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Assyrien Kulturcenter
i Botkyrka
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) bildades år 1997 vid
ett möte i Fittja av assyriska familjer som ville bedriva en
förening med fokus på kulturella aktiviteter för alla i familjen,
utan rökning och kortspel. Då hette föreningen Bethnahrin
Kulturförening i Botkyrka, sedan 2007 har vi hetat AKC.
År 1999 fick föreningen sina första lokaler i Hallunda och
funnits där fram till år 2014. Den 1 januari 2014 fick
föreningen flytta till nya lokaler på Segersbyvägen 4
(Eriksbergs industri område) efter att ha blivit uppsagd från
sina lokaler i Hallunda av Svenska Kyrkan som ägde
lokalerna och behövde de för egen veksamhet.
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Förord - ordförande har ordet;

Ett år inte likt alla andra
Vad skriver man efter ett år som detta? Motgångarna har tyvärr avlöst
varandra. Vad som skulle vara ett år där all fokus skulle ligga på att stärka
verksamheten visade sig istället vara ett år där allt kom att handla om
föreningens fortsatta existens.

Den 24 november 2013 tillkallades medlemmarna till ett exra möte för att
diskutera tre viktiga frågor; lokal, personal och föreningens existens.

När jag tänker tillbaka på året som gått är det tyvärr främst tre händelser som
ständigt dyker upp. (1) Att vårt hyresavtal sades upp och att vi därmed var
tvungna att flytta ut, (2) att vi var tvungna att säga upp majoriteten av vår
personal p.g.a. arbetsförmedlingens nya regler samt (3) att engagemanget
inom föreningslivet minskade väldigt mycket. Dessa trehändelser satte an
tonen för verksamhetsåret 2013.
Året började med att vår hyresvärd kallade oss till ett möte där de förklarade
att vårt hyresavtal skulle sägas upp eftersom att Svenska Kyrkan (tillika vår
dåvarande hyresvärd) skulle behöva lokalerna för sin egna verksamhet som
hela tiden växer. Detta innebar att vi var tvungna att flytta ifrån lokalerna
som vi befunnit oss i sedan 1999. Konsekvensen blev att det från och med
den dagen var det absolut högsta prioritet på att hitta nya lokaler.
Assyrien Kulturcenter är en förening som många andra föreningar (inte bara
assyriska) haft som förebild och inspiration i många avseenden, det är ingen
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hemlighet att just vår förening är något alldele extra. