arrangerad av Botkyrka 
kommun för att arbeta för att kommunen skall 
vara Rättvisemärkt. Från AKC deltog Yildiz 
Kerimo och Josef Kopar
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Medborgardagen
2008-09-27, AKC deltog i Medborgardagen 
arrangerad av Hallunda/No. Föreningsråd i 
Hallunda med folkdanser och informations-
bord.

Tackbrev från Assyriska FF
2008-10-13, Tackbrev från Assyriska FF för 
sponsring med Örgrytematchen den 16 sep-
tember där AKC bidrog med 6615 kr.

ARS sålde sin andel av kultur-
huset
2008-11-07, i ett brev från ARS informeras 
lokala föreningarna att ARS har sålt sin an-
del av Assyriska Kulturhuset i Södertälje till 
Assyriska Föreningen. Ett köpeavtal är är nu 
undertecknat och överlåtelse av fastigheten är 
14 november 2008. 

Under Medborgardagen deltog AKC´s dans grupp.

AUDS matlagningskurs
2008-11-8,9, AUDS anordnade en veckoslut-
skurs för ungdomar med tema Matlagning. 
Från AKC deltog Suraya Lahdo som kursle-
dare och som deltagare Charbel Yakoub och 
Sargon Garis. 

Gabriel Afram informerade om 
sin bok
2008-11-10, Gabriel Afram inbjöds att infor-
mera om sin nyutkomna bok hos AKC. Över 
30 personer närvarade sig.

Tackbrev från Deyrulzafaran 
klostret
2008-10-20, tackbrev till AKC från Deyrul-
zafaran klostret undertecknad av Ärkebiskop 
Saliba Özmen – för det bidrag AKC hade 
skcikat under sommaren. Brevet är daterad 
24 juli 2008 och är hämtad av Aziz Hawsho 
till AKC.
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Tryckning av Abrohom Gabriel Saumas böcker 
2008-11-19, AKC styrelsen beslutade att trycka Abrohom Gabriel Saumes böcker.
Han var en assyrisk författare som hade skrivit 12 böcker med handstil om den assyriska historien 
från den Assyriska imperiets tid fram till moderna tiden. Böckerna klassas som uppslagsverk om 
den assyriska historien. Förslaget är att anlita en person som kan skriva böckerna i data för att kunna 
trycka de till 3 delar.  I framtiden även översätta de till engelska, svenska etc. 

Elio Duman – en assyrier som är kunnig i assyriska språket, bosatt i Göteborg har anlitats att skriva 
böckerna i data. Elio Dere från Jönköping kommer att hjälpa projektet med att redigera de i data 
skrivna texten.

Den 2008-11-30, godkännande för att trycka Abrohom Gabriel Saumas böcker erhållits från hans 
barn som är bosatt i Brasilien. 
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Dokumentärfilm av Markus DeBasso
2008-11-21, Markus Debassos film om den assyriska historien visades hos AKC. Över 40 personer 
var närvarande.

Information om Rättvisemärktkommun
2008-11-24, Ardavast Rashduni från Botkyrka kommun informerade AKC medlemmar om förslaget 
att arbeta för Rättvisemärkt kommun för Botkyrka.

Markus De Basso besökte AKC för att visa sin dokumentärfilm om den assyriska historien.

Ardavasr Rashduni från Botkyrka Kommun gästade AKC och informerade medlemmarna om ”Rättvise-
märktkommun”
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Besök av ABF
2008-11-26, Åsa Wiese och Amira Chamoun från ABF besökte AKC. Intervjuade Yildiz kerimo och 
George Baryawno om föreningens verksamhet.

Temakväll 
2008-12-04, Temakväll om inkludering av deltagare med funktionsnedsättning i sin förening/verk-
samhet. Temakvällen riktade sig till föreningsledare, fritidsledare och andra som arbetar med fritids-, 
idrotts- och kulturaktiviteter. 

Arrangör: Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer. Plats: Hörsalen i Tekniska Nämnde-
huset, Fleming g. 4, Kungsholmen. Från AKC deltog Aziz Poli, Josef Kopar. 

2008-12-08, Informationsmöte om samarbetet mellan Botkyrka kommun och föreningarna i Bot-
kyrka. Från AKC deltog Josef Kopar.

ABF halvårmöte
2008-12-09, ABF halvårsmöte. Från AKC deltog Yildiz Kerimo och Josef Kopar Samarbetsmöte 
mellan kommun och föreningar.

Åsa Wiese och Amira Chamoun (från vänster) från ABF var på besök hos AKC.
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Afram Yakoub som är representant av Assyrian Council of 
Europe informerade AKC´s medlemmar om sin verksam-
het.

Informationsmöte om lägenhetsinbrott
2008-12-11, informationsmöte om lägenhetsinbrott i Botkyrka, arrangerat av Botkyrka kommun och 
polisen. Från AKC deltog Josef Kopar.

Utbildning för centralregister
2008-12-13, utbildning för centralregistret. Anordnat av ARS för den gemensamma centralregistret – 
ARS, AKF, AUF och medlemsföreningar. Från AKC deltog Yildiz Kerimo, Josef Kopar och George 
Baryawno.

Manifestation för Mor Gabriel klostret
2008-12- 14, manifestation i Södertälje för Mor Gabriel Kloster i Turkiet. Arrangerad av ARS till-
sammans med våra två ärkestiftelser och övriga syrianska organisationer. Från AKC deltog många 
medlemmar.

Julbord för cirkelledare
2008-12-18, ABF inbjöd cirkelledarna till ett Julbord. Från AKC deltog ca.10 personer.

Afram Yakoub informerar om ACE
2008-12-22, Afram Yakoub, representant för Assyrian Council of Europé -ACE informerade om sin 
verksamhet, lobby för assyriernas rättigheter I Iraq. Ca.30 personer var närvarande.
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Lite mer att läsa om...
Sargon Sommarläger – 
AKC`s 8:e sommarläger
Bakgrund
Det här är den 8:e sommarläger i 
rad Assyrien Kulturcenter i Botkyr-
ka anordnar för barn och ungdomar 
i åldrarna 8-17.

Redan vid bildandet av föreningen 
1997 hade man i verksamhetspro-
grammet att satsa på lägerverksam-
het för barn och ungdomar, då beho-
vet för sådan verksamhet har alltid 
varit stor. Barnen går till skolan i 
10 månader och är i regel skoltröt-
ta. De välkomnar med stort glädje 
sommarlovet och ser fram emot att 
semestra i olika platser som är långt 
ifrån hemmiljön. Detta är mer befo-
gad för de barn med invandrar bakgrund. De är oftast tvungna att anpassa sig efter två olika kulturer 
som i sin tur föranleder till olika konflikter mellan barn och föräldrar. Man vill helt enkelt komma bort 
från hemmiljön och uppleva lite annorlunda upplevelser med sina jämnåriga barn ute i naturen.

Syftet med lägerverksamheten är naturligtvis inte enbart att få barnen semestra i en avlägsen plats 
ute i naturen. Barnen ska kunna klara sig utan sina föräldrars översyn, med disciplinära program, att 

kombinera nöje med nytta. 

Några ord om årets läger
Årets sommarläger har arrangerats 
tillsammans med Assyriska förening-
arna i Norrköping och Linköping. Det 
här är fjärde året som AKC arrangerar 
sommarläger tillsammans med andra 
barn från andra städer. Det är positiva 
erfarenhet man erhåller med barn från 
andra orter. De skaffar sig flera kontak-
ter, byter sina erfarenheter och deras 
upplevelser sätter sina spår många år 
fram över. Vill även tillägga att för
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första gången ett barn med svenska föräldrar deltar i årets läger. Detta är naturligtvis positivt ur inte-
grations synvinkel

Fyra inbjudna föreläsare
Speciellt i år har föreningarna satsat på att 
inbjuda flera föreläsare för att ges möjlig-
het till kunskaper i olika givande ämnen. 
David Träquist-Is som är lärare, föreläste 
om etik och moral medan Roine Wahlström 
som är polis i Flen fick berätta om brotts-
lighet och droger i allmänhet och i Sverige 
i synnerhet. Gabriel Afram som är assyrisk 
författare och journalist på SR, informera-
de om identitet och språk för att förstärka 
barnens självförtroende i sin identitet och 
hemspråkets betydelse. Meryem Demirel 
som är ledamot i ABF och ARS styrelse, med sina långa erfarenheter inom den assyriska rörelsen 
berättade om hur det var att vara ung i byarna.

Alldeles för unga ledare!
Det möjligt att antalet deltagare har varit mer än vad man hade kunnat ta emot i år. Men det var inte 
bara antalet som bidrog till extra bus och stökighet under lägret. Ledarnas alldeles för unga ålder, 
kökspersonalens bristande antal har varit de orsakande faktorer. 

Det är viktigt med utvärdering!
Vi i AKC har redan haft två utvärderingsmöten – under ordinarie presidiemöten på måndagar och 

särskild planerad möte med föräldrarna den 26 augusti där ca.20 föräldrar varit med och diskuterat 
hur årets läger varit och även diskuterat några förslag till kommande åren.

Den sista utvärderingsmötet ägde rum lördagen den 13 september 2008 tillsammans med Assyriska 
föreningarna i Norrköping och Linköping, där samtliga lägerledare, assistenter, kökspersonal och 
även ledamöter från styrelser är inbjöds för att utvärdera och diskutera om kommande årets läger.
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Verksamhetens sista inslag
Den sista och kanske bästa inslaget i verksamheten är återträffen där samtliga lägerdeltagare träf-
fades den 29 november 2008 hos AKC. En hel dag anordnades olika aktiviteter för att återuppleva 
de positiva minnen från lägret. 

Det är föreningens förhoppning att verksamheten skall fortsätta även under kommande åren. Ty, be-
hovet är utan tvekan kommer att vara stort, åtminstone under många år framåt.

Ett stor tack till alla ledare, ledarassistenter, kökspersonal – sist men inte minst Murat Poli som hade 
huvudansvaret under lägret, för den tid de offrade och på ett heroiskt sätt klarade den stora och svåra 
uppgiften.

Av: George Baryawno
*************

Sommarlägret Camp Sargon 2008
Då var det hög tid att sam-
manfatta årets sommarläger 
i vanlig ordning. Att knyta 
säcken kan te sig som täm-
ligen simpelt, men 2008 års 
sommarläger var något utöver 
det vanliga – både i positiv- 
och negativ bemärkelse. 

I min skrivelse väljer jag 
emellertid att börja med de 
negativa aspekterna för att se-
dan avsluta med de positiva. 

Redan innan avresan vid an-
samlingen i föreningen av 
samtliga lägerdeltagare fick 
jag en känsla av att vi hade 
tagit oss vatten över huvudet. 
70 barn mellan åldrarna 8-16 år på åtta ledare kanske var att ta i? Jag försökte dämpa min oro och 
skrikande magkänsla genom att intala mig själv att samarbetet med Assyriska Norrköping och As-
syriska Linköping skulle gå som på räls. Magkänslan ljuger dock sällan. 

Redan efter ett par dagar valde ledarna från Assyriska Norrköping att åka hem med motiveringen 
”vi orkar inte mer”. Kvar var vi andra, ännu mer underbemannade ledare men med samma antal 
lägerdeltagare. Och självklart hade detta sina konsekvenser, både mätt i aktiviteter och tålamod. Så 
länge jag kan minnas, baserat både på erfarenhet som deltagare och ledare, så har sommarlägren varit 
i utbildningssyfte och lärandesyfte. Med detta vill jag poängtera att de inte har varit i uppfostrings-
syfte. 
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 Det faller ett gemensamt ansvar på föräldrar 
och föreningar att underlätta för oss fåtaliga 
ledare att upplysa och påminna barnen om 
att ”uppföra sig”. Tyvärr hade årets deltaga-
re gått miste om denna upplysning och detta 
tog form i bland annat överdrivet ”bus”. Vi 
har aldrig förbjudit måttligt bus i den bemär-
kelsen; vi om några vet att det är någonting 
som hör till. Dock måste gränser sättas när 
detta så kallade ”bus” går till överdrift och 
nästintill övergår till kränkningar. 
Jag vill i denna rapport inte närmare gå in 
på vad för sorts ”bus” det handlade om, men 
diskussioner om att helt och hållet förbjuda 
bus har självfallet hållits.

Till de positiva aspekterna bör inledningsvis 
nämnas den positiva atmosfären som höll i sig 
från första dagen till lägrets slut. När allt annat 
känns motigt och friktionsfullt är en positiv anda 
ovärderlig. Föreläsarna mottogs med positiva re-
aktioner och diskussionerna efteråt var även de 
goda. Bland aktiviteterna fanns den traditionella 
Assyriska 5-kampen som alltid uppskattas av 
både lägerdeltagare och lägerledare. Och sedan 
har vi fotbollsturneringen som alltid är lika spän-
nande. Vi hade även talangjakt, spöktåg som bru-
kar gillas av de flesta. Föräldrarna kom på besök 
och vi avslutade sista kvällen med shahro.

Sammantaget vill jag anmärka på en del saker. 
För att vi ska kunna ordna årliga sommarläger 
krävs mer gedigna insatser från föreningar, för-
äldrar, barn och ledare. Det finns ingen mening 
med att ordna sommarläger som genererar i att 
människor mår dåligt eller blir kränkta. Bar-
nen måste även de ha en viss mognad och vara 
medvetna om att det här inte är ett tillfälle till att 
”leva rövare”. Det var dock härligt att se att sam-
arbetet mellan föreningarna fungerade bra, trots 
omständigheterna, och att ungdomarna hade lätt 
att komma överens och fungera med assyriska ungdomar från andra städer. 

Jag vill avsluta med att tacka lägerledare Murat Poli, kökspersonal, ledare och ledarassistenter.

Av: Bethnahrin Hawsho
*************
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Sargon sommarläger 08
- Ledare första gången 

Det här var första året jag åkte 
med dessa föreningar på ett as-
syriskt sommarläger som ensam 
deltagare från min förening (As-
syriska Föreningen i Järfälla). Det 
var även första gången jag skulle 
vara ledare vilket självklart med-
gav större ansvar och mer osäker-
het. Jag visste inte vad jag hade att 
förvänta mig och hade inga nära 
hemifrån med mig ifall allt bara 
skulle bli fel. Däremot var det 
inget jag oroade mig för eftersom 
jag var säker på att jag skulle sätta 
mig på bussen hemåt en vecka 
senare igen. Tiden går ju inte att 
fly undan. Så det var bara att ta in 
allt det nya, acceptera läget m a o 

ochvara optimistisk.
 
Den kommande veckan bjöd på massa aktiviteter fotbollsturnering, frågesport, de assyriska lekarna: 
Mandelo och 5-kamp och sist men inte minst talangjakten som var helt ny för mig. Där skulle varje 
grupp som bestod av deltagare i alla åldrar och en ledare hitta på en sketch som man sedan skulle 
visa upp för alla på lägret. Det gav en bra sammanhållning i gruppen och alla blev så småningom mer 
bekanta med varandra, stora som små. Sedan sysslade vi självklart med andra aktiviteter tillsammans 
och gemenskapen under lägret kändes bra. Alla gick runt och skämtade med varandra, självklart 
uppstod det småtjafs här och var, men det skulle vara ett mirakel om det inte fanns. Det var därför vi 
ledare fanns. Sedan var åldersskillnaden mellan oss ledare och de äldsta deltagarna inte särskilt stor 
vilket gjorde att alla kunde se varandra som vänner. 

Däremot kan det funnits en negativ sida med det heller eftersom man kanske inte såg upp till sin 
ledare på samma sätt som vissa tycker att man bör, men jag tyckte detta fungerade bra. Vissa barn är 
busigare och kräver mer tid men det är normalt så är det i varje skola, område, idrottsklubb etc. Alla 
är olika och det är det som gör det hela värt det. När alla olika personligheter beblandas och man får 
ut lite av var och en som i det här fallet slutade i något stort. Det blev en tid då assyrier från olika håll 
kunde samlas och ha kul tillsammans. Mot slutet hade det gått så fort att man inte fattat att det redan 
var över… 

Jag gick mot bussen med väskan över axeln veckan senare tom på energi och kraft i hela kroppen men 
skaffat mig tusen minnen, massa nya vänner och haft en jätterolig vecka. Detta gjorde att jag orkade 
ta de sista stegen upp i bussen, somna sekunden efter jag satt mig i sätet och få sova mer än jag gjort 
på en vecka. Och veta att jag snart, äntligen skulle få sova hemma i min säng igen

/Av: Ilona DeBasso
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Faktaruta: Sargon sommarläger
   Arrangör:    Assyriska Kulturföreningen i Norrköping (AKN)
     Mesopotamiska Kulturföreningen i Linköping (MKL)
     Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC)
   Plats:    Ansgarsgården utanför Flen
   Period:   19 – 25 juni 2008
 Total antal deltagare: 86
   Antal deltagare:  60 (ungdomar i åldrarna 8 – 17)
   Från AKN:   11
   Från MKL:     5
   Från AKC:   44
   Antal ledare:     9
   Antal ledarassistenter: 12
   Antal kökspersonal:    6 (första 3 dagarna var tre pers. och resterande var 4)

   Ledare:   Murat Poli (huvudansvarig) Botkyrka
     Bethnahrin Hawsho (assisterande ansvarig) Botkyrka
     Chamiram Yakoub, Yalda Akcan, Norrköping
     Naramsin Poli, Nahir Arslan, Ilona Debasso,    
     Fehime Poli, Kashir Poli Botkyrka
 
   Ledarassistenter:  Namrud Barkarmo, Juliana Träquist –Is,
     Maria Makdessi, Natalie Makdessi, 
     Ninorta Brawdish Norrköping George Butros Linköping
     Nemrud Dag, Sargon Garis, 
     Numan Kerimo, Sara Kerimo, 
     Kinora Poli, Sebrin Poli Botkyrka

   Kökspersonal:  Fehime Kopar  (3 dagar)     (köksansvarig)  Botkyrka
     Meryem Mado, (7 dagar) Botkyrka
     Ferial Makdessi, (3 dagar) Norrköping
     Meryem Barkarmo, (3 dagar) -:-
     Maria Duzgun, (3 dagar) -:-
     Nezihe Is,  (3 dagar) -:-

   Inbjudna föreläsare:  David Träquist-Is (lärare)  ämne: etik och moral
     Roine Wahlström (polis i Flen) ämne: brottslighet o. droger
     Gabriel Afram  (författare och journalist)
      Ämne:  identitet och språk 
     Meryem Demirel (aktiv - assyriska rörelsen) 
     Ämne: hur det var att vara ung i Byarna

     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008



Årets konferens i samarbete 
med ABF:
-att sköta en organisation ur AKC perspektiv 

Det var en lördag morgon den 4 oktober 2008, vackert väder som bådade gott om att kommande två 
dagarna skulle bli roliga och givande. 

Redan under våren beslutade man att årets konferens skulle hållas i Ansgardsgården i Flen. Temat 
var den här gången: att sköta en organisation ur AKC perspektiv och erfarenheter. Målgruppen är, 
alla de som är aktiva och har olika poster i olika sektioner.

30 personer med sju bilar åkte till Ansgardsgården för att genomföra konferensen som anses vara av 
stor vikt för föreningens utveckling under de kommande åren. 

Efter rumsplaceringen började man med fika. Öppningsanförandet som gjordes av AKC ordförande 
Ninos Poli berättade han bl.a. om organisationslivet i Sverige och bland assyrier. Därefter följdes 
diskussion och frågor. 

På eftermiddag inledde George Baryawno sitt tal om ABF och det samarbete som föreningen har se-
dan flera år. Han betonade vikten av det arbete som Yildiz Kerimo utför genom att rapportera fören-
ingens verksamhet samt organisera studiecirkelverksamheten enligt de rådande regler och direktiv 
från ABF. Ca.70-80 tusen kronor uppgår ersättningen som AKC erhåller från ABF årligen.

41 42
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Den andra viktiga frågan som George tog upp är den organisationsbildning bland assyrier i hem-
landet och i Sverige. Frågan skulle föreläses av Feyyaz Kerimo men p.g.a. hinder kunde han inte 
komma. 

Senare på eftermiddag Ninos Poli tog frågan om hur olika ansvarsområde och sektioner fungerar 
inom en organisation, hur man 
skapar en välfungerande – aktiv 
organisation. Detta skulle utgöra 
underlag för grupparbetet som 
ingår i morgondagens program.

Grill, shahro på kvällen
Första dagen som avslutades kl. 
17.00 var det dags att sträcka på 
benen, för att senare äta grill och 
ha en liten samkväm. Simon Poli 
som ansvarade för köket, tillsam-
mans med andra organiserade 
grillningen som var mycket lyckat 
och omtyckt av alla.  
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Alexandra Moussa som är sångerska bidrog med extra underhållning. Sång och folkdanser var det till 
sent på natten. Syftet med dessa konferenser är ju att kombinera nytta med nöje för aktiva medlem-
mar – minst en gång om året.

Dag två – roliga historier
Dagen började med samling för frukost och att berätta historier om hur roliga hade de dagen innan. 
Klagomål på hur kallt eller varmt man hade i sina rum var bland de roliga man hade att berätta. 

Grupparbete
Konferensdeltagarna delades till fyra grupper. Ungdoms, kvinno- och idrottssektion samt en grupp 
som representerade Huvudstyrelsen och presidiet. Varje grupp hade för uppgift att utvärdera fören-
ingens verksamhet för de gångna åren samt komma med förslag på hur man kan förbättra och effekti-
vera verksamheten under de kommande åren. Resultatet skulle utgöra ett verksamhetsprogram.
Efter det intensiva grupparbetet fick en person redovisa resultatet som åtföljdes med diskussion och 
frågor. 

Konferensen sammanfattades med ett välspäckat verksamhetsprogram. 
När deltagarna var på väg hem, var de glada över den tid de var här och uttryckte sitt nöje och hur 
givande konferensen varit.  Men utifrån konferensens resultat så skulle mycket arbete krävas för att 
kunna genomföra de aktiviteter som togs i verksamhetsprogrammet de kommande åren. Men en sak 
är säkert; AKC är van vid att ta de frågor man diskuterar på allvar och gör sitt bästa för att förverkliga 
de.

Å styrelsens vägnar framför jag ett stort tack till ABF för den ekonomiska stödet samt alla som 
medverkade i planering och genomförandet av denna konferens. 

/George Baryawmo
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Erfarenhetsutbyte mellan 
assyriska ungdomar

2008-10-08, en grupp assyriska ung-
domar på 10 personer från Georgien, 
Armenien och Tyskland gästades hos 
AKC i en vecka. Gruppens besök är ett 
projekt som Assyria Institutet har ar-
rangerat i samarbete med AKC i syfte 
att ungdomarna från dessa länder, under 
en veckas period, träffa olika personer 
från så väl svenska som assyriska orga-
nisationer, besöka olika platser, några 
föreningar och institutioner. 

Under gruppens vistelse arrangerades 
må-nga aktiviteter på AKC lokaler – 
föreläsningar, shahro, träff med ungdomar, 
studiebesök  m.m. 

Den en 11 oktober arrangerades samkväm (shahro) hos AKC. I programmet för kvällen visades folk-
danser av dessa ungdomar. Sångerskan Alexandra Moussa ställde upp med sång och även andra akti-
viteter . Under kvällen serverades tilltugg och dryck.

Här är alla samlade, stora och små, det var en fin upplevelse för alla.
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Vi hade äran att få besök från en grupp ungdomar från 
Gerogien
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Dokumentärfilmen:

 ”En bokstav till Morgondagen”
Bakgrund
Den 12 september 2008 ställde Rachel Hadodo 
– ARS ordförande en fråga till AKC: Kan ni åta 
er detta uppdrag å ARS vägnar?

Beskrivning:
Hakan Aytekin från Turkiet, har gjort en film om 
det assyriska alfabetet som heter ”En bokstav”. 
Detta är en man som har producerat en hel del  
om det assyriska folket. Denna film har han 
gjort dom är på assyriska har översatts till olika 
språk, den är alltså textade till olika språk. Nu 
finns det ett förslag att han kommer hit och vi, 
ARS tillsammans med Assyriska/syriska lärar-
förbundet arrangerar och ansvarar för hans och 
hans  två medarbetares vistelse i Sverige. Från 
assyriska lärarförbundet är det Simon Barmano 
som ska hålla i det och vi behöver någon som 
kan arrangera detta å ARS vägnar. Vet att det 
kan vara lite sent men Simon verkar vara igång.

Syftet är att han ska visa filmen i några av våra föreningar men kan vi även få filmen visad i svensk 
tv så vore det väldigt bra……

AKC åtar uppdraget
Den 17 december 2008 beslu-
tade AKC styrelsen att åta sig 
uppdraget och i samband med 
detta, gav styrelsen i Aziz 
Poli, Feyyaz Kerimo och Ge-
orge Baryawno att ansvara 
för genomförandet av upp-
draget och kontakta ARS för 
planering och övriga detaljer 
kring verksamheten.
Kommittén har vid sitt första 
möte beslutat att fråga ARS 
om att få arbeta självständigt 
och respekt för kommitténs 
beslut rörande planering och 
detaljer kring verksamheten. 
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Den andra viktiga punkten är 
att få se filmen innan man bör-
jar planeringen.

Efter diskussioner mellan 
Feyyaz och Rachel har ARS 
godkänt dessa två villkor. Där 
efter började kommittén sitt 
arbete. 

Planering
Efter att ha läst filmens ma-
nus och sett filmen, godkände 
kommittén visningen av fil-
men i olika orter i Sverige. 
Efter samråd med Rachel Ha-
dodo och Simon Barmano 
som redan var igång,   plane-
rades att filmen skulle visas u-
nder perioden 5 – 14 december 2008. Av två skäl ville kommittén ta denna period; man skulle ha 
mer tid att planera samt i planeringen skulle Hakan och sällskapet kunna närvara på olika intressanta 
aktiviteter som inträffade just under denna period.

Filmteamet som bestod av tre personer – Hakan och Sevgi Aytekin, Özcan Gecer skulle inbjudas av 
ARS för att dokumentärfilmen ”En Bokstav till Morgondagen” visas i Sverige. 

Planeringen var följande: den 5 december flyger teamet till Sverige, och den 15 december reser hem. 
Under denna period planerades filvisningen och även andra aktiviteter. 

 

Filmvisningen i Hallunda Folkets Hus.
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Genomförda aktiviteter:

Fredag, 5/12-08 Hakan och Sevgi flyger till Sverige. Hotellplacering, möte     
   med kommittén för genomgång av programmet. På kvällen     
   åker gruppen hem till Sait Yildiz tillsammans med Yusuf Dikmen.

Lördag, 6/12-08 Özcan Gecer flyger till Sverige. Hotellplacering. På kvällen    
   åker till Assyriska Föreningen i Södertälje för att äta     
   Assyriskt Julbord. Aziz och Feyyaz följer med.

Söndag, 7/12-08 På förmiddag åker gruppen tåg till Göteborg. Kl. 17.00     
   visades filmen hos Assyriska Kulturhuset i Göteborg. Ca.70    
   personer såg filmen. På kvällen åker gruppen till Jönköping.   

Måndag, 8/12-08 Kl. 17.00 visades filmen i Folkhögskolan Vadstena. 40     
   personer såg filmen.

Tisdag, 9/12-08 Kl. 19.00 visades filmen hos Assyriska Turabdin föreningen i    
   Jönköping. Ca.70 personer såg filmen. (se artikel nedan)

Onsdag, 10/12-08 Kl. 18.00 visades filmen hos Assyriska Kulturföreningen i     
   Norrköping. Ca.70 personer såg filmen.

Torsdag, 11/12-08 Gruppen fick skjuts av Sait Nison från Norrköping till     
   Botkyrka på eftermiddag. På kvällen kl. 19.00 visades     
   filmen i Folkets Hus Hallunda. Rachel Hadodo höll ett tal     
   både före och efter filmvisningen. Över 200 personer såg     
   filmen. Där efter samlades över 40 personer hos AKC och     
   diskuterade filmen och fick ställa frågor till filmteamet.

Fredag, 12/12-08 kl. 18.00 – 22.00 åkte till Suroyo TV tillsammans med     
   Rachel Hadodo. TV:n intervjuade teamet och Rachel om     
   syftet med filmen etc.

Lördag, 13/12-08 kl. 18.00, Assyriskt Julbord hos AKC.

Söndag, 14/12-08 kl. 13.00 gruppen deltar i manifestationen i Södertälje för     
   Mor Gabriel klostret, arrangerad av assyriska organisationer    
   och båda ärkestiftelser i Sverige.
   Kl. 17.25 Özcan Gecer reste hem till Istanbul

Måndag, 15/12-08 kl. 10.35 Hakan och Sevgi reste hem till Istanbul

Kommitténs arbete
Redan från början tog kommittén sin uppgift på allvar. Det var viktigt att planera verksamheten för att 
uppnå ett så bra resultat som möjligt. Arbetet som påbörjades i mitten av september, avslutades med 
ett utvärderingsmöte den 18 december 2008. Alltså planering och genomförandet tog tre månader. 
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Kommittén höll flera möten, många telefon kontakter, flera ansökningar om bidrag hos olika instanser 
och 30 sidor som innehåller över 80 mailväxling mellan kommittén och berörda personer från ARS, 
föreningar m.fl. 

AKC som värd
För att ta emot gruppen på bästa sätt, hyrdes en privat bil till gruppens förfogande. Josef Kopar – 
anställd hos AKC fick i uppdrag att fungera som choufför  och tack vore honom fick gruppen åka 
bekvämt till alla platser som ingick i planeringen. 

AKC fungerade som värd för gruppen, på de lediga timmarna fick gruppen alltid möjlighet att komma 
till föreningen och blev bjuden på mat. 

Assyriska julbordet hos AKC var en stor upplevelse för gruppen. Inte bara för de utan för många 
gäster som besökte Julbordet. Förutom filmteamet så var det Rachel och Yalda Hadodo från ARS, 
fem representanter från SKA, Sait Yildiz och Yusuf Dikmen från ADO, två personer från ABF, Simon 
o. Samira Barmano från Jönköping och Suroyo TV som gästades denna kväll fick filma hela arrang-
emanget. Alla dessa personer bidrog till en trevlig stämning. 
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Samling hos AKC efter filmvisningen i Hallunda. Det var många frågor som diskuterades 
kring filmen.
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Förvaltning av ekonomin
För att kunna veta vad det handlar om för intäkter och kostnader fick kommittén arbeta fram ett bud-
getförslag. (se budgetförslag)

Kommitténs målsättning från början var att hålla kostnaderna så låga som möjligt. Senare skulle visa 
sig att det blev underskott p.g.a. att den förväntade bidraget från olika tilltänkta platser blev mindre. 
Det andra skälet är att det var frientré på filmvisningarna. Det var viktigare för oss att så många som 
möjligt skulle se filmen. 

Situationen krävde att någon måste förvalta ekonomin. Kommittén föreslog att ARS kassör ska sköta 
den ekonomiska delen. Men enligt svar från ARS, kassören var bortrest. Kommittén fick förfrågan 
om att sköta den delen av arbetet också. Kommittén accepterade åtagandet under förutsättning att 
ARS betalar 30 000 kr som handkassa till AKC konto. Den 24 november 2008 betalade ARS summan 
till AKC konto. (se ekonomiskredovisning)

Sammanfattning
Visningen av den dokumentära filmen om det assyriska språkets utsatta situation ”En bokstav till 
morgondagen” som arrangerades av Assyriska Riksförbundet och Assyriska/syriska lärarförbundet 
som bekostades av ARS, stod Assyrien kulturcenter i Botkyrka för planering och genomförandet.

 

Assyriskt Julbord hos AKC som uppskattades av bl.a. gästerna från Istanbul.
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Det totala antalet personer som såg filmen uppgick till ca.450. Från kommitténs sida tycker vi att 
siffran är låg med tanke på den planering, marknadsföring som gjordes för filmen. Men vad som gör 
oss nöjda är den debatt som filmen har skapat för det assyriska språkets dystra situation. 

Det andra som kommittén är nöjd med är att allt har flutits planenligt utan nämnvärda anmärkning-
ar.

Filmteamet har, under vistelsen i Sverige fick ett mycket positiv bemötande vilket gjorde att de var 
nöjda och tacksamma över. Det var inte bara filmvisningen det handlade om, utan de kulturella akti-
viteter som de fick uppleva, samt manifestationen i Södertälje för Mar Gabriel Klostret. Dessa upple-
velser var över deras förväntningar.

Att ARS bekostade deras resa, mat, hotell gjorde det extra för de att uppskatta det hela. Vad som är 
glädjande är att, filmteamet har p.g.a. det fina mottagandet de fick har uttryckt viljan att börja på ett 
annat dokumentär film om assyrierna. Den här gången kommer den att handla om assyriernas utvand-
ring till diasporan.

Generellt sätt, anser vi att vi ska vara nöjda över att verksamheten har genomförts utan några problem 
och att filmteamet lämnade Sverige med stor uppskattning.

Efter överlämnandet av verksamhets- och ekonomiska rapporten anser kommittén att uppdraget är 
slutfört.

Norsborg den 22 december 2008

/Feyyaz Kerimo, Aziz Poli, George Baryawno
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Skrivelser om filmen:
Ny dokumentär om assyriska alfabetet

Tomas Avdalla [Isik]
 www.hujada.com, 2008-12-02

FILM ”En bokstav för morgondagen” är den nya doku-
mentärfilmen om det assyriska alfabetet och kalligrafin. 
Med början på nästa söndag visas den i en assyrisk för-
ening nära dig.
Det är den andra dokumentärfilmen om assyrier
som filmaren Hakan
   
Aytekin producerat. ”En bokstav för morgondagen” handlar om det assyriska alfabetet och kalligrafin. 
I filmen får vi följa prästen fader Gabriel Aktas i den assyriska byn Bequsyone i Turabdin i sydöstra 
Turkiet. Prästen är en skicklig kalligrafist. Filmen är på västassyriska och textad på svenska.

Hakan Aytekin som är verksam som lärare i filmvetenskap vid Maltepe Üniversitesi i Istanbul produ-
cerade under år 2001 sin första dokumentär om assyrier, som heter Isik Sesini Ariyor och handlar den 
kvarlevande assyriska gruppen i Turabdin i sydöstra Turkiet
. 
2006 gav han ut boken Hasret Rüzgari/The Longing Wind som återger en historia om en assyrier bo-
satt i Holland om hur han år 1992 skrev till tv-kanalen TRT och bad om att få sången Hasret Rüzgari 
av Orhan Gencebey uppspelad. Hakan Aytekin kom över det brevet och boken utgör historien om 
korrespondensen dem emellan. Boken är på assyriska, engelska och turkiska.

Med början på nästa söndag, den 7 december visas filmen i Assyriska kulturhuset i Göteborg, och 
kommer att sedan även visas i Vadstena, Jönköping, Norrköping och Hallunda. Arrangörer för vis-
ningarna är Assyriska riksförbundet, assyriska/syriska lärarförbundet i samarbete med Assyrien Kul-
turcenter i Botkyrka och ABF. (För exakt datum, plats och tid se affischen.)

Göteborg:
– Jag kan själv inte prata assyriska men det har inte hindrat mig från att göra detta jobb.
Med de orden inledde filmaren Hakan Aytekin Sverigeturnén av sin dokumentär ”En bokstav för 
morgondagen”.
”En bokstav för morgondagen” handlar om det assyriska alfabetet och dess kalligrafi. Den låter oss 
följa prästen Gabriel Aktas som sitter och översätter kyrkoböcker i byn Bequsyone i sydöstra Turkiet 
samtidigt som han berättar om sitt stora intresse för det uråldriga skriftspråket. 

Dokumentären är på assyriska med text på svenska och belyser dels historiska aspekter med hur det 
assyriska alfabetet växte fram och dels troliga framtidsscenarier.  
Bakom initiativet att bjuda in dokumentärskaparen Hakan Aytekin från Turkiet står bl.a Assyriska 
riksförbundet samt en rad andra organisationer. 

Sverigepremiären av ”En bokstav för morgondagen” gick på Assyriska Kulturhuset i Västra 
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Frölunda  i söndags. Ett 70-tal personer hade tagit sig dit och fick sig en snabbkurs i ett av världens 
äldsta språk. Efter de 45 spelminuter ville applåderna inte ta slut.

– Vi assyrier är inte vana vid att utomstående intresserar sig för oss så vi är otroligt glada och stolta 
över denna dokumentär, sa Assyriska riksförbundets ordförande Rachel Hadodo, efter visningen. 
Nu väntar en miniturné på olika förningar i landet för Hakan Aytekin. Därefter är en av hans förhopp-
ningar att filmen ska visas i svensk television.

/Linda Asmar, Göteborg 
Jönköping, Vadstena:
”Jag lärde känna assyrierna genom papperskorgen”

Hakan Aytekin är lärare i socialvetenskapliga ämnen och media vid Maltepe-universitetet i Istanbul. 
Han kom i kontakt med det assyriska språket på ett minst sagt underligt sätt. År 1992 skrev en as-
syrier från Holland till den turkiska TV-kanalen TRT INT och önskade en sång som heter ”Hasret 
Ruzgari” (The Longing Wind) av sångaren Orhan Gencebay. Han önskade att Gencebay skulle sjunga 
denna sång för hans släktingar som flytt ifrån Turkiet till diasporan. ”TV-kanalens redaktion kastade 
brevet i papperskorgen”, säger Hakan. En vän till Hakan plockade upp brevet och gav det till Hakan. 
Hakan försökte med en gång få kontakt med assyriern som skrev brevet, men det tog 10 år innan han 
lyckades. Därefter utvecklades en brevväxling mellan assyriern i Holland och Hakan. Brevväxlingen 
mellan Hakan och assyriern i Holland resulterade i att Hakan skrev en bok på assyriska, turkiska 
och engelska. Boken heter The Longing Wind.”Genom brevet i papperskorgen lärde jag känna as-
syrierna”, fortsätter Hakan. Utöver boken har Aytekin gett ut filmerna ”Isik sesini ariyor ” (Ljuset 
söker efter sin röst) och ”En bokstav för morgondagen”. Båda filmerna handlar om assyriernas utrot-
ningshotade och svåra situation i Turkiet . Hakan hoppas att hans nästa film kommer att handla om 
assyrierna i diasporan.

På inbjudan av assyriska riksförbundet genomförde Hakan en filmturné i Sverige mellan den 7-12 
december. Den 8 december visade han sin senaste dokumentärfilm ”En bokstav för morgondagen” 
för ca 40 modersmålslärare i assyriska/syriska som hade samlats till en Tema modersmålskonferens i 
Vadstena. Konferensen arrangerades i samarbete mellan Skolverket, Linköpings kommun och redak-
tionen för assyriska/syriska Tema modersmål. 

Hakan berättade för modersmålslärarna om att ett språk kan födas men att det också kan dö. Språkets 
död kan dock förhindras genom att exempelvis lärare inom det aktuella språket tillsammans med 
folket som talar språket värnar om det. Vidare berättade han att språket utvecklas och mår bäst i sin 
geografiska miljö. 

Nästa stopp på turnén var den 9 december i Jönköping. På kvällen samlades drygt 70 barn, ungdomar, 
kvinnor och män i Assyriska Turabdin föreningen i Jönköping för att se Hakans dokumentärfilm.

I filmen får man följa prästen Gabriel Aktas som vid sidan om sina uppgifter som präst även ägnat sig 
åt kalligrafi. I detta sammanhang är fader Aktas unik då det idag inte finns många assyrier som sysslar 
med kalligrafier av vårt språk. Filmen var nyttig för oss assyrier. Hakan levererar detaljerad informa-
tion om vårt språk och dess historia. I filmen får man kunskap om statistik över språk. Exempelvis 
hävdar vetenskapsmän att 5000 språk riskerar att dö ut under detta århundrade och att vårt språk är ett 
av dessa. Vidare får man kunskap om under vilka århundraden som språket hade sin glansperiod, och 
kritik som språket stött på ifrån arabiskt håll samt svar på kritiken.
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Samtidigt fungerar filmen som en väckarklocka för oss. Ett tydligt budskap förs fram i filmen, ett 
budskap som säger att vi måste värna om vårt språk och att det är upp till oss själva om språket skall 
överleva eller försvinna ut i tomma intet. Filmen är metaforisk på så vis att den börjar med att ett barn 
döps och avslutas med en begravning. Det finns antagligen en poäng med det upplägget. Språket, 
liksom barnet, föddes en gång i tiden, och likt människan så löper språket risk att dö, vilket Hakan 
påpekade. Att filmen avslutas med en begravning beror antagligen på att Hakan vill göra oss upp-
märksamma på vilket öde som väntar språket ifall vi inte tar hand om det och reproducerar det från 
generation till generation. Att språket skall begravas, det vill säga att vetenskapsmännens förutsägel-
ser skall besannas, är någonting ingen av oss vill, men då måste vi även se till att språket lever vidare 
vilket enbart är vår egen uppgift. 

Hakan ville med denna film även väcka Turkiets uppmärksamhet kring det assyriska språket som är 
ett utav de tre äldsta språken i världen. ”Turkiet bör mer än något annat land vara rädda om och värna 
om det assyriska språket”, sade Hakan. Han menar på att det skulle innebära en stor förlust för Turkiet 
om ett av världens äldsta språk – som har sitt ursprung i Turkiet – försvann från landet.

Filmen är sevärd och när man sett den bör man tänka till och fråga sig vad filmmakaren vill säga med 
filmen. Man kommer då att se ett viktigt budskap och förhoppningsvis agera därefter och försöka 
använda sig av sitt språk i olika konversationer, i den mån det är möjligt. Det vore mycket sorgligt 
om detta anrika – och en gång i tiden stora – språk försvinner och än sorgligare att det är vi som ger 
upphov till detta försvinnande. 

Denna sevärda film har redan blivit prisbelönt. I en filmfestival i Cypern augusti 2008 kammade fil-
men hem förstaplatsen i konkurrens med 67 andra dokumentärfilmer!  

/Nadan och Simon Barmano, Jönköping
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Assyriskt Julbord
Den 2008-12-13, anordnades 
för 6:e året i rad Assyriskt 
julbord. Över 50 för, varm-
rätt och desserter dominera-
de det stora bordet. Detta är 
en tradition som startades av 
AKC första gången år 2003. 
Sen dess har flera assyriska 
föreningar gjort det för sig 
en tradition att anordna ett 
julbord som består till det 
mästa av assyriska maträtter. 
Föreningens ambition är att 
fortsätt med den varje år för 
att föra över det assyriska 
mattraditionen till komman-
de generationer.

Planeringskommittén under ledning av Simon Poli be-
stod av Lydia Eskander, Yildiz Kerimo och Rahel Poli 
samt föreningens personal (Jeanette Kahlaji, Suraya 
Lahdo, meryem Mado, Ashur Kerimo, Josef Kopar) 
ansvarade för det övergripande arbetet. Eftersom för-
eningen har begränsade köksutrymme är man tvungen 
att fördela matlagningen med flera medlemmar för att 
sköta en del av matlagningen hemma hos resp. frivil-
liga personer. 

Ca.130 vuxna och 50 barn under 12 år besökte julbor-
det. Under kvällen hade vi gäster från SKA (5 pers.), 
filmproducenterna av ”En bokstav till morgondagen” 
Hakan o. Sevgi Aytekin, özcan Gecer, från Suroyo TV 
(Yawsef Beth Turo, Geshro) som filmade, från ADO 
Sait Yildiz och Yusuf Dikmen, från ARS Rachel Ha-
dodo, från Assyriska föreningen i Jönköping Simon 
och Samira Barmano samt två personer från ABF. Det 
var mycket lyckad och uppskattad av gästerna. Kväl-
len visades på Suroyo TV söndagen den 21 december 
kl. 18.45.
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Årets julbord anses vara det mest 
lyckade ur planering, genomförande 
och antalet besökande som var mer 
än de gångna åren.  

AKC styrelsen framför ett stor tack 
till kommittén, personalen och de 
frivilliga som lagade en del av ma-
ten hemma hos sig som framgår på 
nästa sida.

Ett stort tack till följande som bidrog med
 maträtter till Julbordet

Namn:   Tillagade rätter:

Bese Aydin   Abragh med färs             
Dita Kleman   maldum
Ghada Elias   -:-
Peyruza Poli   -:-
Fehima Poli   Dåbå
Behiya Poli   -:-
Nursel Malke   shduqat
Evlin Kerimo   Bulgur m. shiraye
Fehime Kopar   Ris och kibbe
Pero Dag   Kursekat
Santuyu Kerimo  Börek m. ost
Rahel Poli   -:-
Eva Hawsho   shamburak
Yuvana Poli   -:-        
Melissa Hawsho                Muhammara 
    och hummus 
Aziz Poli   vitlökfrästa 
    champinjoner
Yildiz Kerimo   Friterade 
    auberginer
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Ett e-mail säger mer än………
From: Suroyo TV 
To: ’Assyrien Kulturcenter i Botkyrka/Assyriska Botkyrka FF’ 
Sent: Tuesday, December 16, 2008 8:03 PM
Subject: RE: tawdi

Shlomo hawro George

Tawdi sagi lu yawmo du JUL dmaczamxulan.

Lalyo basimo we.

Tawdi sagi ula falohe kulle

SuroyoTV
Yawsef Beth Turo

********

Ett annat mail...

From: Yusuf Dikmen
To: ’Assyrien Kulturcenter i Botkyrka/Assyriska Botkyrka FF’ 
Sent: Tuesday, December 16, 2008 8:03 PM
Subject: RE: två aktiviteter

Shlomo habre w habrotho myaqre, vill härmed tacka för två arrangemang, den ena Hakan Aytekins 
dokumentär film som handlade om assyriernas skriftspråk och lördagskvällens arrangemang som 
föreningens medlemmar lagade olika goda maträtter. Dessa två arrangemang enligt min mening är 
väldigt viktiga var för sig.

1: Dokumentärfilmen som påminde oss om hur viktigt det är att Vi måste vara medvetna om att farans 
klockor klingar för världens äldsta språk att försvinna från världens arena om Vi inte gör något dras-
tisk för det inom närmaste decennierna.

2: När det gäller julbord med tjugo-tretio maträtter som Ni brukar laga och som Ni år efter den andra 
gör det till tradition att bjuda Era barn och medlemmar att äta och ha trevlig under kvällen. Denna 
återkommande julbord gör så att den nya generationen blir medveten om den assyriska rika mat kul-
turen samt dess historiska bakgrund som är fler tusen årig tradition som har följt med oss och
kommer från det gamla assyriska riket till västvärlden. 

Tawdi och tack ännu en gång.

Jag vill också tacka ARS. för att gjorde det möjligt att bekosta Hakans ankomst för att göra detta 
möjligt att visa filmen. 
               /Yusuf Dikmen
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Projektet:
Dagcenterverksamhet        Dawmo                 

Denna rapport avser den tredje verksamhetsperioden (juni – december 2008) av  Dagcenterverk-
samheten Dawmo. Den första perioden omfattade tiden april -2006 – maj -2007. Den andra perio-
den var juni -2007 – maj 2008.

Verksamheten genomfördes planenligt. Två dagar i veckan - tisdagar och torsdagar. De flesta av 
aktiviteter genomfördes inomhus, dock promenader förekom vid flera tillfällen beroende på vädret. 
En gång i månad genomfördes utflykt, studiebesök till olika platser. (se nedan)

Intresset för Dagcenterverksamheten har ökat bland den assyriska gruppen. Ett positivt rykte om 
verksamheten är en av de faktorer som bidrog till ökningen. Antalet anmälda har ökat från 121 till 
135 personer. Målet från början var att uppnå till max 50 personer. (se statistik bilaga) Intresset för 
Dagcenterverksamheten har ökat bland den assyriska gruppen. Ett positivt rykte om verksamheten 
är en av de faktorer som bidrog till ökningen.
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Antalet anmälda har ökat från 121 till 135 personer. Målet från början var att uppnå till max 50 per-
soner. (se statistik bilaga) 

Deltagarnas närvaro i dagssnitt har dock  minskat från 40,71 till 36,50 jämfört med förra perioden. 
Skälet till minskningen är höjningen av avgiften från 10 till 20 kr. per verksamhets dag. Från projekt-
ledningen var vi tvungna att höja avgiften då allt har blivit dyrare. Efter senaste utvärderingen har vi 
diskuterat minskningen av antalet deltagare.

Vi kommer ev. fortsätta med samma avgift även under kommande period, men om minskningen av 
deltagare fortsätter kommer vi från projektledningen att överväga avgiftens storlek.

En liten ändring på arbetssättet har ändrats. Då intresset att närvara på referensguppen minskats har 
man från projektets ledning beslutat att utlösa gruppen. Istället har uppdraget flyttats till Presidiet 
där man har öppna möten varje måndag. På så sätt har man kunna diskutera, utvärdera och följa upp 
verksamheten på ett mera effektivt sätt. 
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Resan till Tallin uppskattades väldigt mycket av deltagarna
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Genomförda utflykter/besök: 

2008-02-14  Cosmonova
2008-03-11  Galerihantverket
2008-04-15 – 17 Tallin
2008-05-14  Kungliga slottet
2008-09-09  Drottningholm
2008-10-16  Eriksdalsbadet
2008-11-11  St. Maria kyrkan i 
   Tumba
2008-11-18  restaurangbesök
2008-11-20  St. Georgis kyrkan i
   Hallunda
2008-12-09  Tekniska museet i  
   Stockholm

Sammanfattning
Verksamheten har genomförts planenligt. Det har blivit populärt bland de äldre och ett positivt rykte 
har spridits bland folket. De äldre som varit isolerade i sina hem i många år, har tack vare projektet 
kunnat komma ut och träffa andra personer två dagar i veckan. De är alltid tacksamma över att, en 
sådan verksamhet startats och deras förhoppning är att den ska fortsätta även kommande åren. Just 
därför är det viktigt att kommunen beviljar det sökta beloppet av bidrag för att fortsätta 
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Dagcenter
verksamheten i statistik

Verjsamhetsperiod: Januari-december 2008

     Antal aktivitetsdagar:   76 
      Total antal besökare:   2932
     Snitt per dag:     38,57
     Antal besökare över 65år:  1343
      Snitt per dag:     17,67
      Personal:     496
      Snitt per dag:     6,52
     Antal inbjudna gäster:   38
      Antal utflykter:    10
      Antal anmälda:    135
    Antal anmälda över 65 år:  65
      Arbetsgrupp -och presidiemöten: 89 
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Ur: ABF tidningen – 
Studieprogram & kulturkalender, 
våren 2009

FÖRENINGSSIDAN
Vi på ABF är stolta över våra föreningar och vill 
därför gärna presentera dem i vårt studieprogram. 
Först ut är Assyrien kulturcenter, en aktiv förening 
som bedriver mycket verksamhet för och med sina 
medlemmar. Vi var och besökte dem i deras lokaler 
på Tomtbergavägen i Hallunda där det är totalför-
bjudet med kortlekar.

ASSYRIEN KULT URCENTER
Assyrien Kulturcenter är en ung assyrisk förening 
som bildades 1997. De har idag runt 500 medlem-
mar och antalet ökar hela tiden.
- Det är nästan alltid någonting på gång i våra lo-
kaler, säger George Baryawno som är en av eld-
själarna i föreningen. Vi erbjuder ett stort utbud av 
kulturverksamhet som riktar sig till både barn och 
vuxna. Det är viktigt att nå alla. På frågan vad som 
ligger bakom deras framgångsrecept svarar han:
-Ett av våra ledord är öppenhet. Det är viktigt att 
göra medlemmarna delaktiga i föreningen. Är det 
någon som inte hörts av på ett tag kontaktar vi dem 
alltid för att höra efter hur de har det. Vi har också 
presidiemöten varje måndag dit alla är välkomna 
att diskutera och stöta och blöta allt som händer
och hänt i föreningen under veckan.

Yildiz Kerimo är studieorganisatör på Assyrien kulturcenter. Hon berättar om föreningens arbete 
med att bilda olika kommittéer för att få struktur och delaktighet. Nu satsar de jämställdhet. Det 
finns också kommittéer för bl.a. ungdomar, olika sporter och för äldre.

Som besökare känner man att det är ordning och reda i föreningen. Eller som George Baryawno ut-
trycker det: -Det är viktigt att skilja på kaféverksamhet och föreningsliv. Vi har planerade aktiviteter 
så att människor vet vad de ger sig in i. Det är viktigt att känna att det är tryggt att komma till oss. 
Här finns inga män som sitter och röker och spelar kort. Här har vi olika kulturarrangemang och 
cirklar öppna för alla. Vi erbjuder musik, sport, studiebesök och utflykter, äldreverksamhet, som-
marläger och mycket annat.

 

 

Arim är en av de deltagarna i musikverkstan 
som bedrivs hos Assyrien Kulturcenter.
(foto: Åsa Wiese)
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Som avslutning på vårt besök hos Assyrien kulturcen-
ter bjöds vi på ett musikuppträdande som gjorde oss 
alldeles varma i hjärtat. Det var fem killar som spelade 
saz, daff, djeme och darbuka under ledning av Mousa 
Elias, cirkelledare i musikverkstan sedan två tre år till-
baka. Killarna har inte spelat instrumenten längre än 
några år men fick det ändå att svänga riktigt ordentligt. 
Vi tackade Assyrien kulturcenter för besöket och dan-
sade nöjda och lyckliga ut från föreningslokalen.  

/Åsa & Amira, ABF
December 2008

  

George Baryawno och Yildiz Kerimo
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Kapitel 2
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Ungdomssektionens verksamhet 
under året 2008

Den 29 mars hölls ungdomssektionens årliga årsmöte. Många närvarande men endast 11 personer 
valdes in i sektionen. Till årets nya ungdomssektion valdes följande personer Therese Poli (Ordfö-
rande), Dita Kleman (Vice ordförande), Nevin Gergis (Sekreterare), Naramsin Poli (Webbansvarig), 
Erido Poli (Webbansvarig), Sandra Elyas (Idrottsansvarig), Nahir Kerimo (Idrottsansvarig), Bethnah-
rin Hawsho (Juniorutskott), Tobil Poli (Juniorutskott), Sebrin Poli (Suppleant) och Charbel Yakoub 
(Suppleant). 

Vårt främsta mål i sektionen har varit att försöka locka så många ungdomar som möjligt till våra 
aktiviteter. Några av dessa aktiviteter har varit Playstationsturnering, Champion League matcher, 
filmvisning, pyssel, Halloweenfest, aktiviteter utomhus, pingisturnering, bada i Eriksdalsbadet, spela 
squash, avslutningskonsert, dansträning, föreläsningsserier och mattävlingar, bland mycket annat. Vi 
har försökt att sammanställa det mesta från de aktiviteter som vi har anordnat för att ni ska kunna ta 
del i vad ungdomar på AKC kan hitta på. 

Utöver de aktiviteter vi har planerat till alla föreningens ungdomar så har junioransvariga gjort sitt 
bästa i att planera och genomföra aktiviteter för de lite yngre åldrarna, juniorerna. Ett exempel på 
en sådan aktivitet har varit sommaraktiviteten på Slagsta, videokväll, brännbollsturnering med grill, 
kulturdagen i Hågelby som innehöll dans och teater bland annat. 

Vi hoppas kunna få fler ungdomar engagerade till föreningen. Därför blir vår stora satsning 2009 
”Chillrummet”. Rummet ska fungera som ett avkopplingsrum, spelrum, umgängesrum bland annat, 
för alla våra ungdomar i föreningen. Vi ser fram emot att planera och genomföra många nya aktivite-
ter, och få träffa dels gamla men även nya ansikten nästa år. 
Tack för i år!               /Therese, Poli,
          Ordförande i ungdomssektionen 

     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

63 64

     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008



     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

Genomförda aktiviteter i korthet
 27/2-08  Arrangerades Skidåkning i Botkyrka hallen. Några lyckliga mindre åriga ungdomar 
deltog i arrangemanget.

20/4-08  Bowling i Vårberg 
Den 20 april åkte vi till Vårberg för att spela bowling. Vi åkte tunnelbanan och vi spelade på två ba-
nor. Aktiviteten var för ungdomar födda 1996 och äldre. Vi var inte så många och det var på grund 
att vi gick ut med informationen sent. Det var synd eftersom att vi hade kul även om vi var bara 9 
stycken. Vissa kunde köpa godis och dricka också om de ville det. Vi lärde oss något till nästa gång 
och det är att vi till nästa aktivitet ska gå ut med info i tid! 

/Tobil Poli
21/5-08  Champions League finalen 
Finalen mellan Manchester United och Chelsea skulle börja 20.45 men många var redan i föreningen 
innan på försnack, klockan 20.00. En bra blandning av olika åldrar hade kommit och man började dis-
kutera kring matchen. Pastasalladen, toasten och allt annat som såldes av föreningen började beställas 
och alla var väldigt nöjda med hur allt smakade. Det fanns även nötter på borden som alla kunde äta 
under matchen.

Senare började matchen och det var runt 60 personer som hade tagit sig till AKC. Matchen var väldigt 
jämn och avgjordes på straffar. Det vinnande laget blev Manchester United och ingen klagade. Hela 
kvällen var väldigt lyckad och många var riktigt nöjda!
  

/Naramsin Poli
24/5-08  Ungkulturdagarna i Hågelby 
Dansgruppen deltog i K.UNG i det gröna – kulturarrangemang i Hågelby arrangerat av Botkyrka 
kommun. AKC bidrog med dans och teatersketch föreställning
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Ungkulturdagarna i Hågelby

     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008



Junioraktiviteter i Slagsta den 1 juni 2008 

Sommarens första aktivitet för juniorer anordnades i åldrarna mellan 7 till 14 år. Platsen var Slagsta 
Strand, klockan 13.00 och målet i den soliga söndagseftermiddagen var att vinna den blodig femkamp. 
Tre lag skulle kämpa om vinsten; den saftiga grillkorven och saft! Mums! Alla kämpade tappert och 
tävlingsinriktat och det var väldigt jämt fram till sista grenen så ren vilja och tävlingsinriktning sattes 
på test. 

Första grenen var att hoppa soppsäck. Alla i laget skulle hoppa fram och tillbaka och det lag som 
först var färdiga och som satt ner på gräset vann de grenen. Den andra grenen var att ta sig fram och 
tillbaka, samma sträcka, utan att tappa ägget med en sked i munnen. 

Den tredje grenen var skottkärran. Här bytte de plats när de hade kommit halvvägs, alltså den som 
höll benen på sin kamrat skulle byta plats som själv vara ”skottkärran”. 
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Den sista grenen var kombinerad med gren fyra och fem eftersom att den innehöll tre små grenar och 
man kunde få totalt nio poäng. Först skulle man springa fram till en hink med ett äpple i och ta en 
tugga. Sen skulle man springa fram till nästa skål som innehöll vetemjöl och där de skulle leta efter 
en bizargo (men vad de inte visste var att det fanns ett kläckt ägg gömt under mjölet). Sista stationen 
var att bli matat med filmjölk av sin kompis som har ögonbindel på sig. 

Laget som vann  var lag 1; Diala, Sara och Enkido. Grattis! Övriga deltagare: Charbel, Arim och Lil-
jana, Tobil, Akadia och Athrin

/Therese Poli

24/8-08  Kick of brännboll 
För att sparka igång hösten efter sommarlovet tänkte vi spela lite brännboll och äpplet. Vi samlades i 
AKC klockan 14:00. Vi tog med oss brännbollsrack, tennisbollar, en fotboll, grillkorvar och saft och 
begav oss till en grusplan i närheten. Väl på plats började vi med att spela ”äpplet”. Jag delade in dem 
i två grupper och sen började spelet. Vi spelade två omgångar sen orkade de inte spela mer. Vi hade 
tagit med oss engångsgrillar som vi grillade korv på och så bjöd vi på saft också. Vinnarlaget fick korv 
först sen det andra laget. Vi hade också tur med vädret.

/Therese Poli
5/9-08 Pingisturnering 
Den 5/9 hade vi pingisturnering för ungdomar födda 1995 och äldre (13 år och äldre). Samling var 
i AKC klockan 17:00. Vi hade det ganska trevligt, tyvärr var vi inte så många men vi lyckades bli 8 
personer som tävlade om första, andra och tredje pris. Som första seger van man pingisrack med boll 
och som andra och tredje plats van man pingisrack. Första plats gick till Tobil, andra plats till Sandra 
Elyas och tredje plats gick till Nevin. Alla hade roligt och det fanns toast och läsk att köpa för bara 5 
kronor och så bjöd föreningen på bullar. Under turneringens gång hade vi musik som underhållning 
och samtidigt en spelande pingismatch. 

 /Nevin Gergis
12/9-08  Playstationsturnering 
Fredagen den 19 september anordnade vi en Playstationturnering i AKC. Starten var klockan 18:00 
och alla som var födda 1996 och äldre var välkomna. Det kom cirka 30 ungdomar och det fanns godis, 
läsk och chips till försäljning. Vi spelade ett fotbollsspel som hette ”pro-evolution”. Vi hade lagt upp 
fyra stycken Playstations där man spelade med 20 spelare. Turneringens vinnare var Arim Hawsho 
och han vann två biobiljetter. Efter turneringen var ungdomarna kvar en stund och bara ”chillade”, åt 
och drack sen runt klockan 21:30 gick alla hem.

/Therese Poli
21/10-08  Champions League match  
Det var dags för gruppspels match mellan Real Madrid och Juventus. Den här gången kom många 
precis när matchen började, klockan 20:45, men det var inte lika många som när finalen visades. 
Eftersom att maten som serverades vid förra tillfället funkade bra togs inga risker och man körde på 
samma meny med pastasallad och toast. Matchen slutade med att Juventus vann och de 30-40 perso-
nerna som kom hade än en gång det väldigt trevligt och åkte hem. 

/Naramsin Poli
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6/9-08  Solna Festivalen
AKC dansgrupp visade några danser under Solna festivalen. Gebro Kurt var närvarande och fick 
presentera AKC dansgruppen.

17/10-08 Videokväll i AKC 
Föreningen var dukat för biovisning. Alla ungdomar som var födda 2000 och äldre var välkomna till 
AKC fredagen den 17 oktober, klockan 18:00. Vi hade möblerat om lite framför projektorn, hämtat 
fram mjuka soffor och runda bord framför så att det skulle känna ”biokänsla”. Vi dukade fram saft, 
popcorn och godis till alla. Vi hade även lånat tre olika filmer som de fick välja mellan. Vi röstade 
med handuppräckning och majoriteten ville se ”Alvin och gänget”. Strax innan vi satte på filmen gav 
vi alla varm banan med blockchoklad och vaniljglass. Det uppskattades av många som tyckte det var 
gott. Kvällen skulle ha varit helt lyckad om inte fjällkontrollen till DVD inte hade krånglat i början. 
Men det viktiga var att alla uppskattade vad vi hade gjort för dem och framförallt efterrätten! Klockan 
21:00 gick alla hem.

/Therese Poli
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AKC´s dansgrupp deltog under Solna fetivalen! Vi är väldigt glada över deras insats!
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Höstlovsaktiviteter
 
Tisdagen den 28 oktober åkte 15 barn tillsammans med tre ledare (Aziz Poli, Josef Kopar  
och Therese Poli) till Oligång. Väl på plats var det dags för alla att byta om till gympakläder och 
bränna kalorier. Vi spelade badminton i cirka två timmar vilket var tillräckligt eftersom man blir 
ganska trött och utmattad fort. Alla hade roligt.

Torsdagen den 30 oktober 
åkte 16 ungdomar tillsammans med Josef Kopar till Eriksdalsbadet. Eriksdalsbadet är känt i hela 
Stockholm, därför bestämde vi oss för att åka dit. Ungdomarna hade väldigt roligt och roade sig väl 
i badet. Efter fyra timmars simning och lekar, gick vi och åt på en ganska lyxig restaurang. Alla var 
nöjda och belåtna med dagen som gått. Detta är en aktivitet som vi skall ha upprepande gånger.

Lördagen den 1 november 
hade vi Halloween på AKC. Det var över  40 barn som närvarade samt 12 mammor och två ledare 
(Dita och Bethnahrin samt ungdomssektionen).

Det var en skräckfylld kväll med många roliga aktiviteter. Barnen kom utklädda och många blev ut-
klädda på plats. Akadia och Lilli bör få mycket ära för deras engagemang och insats inför och under 
denna kväll. De höll igång alla trådar och såg till att stämningen var på topp. De berättade lite spök-
historier och hade lekar med barnen. De hade också ordnat ett spöktåg och alla såg ut att ha en väldig 
skräckfull men rolig kväll. 
 
Tack för alla som deltagit och ställt upp på aktiviteterna!

Här är alla påväg till Eriksdalsbadet. En väldigt lyckad och uppskattad aktivitet bland 
många.
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7-9/11-08 Veckoslutskurs i Örebro med temat: det assyrisk matbordet 
och dess kultur
Den 7-9 november fick ungdomar mellan 13-16 år möjligheten att åka till Örebro för att lära sig laga 
riktig assyrisk mat. Från AKC åkte två stycken ungdomar som AUDS (Assyriska UngdomsDistrik-
tet i Stockholm) hade anordnat. Det var massor av ungdomar från andra Assyriska föreningar inom 
Stockholm och sammanlagt var vi cirka 30 ungdomar, 3-4 ledare och 4 mattanter. Vi hade ett par 
föreläsningar om den Assyriska kulturen och nästan all mat lagade vi själva. Vi lärde oss laga kebbe 
och aprach och massa annat. Maten smakade gott men kranvattnet var rätt äcklig.

På fritiden spelade vi kort, satte oss ner och små prata, kolla på television och massa annnat kuligt. 
Kvällen innan hade vi avslutningsfest för kursen och den firades med dans och godis, chips och mas-
sor av andra godsaker, därefter var vi och kolla på film nedför trapporna in i tv rummet. Kursen var 
klockren och en minnesvärd helg. Föreläsningarna blev en succé och även maten.

Vi här i AKC önskar alla god fortsättning och hoppas på att fler aktiviteter som denna kommer att 
utföras i fortsättningen.

/Charbel Yakob 

21/11-08 Filmvisning i AKC
Både barn och ungdomar samlades i föreningen för att se Marcus De Bassos dokumentärfilm om oss 
assyrier. Dokumentären visades på storbildsduken i föreningen, vi var cirka 60 stycken. Filmen, som 
var lärorik, handlade om oss assyrierna som ett krigarfolk med många fiender. Den handlade också 
om situationen här i Sverige, om assimilation. Efter filmen var Marcus nyfiken om vad åskådarna 
tyckte om filmen och gav sina positiva åsikter. Efter diskussionen ville Marcus ställa ett par frågor 
som hade med filmen att göra till alla. Det serverades nötter, kakor och saft till alla. 

/Charbel Yakob

Bonus, 2009 års satsning  
Chillrummet som ska vara till alla ungdomar. Här ska man kunna komma och slappna av, lyssna 
på musik, spela spel, umgås med vänner, göra läxor tillsammans, leka ihop, se filmer och mycket, 
mycket mer. Rummet ska ha som målsättning att vara öppet en dag i veckan, fredagar, så att dem som 
vill kan komma hit.

/Ungdomssektionen

19/12-08  Julfest/Avslutningskonsert för hela familjen
Fredagen den 19 december planerades en avslutningskonsert för alla medlemmar i föreningen i AKC 
lokaler. Det började klockan 18:00 och kvällen började med att bjudas på dans från dansgruppen, som 
var jätteduktiga. Sen bjöds det på teater och musikgruppen spelade jättebra assyrisk musik. Vi hade 
även planerat lite smålekar till barnen. När det var dags för tomten att komma var alla barn tvungna att 
sjunga för att tomten skulle komma. När tomten äntligen kom fick alla barn under 12 år en julklapp. 
De fick ställa sig i kö och vi började med att dela ut julklappar med den yngste ända upp till 12 år. 

/Ungdomssektionen
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AKC´s musikgrupp tillsammans med musikläraren Mousa Elias.

Under Julkonserten/avslutningsfesten var det dags att sjunga innan tomten skulle komma.
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Föreläsningsserie för ungdomar 

Hösten 2007 startade vi en föreläsningsserie för barn och ungdomar mellan åldrarna 8-14 år. 
Varje söndag mellan kl 13-14 i föreningens lokaler. Tanken med dessa aktiviteter var främst att få 
barn och ungdomar i sina mest kreativa åldrar att lära sig nya saker på lekfullt sätt. Vi har sen dess 
fortsatt det som fortfarande kallas föreläsningsserie, men inte alltid består utav just föreläsningar, 
utan annat också. Ni hittar listan lite längre ner. Vi valde att sätta föreläsningsserien i nära anslutning 
till danskursen då det redan fanns en grupp medlemmar i föreningen som kunde vara kvar och delta 

i föreläsningarna också. 2008 fortsatte vi med föreläsningsserien då vi kände att intresset fanns och 
det fungerade bra. Under våren träffades vi varje söndag men efter sommaruppehållet valde vi att 
sätta föreläsningarna varannan söndag. Vi har haft mellan 6-20 deltagare varje gång. Målet till nästa 
år är att försöka bjuda in fler utomstående personer som kan berätta om sina yrken. 

Dita Kleman har en föreläsning i hur man bakar bullar för barnen och ungdomarna på AKC.

     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

73 74



 
 080113 – ”Vad gör en ungdomssektion i föreningen?”
 080120 – Baka muffins
 080203 – ”Om du fick önska dig 1 sak”
 080210 – Ninsun Poli berättar om sitt yrke som sångerska/låtskrivare/artist
 080216 – Assyrier Utan Gränser informerar om sitt arbete
 080224 – Laga Tacos
 080302 – Assyrier Utan Gränser forts.
 080309 – Assyriska alfabetet
 080316 – Räkna på assyriska
 080323 – Påskdagen
 080330 – ”Ha b’ Nison”
 080406 – Månaderna på assyriska
 080413 – Land, stad… tävling
 080420 – Påskpyssel
 080427 – Assyriska påskdagen
 080504 – Tipspromenad
 080511 – Ishtar & Tamuz pjäs + dukleken (”i chawre”)
 080518 – Ishtar & Tamuz pjäs
 080525 – Mors dag ”Vad betyder mamma för dig?”
 080914 – ”Det var en gång…”
 080928 – Ninib Baryawno berättar om sitt yrke som forskare inom bla cancer
 081012 – Baktävling
 081026 – Halloweenpyssel
 081109 – Hemlig gäst! 
 081123 – Matlagningstävling
 081207 – Planera julfesten och sjunga ”Dodo Dilan”
 081221 – Julpyssel
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Bethnahrin Hawsho har påskpyssel med barnen i förening.

Melissa Hawsho lär barnen i föreningen att fixa taco´s. En mycket uppskattad aktivitet
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Folkdanskurser hos AKC 2008
Danskursen fortsatte i vanlig ordning år 2008. Söndagar mellan kl 12-13 i AKC för alla i åldrarna 
7-17. Vi fortsatte att lära oss assyriska danser och uppträdde på många olika evenemang, dels fören-
ingens men även utomstående. Exempel: ungkulturdagarna i Hågelby parken den 24 maj, Botkyrka-
dagen den 9 juni i Hågelby, Solna Festivaln den 6 september, Medborgardagen den 27 september m.fl. 
Under året medverkade vi även i Assyriska Kvinnoförbundets bok och DVD ”Assyriska Favoriter 
– sånger, lekar och danser” som gavs ut under januari 2009. (se artikeln nedan)

Under hösten 2008 valde vi att ha danskurs varannan söndag och det har fungerat bra. Till 2009 efter-
lyser vi en ny danslärare då Bethnahrin Hawsho som hållit i danskurserna sedan ca 5 år tillbaka inte 
hinner fortsätta.

Nästa sida publiceras en artikel om assyriska folkdans historien i Botkyrka och hos AKC som är sär-
skild skriven till en bok som handlar om Folkdanser i Botkyrka
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Bethnahrin Hawsho hae varit en väldigt god tillgång för AKC som danslärare i många år. Hennes insats är ovärderlig
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Assyrisk folkdans i 
Botkyrka

Allmänt
Historien om folkdans hos assyrierna sträcker sig några tusen år f.kr. då assyrierna hade eget land i 
nuvarande Mesopotamien – landet mellan floderna Eufrat och Tigris.

Danstraditionen har spelat en stor roll då man genom danser brukade uttrycka så väl sorg som glädje, 
ute vid arbetsfältet, i åkrar när man arbetade, för att koppla av brukade man sjunga och dansa. Vid 
olika högtider, under firandet av det assyriska nya året – 1 april, under bröllopsfester m.m.

När assyrierna gick över till kristendomen under 200- talet kastade man bort de flesta traditioner 
från före Kristus för att inte påminnas om det hedniska tiden. Fram till i mitten av 1800-talet var det 
nästan förbjudet att dansa och sjunga på assyriska eftersom assyriska var det språk som Jesus talade 
och det var synd att sjunga på det språket. Just p.g.a. det så har dans och musik traditionen hos as-
syrierna stagnerat vilket gjorde att man inte kunnat utveckla det på det sätt som andra folkgrupper i 
Mellanöstern gjort.

I mitten av 1800-talet när assyrierna började göra anspråk på sina politiska, terroteriella, och kultu-
rella rättigheter började man åter igen ta upp sina gamla dans och musik traditionen. Sen dess har 
den assyriska folkdansen utvecklats i det mån möjligheterna tillätt då assyrierna hade varit utan eget 
land i mer än två tusen år och levt under förtryck, förföljelser, varit utsatta för etnisk rensning under 
Ottomanska riket i nuvarande Turkiet, i Irak och av övriga majoritetsfolkgrupper som hade hela tiden 
i syfte att rensa bort assyrierna från Mellan östern. Just under dessa förhållandet återuppväcktes as-
syriernas nationella känslor och sen dess har man försökt att bevara de kulturella traditioner och föra 
de över till kommande generationer – för att inte bli helt rensat från denna planet.

Assyrisk folkdans traditionen i Sverige
Assyriernas utvandring till Sverige började i slutet av 60-talet från Olika länder i Mellanöstern (Tur-
kiet, Syrien, Irak, Iran, Libanon). Först i början av 70-talet började man bilda föreningar – den första 
bildades i Södertälje 1972 i syfte att bevara sin kultur, språk och traditioner och föra de över till den 
kommande generationer. I mitten av 70-talet då den stora invandringen av assyrier till Sverige tog fart, 
bildades föreningar i de orter där assyrierna bosatte sig. Idag uppskattas antalet assyrier i Sverige ca. 
80 000, var av 20 000 bor i Södertälje, ca. 7000 bor i Botkyrka och resten är utspridda i Södra Sverige. 
I nästan alla föreningar har man undervisning i folkdanser, musik och andra traditionella aktiviteter. 
Allt i syfte att bevara den 5000 åriga gamla traditioner som befinner sig i tröskeln till utplåning. 

Assyriska Folkdans i Botkyrka
Den första assyriska föreningen bildades 1976. Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) bildades 
1997 för att satsa på kulturella och samhälleliga aktiviteter vars målgrupp är barn, ungdomar och 
kvinnor i alla åldrar. Föreningen har över 500 medlemmar och har genom åren kom att betraktas en 
av de aktivaste förening i Botkyrka. I Botkyrka finns 5-6 assyriska föreningar under olika benäm-
ningar.
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Folkdans hos AKC
Sedan 1999 har föreningen sina lokaler på Tomtberga vägen 16 i Hallunda. Satsningen inom folkdans 
har varit att träna barn och ungdomar i assyriska folkdanser minst en gång i veckan. Denna verksam-
het är uppskattad och omtyckt av barn och ungdomar då man i tidigålder lär man sig dansa för att 
genom föreningen få uppträda och visa de traditionella danser i olika sammanhang, under samkväm, 
stora fester, bröllopsfester m.m. 

Föreningen har genom åren bildat olika dansgrupper och nästan varje år har uppträtt i olika dagar, 
Föreningsdagen, Botkyrkadagen, fester, festivaler, Kvinnodagen, och många andra högtider.

År 2005 fick föreningens ungdomar av Botkyrka Kommun, Kulturpriset för de kulturella aktiviteter 
man hade genomfört.

En av de stora satsningar som gruppen har gjort, under maj i år medverkandet till en inspelning av 
DVD film som är under produktion. Inspelningen av DVD är en produkt av Assyriska kvinnoförbun-
det i Sverige som projekterat framställning av DVD som innehåller inslag av olika assyriska traditio-
ner, bl.a. folkdanser. Syftet med produkten är att sprida den bland, såväl assyrier som svenskar som 
är intresserade att lära känna om den assyriska kulturen. (DVD har kommit ut under januari 2009, se 
artikeln nedan)

AKC:s vision när det gäller folkdans är att bilda flera folkdansgrupper i olika åldrar för att uppträda i 
olika högtider och på så sätt sprida om den assyriska folklore traditionen samt fortsätta väcka intresset 
hos den kommande generationen och på så sätt medverka till att assyrierna i Sverige integreras genom 
att anamma den assyriska och den svenska kulturen samtidigt.

/George Baryawno 
Norsborg den 19 juni 2008

Här dansar AKC´s framstående dansgrupp under Kha´b Nison på AKC.
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Om boken & DVD: 

Assyriska Favoriter – sånger, 
lekar & danser

Som ett assyriskt sommarläger utan slut 
BÖCKER Assyriska Kvinnoförbundet ville samla assyriska klassiska låtar, danser och lekar på ett 
lättillgängligt och attraktivt sätt. Resultatet blev en bok, med tillhörande DVD, som ingen assyrier bör 
vara utan. Linda Asmar har träffat Kima Isskandar för att tala om hur idéen blev verklighet.

Hallå där! Kima Isskander, projektledare för AKFs rykande färska bok och dvd ”Assyriska 
favoriter - sånger, danser och lekar”. Vad tycker du om slutresultatet? 
- Jag är jättenöjd med det. Med tanke på förutsättningarna med begränsad budget och en del problem 
med tidsplaneringen så blev det bra till slut. Det är som en guide i assyrisk kultur - när man inte har 
något att göra är det bara till att plocka fram den.

När jag gick igenom materialet så kändes det som att förflyttas tillbaka i tiden till ett assyriskt 
läger fyllt med inslag av klassiska sånger, danser och lekar. Vad var er ambition med projek-
tet? 
- Vi har haft ambitionen att samla så många assyriska klassiska låtar, danser och lekar, på ett lät-
tillgängligt och attraktivt sätt. Vi vill framförallt att assyrier som är födda i Europa, som kanske inte 
är lika bekanta med assyrisk kultur, ska upptäcka och förvalta det rika kulturarvet och stärka sin as-
syriska identitet. Bokens målgrupp är dansledare, musikledare, lägerledare och andra personer som 
arrangerar och leder olika delar av föreningarnas kulturella verksamhet.

Hur viktig är en sådan bok? 
- Personligen tycker jag den är jätteviktig. Vad vi vet så finns det ingen som har gjort något liknande 
där assyriska sånger, danser och lekar är samlade i en och samma bok. Det har varit ett stort arbete att 
plocka fram allt - dels eftersom att mycket inte funnits dokumenterat och dels för att det som funnits 
varit väldigt utspritt och svårtåtkomligt. Boken är även viktig för att nå ut till andra folkgrupper som 
vill ta del av den assyriska kulturen. 

Assyriska  ungdomar från AKC före-
vigar assyrisk kultur på DVD.
 Foto: esamedia.se 

     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

79 80



     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

Varför är det ingen som har gjort det tidigare? 
- Det är förmodligen många som har egna dokument liggandes hemma, såsom gamla videoinspel-
ningar från tidiga dansuppträdanden eller lägerverksamheter. Men det är inte mycket som är arkiverat 
och tillgängligt för allmänheten. Sen är det ju självklart enklare att arkivera och dokumentera material 
idag än vad det var förr. 

Hur har ni gått tillväga för att samla informationen? 
- Vi har fått ta hjälp av många utanför projektet. När det gäller sångdelen har vi fått stor hjälp av 
Hanibal Romanos som hade digitaliserat flera hundra assyriska låtar på sin dator. Till de låtar som vi 
inte hittat noter har vi fått ta fram egna med hjälp av musikern Elias Zazi. För lekdelen har vi till stor 
del utgått från den tyska boken av Israil Makko men vi har även intervjuat många av våra äldre som 
känner till lekarna från sin ungdom. Det allra svåraste var att hitta information till dansdelen. 

Vad fick ni för reaktioner när ni intervjuade äldre assyrier som lekt, sjungit och dansat det som 
finns presenterat i boken och på dvd:n?
- Vi fick enbart positiva reaktioner. Jag frågade min farmor och hennes vänner en hel del om lekarna. 
De kunde inte sluta berätta, de blev jätteglada över att vi frågade.

Hur var det att spela in dvd:n med danserna?
- Det var riktigt kul. Vi bokade en hel dag med dansgruppen från Assyrien kulturcenter och filmade. 
Barnen gjorde en riktigt god insats med träning från tidig morgon till sen kväll. Det blev en hel del 
omtagningar men med hjälp av deras tränare Bethnahrin Hawshos coachning så gick det bra. Vi är 
nöjda med den, den lär ut danserna väldigt pedagogiskt och är inspelad på assyriska, svenska och 
engelska. 

Hur kommer det sig att du gick med som projektledare?
- Det här är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. När sedan ämnet kom till diskussion i Assyriska 
Kvinnoförbundets styrelse tog jag på mig ansvaret att leda projektet. På ett tidigt stadium bestämdes 
det att Shamiram Demir skulle vara redaktör för boken och hon tyckte också om idén precis som jag. 
Vi har tillsammans planerat och genomfört arbetet, som har varit kul. Det kändes som att jag var tio 
år igen. 
  

Linda Asmar, Journalist
Publicerad: 2009-01-19

www.hujada.com

"Assyriska favoriter - sånger, lekar & danser"
kan beställas via Assyriska kvinnoförbundets
kansli: info@assyrianwomen.com.och hos 
AKC på info@assyrien.se
Boken kostar 150 kr.
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Kvinnosektionens verksamhet 
under året 2008

Årsmötet
Årsmötet hölls söndagen den 20 april 2008 i AKC:s lokaler. Mötet öppnades av Lydia Eskander med 
att hälsa alla 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 kvinnosek-
tion. Med följande fördelning av poster:

Ordförande             Fehima Poli
Vice ordförande         Lidiya Eskander
Sekreterare  Sanfo Kerimo
Kontaktman  Rahel Poli
Kontaktman  Pervin Poli
Ledamot                    Yildiz Kerimo
Ledamot  Teres Baryawno
Ledamot                     Pero Dag

Genomförda aktiviteter:
Kvinnodagen 
2008-03-08, Kvinnodagen anordnades i samarbete med AKF: och Assyriska lokala föreningar i 
Norsborg. Kvinnodagen firades i Assur föreningen 8 e mars kl,15:30. AKF ordförande Afamia Ma-
raha höll ett tal om den assyriska kvinnan. Dagens program innehöll dikter, tal, dans, samt AKF bjudit 
in Susanna Johanon Bilan som har utbildat sig till zonterapi och visade lite övningar på hur man kan 
hjälpa sig själv vid värk i kroppen. Det var mycket uppskattat. I samband med firandet av kvinnoda-
gen publicerades nedanstående artikel i Hujada. Com skriven av Assyriska kvinnoförbundets ordfö-
rande Afamia Maraha.

Jämställdhet: AKF firar åttonde mars
KVINNOFÖRBUNDET Åttonde mars är det dags för internationella kvinnodagen, som uppmärk-
sammar kvinnors mänskliga rättigheter. Kvinnor och män världen över firar denna dag och höjer sina 
röster för alla de kvinnor som förtrycks och diskrimineras. AKF uppmuntrar, med ett litet bidrag, sina 
lokalföreningarna att engagera sig och anordna en aktivitet under denna dag.

Sverige är känt för att vara världens mest jämställda land. Det är inte så konstigt heller, eftersom Sve-
rige har i flera decennier arbetat för att öka jämställdheten i samhället och kan därför skörda frukterna 
av detta idoga arbete som många målmedvetna och engagerade kvinnor och en del män har bidragit 
till. Det som har drivit dessa människor är rättvisa och jämlikhet för hela mänskligheten; det vill säga 
även för kvinnorna. Mycket av det som ter sig självklart för oss idag i Sverige är en dröm för många 
kvinnor i andra delar av världen.
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Men det finns fortfarande mycket att göra för jämställdheten även i Sverige. Varje år dör 17 kvinnor 
i Sverige på grund av misshandel i hemmet. Rapporter från olika delar av samhället visar tydligt att 
kvinnor diskrimineras vid exempelvis lönesättning och rekrytering till chefspositioner och att det är 
kvinnorna som tar hand om hushållet samtidigt som de förvärvsarbetar är mer regel än undantag. 
Assyrier som är födda eller uppväxta i det svenska samhället oavsett om det är kvinnor eller män har 
påverkats av och står för de jämställda värderingarna. Att leva jämställt är naturligt och självklart för 
den yngre generationen assyrier. Det finns dock många assyriska kvinnor och flickor som än idag 
kämpar för sin frihet och drömmer om att få vara egna och självständiga individer. 

Det är för alla dessa kvinnor som kvinnosektionerna i de assyriska lokala föreningarna måste fortsätta 
att bedriva sitt arbete. Det är framförallt i det assyriska föreningslivet som positioner flyttas fram och 
barriärer rivs ner. Det är här diskussioner tas om de svåraste och mest tabubelagda frågorna. Därför 
har de assyriska föreningarna en väldigt viktig roll för utvecklingen av den assyriska kulturen i dias-
pora. 

De assyriska kvinnorna i föreningslivet står upp för rättvisa och jämlikhet. De kämpar sida vid sida 
med männen för assyriernas mänskliga rättigheter, självständighet och frihet. Därför är det dags för 
de assyriska männen att ställa sig sida vid sida med kvinnorna och kämpa för de assyriska kvinnornas 
mänskliga rättigheter och frihet. 

Snart är det dags för internationella kvinnodagen, den 8 mars, som är en dag som uppmärksammar 
kvinnors mänskliga rättigheter. Kvinnor och män världen över firar denna dag och höjer sina röster 
för alla de kvinnor som förtrycks och diskrimineras. AKF har uppmuntrat de lokala föreningarna att 
engagera sig och anordna en aktivitet under denna dag genom att bidra med en liten summa bidrags-
medel. Jag vet att flera lokalföreningar firar denna dag årligen och hoppas att ännu fler gör det i år. 

/Afamia Maraha
Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet

www.hujada.com, 2008-03-03

Söndagsträffar 
2008-02-17, 17 e februari anordnades söndagsträff  kl, 16:00 för alla medlemmar, de bjöds på fika och 
mingel. Detta anordnades på prov. Det var tyvärr för lite intresse. Styrelsen kommer att diskutera med 
sektionen innan man återupptar verksamheten. 

Bowling 
2008-03-16, Bowling i Vårby Gård planerades. Men på grund av ombyggnad i bowlinghallen åkte 
gruppen till Heron city och fikade tillsammans där.

Elektra Show föreställningen 
2008-05-04, Den 4 e maj planerades att se Elektra show föreställning i skärholmen. Den är en teater 
föreställning om kulturkrokar. Det var många som kom och såg föreställningen den var mycket upp-
skattat och bra.
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Morsdag
2008-05-25, firade kvinnosektionen morsdagen på restaurang kollgrillen inne i Stan. Gruppen träf-
fades utanför restaurangen kl, 17:00. Det var bra stämning och maten smakade bra. I år var det många 
som hade förhinder därför var vi för få, föreningen betalade halva kostnaden för besöket. 

Planeringshelg
2008-10-04, hade AKC sitt årliga planeringshelg på Ansgardsgården i Flen. Många av kvinnosektio-
nens medlemmar var närvarande. Tillsammans med andra sektionerna planerade kvinnorna fören-
ingens verksamhet för kommande året. Förutom föreningens planering hade man andra ämnen som 
diskuterades. På kvällen hade vi grill och därefter samkväm. 

     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

83 84



     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

Knytkalas
2008-10-24, kvinnosektionen an-
ordnade knytkalas för sina med-
lemmar och icke medlemmar. 
Kvällens program innehöll bl.a. 
dans, musik, lekar, teater uppträ-
dande. Det var mycket uppskattat, 
väldigt bra stämning och god mat. 
Det var över 32 kvinnor som var 
närvarande. 

Farsdag
2008-11-09, kvinnosektionen an-
ordnade en dag till äran av Fars-

dag. Under dagen bjöds de närvarande 
papporna på fika och därefter överläm-
nades presenter till de närvarande fädren. 
Detta var en gest som sektionen bjöd på. 

Biobesök
2008-11-23, Kvinnosektionen anord-
nade bio besök. Alla deltagande kvinnor 
samlades i Heron city, fikade innan film 
visningen. Sammanlagt var det 16 kvin-
nor som kom. Tillsammans såg vi filmen 
”Mamma Mia”. Det var mycket omtyckt 
film.  
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Julbord 
2008-12-09, var det dags för det årliga assyriska julbord som AKC anordnar sedan många år. 
Kvinnosektionen och övriga sektioner i föreningen var med och planerade hela arrangemanget. Kvin-
nosektionen bidrog med en kort teater föreställning under kvällen. Allt var jätte bra i slutet av kvällen 
så alla hade roligt tillsammans.

Avslutning och julfest
2008-12-19, hade förening-
en med ungdoms och kvin-
nosektionen en julfest med 
uppträdande av elever från 
föreningens musikskola. 
På programmet fanns lekar, 
spel, besök av jultomten som 
delade julklappar till alla 50 
-60 barn som var närvarande. 
AKC bjöd sina medlemmar 
på kaffe, fika bröd, glögg 
och pepparkakor. Barnen 
fick, förutom sina julklap-
par, även julmust och kakor. 
Det var väldigt uppskattat av 
små barnföräldrar och övriga 
medlemmar
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Slutord
Året som gått har varit lyckat. Vi har utfört alla dem aktiviteter som sektionen hade som mål.Tyvärr 
har uppslutningen vid vissa aktiviteter varit för lågt.
 
Ett mål som kvinnosektionen haft och som inte kunnat genomföra var en resa till något Europeiskt 
land.

Utöver sektionens fasta aktiviteter har vi även varit, delaktiga i förenings övriga aktiviteter.

Vår förhoppning inför år 2009 är att öka medvetandet hos våra kvinnor om föreningslivet. Vi hoppas 
på fred och rättvisa för vårt folk i hela världen.

Kvinnosektionen tackar alla sina medlemmar för ett gott samarbete, och ett speciellt tack till Behiya 
Poli som ställer alltid upp när det behövs.

Några av kvinnosektionens medlem-
mar föreställer Hana Hana Kritho 
tåget vid firandet den 9 mars 2008.

Kvinnosektionens medlemmar var på 
besök vid årets sommarläger den22 
juni 2008, i Ansgardsgården i Flen.
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Hemlandsresa
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (AKF) anordnade en hemlandsresa i somras år 2008. Resan 
gjordes den 15-29 juni. Med på resan var 22 kvinnor som representerade våra lokala medlemsfören-
ingar i Sverige.

Syftet med resan var att träffa kvinnoorganisationer i Syrien och Turkiet, för att utbyta kunskaper och 
erfarenheter om varandras arbete, men också uppleva det assyriska arvet i dessa länder. För AKF:s 
styrelse var besöket viktigt för att kunna lära känna varandra, få fram vilka behov det fanns och knyta 
kontakter med hemlandets kvinnor. 

Jag var med på resan från AKC och samtidigt  är med i AKF:s styrelse. Det var första gången jag var 
i Syrien och andra gång i Tur Abdin (assyriernas trakter i sydöstra Turkiet) sen vi flyttat från Midyat 
till Sverige 1977.

I Syrien träffade vi kvinnokommittén tillhörande ADO och kvinnokommittéer för samtliga kyrkor i 
Kamishly som tillhörde det assyriska folket. 
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Målet med möten var att träffas och berätta om våra arbeten  och vad vi kunde hjälpa kvinnorna i 
hemlandet med. Det kom fram på möten att alla har svårt med att driva aktiviteter p. g. a. ekonomin, 
men att de gjorde sitt bästa för att hjälpa till med t.ex. välgörenhet, arbeta ideellt med att hjälpa elever 
med skolan, att bibehålla det assyriska  kulturen m.m. Det som kvinnorna i Syrien efterlyste var att vi 
måste hålla kontakten med hemlandet och att inte glömma bort dem. I Tur Abdin hade vi inga kvin-
nokommittéer utan vi besökte historiska platser så som kyrkor och kloster. Vart vi än åkte så blev vi 
väl bemötta, men tyvärr så kändes det väldig vemodig att se alla våra byar i Tur Abdin tömt på vårt 
folk. Jag hoppas att alla som kan och har möjlighet måste någon gång i framtiden göra en resa till våra 
hemländer Assyrien (Turkiet, Syrien, irak, iran, Libanon). För mig var resan över all förväntningar 
och oförglömligt.  

/Bahiye Poli, ledamot i AKF styrelsen
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Idrottsverksamhet 2008
AKC Superstars –    Assyriska Basket

Hata spelet, inte spelaren

Ett år har gått sedan jag, Johan J. Eskander, startade min första träning med flickor 97-98. Jag kommer 
fortfarande ihåg hur överspända flickorna var när dem satte sig runt den röda cirkeln på Tornbergs-
skolans SPH. Dem var tysta och gulliga som små änglar, tog till sig information och lyssnade på allt 
som sades.

Ett år senare, det vill säga nu, så har dem tagit ett enormt kliv från nybörjare, - men vägen till avance-
rat är fortfarande en bit ifrån. Om jag uttrycker mig såhär istället; nu kan flickorna dribbla bollen på 
golvet, istället för att det är golvet som dribblar bollen med flickorna. Resten får ni tänka ut själva. 

Fys är något som är viktigt hos alla spelare. Utan fys utvecklas man inte, och mina flickor älskar 
fysträningarna. Jag trodde att dem skulle hata dessa träningar, men jag är också mänsklig och kan ha 
fel, - ibland! Varje träning avslutas med en övning som kallas för ”idioten”, det vill säga att samtliga 
spelare måste springa och vidröra alla linjer i hallen, samt väggen tvärsöver, med hela handen. Vidrör 
inte handen blir det inte ett godkänt, och samtliga spelare måste göra om hela övningen.

Här står Johan J. Eskinder och coachar flickorna inför trädningen. De lyssnar noga och tar till sig allt tränaren säger, 
imponerande!
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Jag som utbildad coach, tränare, har höga förväntningar hos mina spelare och vill deras bästa. 

Det är dock inte jag som förlorar på att fuska eller liknande, för jag har den kunskap jag skall ha. 
Många av spelarna gråter mitt i allt eftersom dem tycker att jag har en för hög tempo under mina 
träningar. Men nu har dem tränat sig in i det och ser det positiva i det hela, vilket känns bra för mig 
också. 

Under det senaste året så har många spelare börjat, och väldigt få slutat. Just nu är det ca tolv (12) ak-
tiva spelare, vilket medför att vi nu kan anmäla oss till seriespel. Jag kommer att kontakta SBBK som 
hör till i Södertälje, om att anmäla oss till deras cuper. Förhoppningsvis så kommer det att fungera, 
annars har jag en annan lösning.

För att sammanfatta året som har gått, tycker jag, har varit väldigt pressande, känslomässigt, utbild-
ningsrikt och roligt (med undantag av vissa oskiljaktigheter). Jag ser fram emot nästa år för då sker 
det mycket mer än bara detta som skrevs.

Ni föräldrar som läser detta och har barn i detta lag, måste göra i ordning kutle, schamburak, aprach 
och burgul för att tjejerna skall orka träningarna.

Tack för er tid!

Johan J. Eskander, coach (tränare)
Ashur Kerimo, lagansvarig

Här har vi våra AKC Superstars! Tjejerna poserar stolta inför kameramannen!
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Assyrien Kulturcenter i 
Botkyrka

Verksamhetsprogram för 2009-2010
Antogs vid konferensen på Ansgarsgården i Flen 

lördag-söndag den 4-5 oktober 2008.

Huvudstyrelsen, Presidium, kansliet
Årsstämma
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Det är viktigt att så många medlemmar som 
möjligt bör vara med för att påverka de antagna besluten. Intresset för Årsstämmans har minskat. Det 
råder stora svårighet att rekvirera personer till olika styrelseposter. Förklaringen är att AKC har en 
välfungerande kansli som gör att medlemmarna har den uppfattningen att allt fungerar vare sig jag är 
med eller ej. 
- Styrelsen bör hitta nya former för att väcka intresset hos medlemmarna.

Styrelsemöten  
Forstsätter som tidigare. 

Presidiemöte/Måndagsträff  
Dessa möten är numera AKC klassiker. Det råder total enighet om att dessa möten är föreningens 
drivandekraft. Inte minst p.g.a. att de fungerar bl.a. som mötesteknik och besluten fattas i en demo-
kratisk process. 
- vid extra frågor i dagordningen – t.ex. om det kommer en föreläsare då bör man försöka informera 
medlemmarna på olika sätt för att locka de till dessa möten.

Årets Brainstorming (planeringskonferens)
Det är viktigt att fortsätta hålla konferensen minst en gång om året. 
- flytta tiden under september eller strax innan sommarlovet

Sommarläger  
- eftersom senaste två åren arrangerades sommarlägret i samma gård, önskemål framfördes om att 
hitta andra gård för kommande åren

Medlemsbladet  
Fortsätter att ge ut Medlemsbladet en gång i månad.- hitta olika sätt att minska postens utgifter. T.ex. 
skicka den med föreningsbrev.
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Dagcenterverksamhet ”Dawmo”  
Projektet har förlängts t.o.m. december  2008 genom att ha fått anslag från kommunen. Eftersom 
verksamheten är så pass viktigt för målgruppen, kommer AKC att fortsätta med under kommande 
åren – så länge ekonomiska resurser erhålls från vederbörande myndigheter.
- Ålderdomshem för Assyrier är så pass viktigt att denna frågan bör högt prioriteras 

Biståndsverksamhet – AKC utvecklingsfond  
Sedan många år tillbaka har AKC bidragit olika instanser med ekonomisk bidrag under förutsättning 
att föreningens ekonomi tillät. 

- Numera betalas bidraget från AKC utvecklingsfond som har ett par tre inkomstkällor. För att öka 
intäkterna bör föreningen hitta olika vägar.

Assyrisk Julbord  
Verksamheten har blivit AKC klassiker. Det är viktigt att den fortsätter i framtiden för att bevara den 
assyriska matkulturen. 

Samkväm/Shahro  
Det är viktigt att denna verksamhet hålls aktuellt i AKC verksamhetsplanering trots brist på antal 
deltagare. För att lyckas med verksamheten bör några punkter beaktas:
- Levandemusik, Flera kulturinslag, Bättre teknisk utrustning, Bättre planering och marknadsföring

Föreläsningar  
Fortsätter med verksamheten. 

Medverka i olika ”Dagar”  
Under åren förekommande Dagar såsom Botkyrkadagen, föreningarnas dag m.fl. har AKC deltagit 
i det mån möjligheterna tillät. Då dessa Dagar börjar tappa intresset hos invånarna i kommunen har 
man kommit fram till att arrangörerna av dessa dagar bör utvärdera och tänka om. 
- i fortsättningen kommer föreningen att prioritera egenverksamhet, dock fortsätta medverka i mån 
att möjligheterna tillåter.

Hemsida www.assyrien.se   
Det är beklagligt att AKC nya hemsidan med nya namnet inte är igång. Detta har orsakat många 
brister när det gäller informationsflödet till medlemmar samt uppdatering och arkivering av viktiga 
dokument.

Ungdomssektionen håller på med den nya hemsidan. Konferensen fastslår att det är viktigt att nya 
hemsidan är igång före årsskiftet. 

Pic nic – utflykter  
Skall  finnas med i planeringen. Arrangeras utifrån väder och omständigheter.

ABF, Studiecirklar  
Fortsätter som tidigare.
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Samarbete med medlems –och övriga organisationer
AKC är medlem hos:

- Assyriska Riksförbundet i Sverige - ARS
- Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige - AKF
- Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige - AUF
- Assyriska Distriktet i Stor Stockholm  - ADS
- Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm – AUDS
- Svenska Kommitté för Assyrier – SKA
- ABF
- Hallunda/Nprsborg Föreningsråd,  Fittja Föreningsråd
- Idéburna Organisationer

Förutom samarbete med ovan organisationer så har AKC samarbete även med svenska och assyriska 
politiska organisationer – beroende på frågor om föreningen och om assyrier på olika nivåer. Samar-
bete på lokalt plan har även inlett med närliggande assyriska föreningar.

- AKC bör öka antalet representanter hos dessa organisationer

Assyriska Högtider
På rekommendation av ARS har AKC styrelsen beslutat att lägga högtidlighållande av dessa dagar i 
föreningens verksamhetsprogram.

- Naum Faiks Dagen  (minnet av den assyriska patrioten hölls 2 februari)
- Kha b`Nison  (firandet av den assyriska nya året som sammanfaller den 1 april)
- Martyrernas Dag (Seyfo 1915 – folkmordet i Semele 1933)

Årets stora satsning
Hemlandsresa

- Många medlemmar har under året uttryckt önskemålet att AKC ska arrangera en resa till Hemlan-
det Assyrien. För att kunna lyckas med arrangemanget bör man tillsätta en kommitté redan under 
hösten för att kunna förverkliga den under kommande sommaren.

- I första hand ska AKC försöka arrangera resan på egen hand. Alternativet är att samarbeta med 
närliggande assyriska föreningar.
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Ungdomssektion
Årsmöte  
Har fungerat bra, det var dock inte många som deltog. Locka fler och lite äldre ungdomar till kom-
mande årsmöte. Skall ha nytt möte.

Styrelsemöte  
Fungerar bra, men vi måste bli bättre på de olika ansvarsområdena inom en styrelse. Har fått äldre 
inom styrelsen och att flera måste vara med på möten.
 
Sommarläger för barn och ungdomar  
Lägret i år var bra, men det finns många delar som kan förbättras. Mer detaljerad utvärdering har 
gjorts tidigare i år. 

Till nästa sommarläger vill vi satsa på att ha en åldersgräns från födelseåret 1996 och äldre. Bara 7 
dagars läger så att man kan ha yngre ledare, mellan 20-30 år, och fullspäckat schema.
 
Deltagande i olika veckoslutskurser (AUF, AUDS)  
Väldigt kul, bra och lärorikt. Bra tillfällen att träffa andra ungdomar och nya vänner. 2008 inget har 
hänt men Nahrin meddelar när det finns aktiviteter så att vi också kan vara med samt att vi kan lära 
oss av deras ungdomssektion. 

Musikkurs   
Det har fungerat bra. Musiklärarna har en mer detaljerad utvärdering. Minskat i antal elever. Har varit 
diskussioner på presidiemöterna om musik kurserna. 

Visning av fotbollsmatcher i föreningen  
Vi har inte kunnat utföra denna aktivitet på bästa sätt bl.a. för att vi inte haft tv-kanalerna som be-
hövts. Men kanalerna är på ingång och vi ska försöka engagera fotbollssektionen så att de sköter 
denna aktivitet. Det finns två ansvariga som kommer att fortsätta.

Matlagningsverksamhet  
Vi gör detta som en aktivitet och inte som en kurs.

Teater  
Görs till avslutningskonserterna och den som leder gruppen får tillsammans med gruppen bestämma 
träningsdagar. Skall göras två gånger om året ett i samband med julfesterna och ett innan sommarlo-
vet. 

Pingisturnering  
Har fungerat helt ok. Men för att locka fler bör vi planera in det som en aktivitet ihop med något an-
nat, t.ex. våfflor eller liknande.
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Dans, folklore kurser  
Bra för de yngre barnen. Mer engagemang från de äldre. Varannan söndag kl 12-13 i samband med 
föreläsningar.

Föreläsningar  
Föreläsningsserie varannan söndag för barn/ungdomar. Mer som ”lek och lär”. Skall hämta intres-
santa personer så som doktorer.  Kommer att satsa mycket på dessa föreläsningar. 

Biobesök  
Vill fortsätta med denna aktivitet men göra det oftare. Vi bestämmer datum och samlingsplats (AKC) 
och åker dit ihop. Man får välja vilken film man vill se och sen åker man hem ihop efter filmen. För 
de yngre bestämmer man en film innan som alla får se. 

Fester, discokvällar   
Vi måste bli bättre på att informera och locka ungdomar till fester/disco genom att göra bättre pla-
nering. Vi tror att det är svårt att få ungdomar att komma. Därför testar vi med höstlovet då vi har 
planerat Halloweenfest och gör allt vi kan för att locka så många ungdomar som möjligt. Vi ser hur 
det fungerar och bestämmer därefter hur vi gör med liknande aktiviteter i framtiden.

Utflykter  
Vi har inte varit så bra på denna aktivitet. Vi har planerat in t.ex. Cosmonova besök men kunde inte 
utföra det pga att ungdomarna från Assyriska föreningen i Norrköping inte kunde komma då osv. 
Norrköping ska vi åka till under hösten och vi ska försöka göra liknande utflykter till andra föreningar 
oftare. T.ex. besöka Vattenverket osv.

Studiecirklar  
Nya studiecirklar inom olika områden bör planeras.

Försäljningsverksamhet under matcher  
Bra sätt att tjäna pengar till andra ungdomsaktiviteter. Vi ska försöka börja med detta till vårens 
matcher. Bara sälja kaffe och varm choklad. Dela upp matcherna mellan alla i styrelsen och göra ett 
schema. Be de anställda i föreningen att fixa bullar/kakor eller liknande som vi kan sälja.

Körverksamhet, sånggrupp  
Det har inte funnits någon bra körledare innan. Men ett förslag är att kolla med Ninsun 
Poli om hon vill leda en kör. Om hon inte kan eller vill så tar vi bort denna aktivitet.

Avslutningskonsert  
Dans-, musik- och teatergrupperna visar upp det de lärt sig under halvåret. Ta entré av alla som kom-
mer. Sittande publik. Stolsrader. Sälja fika. Fixa program. Skicka ut inbjudan med program i god tid 
innan till alla medlemmar och samarbetsorganisationer etc.

Skidresa  
Åka till Romme eller Sundsvall-Hassela i 2-3 dagar under sportlovet. Kostnader: resa, boende, mat, 

     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

95



     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

skidor, liftkort. Eventuellt göra denna aktivitet ihop med en annan förening. Har ej gjorts detta år men 
planeras tills nästa år eventuellt med en annan förening. 

Laserdome, Beachvolleyboll inomhus, Filmkvällar en gång om månaden, ”Chill” kvällar 2-3 gånger 
i månaden, Bowling, Utflykter till andra föreningar(lära oss av deras sektioner),  Spa, Tjej-aktiviteter 
(stödgrupp), Kill-aktiviteter (stödgrupp), Kryssning eller andra roliga aktiviteter med alla sektioner.

Hur informerar vi ungdomar om aktiviteter på bästa sätt:
1. Skicka brev hem till alla minst en vecka innan
2. Ringa runt och kolla att de fått brevet + ta mobilnummer. 
 Detta görs 2 dagar efter att brevet skickats.
3. Skicka sms dagen innan aktiviteten med viktig information.

Årets stora satsning
Fotbollsturnering
En gång om året inomhus, i samarbeta med AUF och vår förening kan vara värda.

Kvinnosektion
Årsmöte  
Vi ska hålla årsmöte som vanlig och fortsätta välja styrelse och övriga funktionärer.

Styrelsemöten/Sektionsmöten  
Nöjda med att ha ca en gång i månad styrelsemöte och att även vid olika aktiviteter träffas oftare för 
att ha koll på läget. Försöka öka kvinnosektionens och även föreningens kvinnor att blir mer intres-
serade av föreningslivet/föreningsteknik och vad det innebär att vara med i en styrelse.
 
Måndagsträffar 
Mycket nöjda med presidiemöten, det är alltid någon från kvinnosektionen som är närvarande på 
mötet på måndagarna. Det är viktigt med mötena för att få veta vad som hänt/händer i föreningen. 
Försöka få flera kvinnor att närvara på möten. 

Internationella kvinnodagen  
Fira denna dag med andra assyriska föreningar och AKF.

Morsdag  
Fortsätta fira Morsdag som tidigare. Förslag för kommande året är att fira den i föreningen i form av 
knytkalas.
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Knytkalas  
Vårt mål är att försöka ha ett knytkalas på våren och ett på hösten.

Sommarläger
Sektionen ska ha mål att i framtiden försöka arrangera ett sommarläger för kvinnor i samarbete med 
AKF och ev. andra föreningar.

Studiebesök  
Kvinnosektionen ska försöka ha som mål att göra studiebesök  till olika ställen.

Föreläsningar om olika ämnen

Fardag 
Sektionen anser att man ska även för fäder fira Fardagen i samarbete med presidiet.

Firandet av Hana Hana kritho 
Är så pass intressant att man ska försöka bevara traditionen genom att fira denna dag.

Öppetverksamhet för småbarns föräldrar
- syftet är att en dag i veckan samlas för att bedriva olika aktiviteter för sina barn och vuxna

Jämställdhetsfrågor
- i samarbete med Assyriska Kvinnoförbundet och närliggande föreningar samt övriga organisationer 
skapa debatt om jämställdhet och bedriva olika aktiviteter

Dialogforum
- i samarbete med ABF anordna studiecirklar om vad DIALOG innebär
Samrbete med AKF och kontakter med andra kvinnosektioner

Årets stora satsning
Europaresa
- genomföra en resa till europeisk land/länder i  syfte att  byta erfarenheter  med andra assyriska kvin-
nor, besöka viktiga sevärdheter etc.

Idrottsektion
Herrlaget
Årsmöte, Styrelsemöte , Möten – före och efter matcher
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Träningar, Träningsmatcher, Seriematcher
Deltagande i olika cupturneringar, Leljocupturnering (AUF)
Träningsläger, Seminarier, konferenser, kurser
Pubkvällar, Visning av fotbollsmatcher i föreningen 
Insatser inom fotboll för yngre barn

Basket för unga tjejer 
- Träning 
- anskaffning av tryckta kläder
- seriespel anmälan

Övriga regelbundna idrottsaktiviteter
Pingis turneringar, inomhus bandy för vuxna, deltagandet av Volleyboll och övriga tävlingar via riks-
organisationer arrangerade aktiviteter. 

Årets stora satsning 
Fotbollsturnering
I samarbete med ungdomssektionen och AUF.
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Kapitel 3
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Medlem -och 
samarbetsorganisationer

Nedan följer ett urval av av artiklar och skrivelser som är relaterade till 
ovanangivna organisationer.

Årskrönika AKF: 
2009 sätts assyrier på kartan
KVINNOFÖRBUNDET 2008 har varit ett blomstrande år för Assyriska Kvinnoförbundet, AKF. När 
julfriden sänker sig över oss kan vi med ro konstatera att vi har producerat två böcker unika i sitt slag 
och lagt grunden för en webbaserad mötesplats för assyriska kvinnor. Nästa år sätts assyrier, assyriskt 
föreningsliv och assyrisk kultur på kartan.

Att assyriska kvinnor är hängivna det assyriska föreningslivet är ingen nyhet. Det erfar många lo-
kalföreningar i sina verksamheter. Kvinnor och flickor är på intet sätt passiva, dock återfinns de inte 
på de beslutsfattande positionerna i lika hög utsträckning som män. En del anser att detta inte är ett 
problem. Vi andra, som tror på organisationsutveckling genom jämställdhet, har tagit fram handbo-
ken Jämställdhet här och nu. Boken beskriver jämställdhetsläget i det assyriska föreningslivet och 
ger metoder, tips och råd som kan användas i syfte att öka jämställdheten med mål att utveckla det 
assyriska föreningslivet. 

AKC har samarbete med följande 
organisationer:

Svenska Kommitté för Assyrier (SKA)
Assyrier Utan Gränser (AUG)

Assyrian Council of Europé (ACE)
Assyriska Demokratiska Org. (ADO)

Furkono, Save Assyria Fron (SAF)
Riksteater i Hallunda

Socialdemokraterna i Botkyrka
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka

Assurföreningen i Botkyrka
Assyriska föreningen i Södertälje

Assyriska FF i Södertälje
Assyriska Kulturföreningen i 

Norrköping

AKC är medlem hos följande 
organisationer:

Assyriska Riksförbundet i Sverige 
(ARS)

Assyriska Ungdomsförbundet 
(AUF)

Assyriska Kvinnoförbundet 
(AKF)

Assyriska Distriktet i stor Stockholm 
(ADS)

Assyriska Ungdomsdistriktet i stor 
Stockholm (AUDS)

ABF Botkyrka-Salem
Hallunda/NO Föreningsråd

Fittja Föreningsvård
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Assyriska Kvinnoförbundet ser med oro på det faktum att medlemsantalet sjunker på många håll i 
assyriska föreningslivet. I Sverige står föreningslivet över lag inför utmaningar och konkurrens om 
medlemmarnas tid och engagemang. Vårt föreningsliv måste därför, efter 40 års fantastisk verksam-
het, ta sig en funderare över vad vi gör och vad vi uppnår. Alla organisationer mår bra av nya inslag 
och förändring. Det är dessa som ger utveckling. 

Den andra boken som producerats är Assyriska favoriter - sånger, lekar och danser. Den samlar 27 
assyriska sånger, med texter och noter och instruktioner till 11 lekar samt 11 danser i en medföljande 
DVD med instruktioner på tre språk. AKF har känt ett stort behov av en sådan bok vid våra sommar-
läger, veckoslutskurser och andra sammankomster. Boken fyller även en viktig funktion då den för 
vidare assyrisk kultur till kommande generationer och ger vårt omgivande samhälle en god inblick i 
vår kultur. 

AKF ser att utan nedtecknande av vår kultur riskerar den att gå förlorad. Vi har varit föregångare 
tidigare genom att redan 1992 ge ut en assyrisk matbok som än idag är en storsäljare och vi ämnar 
inte stanna här utan vill fortsätta med liknande projekt. Det är ju vi själva som vet bäst om assyrisk 
kultur. Således vilar ansvaret på våra egna institutioner att nedteckna vår kultur och förvalta vårt rika 
kulturarv. Ingen annan kommer göra det åt oss. Ingen annan kan heller göra det åt oss. 

Hårt arbete med böckerna - håll i åtanke att bokproduktion inte är den lättaste av uppgifter - gav 
AKF-styrelsen och samtliga involverade en hel del att stå i under året. Att det är mödan värt slås vi 
av i stunder där t ex Södertäljes kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg ber om att få ett exemplar 
av ”Jämställdhet här och nu” när den blivit klar och när föreningar ringer för att köpa ”Assyriska 
Favoriter” innan den ens har tryckts. När jul- och nyårshelgerna är över väntar lansering och distri-
bution av bägge böckerna. År 2009 blir det året Assyriska Kvinnoförbundet sätter assyrier, assyriskt 
föreningsliv och assyrisk kultur på kartan. 

Några har höjt ett menande ögonbryn inför arbetet med böckerna. Man kanske trodde att det inte 
skulle gå. Men bevisligen har det gått. När det gäller kompetens att göra böcker har AKF bevisat att 
det finns massor av den varan inom den assyriska folkgruppen. Båda böckerna har skrivits och form-
givits av assyrier. DVD:n med danserna har också producerats av assyrier. 

Assyriska Kvinnoförbundet vill tacka alla som har medverkat i produktionen av böckerna. Ett särskilt 
tack till Berolin Deniz, författare till Jämställdhet här och nu, Kima Isskandar projektledare för och 
Shamiram Demir redaktör till Assyriska favoriter - sånger, lekar och danser.  

AKF har också genomfört flera lobbyutbildningar med syfte att öka kunskapsnivån i kommunika-
tions- och påverkansarbete i det assyriska föreningslivet. En av deltagarna var Afram Barryakoub 
som idag arbetar i Bryssel som lobbyist för assyrierna. Afram och flera av de andra deltagarna som 
är verksamma journalister, skribenter och debattörer har genom sina utvärderingar låtit oss veta att 
utbildningen har varit givande. Under utbildningstillfällena såg AKF - som valde att ge unga kursdel-
tagare förtur - att det finns potential för fler deltagare att arbeta med kommunikation och lobbying.  Vi 
hoppas få se även dem i aktion inom den assyriska rörelsen.   

Inom kort tar AKF ytterligare ett steg i sin organisationsutveckling i och med lanseringen av en egen 
hemsida. Den kommer att fungera som en mötesplats för assyriska kvinnor med möjlighet att utbyta 
kunskaper, erfarenheter och åsikter. Hemsidan är ett verktyg för att stärka den assyriska kvinnorörel-
sen i hela världen och skapa en plattform för diskussion och aktion. 

     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

101 102



     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

Sommarens hemlandsresa till Tur Abdin och Syrien påminde oss om vikten av fora och mötesplatser 
för dialog. Det assyriska folket må vara utspritt över världens hörn, men det måste inte hindra oss från 
samarbete och att värdefulla erfarenheter från olika länder och regioner inte sprids. Hemlandsresans 
upphov till samarbete mellan AKF och assyriska kvinnoorganisationer i Kamishly är ett exempel på 
det. 

Assyriska Kvinnoförbundet ser fram emot det kommande året och det fortsatta arbetet för utveckling 
av det assyriska föreningslivet. Genom breddning av verksamheten erbjuder den aktiviteter för fler 
medlemmar. Verksamhetsutvecklingen flyttar fram assyriska föreningslivets positioner ytterligare. 
Samtidigt är det kul såklart! 
Väl mött nästa år. 
  

/Afamia Maraha 
Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet
Publicerad: 2008-12-28, www.hujada.com

Assyriska FF
Slutsummering av Sargon De Basso

FOTBOLL När jag tillträdde som ordförande för Assyriska hade föreningen ett kraftigt stukat själv-
förtroende. Illasinnade förståsigpåare ansåg att Assyriska var uträknat, ”slut som artist” i elitfotbol-
lens Sverige, efter två år av degradering, spelarflykt och miljonbelopp i budgetunderskott.

Som nytillträdd ordförande replikerade jag i ett öppet brev: Assyriska skulle resa sig med hjälp av 
de eldsjälar som omsluter klubben. Assyriska skulle ”dansa igenom norrettan” och ”hugga efter de 
allsvenska platserna” i Superettan. Brevet avslutades med en del nyårslöften inför den kommande 
mandatperioden - som nu går mot sitt slut. 

Min sista krönika blir därför ett kort bokslut, då jag lovade: 

” att skapa förutsättningar för Assyriska att vara ledande inom ungdomsfotbollen i Sörmland” 

* 2007: Assyriskas juniorlag avancerade till juniorallsvenskan 
* 2007: Assyriska är arrangör av Sörmlands största fotbollsturnering, Telge Cupen 
* 2008: Assyriska skapar en manual - en ledstjärna - för hela ungdomsfotbollen 
* 2008: Assyriska har heltidsanställt ytterligare personal för ungdomsverksamheten 

” att i samråd med tränare och sportkommitté skapa ett bra seniorlag” 
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* 2007: Assyriska vann norrettan 
* 2008: Assyriska var topplag i Superettan 
* 2008: Assyriska hade 10 egna produkter i seniortruppen 
* 2008: Assyriska har långtidskontrakt med spelare att bygga på för framtiden

”att i samråd med säkerhetsrådet återskapa harmonin på läktarna” 

* 2007: Assyriska hade bäst publiksnitt i Norrettan med 2 243 åskådare 
* 2008: Assyriska hade bäst publiksnitt i Superettan med 2 863 åskådare 
* 2008: Zelge fans har fått en stående plats i styrelsen 
* 2007/2008: Assyriska har en superb säkerhetsorganisation. Inga läktarincidenter. 

Det sägs att ”fotboll är en ständig lidelse”. Efter två år som ordförande för Assyriska - med alla de 
karaktärer och personligheter som omgärdar föreningen - tror jag mig förstå vad uttrycket betyder. 

Jag har velat mycket med Assyriska, ibland kanske för mycket. På två år skulle ungdomsfotbollen i 
Sörmland erövras, ekonomin saneras, uppslutning etableras från supportrar över hela Sverige samt att 
alla elitföreningar skulle återfå respekten för Assyriska. Därtill var ju tanken att tjejfotbollen skulle 
utvecklas. Men i det ständiga arbetat på alla fronter glömdes ambitionen med tjejfotbollen bort. Detta 
är mitt stora misslyckande. 

Jag läste en tidningsrubrik idag om att ”Assyriska var en stolpträff från allsvenskan”. Detta är en del 
av lidelsen och Assyriskas öde 2008. Men Assyriska kunde också vända på en kraftigt neråtgående 
spiral. Gud vet att detta inte skett utan uppoffringar. 

Medlemmar och supportrar: Assyriska kommer tids nog att avancera till Allsvenskan. Men till dess 
finns det mycket att göra. 

Arbetet i Assyriska är tidskrävande - med högt tempo - för dem som på allvar tar ansvar för klubbens 
välbefinnande. All heder åt dom som ställt upp. 
Det är snart dags för mig att ställa in tofflorna under sängen. 

Tack för tiden och lev väl! 
  
/Sargon De Basso 
Ordförande i Assyriska FF

Publicerad: 2008-10-29 www.hujada.com

Fotnot:
AKC har bidragit AFF ekonomisk varje år. I år har föreningen bidragit AFF vid två tillfällen; den 11/4-08 med 5000 kr. 
och den 20/10-08 med 6615 kr. vid sponsring av matchen med Örgryte.
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Farväl 2008 - ett händelserikt år
RIKSFÖRBUNDET Klockorna 
har redan ringt in det nya året 
2009, vilket innebär att vi lagt 
bakom oss ytterligare ett år fullt 
av händelser och aktiviteter. 
Innan vi tar ett riktigt kliv in i 
det nya året är det i sin ordning 
att göra en kort återblick och en 
resumé av ARS verksamheter 
under det gångna året.

Men är det möjligt att göra ett helt år rättvist eller att återspegla några av ARS verksamheter med 
några enkla rader och därigenom bedöma om de fått maximal utdelning? Svaret är enkelt, det är inte 
möjligt och det är inte heller syftet. Meningen är att enbart ge er en bild av vad ARS genom ert stöd 
kan åstadkomma. Låt oss se.

Enkelt kan det sägas att 2008 var manifestationernas år. De avlöste varandra i olika omgångar, locka-
de till sig olika mycket folk och uppmärksamhet, både nationellt och internationellt. Först ut samlades 
vårt folks religiösa och profana organisationer till protest mot mordet på biskop Paulus Rahho och 
våldet mot det assyriska folket i Irak.

Ytterligare en demonstration arrangerades sedan utanför Iraks ambassad mot orättvisorna och försva-
gandet av folkets rättigheter i landet. Återigen har det Assyriska folket i Irak fått genomlida ett år fyllt 
av våld, hot, rädsla, ovisshet, kränkningar och hot om utrensning. Under året stod Sverige som värd 
för en internationell konferens om Iraks framtid och ARS-representanter fick möjlighet att kort träffa 
ledamöter ur Iraks parlament och framföra åsikter och överlämna ett brev med krav. Frågan kring det 
assyriska folkets situation i Irak och Autonomifrågan harr hög prioritet för Riksförbundet och kom-
mer även under nästkommande år att uppmärksammas och arbetas aktivt för. 

Den 24 april har kommit att bli ett stående inslag i ARS verksamheter. Den dagen togs, i dåvarande 
Turkiet, beslutet att genomföra folkmordet, Seyfo. I år arrangerades, återigen tillsammans med Ar-
meniska riksförbundet, en manifestation för minnet av alla de som mist livet under Seyfo. Boka in 24 
april 2009 redan nu. 

För Seyfo anordnade ARS och Armeniska riksförbundet ett upprop som inte genomförts tidigare. 
Inför riksdagens omröstning av folkmordsmotioner i juni formulerades det ihop ett brev med argu-
ment för varför riksdagen ska erkänna Seyfo. Uppropet undertecknades av ett 60-tal internationella 
experter, professorer och sakkunniga inom området. 

Uppropet översattes till 12 olika språk, däribland assyriska och publicerades i media och hade en egen 
hemsida. Trots att motionerna röstades ner blev aktionen effektiv och påverkade då riksdagspoliti-
ker använde uppropet som argument i riksdagsdebatten för ett erkännande. Med denna kunskap och 
erfarenhet tillsammans med ett gott samarbete ser vi fram emot 2009 för att fortsätta arbetet för ett 
erkännande av Seyfo i riksdagen. 

Foto: esamedia.se 
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År 2007 var det en assyrisk munk som kidnappades i Turabdin och reaktionerna kring det var enorma. 
År 2008 blev det ytterligare ett hot mot det assyriska folket i Turabdin och då i form av att det mer än 
1600 år gamla syriskt ortodoxa klostret S:t Gabriel dras inför rättegångar med hot om konfiskering.
 
En kraftfull och massiv reaktion från det assyriska folket främst i Europa blossade upp vilket ledde 
till en utav de största manifestationerna som arrangerats i Sverige bland vårt folk. Det blev återigen 
en gemensam fråga för folkets religiösa och profana organisationer att samla sig, visa sitt stöd och sin 
styrka för S:t Gabriel. Riksförbundet kommer även framöver att ge allt sitt stöd för S:t Gabriel. 

Den stora manifestationen avrundade året. Den talar sitt tydliga språk om att vi kan enas, engageras 
och påverka när det gäller. Trots att det har varit olika aktioner har dock syftet varit genomgående, att 
manifestera mot våldet, hoten och orättvisorna mot vårt folk i våra hemländer. 

Vad är ett folk utan ett språk? För oss assyrier, som saknar ett land, blir språket det primära tillsam-
mans med vår kultur. Det blev än mer påtagligt under hösten då filmen ”En bokstav för morgonda-
gen” av Hakan Aytekin, visades runt om i Riksförbundets olika medlemsföreningar. Filmen visade att 
det assyriska språket är unikt, men är på väg att dö ut om vi inte bevarar det och är måna om det. Det 
är vår plikt, allas vårt ansvar att se till att bevara det, föra det vidare till nästkommande generationer 
och med stolthet säga att det är bland de äldsta språken. 

Utöver dessa aktioner har Riksförbundet arbetat aktivt med olika projekt med bland annat jämställd-
hetsprojekt och fortsatt det stora arbetet med digitaliseringsprojektet. 

Centralregistret som planerades för 2008 för föreningarna är i full gång och en utbildningsdag har 
genomförts. Ytterligare utbildningsdagar kommer att genomföras men nu krävs det av medlemsför-
eningarna att de är aktiva och kommer in med uppgifter till registret. 

Det kan inte ha undgått någon att Riksförbundet under året satsat på ett nytt webbverktyg för Hujada.
com för att öka informationsflödet och förbättra kommunikationen. Aktuella nyheter som berör folket 
uppdateras ständigt och läsarna ökar för varje dag. Men Hujada.com är också i behov av Ert stöd för 
att kunna bevara och upprätthålla hemsidan. 

Dessa verksamheter är några av de aktiviteter som ARS har ordnat och engagerat sig i under året och 
med det kan vi lägga ytterligare ett händelserikt år till Assyriska riksförbundets historia. Föregående 
års verksamheter är inte isolerade verksamheter utan de är sammankopplande med ett flertal verksam-
heter under nästkommande år. 

Därmed blickar vi fram mot ett nytt spännande år full av aktiviteter som förenar och stärker det assy-
riska folket. Tack till alla som stöttat och bidragit under denna tid. Och till alla medlemmar och läsare 
där ute önskar ARS er en god fortsättning, med lycka och välgång. Med fokus i blicken och huvudet 
högt ses vi därute i verksamheterna. 
Tawdi.

/Rachel Hadodo
Ordförande - Assyriska Riksförbundet i Sverige 
Förbundsordförande
Publicerad: 2009-01-03, www.hujada.com 
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Pressreleaser
 Det som började med en resa till hemlandet kom att bli något oförglömligt! Idén till bildandet 
av Assyrier Utan Gränser uppkom då 17 assyriska ungdomar besökte sina föräldrars hembyar 
i samband med Assyriska Ungdomsförbundets hemlandsresa till Turabdin i sydöstra Turkiet. 
Större delen av dessa byar, med hem och kyrkor, var fallfärdiga. Detta område som för 100 
år sedan beboddes av assyrier var nästan helt uttömt på dess ursprungsbefolkning. Idag finns 
endast ett fåtal assyriska byar kvar och en liten skara av Turabdins urinvånare. Detta skapade 
en stark vilja av att hjälpa de assyrier som finns kvar och det tände även en gnista av hopp om 
att Turabdin för assyrierna återigen kan blomma till liv. Tillbaka i Sverige sattes samtal igång 
om hur vi kan förändra assyriernas situation i hemlandet till det bättre. Sju av dessa ungdomar 
beslöt att bilda Assyrier Utan Gränser. 

Från att ha uppgått till flera miljoner, har antalet assyrier i Mellanöstern på mycket kort tid minimerats 
till uppemot 1,2 miljoner, varav de flesta är bosatta i norra Irak. Nu ser situationen i Irak värre ut än 
den någonsin varit, och oberoende källor menar på att ungefär hälften av alla assyrier flytt från Irak, 
och det beräknas att ca 150 000 assyrier lever under fruktansvärda förhållanden i främst Jordanien 
och Syrien. 

Behovet av en hjälporganisation för assyrierna i hemlandet har aldrig varit så stor som den är idag. 
Det finns flertalet assyriska hjälporganisationer av olika slag, men behovet av ett kontinuerligt och 
kontrollerat arbete är inte tillräckligt. För Assyrier Utan Gränser är det viktigt att kunna garantera bi-
dragsgivarna att hjälpen kommer fram. De gåvor som skänks till Assyrier Utan Gränser garanteras nå 
vårt utsatta folk i hemlandet. Assyrier Utan Gränser är beviljat ett kontrollgirokonto, ett s.k. 90-konto 
- ett post- och bankgirokonto som börjar med siffrorna 90 - vilket innebär stora krav med beständiga 
kontroller av verksamhet och ekonomi. Detta gör Assyrier Utan Gränser till den enda assyriska hjälp-
föreningen som har ett 90-konto. Idag finns det ca 300 föreningar i Sverige som har beviljats ett 90-
konto. Bland dem finns exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen och UNICEF. 

Assyrier Utan Gränser har som ledfackla att hjälpa utsatta assyrier som bor kvar i hemlandet oavsett 
om de lever i Turkiet, Libanon, Syrien, Irak eller Iran. Ingen skillnad görs mellan assyrier från olika 
kyrkogrupper eller bosättningsområden. 

Vi är övertygade om att Din gåva kan göra stora skillnader för assyrierna i hemlandet. Assyrier utan 
Gränser erbjuder flera alternativ för privatpersoner, föreningar och företag att bidra med hjälp och 
gåvor. På vår hemsida finns enkla sätt där Du förändra livet för många assyrier som är i nöd. Stöd vårt 
arbete idag och gör en skillnad för de assyrier som är utsatta i sitt eget hemland. Med Din hjälp är vi 
övertygade om att vi kommer att förbättra situationen för assyrierna! 

Stöd Assyrier Utan Gränser NU!
Bankgiro  900-1215                 PlusGiro   90 01 21 - 5
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En oförglömlig helg
Veckoslutskurs om assyrisk matlagning

Dag 1 
Hela resan började med att vi samlades i Söder-
tälje, med en viss försening. Väldigt oväntat! En 
timme försenade så var vi äntligen iväg. Vägen 
till Kloten, som vår lägergård hette, var väldigt 
hal och mörk. Tre timmar och ett flyttat träd från 
vägen senare var vi äntligen framme! Så fort vi 
klev ut ur bilarna började man genast känna igen 
våra assyriska gener när folk började skrika efter 
mat. Innan vi hade hunnit packa ner våra väskor 
så hade redan våra kära mattanter Hasna, Janet, 
Sureya och Samira redan börjat laga spaghetti. 

När maten var uppslukad så var det dags att lära 
känna varandra. Detta betydde såklart dem ökända assyriska namn lekarna. Med namn lekarna över-
stökade så var det dags för lite fritid och packa ur sin väska. Vissa valde att gå och lägga sig tidigt 
medan vissa andra valde att stanna uppe och lära känna varandra lite bättre. 

Dag 2 
Klockan 7 på morgonen var några av våra krigare uppe, det 
var brödbakningsdags! En timme senare vaknade resten av 
slöflockarna upp och det var dags för frukost. Med färskt bröd 
och tlawhe så var dem flesta magarna belåtna efteråt. Hädan 
efter satte vi igång med apprach rullandet. Det visade sig flera 
olika modeller på apprach, från smala till tjocka, långa och kor-
ta. Med liknelser av farmor rullning så var vi snart klara med 
apprachen. Dock väntade en svårare utmaning runt hörnet för 
våra assyriska krigare. Kutle! Tyvärr gick inte vår kutle- till-
verkning lika bra men efter en viss möda (och med MYCKET 
hjälp av mattanterna) så var vi äntligen klara! 

Med kutle tillverkningen överstökad så var det dags att för-
bereda meza för kvällen. Direkt kunde man höra flera knivar 
hacka sönder persilja och finhacka tomaterna. Det var en fröjd 
att se alla krigare hacka som om deras liv stod på spel, det var 
nämligen taboule som var på väg att tillverkas. Med taboule, tzatziki och mhamara gjorda så vart 
det äntligen dags för den efterlängtade lunchen! På menyn stod kutle, vissa stekta i ägg medan andra 
kokta, och qorsikat med doughe och en välkryddad sallad. Ännu en välgjord och utsökt måltid för 
deltagarna. Jag vet inte om vi skulle klara oss utan våra mattanter. Tusen tack!

 

 

Suraya Lahdo från AKC medverkade som lärare under 
kursen.
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Medan vi åt fick vi besök av Ninve från Qolo. Hon var där för att intervjua några av deltagarna om 
veckoslutskursen. Intervjuerna spelas upp torsdagen den 13 november kl 15.00 i Sveriges Radio 
När det var avklarat så anlände vår andra besökare, Fehmi Bargallo. Förutom att han var vår andra 
besökare så var han även vår föreläsare. Den intressanta och detaljerade föreläsningen berörde flera 
perspektiv ur den assyriska kulturen, bland annat mat tillagning, redskaps användning och vardagliga 
ordspråk. Föreläsningen följdes upp av en frågestund, som sedan avrundades med en fikapaus. 

Kvällen fortsatte sedan med ett litet samkväm där vi fick njuta av de redan förberedda meza sorterna 
och ingen var missnöjd. En sådan tillställning har sällan skådats då vi ungdomar med stolthet åt det 
vi själva skapat genom hårt arbete. Det bjöds upp till dans och skoj. Skratten ekade i matsalen och 
de smått galna assyrierna dansade och dansade. Under kvällens gång presenterades också de mest 
talangfulla kockarna bland ungdomarna. Man valde ut de två bästa killarna och de två bästa tjejerna. 
Killarna var inga mindre än Nipur och Jean-Pierre. Bästa tjejer var Izla och Ninorta. Samtidigt pas-
sades det på att dela ut gåvor till våra underbara kokerskor och lärare Janet, Hasna, Sureya och Sa-
mira. 

Kvällen fortsatte med att en av ledare, Markus De Basso, visade sin film, Assyrierna – från urtid till 
nutid, som han producerat som projektarbete i gymnasiet. Filmen mottogs väl av ungdomarna som 
tyckte att den var intressant och välgjord. Många ansåg filmen vara väldigt lärorik och informativ. 
Kvällen fortsatte långt in på natten med filmvisning och skratt, snacks och en hel del godis och annat 
onyttigt. Det är något med sista kvällen oavsett vart man är. Alla kämpar om att få vara den som sist 
går och lägger sig oavsett hur slutkörd man är. Vissa ger upp snabbt medan andra är väldigt envisa 
och lyckas släcka den sista lampan. 
 
Dag 3 
Efter en kort sovmorgon var det dags för frukost och på menyn hade vi pannkakor. Som om vi inte 
ätit godis och chips hela natten slängde vi i oss ett antal pannkakor var och satt nöjda och mätta innan 
ledarna satte igång oss med städandet. Det tog oss någon timme att avsluta detta och tro det eller ej, 
inga klagomål från gårdens kontrollant. Efter ett antal tagna gruppbilder och lite lek begav vi oss 
tillbaka till civilisationen och verkligheten som vi lyckats fly ifrån över helgen. 

I förhoppning om att få se alla igen någon gång och att åter få uppleva en oförglömlig helg med mina 
landsmän och landsmänninor. 

På återseende! 

/Namrod Masso 

Vi på AUDS vill rikta ett stort tack och ett trevligt samarbete till kvinnorna från AKF och AKC som 
ställde upp och slet med att lära oss den assyriska matkulturen och som tillsammans med Stockholms 
ungdomar möjliggjorde denna helg.  7-9 november 2008 

Med förhoppningar om flera framtida samarbeten!
AUDS styrelse
2008-11-11 , www.auds.se
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Assyrisk historia då och nu
-skratt, sol, en hel del allvarliga tävlingar och mycket mer fick assy-
riska ungdomar uppleva under en helg på Kärsögården

Det är fredgen den 2 maj 2008. Ungdomar från samtliga assyriska föreningar i stor Stockholm har 
samlats lite här och var för att bege sig till årets första veckoslutskurs för äldre ungdomar. 
Med vinden i håret, glatt humör och utsikt över Mälaren tar färjan oss över till Ekerö. 

Väl framme på Kärsögården träffas alla deltagare från alla föreningar medan den efterlängtade mid-
dagen väntade på oss. 

Efter en gemensam och utsökt middag var det dags att lära känna sina nya assyriska syskon. 
Kvällen inleddes med den klassiska namn leken, som alltid har sin efterföljare tidningsleken som bjöd 
på en hel del skratt då man hade bland annat flera Ilona där och namn på folk som inte var på plats 
verkade också vara populärt. 

En samkväm som innehöll lek efter lek som bjöd på skratt och skämt. 

Tiden går fort när man har roligt och lördagen var där och det var dags för den första föreläsningen 
som var väldigt intressant. Föreläsaren var ingen mindre än Afram Baryakob som skulle göra oss 
rikare på kunskap om Assyriska historia då och nu. 

Baryakob delade in vår historia i tre stora delar geografi, språk och namn. 

Många gånger säger vi assyrier att vi är från Mesopotamien men var i Mesopotamien bodde våra 
förfäder egentligen. Detta är något många av oss inte vet. Våra förfäder bodde nämligen i övre Meso-
potamien. Det assyriska språket som överlevt i flera tusen år har en rik historia bakom sig. Det är inte 
endast ett språk som alla andra språk utan är unik på många olika sätt. 
. 
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Det assyriska språket har två olika rötter den ena roten är det akkadiska och den andra är den arame-
iska. De finns många dåtida källor som tyder på att assyrierna behärskade båda syskonspråken. Ak-
kadiskan skrev dem på ler tavlor och arameiskan på papyrusrullar. Men det arameiska inflytandet i 
språket kom lite senare än det akkadiska. 

Dagens assyriska språk har mycket kvar av sitt ursprung trots att fler tusen år har gått. Vårt språk är 
semitiskt. Språket är väldigt grammatiskt, uttalsmässigt och ordförrådet är väldigt bevarat. 
Exempel; Gammal assyriska ny väst assyriska ny öst assyriska 

Läkare: Asu Usyo Asya
Pengar: Zuzu Zoze Zuza 

Efter detta kommer man genast att tänka på den eviga namnkonflikten inom folkgruppen som egent-
ligen funnits mindre än 40 år och som blommade här i diasporan. Men oändliga arkeologiska och 
historiska bevis finns som visar vart allt började. 
Sur Assur  Athur Ashur  

Innan vi hunnit smälta goda chokladbakelsen och all fakta från första föreläsningen var det dags för 
andra föreläsningen.

Kommer assyrierna att finnas kvar i framtiden? 

En fråga som berör och upprör. Mycket talar för att vi inte kommer överleva mer än 100 år om vi inte 
sätter stopp för det vi påbörjade så fort vi kände oss trygga i det nya främmade. 

Att ha bevarat vårt språk, kultur och religion, överfört historia till muntlig tradition i fler tusen år till 
att nu, i diasporan, kasta bort allt detta. Plötsligt när vi inte lever i de förtrycka blir vi våra egna fien-
der. Vad är värst egentligen? 

”…språket talas på nedbrytande 
vis utan respekt och utan minsta gest 
glömmer vi det som håller oss ihop 
glömmer vi vem vi är, vilka vi var och vilka vi ska komma att bli. 
För ack och ve, svenskar vi kommer att bli, tyvärr! 
Om stigen fortsätter på detta vis.” 
/Rabi Masso 

Med dessa ord som berör vill jag låta er ta er tid och tänka till vem ni själva är och vem ni vill fortsätta 
vara. Ni har nog lista ut vad andra föreläsningen innehöll. 
Nu är det upp till dig hur länge och vem assyrierna kommer att vara i framtiden. 

Ute sken solen som vilken sommardag som helst och det var dags för brännboll. En jämn match måste 
jag säga då båda lagen kämpa in i de sista, några onödiga action räddningar, frivarv, lyror bjöds det 
på. 

Den varma sanden lockade till en beachvolleyboll match och den som trodde att man skulle sluta 
spela efter en match trodde helt fel. 

     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008      AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

109 110



     AKC Verksamhetsrapport 2008     AKC Verksamhetsrapport 2008

De blev några stycken då känslorna värmde mer än solen och med assyrisk musik i bakgrunden och 
en publik kunde man bara inte sluta. Alla kämpade som om Bethnahrin stod på spel! Om verkligheten 
ändå hade varit så. Man har nog inte haft roligare på en vsk. 

Lördagen skulle aldrig komma att ta slut då det bjöds på en överraskning. En av huvudrolls skådi-
sarna i filmen ”darbo de hubo / the way of love” kom till kärsögården för att visa oss en liten del av 
filmen. En uppskattad överraskning som man vill tacka för. Inte varje dag man får vara med om något 
sådant. 

För den som tror kvällen tog slut då märks det att denne inte var där. Nu var klockan midnatt och 
grabbarna satte igång en brasa på den stora grillen och snart doftade hela stället grillad marshmellows 
och korv. Hela uteplatsen hade förvandlats till en festlokal med snacks i alla smaker, den assyriska 
musiken livade upp stämningen ännu mer och vem kunde sitta still när gubare, bagiye och toulama 
spelades. Verandan hade helt plötsligt blivit ett dansgolv under den molnfria himmelen. En kväll som 
man lär minnas resten av livet även om man blir senil. 

Den tråkiga söndagen kom då man skulle ta avsked av de nya kompisarna man fått och lärt känna. Det 
traditionella familjefotot är bara ett måste innan man skiljs åt och tar farväl av alla. 
En vsk man sent kommer att glömma och som man redan längtar tillbaks till. 

Ni som var där vet vad vi talar om och ni som missade får ta med ett glatt humör nästa gång!

/Claudia Be Safar och Rabi Masso
www.auds.se
2008-06-16 
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Kortspel, fotboll och politik – för alla? 
Det var på det tredje seminariet det hände. Under de två första var många deltagare skeptiska 
till studien som visade att det assyriska föreningslivet inte var jämställt. Men på det tredje mö-
tet insåg de fakta. 
– Jag förstod att det fanns stora brister, säger George Baryawno, kansliansvarig på Assyrien 
Kulturcenter i Botkyrka. 

Berolin Deniz, sociolog och genusvetare, ler. Inom ramen för projektet Jämställdhet nu! höll hon 
föredragningen som omvände George Baryawno och många andra. Hon hade även gjort själva kart-
läggningen som visade att kvinnor var underrepresenterade på alla betydelsefulla poster inom fören-
ingarna i Assyriska riksförbundet, att de ibland kände sig ovälkomna och att många män inte såg det 
som något problem. 

Afamia Maraha, Assyriska kvinnoförbundets ordförande, förklarar: 
– Vi ville inte peka ut någon. Vi ville bara säga att så här ser det ut och det här vill vi förändra, annars 
kommer vi att förlora många medlemmar under 40 år och till slut kanske inte ha något föreningsliv 
alls. 

Assyrien Kulturcenter i Hallunda söder om Stockholm är en av 28 medlemsföreningar i Assyriska 
riksförbundet. I korridorerna utanför mötesrummet där vi sitter stimmar äldre män och kvinnor om-
kring, på väg till eller från olika verksamheter. I ett rum står en torkställning med Assyriska FF:s 
rödvita fotbollströjor. I den stora samlingssalen visar teven ett musik-program från Suroyo TV, en 
satellitkanal som sänder till hela världen från Södertälje. På väggen hänger en lång rad porträtt av 
betydelsefulla assyrier från de senaste 100 åren – författare, präster, sångare. 25 män och en kvinna. 
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Jag var en av de som tyckte att vi redan var jämnställda, men jag ändrade mig, säger George 
Baryawmo, Kansliansvarig på Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
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Verksamheten här, liksom i andra delar av det assyriska föreningslivet, spänner från folkdans till 
fotboll i superettan till internationell politisk kamp för ett erkännande av det turkiska folkmordet på 
assyrier 1915. Men det är inte alltid så brett som det låter.

– I lokalföreningarna består verksamheten ofta av män som sitter och spelar kort. Hur känns det för 
en kvinna att stiga in där? säger Afamia Maraha.

Jämställdhet har aldrig varit någon stor fråga inom det assyriska föreningslivet. De allra flesta, både 
män och kvinnor, har varit nöjda om föreningarna har haft en eller två kvinnliga ledamöter och någon 
verksamhet, kanske matlagning, som har lockat kvinnor. Så vad var det som fick George Baryawno 
att tänka om på det där seminariet i februari 2007? 

– Det var en mycket fin presentation som fick oss att förstå att det inte bara handlar om att få in kvin-
nor i styrelsen utan om att de ska engagera sig, utbildas i mötesteknik och finnas med långsiktigt. 
Var det männen som tidigare inte ville släppa in kvinnorna eller kvinnorna som inte tyckte att fören-
ingslivet hade något att ge?

– Det är inte så enkelt, säger Afamia Maraha. Det är en massa attityder och vanor och strukturer som 
går i varandra. Varken män eller kvinnor har reflekterat tillräckligt över detta. Och både män och 
kvinnor har ansvar för att hitta en lösning. 
Berolin Deniz lägger till: 
– Fast vissa har mer ansvar än andra – de som sitter i beslutsfattande positioner. Och de är oftast 
män. 

- Kvinnornas roll är varken det enda 
problemet eller den enda lösningen. 
Allt är både mäns och kvinnors ansvar, 
säger Afamia Maraha, ordförande för 
Assyriska kvinnoförbundet.
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Men kanske klarar sig kvinnor lika bra utan föreningslivet? De kanske har viktiga saker för sig på 
andra håll i det svenska samhället? Nej, Afamia Maraha menar att det är tvärtom – kvinnorna hålls 
utanför föreningarna och det förstärker deras utanförskap överallt. 
– Inom föreningslivet utvecklar man viktiga egenskaper som gör att man sedan har lättare att få jobb. 
Det är viktigt att både män och kvinnor får den möjligheten. 

Berolin Deniz instämmer: 
– Föreningarna arbetar hårt för att få fler assyriska ungdomar att söka sig till högre studier, då är det 
förödande om de inte har alla med sig.  
– Och barn fostras i föreningslivet, säger Afamia Maraha. Om vi inte har jämställda värderingar där 
så präglar det dem. 

George Baryawno pekar på att föreningslivet betyder mycket även för den majoritet assyrier som inte 
är medlemmar. Även de är välkomna på fester, festivaler, danskurser, musikundervisning och förstås 
på fotbolls-matcher. 

Projektet Jämställdhet nu! har fått återverkningar på många håll inom rörelsen. Riksförbundet har 
startat ett jämställdhetsprojekt. Assyrien Kulturcenter har startat en kvinnosektion. Och både Riksför-
bundet och Assyriska kulturföreningen i Södertälje har nu fått kvinnor på ordförandeposterna. 
– Det kan inte vara en slump, de måste ha blivit inspirerade av oss, säger Afamia Maraha. 
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- Vi blev ifrågasatta. Männens bild 
var att föreningslivet var jämställt, 
säger genusvetaren och sociologen 
Berolin Deniz
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Fakta
Assyriska kvinnoförbundet
Assyrier/syrianer/kaldéer är en kristen folk-grupp med ursprung i framför allt Turkiet, Irak och Sy-
rien. Många assyrier/syrianer/kaldéer har bott i Sverige sedan 1970-talet men tusentals har också 
kommit de senaste åren på flykt undan kriget i Irak.

Assyriska kvinnoförbundet ingår i Assyriska riksförbundet som har 28 medlemsföreningar. Totalt 
har föreningarna ungefär 8 000 medlemmar, vilket beräknas vara ungefär en tiondel av alla assyrier/
syrianer/kaldéer i Sverige. 

Jämställdhet nu!
Projektet Jämställdhet nu! bestod av tre faser. Först granskade Berolin Deniz könsfördel-ningen inom 
de olika medlemsföreningar-nas styrelser och intervjuade aktiva personer om kvinnors delaktighet i 
föreningslivet.

Kartläggningen och intervjuerna visade att kvinnor var underrepresenterade inom de allra flesta för-
eningar och att många aktiva, framför allt kvinnor, uppfattade det som ett problem. Med avstamp i 
den kunskapen genomfördes tre seminarier riktade till personer med ledande positioner inom fören-
ingarna.

 Efter det tredje seminariet var de flesta av deltagarna överens om att jämställdhet måste prioriteras. 
Under projektets tredje fas skrev Berolin Deniz en handbok, Jämställdhet här och nu.

Ur: Ungdomsstyrelsens – tidskrift ”Inspirera Jämt” 
Januari 2009. Intervjun gjordes under hösten 2008.

Sångerskan Evlin Dawud är ensam kvinna i den långa raden av betydelsefulla assyrier hos Assyrien Kulturcenter i Bot-
kyrka. Men hon finns på Youtube, hur många av de andra gör det?
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VAD BETYDER 
KHA B’NISON?

Dagens assyrier, de som bor i hemlandet, särskild de som bor I byar i norra delen av Beth Nah-
rin ”Mesopotamien”- landet mellan två floder - nuvarande Irak, de firar första april som en 
religiös och nationell dag, med att lägga en bunt ax av kon och vete ”ovanpå dörrtaket, som ett 
tecken på att våren är här och början av ett nytt liv.

Varför firar man första april som första dagen av det Assyriska året?
Berättelsen om firandet av första april hos assyrierna går tillbaka till legenden om skapelseberättel-
sen. 

Att assyrierna firar denna dag redan för 4000-5000 år sedan, har att göra med ”Ishtar” kärlekens gu-
dinna. I berättelsen blir hon förälskad i en jordbrukare vars namn är ” Tamuz” (tamuz på assyriska 
språket betyder den sjunde månaden i kalendern). Ishtar går till Tamuz moder ” mingal” för att få 
hennes välsignelse och få tillstånd till giftermål med honom. Ishtar blir godkänd och de gifter sig.

Efter det blir Tamuz fruktbarhetens Gud och resultatet av detta giftermål, blir ett allt mer grönare jord-
klot, människor och djur blir mer fruktbara och ökar i antal. I berättelsen talar man också om att Ishtar 
av en okänd anledning reste till ”dödsriket” – underjorden – Shiol, där hon skall ha besökt sin syster 
” Irsh- gi-gal ” som var dödens gudinna – härskarinna i underjorden. Assyriska lertavlor berättar att 
hon skulle befria några själar. Irsh-gi-gal blir då arg på Ishtar, och bestämmer sig att förgöra henne. 
När då Ishtar var på väg tillbaka till de levande, måste hon gå genom sju dörrar och för varje dörr hon 
går igenom slits det tygbitar av hennes kläder. Tillslut slits allt hon har på sig och hon blir naken, i den 
stunden får hon syn på sin syster som ger henne en dödande blick. Ishtar faller då ner och dör.
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Men innan Ishtar faller ner till dödsriket, hade hon berättat för sin trogne sändebud ” Misho gal” 
att om hon ej skulle återvända tillbaka inom tre dagar, så skulle han vända sig till ”Lia” visdomens/
klokhetens gudinna och tala om för henne vad som har hänt. När Lia får höra vad som sagts, skapar 
hon en mycket vacker ungman och ger honom namnet ” Asu-sho-namir” Han blir skickad till ”Irsh-
gi-gal” och när hon får syn på honom blir hon förälskad. Hon bad honom att gifta sig med henne, och 
”Asu-Sho-Namir” accepterade det på ett villkor, att hon lovar ge honom ”Livets vatten”. Irsh-i-gal 
blev tvungen att uppfylla hans önskan, och när hon gav honom livets vatten tog Asu-Sho-Namir emot 
det och höll livets vatten över Ishtar`s döda kropp och hon vaknar till liv. Irsh-gi-gal kände då på sig 
att hon hade blivit lurad, men hon lovade att låta Ishtar att leva och återvända, men i utbyte få någon 
annan som tar Ishtar`s plats. Ishtar lämnade då dödsriket med två djävlar – vakter med sig. När hon 
kom fram till de levandes rike såg hon att alla människor var ledsna och sorgliga, Men när hon kom 
hem till Tamuz såg hon att han festade och var glad. Hon blev arg och beordrande därefter djävlarna 
att ta honom. Djävlarna tog Tamuz till dödsriket.

Tamuz syster grät förtvivlad och bad till Gudarnas församling att släppa honom fri. Efter en kort tid 
när Ishtar lugnat ner sig, bad hon också församlingen att släppa honom. Till slut ordnade Gudarna så 
att Tamuz under varje år skulle befinna sig sex månader i dödsriket och de andra sex månaderna fick 
han leva bland de levande.

Varje år den första april brukar prästerna tacka Guden Assur statyn med tyg, och tillsammans med 
folkmassorna offrade man får, kalv m.m. till Guden Assur. På den andra dagen sjöng prästerna det 
vackraste och skönaste religiösa psalmer. Så firandet gick vidare, och den sjätte dagen, tog den As-
syriska kungen Assur`s hand och föll på knä framför honom utan krona, spira och svärd för att be om 
förlåtelse. Under denna dag kom alla andra Gudarna tillsammans till Assur`s stad.

På den sjunde dagen firade alla Gudar tillsammans med stora fester. På den tolfte dagen, lämnade 
gudarna staden Assur och dess stora tempel För att återvända till sina egna tempel och städer.

Ur: Hujådå,  mars 2002 

”Assyrisk musik på assyriska 
fester bör vara en självklarhet”
DEBATT
Det assyriska språkets värde, vad gäller exempelvis det assyriska folkets överlevnad och enig-
heten bland vårt folk, har varit en het diskussionsfråga på AUF den senaste tiden. Skall man 
vara hård vad gäller användandet av det assyriska språket, och i sådana fall varför? Eller bör 
assyrierna acceptera det egna språkets bortfall och istället diskutera vilket annat språk man 
bör ersätta det med? I fredags anordnade Assyriska FF en alla hjärtans dag-fest i Södertälje. 
Hur väl, eller mindre väl, det assyriska språket och kulturen lyftes fram där har fått Sargon 
Maraha, själv från Södertälje, att reagera.
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Innan Alla Hjärtans dag festen fredagen den 15 fe-
bruari, som anordnades av Assyriska FF, hade jag 
funderat en hel del på varför det spelas för lite as-
syrisk musik på våra fester. Personligen var jag inte 
inställd på att besöka festen med tanke på att AUF 
inte stod som värd. Med detta menar jag att AUF har, 
sedan 2001, infört en policy som innebär att enbart 
assyrisk musik tillåts på våra fester. Och jag som är 
för denna regel gillar den policyn.

Sargon Kanoun inledde festen traditionsenligt med dansen sheikhane, hans behagliga stämma och 
ödmjuka hållning går hem hos publiken. Efter hans uppträdande var det dags för Pascal att entra sce-
nen. Pascal är en personlig favorit och han kan verkligen få igång fester, detta fungerar tyvärr bara då 
han själv känner för det. I fredags var hans prestation under all kritik, men trots det vill jag att man 
fortsätter bjuda in honom till våra fester för jag vet att han kan mycket bättre. Fram till halv tolv var 
allt frid och fröjd. Därefter började festen, både musikaliskt och kulturellt, spåra ur. Jag uppskattade 
den internationella musiken till ungefär hälften av den totala speltiden. 

Jag, som betalande gäst, vill ha valuta för pengarna när jag besöker en assyrisk fest. Vill jag festa till 
R'nB besöker jag huvudstadens populära nattklubbar. Vill jag ta del av arabisk eller turkisk musik så 
finns det gott om orientaliska klubbar avsedda för sådan typ av musik. När jag går på en assyrisk fest 
förväntar jag mig att musiken ska vara assyrisk, vill man ha lite omväxling har jag full förståelse för 
det, men det ska ske inom rimliga gränser. Personligen anser jag inte att det är rimligt att hälften av 
festen ska präglas av internationell musik.

För mig betyder assyriska fester kultur, när jag går på våra fester får jag således

ta del av assyriska danser och assyrisk musik. Men då den assyriska musiken hamnar i skymundan 
till förmån för den internationella tas detta ifrån mig och många andra likasinnade. Assyriska FF har 
under en längre period arbetat för integration, vilket de ska ha en eloge för. Dock bör de känna samma 
ansvar när det gäller den assyriska ungdomen i förhållande till den egna kulturen. Vill Assyriska FF 
fortsätta anordna fester framöver så är det helt okej, men det ska inte få ske på bekostnad av den as-
syriska ungdomen. 

Idag är många av våra ungdomar kluvna i sin identitet. En del tycker det är jobbigt att berätta om 
sitt ursprung, medan andra inte behärskar de assyriska danserna. Därför blir det inte bättre då våra 
ungdomar besöker assyriska fester som domineras av internationell musik. Det är nämligen mycket 
lättare att anamma den internationella musiken då den, till skillnad mot den assyriska musiken, finns 
överallt i samhället. 

Med dessa ord hoppas jag på förändring från styrelsens sida i form av att en liknande policy som 
AUF:s införs gällande musiken på fester. I längden skulle en sådan policy gynna alla parter.

Av Debattör, Sargon Maraha
www.auf.nu, 2008-02-18
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"Brokig historia" 
stakar ut vägen

BÖCKER Det finns få böcker som på ett lättillgängligt språk 
redogör för assyriernas väg från civilisationens vagga fram 
till dagens splittrade minoritet. Sonya Aho har läst boken 
Brokig historia av Afram Barryakoub och rekommenderar 
den varmt till unga som gamla.

De böcker som hittills har skrivits om oss assyrier handlar främst 
om vår historia och tiden före Kristus. Hittills har vi förlitat 
oss på att andra skriver vår historia. Det finns väldigt få böcker 
som beskriver vår nutid och ännu färre som knyter samman det 
gamla med det nya. Dessutom är den litteratur som finns oftast 
svår att läsa för en yngre läsekrets. Därför är det mycket gläd-
jande att en ung författare som Afram Barryakoub ger sig i kast 
med den viktiga uppgiften att på ett lättillgängligt språk försöka 
beskriva vägen från civilisationens vagga till dagens splittrade 
minoritet.

"Brokig historia" är en bok om assyriernas historia från tiden före Kristus till dagens situation. Den 
röda tråden i boken är folkgruppens och språkets överlevnad under de olika epokerna. Barryakoubs 
mycket kortfattade texter, som blandas med citat och källhänvisningar, ger en sammanhängande och 
övertygande beskrivning av assyriernas historia. 

Bokens guidning i vår historia följer en kronologisk ordning som inleds med en beskrivning av två-
flodslandet för en si så där 11000 år sedan. Ett raskt hopp tar läsaren till år 1400 f Kr då det Assyriska 
imperiet grundades. Genom bokens 77 sidor tar författaren läsaren vidare till vad som hände efter 
Nineves fall, omkring år 600 f Kr och fram till dagens namnkonflikt. Parallellt med beskrivningen av 
folkgruppens historiska bakgrund beskriver Barryakoub också hur språket har överlevt och utveck-
lats. 

Boken känns som en snabblektion i historia. Det känns också som att Barryakoub har en tes som han 
vill förse med belägg, med bevis, och ibland till och med överbevis. Boken "Brokig historia" radar 
upp argument för alla tänkbara motfrågor. Det märks att författaren, liksom andra assyrier, har en 
vana att bli ifrågasatt, och därför behöver rusta sig med svar på alla tänkbara motargument, på samma 
sätt som ett Jehovas-vittne gör. 

Det är ett dilemma som jag känner igen från många assyriers argumentation. Det är ibland som om 
vi assyrier knappt själva vågar tro på vår egen tes eftersom vi försöker överbevisa och övertyga att vi 
faktiskt är ättlingar till de gamla assyrierna. Jag tror snarare att det är endast vi själva som kan avgöra 
och tro på vilka vi är. Varifrån skulle vi annars få ett godkännande från? 
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Även om övertygelse bygger på en hel del faktakunskaper så är det ändå vår inre känsla som avgör 
vad vi själva tror på. Och jag tror och vet att jag är den jag är, inga argument i världen kan få mig att 
tro något annat, punkt slut. Det är var och ens rätt att identifiera sig själv. Det har till och med slagits 
fast i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna för över 50 år sedan. 

Författaren får in något för många egna tolkningar och tyckanden för att boken ska kännas som en 
neutral beskrivning av den historiska bakgrunden. Antingen skulle han vara tydligare, öppnare med 
sin ståndpunkt eller så skulle han ha försökt att undvika att ta med tyckanden i texten.  Men å andra 
sidan skulle en stor del av poängen med boken - att det är en i gruppen som författat den - försvinna. 
”Du äger definitionen” - är ett uttryck som handlar om att ta makten över orden. Det är endast förfat-
taren eller avsändaren som kan ta makten över definitionen. 

Beskrivningen efter utvandringen är givande, eftersom det finns väldigt lite nedskrivet om vad som 
hänt de senaste 30 åren. Jag hade gärna läst mer om det och sett att författaren hade lagt större vikt 
vid den delen av historien i boken. Nu fastnar författaren något i benämningskonflikten, som många 
kanske inte uppfattar vara det största problemet vi har idag. 

Det är, trots allt, en intressant läsning som jag gärna hade läst då jag var en sökande tonåring. Liksom 
många ungdomar var även jag som tonåring i stort behov av kunskap och vägledning i sökandet efter 
en fullständig identitet. Trots att jag sökte med ljus och lykta efter mer kunskap om min bakgrund 
var det väldigt lite som fanns att läsa. Det som fanns var ofta obegripligt och handlade främst om as-
syrierna vid tiden före Kristus - inget om den moderna historien eller hur det gamla hängde samman 
med vår nutid. Det är heller Inte särskilt vanligt att någon ur gruppen fattar pennan och ger sin syn på 
den historiska utvecklingen eller på frågor som rör folkgruppen. Därför är många ungas kunskap om 
sin bakgrund väldigt fragmentarisk. Många har därför svårt att få ihop sin identitet till en helhet som 
knyter an till det de upplever här och nu. 

Det är därför med stor glädje jag håller boken Brokig historia av Afram Barryakoub i handen. Jag 
rekommenderar varmt alla unga som gamla att läsa boken, som är skriven på ett enkelt och begripligt 
språk. Dessutom serverar boken några nya fakta som, i alla fall jag, inte kände till sedan tidigare. 

[FOTNOT: Boken kan beställas från Assyriska riksförbundet, genom assyriska föreningar och bok-
förlaget arjovi.com.] 
  

/Sonya Aho 

Publicerad: 2008-12-06
www.hujada.com 
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”Assyrierna lever inte, 
de överlever”

SVERIGE Varje dag matas vi med nyheter från Irak. Ledande medier har en enformig bild som väl-
digt sällan handlar om vårt folks utsatthet i landet. Afram Barryakoub har rest till Irak för att leta fram 
sanningen som gömmer sig bakom rubrikerna. Nu ger han sin bild av den tuffa verkligheten för den 
assyriska befolkningen i landet. 

Under två veckors tid i förra månaden besökte Afram Barryakoub norra Irak. Han reste i egenskap 
av styrelsemedlem i Assyria Council of Europe - ACE - en lobbyorgansiation som arbetar för den 
assyriska frågan inom EU. Med ett litet kontor i Bryssel arbetar ACE för att kunna säkra assyriernas 
rättigheter. Ett av huvudmålen med resan var att få självupplevda erfarenheter som han senare kan 
använda i sin roll som lobbyist. 

- Det första europeiska politiker frågar är om man själv kommer från Irak eller om man besökt landet. 
Med ett sådant besök i ryggen tas det man berättar om med större allvar, säger Barryakoub. 

Under resan hann Barryakoub besöka Ankawa, Nohadra och assyriska byar norr om staden samt stä-
der på Nineveh-slätten. För en charter-resenär kan en resa till Irak verka som en svår nöt att knäcka, 
men Barryakoub hävdar motsatsen.

- Det är faktiskt enklare att besöka Irak än många andra länder. Du behöver till exempel inget visum 
och det går direktflyg från Arlanda. Bekvämt, problemfritt och enkelt, förklarar Barryakoub. 

Även infrastrukturen i landet verkar det inte vara något större fel på. Barryakoub berättar att det finns 
ett fungerande banksystem, bra vägar och mycket annat som vi har i väst. Dock finns det stora pro-
blem när det gäller tillgången till el och vatten. Ingen irakier kan vara säker på när det finns vatten i 
kran eller om han kan räkna med att ha belysning nattetid. 

När vi kommer in på situationen för just vårt folk är Barryakoub inte lika optimistisk. Han menar att 
den bild som världsmedierna förmedlar är en falsk bild, en bild som de kurdiska myndigheterna vill 
att omvärlden skall se. De tar första bästa chansen att visa hur duktiga de är när det gäller behand-
lingen av de etniska minoriteter och har visserligen garanterat assyrierna en del rättigheter. 

- Assyriska flaggan och andra assyriska symboler får hänga fritt överallt. Vi får utbilda i vårt eget 
språk, bygga kyrkor, starta organisationer och fira våra högtider öppet. Det är ingen som bråkar med 
oss om detta, berättar Barryakoub med en bitter ton. 

Men under ytan pågår en systematisk och långsiktig plan att, sakta men säkert, tvinga bort samtliga 
assyrier från norra Irak förklarar Barryakoub. Han berättar att under sitt korta besök, och efter flera 
samtal med lokalbefolkningen, hjälporganisationen Assyrian Aid Society och det största politiska 
partiet Zowaa (Assyriska Demokratiska rörelsen, red.anm.) fick han bilden klar för sig. Genom raf-
finerade metoder försöker makthavarna i norra Irak att tvinga assyrierna till antingen underkastelse 
eller flykt.
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- De försöker att kontrollera assyriernas politiska och religiösa ledare genom olika skrämseltaktiker 
och annan propaganda. De skapar nytt politiskt ledarskap för assyrierna genom att bilda nya partier 
med assyriska ledare som är ”köpta”. De tar över assyrisk mark genom olagliga metoder och försöker 
att göra assyrierna ekonomiskt beroende, säger Barryakoub. 

Barryakoub förklarar det sista med att de inte gärna ser assyrier som producenter och arbetsgivare, 
utan helst som konsumenter och arbetstagare. Oftast med orimliga villkor till följd. Barryakoub me-
nar att gränsen mellan de assyrier som har låtit sig köpas och de som inte låter sig köpas är knivskarp 
i landet och att den bilden också måste komma fram mer än vad den gjort hittills. 

Han kritiserar de personer från Sverige som varit i norra Irak och inte talar om förtrycket mot as-
syrierna. Han tycker att de ljuger folket rakt i ansiktet och går, i förlängningen, kurdiska partiers 
ärenden. 

- Det finns ett otroligt förtryck och en utbredd diskriminering mot assyrierna. Det är viktigt att avslöja 
denna lögn som också sprids av tevekanaler som Ishtar TV och Suroyo TV. Assyrierna i Irak lever 
inte, de överlever, säger Barryakoub med eftertryck.

Trots detta scenario anser Barrayakoub att det finns en framtid för vårt folks fortlevnad i landet. 
- Ja, definitivt, förutsatt att vi här i väst kavlar upp ärmarna och ser till att de får ett starkt politiskt 
och ekonomiskt stöd. Det politiska läget i Irak är väldigt rörligt och där kan assyrierna komma att 
spela en viktig vågmästarroll. Det är ett gyllene tillfälle för oss som lever i exil att påverka framtiden 
för assyrierna i Irak. Här kan till exempel Assyriska riksförbundet i Sverige göra mycket mer, just nu 
känns det mer som om förbundet sover, avslutar Barryakoub. 

Moussa Esa
Hujådå Redaktionen 
Publicerad: 2008-09-08

 

Ingen större framtid för de assyriska barnen i norra 
Irak. [Foto: A. Barryakoub]

Assyrierna i norra Irak kan fritt skylta med 
sina symboler, men under ytan motarbetas 
folkgruppen. 
Foto: Afram Barryakoub
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ACE genererar miljoner 
till Nineveslätten
EUROPA Ett samarbete mellan lobby-organisationen Assyria Council of Europe, ACE, och en hol-
ländsk tevekanal har resulterat i en insamling av närmare två miljoner kronor till assyrierna på Nine-
veslätten. Det är ett bra resultat för en organisation som endast funnits i drygt ett år. 

I somras beslutade ACE och en holländsk tv-kanal att samarbeta för att kasta ljus över assyriernas 
situation i Irak och samla in stöd för utsatta familjer. Ett tv-team reste sedan till norra Irak tillsammans 
med lobbyorganisationen och spelade in en dokumentär i fyra avsnitt om assyriernas utsatthet. 
Visningen av dokumentärserien har sedan visats i holländsk teve med en uppmaning till tittarna att 
donera pengar. Resultatet kom i veckan - närmare två miljoner kronor insamlade medel som nu kom-
mer att nå assyrierna på Nineveslätten genom hjälporganisationen Assyrian Aid Society. Den största 
delen av pengarna kommer att gå till långsiktiga projekt istället för mathjälp.

- Det är glädjande med den insamlade hjälpen, men man ska inte glömma att dokumentären även har 
hjälpt till att göra den assyriska frågan känd i Holland, det är nog viktigare än den insamlade hjälpen, 
säger Afram Yakoub, projektledare på ACE. 

Under de hektiska veckorna i norra Irak lyckades tv-teamet, tillsammans med ACE, att även hjälpa 
till på plats med Assyrier Utan Gränsers första hjälpaktion i Irak där 103 assyriska internflyktingfa-
miljer fick matpaket. 

När flykten av assyriska familjer från Mosul just hade börjat, lyckades ACE etablera ett samarbete 
mellan Europeiska Kommissionen och Assyrian Aid Society. Inom loppet av några få dagar kunde 
därför Assyrian Aid Society samordna EU-hjälp till 1200 familjer som hade flytt hals över huvud från 
Mosul. 

Beräknat tillsammans uppskattas den totala hjälpen som har nått assyrierna i Irak med hjälp av As-
syria Council of Europe till mellan 3,5 till 4 miljoner kronor. 

- Det är ingen stor summa, men så har ACE endast funnits i ett år. Vi är säkra på att vi kommer att 
lyckas bättre framöver. Vi har intressanta projekt framför oss och vi märker att vi har vunnit många 
organisationers förtroende efter ett år av professionellt och intensivt lobbyarbete, säger Yakoub. 
  

Redaktionen 
www.hujada.com
2008-11-20
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Ett mail till utrikesminister......
----- Original Message ----- 
From: Assyrian Democratic Organization (Sweden) 
To: ado@ado-world.org 
Sent: Friday, March 14, 2008 1:43 PM

Till utrikesminister Carl Bildt (m)

Regimkritiker fängslade i Syrien

I december samlades Damaskusdeklarationen, som är en sammanslutning för regimkritiker i Syrien, 
för att bilda ett nationellt oppositionellt råd. Damaskusdeklarationen är en bred sammanslutning för 
oppositionella mot regimen i Syrien. Man har samlats kring ett upprop om demokratiska reformer i 
Syrien och för ett avskaffande av paragraf åtta i den syriska konstitutionen som entydigt säger att "det 
Arab-socialistiska Baathpartiet leder staten och samhället".

Under den senaste tiden har ett flertal oppositionella med kopplingar till Damaskusdeklarationen ar-
resterats, bland annat Riad Seif som stod värd för mötet i december och den assyriske journalisten 
Usama Adwar Mousa.

I samband med att Bashar al-Assad tillträtt som president 2000 väcktes vissa förhoppningar om en 
öppning i det syriska systemet.

Strävan mot en syrisk demokratiseringsprocess ser nu ut att ha fått ett abrupt slut genom att en av 
ledarna bakom Damaskusdeklarationen har fängslats och många oppositionella har gått under jorden 
i fruktan för repressalier. Vad som händer med Seif och de övriga arresterade oppositionella medlem-
marna är svårt att veta. Människorättsgrupper så som Human Rights Watch och Amnesty Internatio-
nal hävdar att Syrien håller hundratals politiska fångar fängslade, många av dem utan någon rättslig 
prövning.

Jag vill därför fråga utrikesminister;
Vilka initiativ avser ministern vidta för att Sverige som enskilt land och inom ramen för EU ska verka 
för regimkritikerna i Syrien släpps?
Hans Linde (v

Turkiet fortsätter att förtrycka kristna 
minoriteter

Till utrikesministern Carl Bildt (m)

EU har under många år kritiserat Turkiet för deras behandling av landets nationella minoriteter. Ändå 
fortsätter Turkiet med sina kränkningar. 
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Det senaste exemplet är att tre byar runtomkring St. Gabriel Klostret i Midyat vill ta över landområ-
den som har tillhört Mor Gabriel-klostrets stiftelse sedan hundratals år tillbaka. Trots att Mor Gab-
riel-klostret har dokument som bevisar dess äganderätt, godkänner myndigheterna konfiskering av 
marken. St. Gabriel Klostret är en symbol och ett hopp för assyrier/syrianer runtom i världen om att 
kunna återvända. På detta sätt vill man återigen avskräcka assyrier/syrianer från att återvända till sina 
hemtrakter. Feodalsystemet är mycket starkt i området och den turkiska staten uppmuntrar återigen 
till ockupation av mark som tillhör assyrier/syrianer. 

Agerandet står i strid mot alla internationella åtaganden och konventioner som Turkiet har förbundit 
sig att följa. EU måste i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet ännu tydligare än hittills markera 
att Turkiet måste skydda sina minoriteter och deras egendom. 

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Hur avser utrikesministern agera för att visa för den turkiska staten att Sverige och EU inte accepterar 
Turkiets fortsatta brott mot mänskliga rättigheter och förtryck av minoritetsgrupper?

Yilmaz Kerimo (s)
2008-09-08

Motion till riksdagen av Yilmaz Kerimo (s): 

FRIZON FÖR KRISTNA
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveri-
ge bör ta initiativ till en kommission med syfte att de kristna assyrierna/syrianerna/ kaldéerna 
erbjuds en frizon under FN:s överinseende.

Motivering
Det är oerhört angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för assyrier/sy-
rianer/kaldéer i hela Mellanöstern. Särskilt besvärlig är situationen i Irak där kristna länge har varit 
utsatta för förföljelse. Terrorn mot kristna har förstärkts efter USA:s ockupation av Irak. Hatet från 
Iraks muslimer mot USA uttrycks i terrorhandlingar mot kristna grupper bland annat genom bomber 
mot kyrkor. Många oskyldiga kristna har blivit offer som resultat av dessa terrorhandlingar. Det finns 
andra grupper i Irak som också utsatts för förföljelse och som under FN:s överinseende fått en geo-
grafisk frizon för tryggare levnadsförhållanden. De kristna i Irak behöver skydd och ett erkännande 
som ett förföljt folk med ett gemensamt språk och en gemensam kultur. Nu har även amerikanska UD 
börjat komma till insikt och diskuterar möjligheten att upprätta en skyddat område för den kristna 
minoriteten. Jag anser att Sverige bör ställa sig positivt till de amerikanska signalerna genom att driva 
på i FN för att få till stånd en kristen frizon i Irak under FN:s överinseende. Sverige, och framför allt 
Södertälje, tar emot fler irakiska flyktingar än vad hela USA gör.
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En kristen frizon i Irak skulle kunna lindra lidandet och flyktingströmmarna och samtidigt ge kristna 
flyktingar som så önskar en plats att återvända till.

Sverige bör ta initiativ till en kommission för att de kristna assyrierna/syrianerna/ kaldéerna erbjuds 
en frizon under FN:s överinseende i Irak. Detta tills demokratin börjar ta form så att alla minoriteter 
kan börja leva sida vid sida och utan att Norra Irak bara är till för kurder från övriga Irak.

Stockholm den 2 oktober 2008

Yilmaz Kerimo (s)

Motion till riksdagen:

Folkmordet 1915 på armenier, 
assyrier/syrianer/kaldéer och

pontiska greker
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 
att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska 
greker.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 
Sverige bör verka inom EU och FN för ett internationellt erkännande av folkmordet 1915 på 
armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 
att Sverige bör verka för att Turkiet erkänner folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/
kaldéer och pontiska greker.

Bakgrund
”Forum för levande historia är en myndighet som har uppdraget att – med utgångspunkt i Förintel-
sen – arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att belysa de 
mörkaste delarna av mänsklighetens historia vill vi påverka framtiden.” 
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Så lyder beskrivningen av en myndighet som arbetar på svenska regeringens uppdrag och utbildar om 
bl.a. folkmordet 1915. Historiens läxa är en av hörnstenen i dagens demokratier där man har lärt sig 
av sina misstag och genom förebyggande av upprepningar av tidigare fel strävar man mot en bättre 
framtid. Men ett förebyggande av framtida felsteg, i synnerhet om dessa är kända från historien, kan 
inte tillämpas om man inte öppet erkänner begångna felsteg. Historierevisionism är därför ett farligt 
verktyg för underlättandet av upprepning av historiens mörka sidor.

Folkmordet 1915 drabbade främst armenier, assyrier/syrianer/kaldéer, pontiska greker, men kom se-
nare även att drabba andra minoriteter. Det var drömmen om ett stort turkiskt rike, Storturan, som 
föranledde de turkiska ledarna att vilja etniskt homogenisera spillrorna efter osmanska rikets sönder-
fall vid 1800-talets sekelskifte. Detta åstadkoms i skydd av det pågående världskriget då imperiets 
armeniska, assyrisk/syrianska/kaldéer och pontisk-grekiska befolkning så gott som förintades helt. 
Forskarna uppskattar att ca 1 500 000 armenier, mellan 250 000-500 000 assyrier/syrianer/kaldéer 
och ca 350 000 pontiska greker beräknas ha dödats eller försvunnit.

Under den korta tid som efterföljde Turkiets nederlag år 1918 fram till den turkiska nationalistiska rö-
relsen, ledd av Mustafa Kemal, diskuterades folkmordet öppet. Politiska och militära ledare ställdes 
inför rätta, anklagade för ”krigsbrott” och ”begångna brott mot mänskligheten”.

Flera befanns skyldiga och dömdes till döden eller fängelse. Under dessa rättegångar uppdagades 
horribla detaljer om förföljelserna av minoriteterna i det osmanska imperiet. Turkiet gick således 
igenom en fas lik den som Tyskland upplevde efter andra världskriget. Processen varade dock inte 
länge. Uppkomsten av den turkiska nationella rörelsen och upplösningen av sultanatet ledde till att 
rättegångarna avbröts och att de flesta av de anklagade frigavs. Så gott som hela den återstående 
kristna befolkningen – armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker – fördrevs från om-
råden de bebott i tusentals år.

FN:s Folkmordskonvention 1948, 
Europeiska Parlamentet och offi-
ciella erkännanden
Raphael Lemkin, den polsk-judiske advokaten som myntade begreppet ”genocide” (folkmord) under 
1940-talet och var upphovsman till FN-konventionen om förebyggande och bestraffning av folk-
mordsbrott, var väl medveten om folkmordet 1915 och den internationella gemenskapens misslyck-
ande att ingripa. Hans bearbetning av definitionen fastställdes i FN:s konvention som lyder enligt 
följande:

Artikel 2) I denna konvention innebär folkmord någon av följande handlingar med aviskt att, helt el-
ler delvis, förinta en nationell, etnisk, ras- eller religiös grupp genom att:

? Döda medlemmar ur gruppen;
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? Orsaka allvarlig kroppslig eller mental skada hos gruppens medlemmar;
? Avsiktligt påverka gruppens levnadsförhållanden för att, helt eller delvis,
             orsaka dess fysiska förintande;
? Påtvinga åtgärder avseende förhindrandet av födslar inom gruppen;
? Tvångsförflyttning av gruppens barn till en annan grupp.

Vidare gäller att dagens FN-konvention från 1948 inte är någon ny lagstiftning, utan endast fast-
ställandet av existerande internationella lagar om ”brott mot mänskligheten” som angavs i Sèvres-
avtalets artikel 230 (1920). Än viktigare är FN:s konvention om icke-tillämpbarheten av lagstadgade 
begränsningarna för krigsbrott och brott mot mänskligheten (Convention on the Non-Applicability 
of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity), antagen 26 november 1968, 
i kraft sedan 11 november 1970, vilket fastställer dess retroaktiva och icke-preskriberbara natur. Av 
detta skäl betecknas både massakrerna i osmanska riket och Förintelsen som fall av folkmord enligt 
FN-konventionen trots att båda ägde rum innan konventionens tillkomst.

Under FN:s historia har två stora studier/rapporter förrättats om brottet folkmord. Den första är den 
s.k. Ruhashyankiko-rapporten från 1978 och den andra är Whitaker-rapporten, sammanställd av Ben-
jamin Whitaker från år 1985 (Economic and Social Council Commission on Human Rights, Sub-
Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Thirty-eighth session, 
Item 4 of the provisional agenda, E/CN.4/Sub.2/1985/6).

Folkmordet 1915 nämns på flera platser som exempel på begångna folkmordet under 1900-talet. 
Rapporten klubbades igenom i en underkommitté till FN:s Kommitté för mänskliga rättigheter med 
rösterna 14 mot 1 (fyra nedlagda röster) i augusti 1985. Den 18 juni 1987 erkände Europaparlamen-
tet officiellt folkmordet på armenierna. Sedan 1965, dvs. folkmordets 50-årsdag, har flera länder 
och organisationer officiellt erkänt folkmordet 1915, bl.a. Uruguay (1965), Cypern (1982), Ryssland 
(1995), Grekland (1996), Libanon (1997), Belgien (1998), Frankrike (1998), Italien (2000), Vatikan-
staten (2000), Schweiz (2003), Argentina (2003), Kanada (2004), Slovakien (2004), Nederländerna 
(2004), Polen (2005), Venezuela (2005), Tyskland (2005), Litauen (2005) och Chile (2007).

Forskningen om folkmordet 1915 och 
svensk vetskap

Efter Förintelsen, betraktas folkmordet 1915 som det näst mest studerade fallet i modern tid. I dag 
existerar en bred och tvärvetenskaplig konsensus hos en överväldigande majoritet av folkmordsfors-
karna att massakrerna i det osmanska riket, under första världskriget, utgjorde ett folkmord som av 
forskarna kallas för ”folkmordsprototypen” (medan förintelsen kallas för ”folkmordsparadigmet”). 
Internationella Föreningen för Folkmordsforskare (International Association of Genocide Scholars, 
IAGS), en oberoende världsledande och tvärvetenskaplig auktoritet inom området, har vid flera till-
fällen fastslagit en konsensus i denna fråga, nämligen: 13 juni 1997, 13 juni 2005, 5 oktober 2007 och 
23 april 2008. Resolutionstexten från 13 juli 2007 lyder enligt följande:

”Medan förnekandet av folkmord anses allmänt som sista steget i folkmord och skrinlägger bestraff-
ningen av folkmordets förövare och bevisligen breder vägen för framtida folkmord; 
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Medan det osmanska folkmordet mot minoritetsbefolkningen under och efter första världskriget ang-
es allmänt som ett folkmord endast mot armenierna, med litet erkännande av de kvalitativt likvärdiga 
folkmorden mot andra kristna minoriteter i det osmanska imperiet; 

Låt det klargöras att det är övertygelsen hos den Internationella Föreningen för Folkmordsforskare 
att den osmanska kampanjen mot kristna minoriteter i imperiet mellan 1914 och 1923 utgjorde ett 
folkmord mot armenier, assyrier och pontiska och anatoliska greker. 

Låt det klargöras vidare att Föreningen kallar på Turkiets regering att erkänna folkmordet mot dessa 
grupper, att utfärda en officiell ursäkt och åtaga snara och meningsfulla steg mot upprättelse.”

Den 8 juni undertecknade 60-tal världsledande folkmordsexperter en appell riktad mot riksdagens 
ledamöter där man avfärdade påståenden om oenighet bland forskare beträffande folkmordet 1915. 
Forskningen måste fortsätta och både Turkiet och omvärlden måste säkra möjligheten till en öppen, 
oberoende och ostörd atmosfär, bl.a. genom att Turkiet måste ge full tillgång till sina arkiv såväl som 
att tillåta liknande diskussioner utan att forskare, författare, journalister och publicister riskerar åtal 
för att påtala folkmordets verklighet. 

Ny forskning vid Uppsala universitet vittnar även om en gedigen svensk kunskap om folkmordet 
1915. Svenska UD och Generalstaben var väl underrättade om den pågående utrotningen via rap-
porter som Sveriges ambassadör Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd och den svenska militärat-
tachén Einar af Wirsén (båda stationerade i Konstantinopel) skickade till Stockholm.

Bland annat kan man läsa följande:
? Anckarsvärd, 6 juli 1915: ”Herr Minister, Förföljelserna mot armenierna hafva antagit hår-
resande proportioner och allt tyder på att ungturkarne vilja begagna tillfället, då af olika skäl ingen 
effektiv påtryckning utifrån behöfver befaras, för att en gång för alla göra slut på den armeniska frå-
gan. Sättet härför är enkelt nog och består i den armeniska nationens utrotande.”

? Anckarsvärd, 22 juli 1915: ”Det är icke blott armenierna utan äfven Turkiets undersåtar af 
grekisk nationalitet som f.n. äro utsatta för svåra förföljelser… Det kunde enligt hr. Tsamados [gre-
kisk chargé d’affaires] icke vara fråga om annat än ett utrotningskrig mot den grekiska nationen i 
Turkiet…”

? Anckarsvärd, 2 september 1915: ”De sex s.k. armeniska vilayeten lära vara totalt rensade från 
åtminstone armenisk-katolska armenier… Det är uppenbart att turkarna söka begagna tillfället nu 
under kriget för att utplåna den armeniska nationen, så att när freden kommer ingen armenisk fråga 
längre existerar.”

? Wirsén, 13 maj 1916: ”Hälsotillståndet i Irak är förfärande. Fläcktyfusen kräfver talrika of-
fer. Armenierförföljelserna hafva i hög grad bidragit till sjukdomens spridande, emedan de utdrifna i 
hundratusental dött af hunger och umbäranden längs vägarna.”

? Anckarsvärd, 5 januari 1917: ”Tillståndet kunde dock varit ett helt annat, om nämligen Tur-
kiet följt centralmakternas råd att till dem överlåta äfven den inre organisationen af provianterings- o. 
d. frågor… Värre än detta är emellertid utrotandet af armenierna, som kanske kunnat förhindras, om 
tyska rådgifvare i tid fått samma makt öfver den civila förvaltningen som de tyska officerarne faktiskt 
utöfva öfver här och flotta.”
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? Envoyé Ahlgren, 20 augusti 1917: ”Dyrtiden stegras alltjämnt… Den har flera orsaker:… och 
slutligen produktionens starka aftagande på grund af minskad arbetskraft, orsakad dels genom mobi-
liseringen dels ock genom utrotandet af den armeniska rasen”.

I sina memoarer ”Minnen från Fred och Krig” (1942), tillägnade Wirsén ett helt kapitel åt folkmordet. 
I ”Mordet på en nation” skriver Wirsén att:

”[deportationerna] hade officiellt till mål att flytta hela den armeniska befolkningen till steppområden 
i norra Mesopotamien och i Syrien, men i verkligheten avsågo de att utrota armenierna… Förintandet 
av den armeniska nationen i Mindre Asien måste uppröra alla mänskliga känslor. Det hör utan tvivel 
till de största brott som under senare århundraden begåtts. Det sätt på vilket det armeniska problemet 
löstes var hårresande.”

 Utöver dessa finns det flertalet ögonvittnesberättelser som missionärer och fältarbetare så som Alma 
Johansson, Maria Anholm, Lars Erik Högberg, E. John Larson, Olga Moberg, Per Pehrsson m.fl. pu-
blicerade. Hjalmar Branting var den allra första personen som långt innan Lemkin använde begreppet 
folkmord när han 26 mars 1917 kallade förföljelserna av armenierna för ett ”organiserat och systema-
tiskt folkmord, värre än vad vi någonsin sett maken till i Europa”.

Ett erkännande av folkmordet 1915 är inte endast viktigt för att få upprättelse för de drabbade folk-
grupperna och de minoriteter som finns kvar i Turkiet, utan även för främjandet av Turkiets utveck-
ling. Turkiet kan inte bli en bättre demokrati om sanningen om dess förgångna förnekas. Den arme-
niske journalisten Hrant Dink mördades för att ha uttalat sig öppet om folkmordet och flera andra har 
åtalats för samma sak enligt den ökända paragraf 301.

Turkiska regeringens senaste ändring av lagen är rent kosmetiska och innebär inte några som helst 
förändringar. Det sägs ibland att historien ska skrivas av historiker och det ställer vi oss fullständigt 
bakom. Men, det är politikers ansvar att förhålla sig till historiska faktum och historikernas forskning. 
Vidare bör ett svenskt erkännande av sanning och historiskt faktum inte innebära något hinder för 
vare sig reformarbetet i Turkiet eller Turkiets EU-förhandlingar. Utifrån vad vi ovan anfört anser vi 
att Sverige bör erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. 
Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 

Vi anser vidare att Sverige bör verka internationellt, inom ramen för EU och FN för ett internationellt 
erkännande av folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Detta bör 
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. 

Så länge länder som Sverige inte konfronterar Turkiet med sanningen och det faktaunderlag som finns 
till hands kan Turkiet inte komma vidare på sin väg mot ett öppnare samhälle, en bättre demokrati 
och fullt ut öppna upp möjligheterna för ett medlemskap i EU. Sverige bör därför verka för att Tur-
kiet erkänner folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Detta bör 
riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2008 - Enochson (kd), Yilmaz Kerimo (s), Kalle Larsson (v), Helena 
Leander (mp), Fredrik Malm (fp), Lars Ohly (v), Nikos Papadopoulos (s), Mats Pertoft (mp), 
Lennart Sacrédeus (kd), Alice Åström (v), Christopher Ödmann (mp).
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PRESSMEDDELANDE:

Mats Pertoft och Yilmaz 
Kerimo övervakar rättegång i 

Turkiet 19 december
Riksdagsledamöterna Mats Pertoft, miljöpartiet, och Yilmaz Kerimo, socialdemokraterna, kommer 
att närvara vid rättegången som handlar om att den turkiska staten konfiskerat landområden som till-
hör Sankt Gabriel-klostret.

Rättegången hålls torsdagen den 19 december i Midyat, Turkiet. 

- Vi kommer att under vår vistelse träffa guvernören i Mardin och andra politiska företrädare för att 
framföra vår ståndpunkt om att det är fel av Turkiet att inte ge klostret tillbaka äganderätten till mar-
kerna, säger Mats Pertoft.

- Konfiskeringen står i strid mot alla internationella åtaganden och konventioner som Turkiet har för-
bundit sig att följa. EU måste i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet ännu tydligare än hittills 
markera att Turkiet måste skydda sina minoriteter, säger Yilmaz Kerimo.

- Som Miljöpartist och Södertäljebo är jag djupt engagerad i frågor som handlar om mänskliga rättig-
heter och särskilt i det assyrisk/syrianska folkgruppens frågor. Det är viktigt att sätta press på Turkiet 
att respektera den kristna minoritetens mänskliga rättigheter. Det är ett julbudskap i sig, säger Mats 
Pertoft.

- Vi har fått information om att den svenska ambassaden i Ankara kommer att följa rättegången nog-
grant. Vi vill göra det tydligt för Turkiet att den lilla skaran assyrier/syrianer som finns kvar i Midyat 
inte är ensamma, utan har starkt stöd från Sverige, säger Yilmaz Kerimo.

Tre byar runtomkring St. Gabriel Klostret i Midyat vill återfå landområden som har tillhört Mor 
Gabriel-klostrets stiftelse sedan hundratals år tillbaka. Trots att Mor Gabriel-klostret har dokument 
som bevisar dess äganderätt, godkänner inte myndigheterna dessa. St. Gabriel Klostret är en symbol 
och ett hopp för assyrier/syrianer runtom i världen om att kunna återvända till 

FÖR VIDARE INFORMATION:
Mats Pertoft, 070-851 80 79
Yilmaz Kerimo,  070-343 96 36
Maria Gardfjell, pressekreterare för Mats Pertoft, 070-301 19 64
Jenny Engdahl, pressekreterare för Yilmaz Kerimo, 070-3632555        
2008-12-12
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Kurdish Land Grabs Leave 
Assyrians Dependent on 

Food Aid
Northern Iraq (AINA) -- In the village of Hamzie in 
northern Iraq, just a half hour drive south of the Iraqi-
Turkish border, 23 Assyrian families line up for a pack-
age of food aid delivered by the Assyrian Aid Society. 
Most of them fled from the ethnic cleansing in Baghdad 
and Basra.

It's odd to see Assyrians (also known as Chaldeans and 
Syriacs) line up for food aid in a village which boasts 
rich agricultural lands and plentiful water. The explana-
tion can be seen just a few meters from the center of the village, where 15 Muslim Kurdish families 
have built their houses. The Muslim Kurds have forced themselves into the village and have taken 
control of all the farming land and the water sources belonging to the village. The Kurdish families 
have also built a mosque. In Muslim tradition, once a mosque is built it may never be destroyed; thus 
the Kurds have announced to the Assyrians their intention of staying permanently.

The case of the Hamzie village is one of many similar cases in northern Iraq (the ancestral land of the 
Assyrians), where the original inhabitants of the area, the Christian Assyrians, find themselves pushed 
out. The extent of the Kurdish land grabs is alarming and the pace indicates it is not a few isolated 
cases but part of a policy which is methodically carried out.

While Kurds allow the Assyrians to enjoy seve-
ral rights, such as teaching the Assyrian langu-
age, celebrating Assyrian feasts, displaying 
Assyrian symbols, they silently sanction ac-
tions that will ultimately lead to the complete 
destruction of a 6000 year old civilization. The 
Kurdish leadership manages to portray itself as 
democratic while it is in fact pursuing policies 
that will make it impossible for Assyrians to re-
main in northern Iraq in the long run.

As reported by several independent reports by human rights organizations, the two main Kurdish po-
litical parties, the PUK and KDP, maintain total control of the area using their armed muslim militia, 
the Peshmerga. The land grabs could therefore not occur on such a scale without the silent approval 
of these parties.

The Assyrians have no chance against the tide of aggression and land seizure by the Kurdish
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majority. When the Assyrians try to fight the land seizures they encounter hostility and a Kurdish 
bureaucracy which is a dead end. Even when Assyrians have been successful and won court cases, 
there is no will from the Kurdish power holders to enforce the judgments. The court system is only 
used to stonewall Assyrians when they register complaints.

Most of the Assyrian families in the village of Hamzie fled from killings, kidnappings and rapes in 
other parts of Iraq only to face oppression by Muslim Kurds and become dependent on food aid for 
their survival.

/AINA
2008-09-11

AAS-Iraq and Assyrians 
Without Borders

AAS-Iraq continues to support and assist our people with various humanitarian projects.

In recent days, the AAS-Iraq has, in cooperation with Assyrians Without Borders (Sweden),  imple-
mented a relief program for the Internally Displaced Persons (IDPs) located in the villages of Tin and 
Hamiziye in the Sapna area, as well as the village of Baqopa in the Nineveh Plain plus some needy 
families in Karanjok village.

 The distributions included basic food necessities such as rice, sugar, bulgur, cooking oil, tea, tomato 
paste, and milk, plus detergent powder and soap.

www.assyrianaid.org
august September 2008
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Children of Assyria
Rosie Malek-Yonan

The quotes we believe in, say a lot about who we are. His favorite quote is: "A musician must have 
the heart of a gypsy and the discipline of a soldier."

His name is Elden and he's a soldier at heart. He is a young man who lives in the epicenter of the 
Assyrian homeland. He can hear the steady heartbeat of Assyria pounding in the ancient tombs of 
his ancestors. He can feel the pulse of his nation pumping life into his veins. He knows the history of 
the Assyrians who have walked the land he treads on. His cradle rocked where civilization was once 
born. A common ancestry links him to me, but our realities are a world apart.

"I finished my high school in Assyrian language. The dream is still going on here," explains Elden. 
"Our mother tongue, our language is preserved. There are schools that teach in Assyrian language. All 
subjects are translated to Assyrian. Can you believe that?"

I envy Elden's excitement for having 
graduated from an Assyrian school 
though I realize the hefty price tag at-
tached to that privilege.

"I believe in unity. I hate discrimina-
tion. I am Assyrian," says Elden in no 
uncertain terms.

He is one of the children of Assyria. He 
was only a boy when the war in Iraq 
started. But growing up in a war-zone, 
childhood is short lived. Now at twen-
ty-one, he has seen more than his Assy-
rian brothers and sisters outside of Iraq 
will ever witness.

The Internet is his connection to the outside world. From his home in Iraq, he sends me an urgent 
message: "Our fellow brothers in Mosul are in danger… Someone has to do something or they are 
eliminated."

Elden is acutely aware that Assyrians living in Iraq are powerless. He knows that his life is balancing 
on the grotesque edge of devastation. He pins his hope on his nation living outside of Iraq to do right 
by him and those like him who remain loyal to the motherland at any cost.

How do I respond to Elden’s plea? Can I promise him that my nation is doing everything in its power 
to safeguard its own people? Can I give Elden my word that help is on its way? Can I tell him that we 
have a National Plan? Can I assure him that the wellbeing of our nation in atra, our homeland, is the
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priority of every Assyrian around the globe and that every Assyrian community and church has set 
aside its internal conflicts to devise a mutual plan that will ensure his future and the future of all the 
children of Assyria? How do I respond to the appeals of a young man who has a limited future in the 
only country he will know as home?

I become paralyzed when Elden and other young Assyrians from Iraq write to me. I wonder how to 
reply truthfully without stripping away hope because without hope to nourish the soul, the children 
of Assyria will wither and die.

Elden writes to me: ”You are free but you should come and see what’s going on here…Any how 
thanks...”

I reply, ”Stay strong.”

”You’re not here. You just don’t know!” He reiterates.

He is right. I don’t know. I write back to him meaningless words of encouragement, ”We haven’t 
abandoned you. Our thought and prayers are with you…”

”You just don’t know…”

Elden stops writing for a while. I read his frustration when he stops communicating. He finally breaks 
his silence: ”Our votes will be stolen. Our people will be intimidated to not vote Assyrian. Thank you 
and I wish you a good day.”

”Elden, our greatest challenge will be to find optimism in a time when the world is spinning out of 
control in confusion and chaos,” I reply. ”Please don’t give up hope”

In reality what I was saying is that his greatest challenge would be to find optimism. After all, it is 
he and those living in Iraq who face overwhelming challenges in search of survival while the rest of 
us sit comfortably in the west dispensing advice from a safe distance and most of us go on about our 
daily lives unscathed by the violence that is furiously writing our present history in blood.

A student from Iraq writes to me: ”It’s very bad…The U.S. did this to us. Now the Arabs and Kurds 
won’t leave us alone.”

No…I guess I will never fully know. I am not there. But what I do understand is living as an Assyrian 
in Iraq, is to perpetually wear a badge of condemnation.

It’s Sunday, October 12, 2008. It’s a somber morning in the village of Nahla, in Northern Iraq. A slow 
procession makes its way down an unpaved road. Young Assyrian children carrying flowers walk 
ahead of a coffin weighing upon the shoulders of pallbearers who have carried Assyrian coffins more 
times than they should ever have to in a life span.

The remains of fifteen-year-old Ivan Enwia Younadam are laid to rest in the gaping mouth of the earth 
that swallows him whole. An Assyrian flag covers the mound of dirt and rocks that mark his grave.
Ivan should be kicking around a soccer ball and chasing dreams of seeing the world one day. 
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Yet here I am, thousands of miles away, sounding an elegy for a boy whose absence from my nation, 
I sharply feel and mourn. A boy I have never met but he is a son of my nation and my brother. He 
matters to me. He was another one of the children of Assyria.

Just eight days earlier, Ivan was standing in front of his home in Mosul, a stone's throw from the 
Alzhara mosque. Three gunmen approached him and in a flash, his life was snatched from him so 
violently…so senselessly only because he was an Assyrian. He was shot at point blank range and kil-
led instantly.

What went through Ivan's mind in that split second as he gazed down a barrel of a gun?

Who now but a few will remember him in a year? In five? In a decade?

I want every Assyrian to remember Ivan. I want the world to remember Ivan.
Despite the constant threats of "leave of die" posted at Assyrians doors testing their will and endu-
rance, Elden declares, "I am not afraid of anything."

"You have the soul of an old Assyrian warrior," I tell him.

"Thank you," he replies and remains quiet a beat or two. I can sense a rare smile crossing his oth-
erwise solemn young face. "I really want to help from all my heart. But a single person cannot do 
anything here."

His future like the future of the Assyrian nation is uncertain at the moment. Remaining in Iraq keeps 
our roots in place. But today, Iraq is a deadly prospect for the indigenous people of that land who have 
just as much right if not more, to choose to remain there.

I would like to write to Elden and say: We've been planning demonstrations around the globe and 
we're coming out in droves to support you. We are making a difference! We are trying our very best!
But that wouldn't be entirely true. Though many decent and hard working Assyrians continue to or-
ganize rallies globally, they must contend with opposition from their own kind who still ridiculously 
argue which flag to waive at an Assyrian rally! One flag. One nation. Perhaps that idea is too simplis-
tic. So while we squabble, Assyrian lands and property are confiscated leaving our nation displaced 
and in exile.

"Innocent souls are more important than land…Nobody can ignore our identity, says Elden. "Our 
written history is not going to change. Our mother tongue, our language is preserved."

Yes, indeed, our mother tongue is preserved in the homeland. But can the same be said for Assyrians 
who have migrated to the west, raising a new generation of Assyrians who do not speak their mother 
tongue?

Iraq is being emptied of its minorities. A campaign to exterminate Assyrians has been underway since 
the 2003 invasion of Iraq by the United States and its Coalition Forces. Shrouded in silence, the mal-
treatment of the Assyrian nation for its ethnicity and faith continues with renewed determination and 
effort.
The latest surge of attacks arrived on the heels of a single event that put into motion the murder of
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thirty-two Assyrians in Mosul while 15,000 fled to the Nineveh Plain. On September 24, 2008, the 
Iraqi Parliament's removal of Article 50, a key clause that would have reserved seats on Provincial 
Councils for Christians, triumphantly resulted in Mosul being cleansed of its Assyrian population. 
Assyrian lives are gutted. A nation is uprooted and stripped of its liberties and human rights. Once 
again Assyrians embark on an exodus to destinations unknown.

We blame religious extremists for much of the violence against Assyrians and other minorities in 
Iraq. Is this meant to infer that it is only a small group that is anti Assyrian, anti Christian, anti all 
minorities? Or are we masking the truth as to not offend the true criminals? Who are these religious 
extremists? If they are an isolated group, then it stands to reason that the majorities who must not be 
religious extremists will stand with the minorities to defend their rights. How many are standing with 
the Assyrians?

The term genocide is defined as the deliberate killing of a large group of people, especially those of a 
particular ethnic group or nation.

How many deliberately killed constitutes genocide?

This is a violent time for the children of Assyria who are living life on the run. For nearly 2,000 days, 
the Assyrians in Iraq have been under unprovoked attacks. It's not about which particular group is 
targeting and killing the Assyrians. It's about an ethnic cleansing to rid Iraq of Assyrians. Much like 
the Ottoman Turks did during World War One.

Today democracy has its own interpretation in Iraq. The new Iraqi constitution that was meant to 
protect the rights of all its citizens has failed its minorities since its inception.

I wonder if all hope and talk of establishing an autonomous region with legislative and executive aut-
horities where Assyrian would be the official language is nothing more than nonsensical and fanciful 
wishing while our nation on ground zero takes flight. Or will someone in the not so distant future 
remark, "The children of Assyria did not die in vain. This is how it all began. These were the sacrifices 
our nation made to resurrect Assyria."

Though we are thousands of miles apart, the stars that blanket Elden's night sky are the same as mine. 
I bid him goodnight and light a candle for all the Children of Assyria. Stay safe my young Assyrian 
warrior.
 
Rosie Malek-Yonan is an Assyrian actor, director and author of The Crimson Field. She is an out-
spoken advocate of issues concerning Assyrians, in particular bringing attention to the Assyrian 
Genocide and the plight of today's Assyrians in Iraq since the U.S. lead invasion of Iraq in 2003. On 
June 30, 2006, she was invited to testify on Capitol Hill regarding the genocide and persecution of 
Assyrians in Iraq by Kurds and Islamists. She is on the Board of Advisors at Seyfo Center in Europe 
that exclusively deals with the Assyrian Genocide issue. She has acted opposite many of Hollywood's 
leading actors and has received rave reviews both as an actor and director. Most recently, she played 
the role of Nuru Il-Ebrahimi, opposite Reese Whitherspoon in New Line Cinema's "Rendition," direc-
ted by Oscar winning director Gavin Hood. To schedule an interview with Rosie Malek-Yonan, please 
send your request to contact@thecrimsonfield.com.
 
AINA - Assyrian International News Agency,  2008-11-26
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Situation of  Iraqi Assyrian Chris-
tians Discussed in Nuremberg

Brussels -- On Friday 18th and Saturday 19th January 2008 the Solidarity Group for Tur Abdin & 
North Iraq organized a conference in Nürnberg, Germany on the plight of Iraqi Christians and the 
challenges faced by the international community. The Assyria Council of Europe (ACE) was repre-
sented in this conference by Ms. Attiya Gamri who gave a presentation about the situation of Assyri-
ans in Iraq and what is needed to alleviate their situation. In her speech, Ms. Gamri made it clear that 
Assyrians in Iraq are entitled to the same rights and duties as other Iraqi citizens and that if they are 
not granted these rights then Iraq and especially the Nineveh Plains area will lose its native Assyrian 
population as has occurred in places such as Tur Abdin. Mr. Ninos Warda also gave a talk on behalf 
of ACE and discussed the lobbying process within the EU and ACE's role in it and the importance of 
action taken by the EU and its member states. Mr. Warda emphasized that the situation of the Assyri-
ans in Iraq requires a professional lobby to be instituted in Brussels so that awareness of this issue is 
raised at the EU level so that the EU can be in a better and informed position to help ensure that the 
rights of all peoples in Iraq are effectively protected as according to the Iraqi constitution.

Father Horst Oberkampf of Bad Saulgau gave a fascinating presentation with pictures from his visit 
to North Iraq in September/October 2007 and touched upon the distressing conditions that the Chris-
tians were living in. Furthermore, Mr. Shlemon Yonan from Berlin, head of the Central Union of 
the Assyrians, also gave a talk explaining what he saw about the situation of Iraqi refugees in Syria 
from his recent visit there. In addition, Father Thomas Prieto Peral from Munich also talked about his 
recent visit to Tur Abdin and presented some wonderful pictures of the small Assyrian community 
there.

There was general consensus throughout the conference that the situation of Iraqi Christians is 
regrettably dire and that steps must be taken to try and alleviate their situation. In a phrase that could 
adequately sum up the feeling throughout the conference, His Eminence Mor F. Saliba Özmen, Syriac 
Orthodox Bishop of Mardin and Diyarbekir stated that "We are the Assyrian Christians of Iraq and the 
Christians of Iraq are us." Similarly, His Eminence Mor P. Augin Aydin, Syriac Orthodox Bishop for 
the Netherlands also emphasized that although suffering and persecution is regrettable it strengthens 
a community's faith, national unity and resolve.

Other people who participated in the conference were Father Ernst Ludwig Vatter of Stuttgart and 
Father Emmanuel Yukhanna of the Church of the East in Wiesbaden.

Members of the Solidarity Group for Tur Abdin & North Iraq, the organizers of this event, include 
Ms. Janet Abraham from Munich, Dr. Shabo Talay of Erlangen, Father Thomas Prieto Peral of Mu-
nich and Father Horst Oberkampf from Bad Saulgau.

Assyria Council of Europe
Assyrian International News Agency, 
www.aina.org
2008-01-22
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The speech of Sabri Atman - Seyfo 
Centerat the House of Commons, 

London
Ladies and Gentlemen, 
I am an Assyrian! I am an Assyrian who lives in Sweden and have relatives and friends living in many 
other countries,  as refugees, desperately missing their hometowns and villages.

I am an Assyrian who seeks strength from a piece of stone smuggled out from his lost hometown and 
kept as the most precious item in his home. 

I am an Assyrian who has come here to tell you about  the Assyrians who, along with Armenians, 
were subjected to a genocide in 1915 within the Ottoman Empire by the Ottoman state.

Assyrians once  lived in their hundreds of thousands in the cities, towns and villages which are geo-
graphically  located in the east and south-east regions of today’s Turkey.  

 Then came the 1914- 1915 genocide which targeted Armenians and Assyrians.

Over half of all Assyrians were exterminated in the genocide.  Most of them were killed by swords. 
Yes, swords! Or SEYFO, as Assyrians say. I would like you to keep the word SEYFO in your mind. 
It is a word which has meant  for Assyrians since 1915 more than just what it literally means.   For 
us it  means blood, it means death, it means pain felt deep in the heart, it means a homeland which is 
no longer  home.

The elderly Assyrians who witnessed the Assyrian genocide  still remember a saying they heard from 
some of those who got involved in carrying out the genocide: ‘Red or white, an onion is an onion; it 
has got  to be chopped up.’. Meaning; a Christian is a Christian, whether Armenian or Assyrian: he 
has got to be killed.

It is clear  from Ottoman documents that 1915 deportations and massacres were not   only directed 
against  Armenians.  The general plan was to homogenise Turkey by  getting rid of the non-Muslim 
peoples, which in the end  resulted in  2 million Armenians, Assyrians and Greeks being deported 
from their homelands or massacred.

Ladies and Gentleman,
 “Seyfo”, the Assyrian genocide, is still fresh in the minds of Assyrian people  as  we are still being 
adversely effected  by its  consequences.  As a result of SEYFO,  we have lost our homes, and are 
scattered all over the world as a result of which we are now in danger of loosing our national iden-
tity.
 
We, Assyrians, have gone through a very traumatic experience. SEYFO opened in the souls of Assy
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rians deep and painful wounds which are waiting to be treated.  We lost more than half of our popu-
lation.  It is  now the time for  humanity to hear and do something about it. International recognition  
would  not take away the pain deeply rooted in our souls but  would  help us feel  that we are a part 
of the humanity which could not go to the rescue of our grandparents.  

We are still hurting but what we are after is not hate or revenge.  What  we want is recognition and  
reconciliation

The Assyrian genocide has  yet to be  recognised by Turkey and  the International community. We 
have been waiting for 93 years now. In 93 years the world has turned from a group of individual 
countries,  where atrocities of any size or nature were often seen as matters concerning the countries 
they took place,  into a global community.  We are fast becoming a worldwide nation of humanity. 
The 6 billion strong nation is not only soon going to take over the future but the past as well. The past 
genocides is a matter for all  peoples now. The 1915 genocide is no longer a matter for the perpetra-
tors and the victims. It is far too big a matter for only them  to deal with. 

I am most happy that so far about twenty countries have officially recognised the 1915 Armenian 
Genocide.  I hope Britain and other countries will follow suit. As a representative of Assyrians I am 
asking for justice for my people too. Remember: Assyrians were subjected to the 1915 genocides too.  
We also demand that today Britain and tomorrow the whole world officially recognise this fact.

There were Assyrians living in  Van, Bitlis, Urfa, Hakkari, Diyarbekir, Salamas, Urmiya provinces. 
Today, in all those provinces you would hardly see an Assyrian person. Could Turkish authorities tell 
us the truth as to where have they all gone? So far they have failed provide  a credible account. 

But we all know that some of them were deported; children left behind were forcefully converted to 
Islam; and some others were simply killed.  And yet Turkey is still denying that in 1915  this genocide 
was carried out by the government and the state agencies of the time. 

Turkey does not want  ‘1915 incidents’ to  be a political issue  but a subject for discussion for his-
torians. The 1915 genocide has become an issue for Turkey only after various countries started to 
recognise it.  It is now  time for Britain  as well to recognise the 1915 Assyrian, Armenian and Greek 
genocide. Britain was one of the witnesses to the Armenian-Assyrian genocide. She cannot and must 
not close her eyes to the facts just because she thinks recognising it would adversely effect her  eco-
nomic and political relationship with Turkey. The sooner  Turkey recognises the 1915 genocide the 
better. Better for Turkey, better for the Armenians and Assyrians. 

Today I call upon Turkey to free itself from its taboos and recognise that  in 1915, during the Ottoman 
Empire, hundreds of thousands of Armenians, Assyrians and Greeks were killed in a genocide plan-
ned, organised and carried out by the government of the time. 

Some weeks ago Germany’s Chancellor Angela Merkel  addressed the Israel’s Knesset,   
and said  in Hebrew,  ”The Holocaust fills us with shame. I bow my head before the survivors and I 
bow my head before you in tribute to the fact that you were able to survive.”

I wonder when will a Turkish Prime Minister   apologize  to  the victims of 1915 Genocide?, 
I  wonder when  will a  Turkish Prime Minister  learn the genocide victims’ languages and apolgize  
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to them in their languages?

 I wonder when  will  a Turkish Prime Minister realize that the best way to build a future together, is 
recognition.

Thank you 

Sabri Atman, Seyfo Center - the House of Commons, London
24.April.2008, 

Erkänn folkmordet 1915 
för vad det är                         

Med anledning av voteringen i Sveriges riksdag den 11 juni 2008 om fyra motioner som manar 
Sverige att erkänna folkmordet 1915 i det osmanska Turkiet. Utrikesutskottet har rekommen-
derat avslag på motionerna på grund av bl.a. ”oenighet bland forskare” och ”behovet av yt-
terligare forskning”.

 Folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker inleddes för mer än nio decennier sedan, år 
1915, men frågan är fortfarande lika angelägen, inte minst som förnekandet av brottet fortsätter. 
Folkmordet, eller ”utrotningen” som det kallades i internationella medier och av dåtidens diplomater, 
skedde visserligen i skydd av första världskriget men ändå inför ”öppen ridå”. Under den korta tid 
som efterföljde Turkiets nederlag år 1918 fram till den turkiska nationalistiska rörelsen, ledd av Mus-
tafa Kemal, kom till makten, diskuterades utrotningen av armenierna öppet. Politiska och militära 
ledare ställdes inför rätta, anklagade för ”krigsbrott” och ”begångna brott mot mänskligheten”. Flera 
befanns skyldiga och dömdes till döden eller fängelse. Under dessa rättegångar uppdagades horribla 
detaljer om förföljelserna av minoriteterna i det osmanska imperiet. Turkiet gick således igenom en 
fas lik den som Tyskland upplevde efter andra världskriget.

Processen varade dock inte länge. Uppkomsten av den turkiska nationella rörelsen och upplösningen 
av sultanatet ledde till att rättegångarna avbröts och att de flesta av de anklagade frigavs. Så gott som 
hela den återstående kristna befolkningen – armenier, assyrier och greker – fördrevs från områden där 
de bott i tusentals år. Majoriteten av rättegångsunderlaget och protokollen försvann och Turkiet gick 
in i en period då man försökte att sudda ut alla spår av armenisk existens i Anatolien och det historiska 
Armeniska höglandet till öst.

Nio decennier senare är det så kallade ”glömda folkmordet” inte längre bortglömt. Det anses som pro-
totypen för massmord under 1900-talet och kan betraktas som ett av historiens mest ”framgångsrika” 
exempel på folkmord och etnisk rensning. Utpekandet och förföljelsen av armenierna drabbade även 
assyrier, greker, yezdier och även den kurdiska befolkningen som utsattes för omfattande ”social in-
genjörskonst” genom tvångsomflyttningar. Resultatet var att turkiska regeringen ärvde ett ”Armenien 
utan armenier” och, trots förpliktelser och löften om bestraffningen av förövarna, undkom Turkiet 
ansvaret för brottet. Idag bedriver Turkiet en aktiv förnekelsekampanj.
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Tystnaden och passiviteten hos omvärlden, inklusive Sverige, kan endast stödja och underblåsa denna 
kampanj. Alla påståenden om behovet av ytterligare forskning och om en föregiven oenighet bland 
forskarna är falska. Arkiven i varje större land i Europa innehåller material som inte lämnar någon 
plats för tvekan om utrotningskampanjen som ägde rum under första världskriget. Förnekelseargu-
menten är alla politisk motiverade och har inte någonting med det historiska underlaget att göra. 
De är inte mer trovärdiga än de som framförs av Förintelseförnekare som Robert Faurisson, David 
Irving, Willis Carto och Ernst Zündel. 

Raphael Lemkin, mannen som myntade begreppet genocide (folkmord) under 1940-talet och var 
upphovsman till FN-konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmordsbrott, var väl 
medveten om den armeniska katastrofen och den internationella gemenskapens misslyckande såväl 
när det gällde att förhindra folkmordet som att bestraffa förövarna. Senare forskning har visat hur 
djupt berörd Lemkin var av avsaknaden av ett effektivt internationellt maskineri för ingripande i tid. 
Han var även upprörd över förföljelserna och massakrerna som drabbade de kristna assyrierna i Irak 
under 1930-talet. Ny forskning vid Uppsala universitet bekräftar också att Svenska utrikesdeparte-
mentet och regeringen, tack vare rapporter från ambassadör Per Gustaf August Cosswa Anckarsvärd 
och militärattachén Einar af Wirsén, var välmedvetna om utrotningen som fortgick i det osmanska 
imperiet.

Idag betraktas Sverige internationellt som en förkämpe för mänskliga rättigheter. Det åligger den 
svenska regeringen och riksdagen att leva upp till detta rykte. De svenska myndigheterna borde där-
för hjälpa Turkiet att bli en bättre demokrati genom att på allvar konfrontera sin historia och erkänna 
folkmordet och inte genom ett fortsatt vacklande i villfarelsens och svepskälens mörker.

Idag är informationen om folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker så omfattande att 
ingen seriös politiker med hedern i behåll kan hänvisa till bristande forskning som ursäkt för att inte 
erkänna det brott som begåtts. Vägran att erkänna ett etablerat faktum baserat på kvalitativ och kvan-
titativ forskning kan betraktas som likvärdigt med förnekelse. Det finns inte heller någon grund för 
hänvisningar till den kronologiska aspekten, d.v.s. att hävda att eftersom folkmordet 1915 begicks 
före folkmordskonventionens tillkomst så kan det inte vara ett folkmord. Ett sådant resonemang är 
orimligt. Konsekvensen av ett sådant resonemang skulle bli att inte heller Förintelsen betraktades 
som ett folkmord eftersom även den inträffade innan konventionen trätt i kraft. Forskarna har gjort 
sitt jobb. Nu är det de politiska ledarnas tur att ta sitt ansvar genom att erkänna katastrofen för vad 
den är, nämligen folkmord.

Undertecknarna av detta dokument anser inte att det finns någon tvekan om att massakrerna på de 
kristna och andra minoriteterna i det osmanska imperiet under första världskriget var ett folkmord. 
Även om forskningen måste och kommer att fortsätta, är den befintliga informationen övertygande 
och tillräcklig och måste erkännas som sådan.

Adam Jones,   Docent, Statsvetenskap, University of British Columbia Okanagan                                                         
Åke Daun,   Professor Emeritus i etnologi, speciellt europeisk, Stockholms universitet                                             
Alex Grobman,  Ordförande i Institutionen för modern judisk levnad och Brenninstitutet                                       
Alexandre Kimenyi  Professor i Lingvistik, etniska studier och afrikanska språk, California State  
   University, Sacramento                   
Alexis Herr, Doktorand, Strassler Family Centret för Förintelse- och folkmordsstudier, Clark 
   University Alfred Grosser, Professor Emeritus, Paris institution för statsve
                         tenskap.                                                                                                                                         
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Författare till förordet i Vahakn Dadrian, Histoire du génocide arménien, Paris, 1996                                      
 Alfred de Zayas,  Professor i international juridik, Geneva School of  Diplomacy 
   f.d. förste advokat i Förenta Nationerna, f.d. ordförande i FN:s Kommitté för  
   mänskliga rättigheter f.d. chef för Petitionsenheten hos FN:s Kommissionär  
   för mänskliga rättigheter                                         
Suisse Romand,  Ordförande,P.E.N.Internationalcenter
Anatoly M. Khazanov,                                                                                                                                        
Ernest Gellner  Professor i antropologi, University of Wisconsin-Madison                                                    
Anders Hultgård,  Professor Emeritus i religionhistoria, teologiska fakulteten, Uppsala 
   universitet Bruno Chaouat, Docent i franska, Centret för judiska studier, 
   University of Minnesota                                
Charles Eric Reeves,  Professor i engelska språk och litteratur, Smith College in Nort
   hampton, Massachusetts                  
Christian P. Scherrer,  Professor i fredsstudier, Hiroshima unive 
   sitet och Hiroshima Fredsinstitut, Hiroshima, Japan                                                                                                                             
Claude Mutafian,  Docent i matematik och universitetslektor, Paris 13 Uni 
   versity in Villetaneuse, Ph.D. i historia, Paris 1 Pantheon-Sor    
       bonne University 
David Gaunt,   Professor i historia, Södertörns högskola                                                                         
Debórah Dwork,  Rose Professor i Förintelsens historia, Chef för Strassler Cen  
   tret för Förintelse- och folkmordsstudier, Clark University                                                                                   
Dickran Kouymjian,  Professor i historia,chef för programmet för       
   armeniska studier, California State University, Fresno                                                                                                                                       
Donald E. Miller,  Verkställande direktör, Centret för reli
   gion och medborgarkultur, University of Southern California                                                                                                                                  
Douglas Greenberg,  Professor i historia, Verkställande direktör, USC Shoah stiftelseinsti
   tutet för visuell historia  och utbildning, College of Letters, Arts 
   & Sciences, Leavey Library, University of Southern California                                                                                                                      
Elizabeth R. Baer,  Professor i engelska och folkmordsstudier, Gustavus 
   Adolphus College in St. Peter, Minnesota                                                                                                                                      
Ellen J. Kennedy,  Interimsdirektör, Centret för Förintelse- och folkmordsstudier, 
   Koordinator, Nätverket för förebyggande av folkmord, Minnesota                                                                                         
Eric D. Weitz,   Distingerad McKnight University Professor och ordförande, 
   Institutionen för historia, University of Minnesota                                                                                                              
Ervin Staub,   Professor i psykologi och grundande direktör för filosofie 
   doktorsprogrammet i Fredens psykologi och förebyggandet av 
   våld, Emeritus, University of Massachusetts at Amherst                    
Franklin Hugh Adler,                                                                                                                                         
G. Theodore Mitau, ordförande DeWitt Wallace Professor, Institutionen för statsvetenskap, 
   Macalester College George Andreopoulos, Professor i statsvetenskap, 
   chef för Centret för mänskliga rättigheter vid John Jay College 
   of Criminal Justice, The City University of New York                                                                             
Heidi Armbruster,  Universitetslektor, School of Humanities, University of Southampton, UK                           
Helen Fein,   Verkställande direktör för Institutet för folkmordsstudier, medlem i 
   Belfercentret för vetenskap och internationella frågor vid the Kennedy 
   School of Government, Harvard University         
Herb Hirsch,   Professor i statsvetenskap och medredaktör, Genocide Studies 
   and Prevention     
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L. Douglas Wilder, School of Government and Public Affairs, Virginia Commonwealth 
   University, Richmond Irving Louis Horowitz, Rutgers, The 
   State University of New Jersey                                                                                 
Hannah Arendt, distingerad professor emeritus i sociologi och statsvetenskap                                                         
James E. Young,  Professor i engelska och judiska studier, University of Massachusetts                                                 
John K. Roth,                                                                                                                                            
Edward J. Sexton, professor emeritus i filosofi Grundande direktör, Centret
   för studerandet av Förintelsen, folkmord och mänsk liga rättigheter, 
   Claremont Mckenna College, California                                         
Kirk C. Allison,  Programdirektör, Programmet för   mänskliga rättigheter och hälsa, 
   School of Public Health, University of Minnesota                                                                                                                        
Klas-Göran Karlsson,  Professor i historia, Lunds universitet                                                                                                   
Kostas Fraggidis,  Sekreterare, Evxinos Pontos Stockholm                                                                                             
Kristian Gerner,  Professor i historia, Lunds universitet                                                                                            
Lars M. Andersson,  Universitetslektor, Historiska institutionen, Uppsala universitet                                                        
Linda M. Woolf,  Professor i psykologi, Webster University, Missouri                                                                              
Manus I. Midlarsky,                                                                                                                                       
Moses och Annuta Back, Professor i Internationell fred och konfliktlösning, 
   Rutgers University, New Brunswick              
Martha Minow,  Medlem i utbildningsfakulteten                                                                                                        
Jeremiah Smith,  Biträdande Professor, Harvard Law School                                                                                      
Michael Dobkowski,  Professor i religiösa studier, Hobart and William Smith Colleges                                                     
Michael Mann,  Professor, Institutionen för sociologi, University of California, Los Angeles                             
Norman Naimark,      
Robert and Florence McDonnell, Professor i Östeuropastudier, Stanford University                                                                                
Omer Bartov,                                                                                                                                                                                    
John P. Birkelund,  distingerad professor i europeisk historia, Historiska
    institutionen, Brown University                            
Ove Bring,   Professor i Internationell rätt, Försvarshögskolan, Stockholm                                                            
Paul A. Levine,  Universitetslektor i Förintelsens historia Utbildningsdirektör,
    Förintelse- och folkmordsstudier, Uppsala universitet                                                                                                    
Rachel Hadodo,  Ordförande, Assyriska riksförbundet i Sverige                                                                                   
Raffi Momjian,  Ordförande och verkställande direktör, The Genocide Education Project, 
   San Francisco 
Raymond Kévorkian,  Professor, Franska institutionen för geopolitik, Université Paris 8 Saint-Denis                            
Richard G. Hovannisian, Professor i Armeniens och Främre Orientens historia, University 
   of California, Los Angeles 
Robert Melson,                                                                                                                                          
Cohen-Lasry,   distingerad Professor, Strassler Centret för Förintelse- och folkmordsstudier, 
   Clark University                                                                                                                                       
Roger W. Smith,  Professor Emeritus, Institutionen för statsvetenskap, College
   of William and Mary, Virginia f.d. ordförande, Internationella föreningen 
   för folkmordsforskare                                          
Ronald Grigor Suny,                                                                                                                                            
Charles Tilly,   kollegieprofessor i social- och politisk historia, The University of
   Michigan, Professor emeritus i statsveten                                                                                                                           
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    statsvetenskap och historia, The University of Chicago                                               
Rudolph Joseph Rummel, Professor emeritus i statsvetenskap, the University of Hawaii                                                           
Sandra Tatz,    Chef för australiensiska föreningen för Förintelse- och 
    folkmordsstudier                                     
Saul P. Friedlander,   Professor, Institutionen för historia, UCLA                                                                                         
Shelly Tenenbaum,   Professor i sociologi, Koordinator för universitetsstudier, Strassler
    Centret för Förintelse- och folkmordsstudier, Clark University                                                                                                 
Stanley Payne,   Professor Emeritus, Institutionen för historia, University of 
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 Aaron Aronov,   hedersordförande för judiska studier, docent i religiösa studier,
    The University of Alabama Redaktör, The Papers of  
Raphael Lemkin,   Förste viceordförande, Internationella föreningen för
     folkmordsforskare 
Susan Ashbrook Harvey,  Professor i religionvetenskap, Brown University                                                                
Tessa Hofmann,   Ph.D. i sociologi, Sociologiska departmentet, Institutionen 
    för Östeuropeiska studier, Berlins fria universitet                                                                                                                           
Tigran Sarukhanyan,   Medlem i Internationella föreningen för folkmordsforskare, 
    gästforskare (PRO), Storbritanniens kungliga arkiv                                                                                                      
Humboldrt,    medlem, Goettingens universitet, Tyskland                                                                                         
Tuomas Martikainen,  FD, f orskardoktor, Finlands Akademi, Åbo Akademi, Religionsvetenskap                               
Vahagn Avedian,   Ordförande, Armeniska riksförbundet i Sverige, Chefredaktör, 
    Armenica.org                        
William Hewitt,   Professor, Förintelse- och folkmordsprogrammet, West 
    Chest University of Pennsylvania 
Winton Higgins,   Direktör för australiensiska föreningen för förintelse- och 
    folkmordsstudier, gästforskare vid Institutionen för internationella 
    studier, University of Technology, Sydney                                
Wolfgang Gust,   Redaktör för Officiella dokumenten hos tyska utrikesdepartmentet om  
    armeniska folkmordet
Yair Auron,    Professor i sociologi, chef för Institutionen för sociologi, 
    statsvetenskap och kommunikation, The Open University of Israel, 
Jerusalem                                                          
Yehuda Bauer,   Professor emeritus, Harmaninstitutet för modern judendom, 
    Humanistiska fakultet, Hebrew University of Jerusalem

http://itwasgenocide.armenica.org/se.html 

Datum: den 10 juni 2008 18:53
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Assyrians Demonstrate Against Turkish 
Prime Minister's Arrival in Stockholm

Stockholm (AINA) -- A group of Assyrians and Ar-
menians gathered today outside the palace of the 
Swedish King in Stockholm ahead of the arrival of 
Turkish prime minister Recep Tayyip Erdogan.

The demonstrators carried Assyrian and Armenian 
flags and demanded that Turkey acknowledge the ge-
nocides of Assyrians, Greeks and Armenians, which 
took place between 1914-1918.

On April 17 the Swedish parliament will vote on two 
bills calling for an official Swedish acknowledgment of the ge-
nocide of Assyrians. Mr. Erdogan is expected to underline to 
Swedish politicians that his country cannot accept any charges 
of genocide.

/AINA 2008-04-02

Assyrier demonstrerade mot 
turkiskt besök

STOCKHOLM På onsdagsförmiddagen samlades medlemmar från Assyriska riksförbundet på 
Mynttorget i Stockholm för att demonstrera mot Turkiets premiärministers besök i Sverige.
Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan besökte kom på onsdagen till Sverige för ett stats-
besök där han bland annat skulle träffa kung Carl XVI Gustav samt statsminister Fredrik Reinfeldt.

Tillsammans med Armeniska riksförbundet var Assyriska riksförbundet på plats utanför riksdagshu-
set i Stockholm för att demonstrera mot besöket visa sitt ogillande mot att regeringen ”rullar ut röda 
mattan” för en person som företräder ett land som bland annat förnekar folkmord. 

Under demonstrationen passade man även på att skicka en vädjan om att den svenska regeringen 
borde erkänna folkmordet Seyfo.
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– Vi vill visa vårt missnöje med att regeringen inte uppmärksammar problemen med demokratise-
ringsprocessen i Turkiet. De måste sätta mer press på Turkiet, få dem att göra upp med sin mörka 
historia och erkänna folkmordet, säger Aboud Ado, vice ordförande i Assyriska riksförbundet och 
en av initiativtagarna till demonstrationen.

Varför är det så viktigt att den svenska regeringen erkänner folkmordet?
– Det är mycket viktigt att alla demokratiska stater erkänner folkmordet, för att sätta press på den 
turkiska regeringen att skynda på försoningsprocessen och göra upp med sitt förflutna.

Reporter:
Fredrik Gustavsson,  fredrik.gustavsson@lt.se
Länstindningen, 2008-04-02 14:52   

Demonstranter: 
”Erkänn folkmordet!”

SVERIGE I samband med Turkiets premiärministers besök i riksdagen igår, samlades demon-
stranter på Mynttorget. Assyrier och armenier skrek med en röst att Turkiet ska erkänna folk-
morden.

Med assyriska flaggan i handen och iklädda svarta t-shirtar med röd text på stod över 30 assyrier på 
Mynttorget utanför riksdagen i Stockholm igår. Redo att leverera sitt budskap till premiärministern, 
Recep Tayyip Erdogan. En del av texten på t-shirtarna säger egentligen allt: 90 år inte kan gömma 
sanningen. 

- Vi är här idag för att visa Erdogan att vi aldrig kommer att glömma folkmordet på oss 1915, säger 
en av demonstranterna, Samira Touma. 

Även Andreas Arsalan närvarade för att han tycker att det är viktigt att man som assyrier tar ställning 
till denna fråga och visa var man står. Främst för att den yngre generationen ska förstå vad deras för-
fäder utsattes för och varför de har tvingats flytta. 

- De som har utsatt oss för mord och förföljelser måste be om ursäkt. Detta är en viktig faktor för vår, 
speciellt den yngre generationens, identitet, säger Arsalan.
 
Han menar också att så länge befolkningen i Turkiet inte får veta sanningen om folkmordet finns det 
en risk för att de dödar igen. På Erdogans uttalanden om att Turkiet har kommit en bra bit på vägen 
mot demokrati säger både Arsalan och Zahra Ousi, en annan demonstrant, att det inte är tillräckligt. 

Ousi berättar att hon nyligen var i Istanbul i samband med en kurs som heter ”EU i kris” som hon lä-
ser på Tollare folkhögskola. Tillsammans med sju andra åkte hon för att lära sig mer om frågan kring 
Turkiets medlemskap i EU. 
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- Många av de som vi träffade var positivt inställda till EU, men frågan är hur mycket de egentligen 
vet?Vad vill den regerande staten förmedla till folket? Jag tror att mycket handlar om okunskap hos 
de vi träffade. De tror att det kommer att bli bättre. I några delar av Turkiet som Istanbul har det blivit 
bättre, men i övriga Turkiet tror jag fortfarande att människor lever i svåra förhållanden, säger Ousi.  

På frågan vad man vill att den svenska regeringen ska göra svarade Fehmi Barkarmo att den ska sätta 
press på Turkiet – både i frågan om demokrati och mer specifikt i frågan om folkmordet.

Ninve Dallalchi
ninve.dallalchi@hujada.com

Publicerad: 2008-04-03

S:t Gabriel står inte ensamt 
SVERIGE Tal efter tal hölls. Biskopar talade. Politiker talade. Två poeter fyllde torget med vack-
ert sammanvävda ord. Det var en solidaritetens dag, det var en kampens dag när assyrier från hela 
Sverige samlades i Södertälje för att visa sitt stöd för S:t Gabriel klostret.

Ideologier och olikheter vara lagda åt sidan, tusentals demonstranter från många organisationer [As-
syriska riksförbundet var en av arrangörerna, red. anm.] bekämpade den svenska vinterkylan i över 
två timmar. Gamla sköt sina rullatorer framför sig, fäder och mödrar tog med sig barnvagnar, hela 
familjer hade tagit sig till Marenplan i Södertälje för att visa att de inte längre är rädda. 

Det kan ha varit en av de största demonstrationen - om inte den största! - som hållits i Sverige i år. 
Människor hade samlats för att visa Turkiet och de tre byherrar som gör anspråk på klostret Mor 
[assyriska för helgon, S:t, red. anm.] Gabriels markområden att man inte tyst kommer att se på när 
sådan orättvisa utövas. Mor Gabriel byggdes på 300-talet och är en av världens äldsta kyrkor. 1 600 
år gammalt står det ståtligt i hjärtat av norra Mesopotamien. 

Demonstrationen direktsändes i Suroyo-TV. En halvtimme efter att programmet slutade ringde jag 
Midyat och pratade med en av mina vänner. 

”Tack, tack, tack till Sverige. Vi är skakade, rörda och mycket glada. Vilket fantastiskt land som 
låter vårt folk prata ut och berätta om orättvisor. I flera dagar har vi inte känt annat än rädsla men nu 

 

[Foto: Tomas Isik]
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känner vi att kampandan börjar komma tillbaka. Det handlar inte bara om klostret, det handlar om 
hela vår existens”, sade min vän energiskt och fortsatte: 
”Vem var den unge mannen? Vad sade han? Vi fick ju lite översatt men vi skulle vilja veta mer om 
vad han sade. Han fick Södertälje att skaka. Jag såg att många grät när han talade, de fick oss också 
att gråta. Den solidaritet som svenskarna visar med oss är ovärderlig. Det är svåra tider för oss, men 
att se er samlas, att se den svenska staten tillåta er att demonstrera och öppet berätta om orättvisorna 
mot oss, det ger oss mod att fortsätta leva här. Vi vill inte och kommer inte att lämna vårt älskade 
hemland.” 

Den ”unge man” som min vän i direktsändning hade sett och hört tala var riksdagsledamoten och 
folkpartisten Fredrik Malm. Han var den som utmärkte sig i dag. Hans tal var direkt och tydligt, dess 
andemening var att omvärlden inte kan acceptera den religiösa och etniska förföljelsen i Mellanöstern 
längre. Han poängterade flera gånger att religiösa fundamentalister och myndighetsutövare i länder 
som Turkiet och Irak måste sluta förtrycka och förfölja icke-muslimer. Hans tal bet, publiken slutade 
inte applådera förrän de ombads att göra det. Fredrik Malm sade bland annat att förföljelsen av as-
syrier, som också kallas syrianer och kaldéer, måste upphöra. 

Jag tittade mig omkring och slogs av hur många ungdomar, födda och uppvuxna i Sverige, som grät, 
samtidigt som de applåderade. Jag frågade efteråt Fredrik Malm om han vet varför de grät. Han hade 
inget svar. Men jag vet. De kan identifiera sig med

Malm, han talar deras språk och han försvarar dem. I deras ögon företräder han Sverige och svensk-
arna. Båda de syrisk-ortodoxa biskoparna tackade Sverige för att det har tagit emot deras folk, gett 
det en fristad. Men de sade också att vi inte hade lämnat vårt hemland om det inte hade varit för att 
vi har varit - och är - förföljda. 

Minuterna efter Malms tal kom Suroyo-TV:s redaktör Metin Rhawi fram och berättade att några 
Södertäljebor bestämt sig att stå för kostnaderna för hundra personer i rättegångarna i Turkiet. Alltså 
hundra personer som vill delta domstolsförhandlingarna kommer att få sina flygbiljetter och hotell-
kostnader betalda. Malms tal hade verkligen skakat om många. 

Flera av talarna sade att hotet mot klostret Mor Gabriel, att tre byherrar tillåts hota att jämna klostret 
med marken, och att den turkiska staten håller rättegångar som är helt byggda på falska anklagelser 
mot klostret är groteskt. En av biskoparna påminde oss också om att det ohyggliga folkmord som 
skedde i Rwanda 1994 började med en rättegång om mark. 

 

Foto: esamedia.se 
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Den socialdemokratiske riskdagsledamoten Yilmaz Kerimo är, precis som jag själv, född i Midyat, 
den stad där Mor Gabriel ligger. Den del av norra Mesopotamien som har varit vårt hemland i tusen-
tals år. Klostret fanns där långt innan profeten Muhammed föddes men de islamistiska byherrarna 
går så långt som att påstå att klostret är byggt på en moské! Kerimo sade att han kräver att Turkiet 
accepterar internationella konventioner och EU:s regler och lagar innan landet kan bli accepterat som 
medlem av den europeiska gemenskapen. 

Kerimo sade också att mordet på Hrant Dink hade kunnat förhindras om den turkiska staten tagit 
hotet mot kristnas fortsatt existens i Turkiet på allvar. 

Idag är vi alla Hrant Dink! Idag är vi alla Mor Gabriel-bor! 

[FOTNOT: Texten är hämtad från Nuri Kinos blogg] 

/Nuri Kino 
Journalist och författare
Publicerad: www.hujada.com 2008-12-14

Mor Gabriel – det 
sista halmstråt 

är hotat
KRÖNIKA Helgens manifestation (2008-12-14 södertälje) var betydelsefull ur flera aspekter. För 
första gången på säkert närmare 30 år var namnfrågan inte huvudsaken. Antalet deltagare visar att 
kyrkan, som enande och samlande kraft, fortfarande har stor betydelse. 

Vi går mot jul, en tid för både eftertanke och reflektion. Julen är tiden då man särskilt ägnar sig åt 
sådant som är viktigt här i livet som sina nära och kära; inte bara genom inslagna paket, utan också 
i ord och handling. Julen är också försoningens tid då ovänner blir sams och meningsskiljaktigheter 
läggs åt sidan för viktigare syften. 

Helgens stödmanifestation för Mor Gabriels kloster var ett praktexempel på just detta - att det omöj-
liga kan bli möjligt. Då samlades nämligen tusentals människor, oavsett benämning, för att visa sin 
avsky mot den rättsprocess som inletts mot klostret. 

Tre kurdiska byfogdars girighet har med turkiska åklagarväsendes goda minne dragit Mor Gabriel 
klostret inför rätta. De ifrågasätter klostrets rätt till marken omkring klostret som har tillhört syrisk 
ortodoxa kyrkan sedan klostret grundades år 397 e.Kr.
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Det mest anmärkningsvärda är att byfogdarna i sin stämningsansökan mot klostret, inte bara ifrå-
gasätter rätten till markområdet utan de ifrågasätter också klostrets rätt att bedriva undervisning på 
syriska och i kristendom - en rätt som de har utövat i närmare 1612 år. 

Stämningsansökan innehåller en tiopunktlista med anklagelser från byfogdarna där en punkt handlar 
om rätten till markområdet. Övriga punkter handlar om klostrets rätt att undervisa elever och ”missio-
nera” i området, som fogdarna uttrycker sig. Bland annat påpekar byfogdarna att det finns studenter 
i klostret som läser syriska och som missionerar kristendomen och som turkiska myndigheterna inte 
har kontroll över. I tydliga ordalag ifrågasätter de assyrier/syrianernas rätt att utöva sitt språk och sin 
religion trots att det i Turkiet formellt sett råder religionsfrihet. 

Det är än mer anmärkningsvärt att åklagarväsendet, trots det, ens tar upp dessa punkter till förhand-
ling i en domstol, vilket de bevisligen kommer att göra enligt förhandlingsunderlaget. 

Turkiska myndigheter spelar här ett farligt dubbelspel - å ena sidan vill man inte stöta sig med lokala 
ledare i området för att inte äventyra några röster i det förestående val som äger rum i mars nästa år, 
och därför håller byfogdarna om ryggen. 

Å andra sidan strävar man efter ett EU-medlemskap och därför försöker ge sken av att de slår vakt om 
minoriteters rättigheter. I kontakten med assyriska/syrianska företrädare säger de att rättsprocessen 
bara är formalia, och att de inte ska ta rättsprocessen på så stort alvar. ”Klostret har ju dokumentation 
som visar dess äganderätt till markområdet, så oroa er inte. Det är bara en rättsprocess som måste 
genomföras eftersom det finns en formell stämningsansökan”, sa guvernören i Mardin för att lugna 
riksdagsmannen Yilmaz Kerimo, då denne kontaktade honom i frågan. 

Men det är inte första gången som vårt folk blir svikna och lämnade i sticket då vi behövt omvärldens 
hjälp som mest. 

Rättegången är inte bara ett hot mot den spillra assyrier/syrianer som lever i området utan också ett 
hot mot de mänskliga rättigheterna. Därför var det viktigt att gå man ur huse och visa att vi inte accep-
terar brott mot de mänskliga rättigheterna. Denna rättegång är inte enbart mot Mor Gabriel klostret, 
utan också mot varje enskild assyrier/syrian i världen. 

Förutom att Mor Gabriel klostret har ett viktigt kulturhistoriskt värde har det även ett ännu viktigare 
symboliskt värde för hundratusentals assyriers/syrianers samhörighet med området. Därför är det inte 
enbart ett par företrädare för ett kloster som i dag står inför rätta utan en bit av oss alla står på spel i 
denna rättegång. 

Helgens manifestation var betydelsefull ur flera aspekter. För första gången på säkert närmare 30 år 
var namnfrågan inte huvudsaken. Antalet deltagare visar att kyrkan, som enande och samlande kraft, 
fortfarande har stor betydelse. 

Manifestationen hade också ett stort symboliskt värde för att stärka ungdomarnas självkänsla och 
identitet. Ett stort tack till alla er som grävde ner era yxor och istället bidrog till att göra det omöjliga 
möjligt. 

Publicerad: www.hujada.com 
2008-12-18
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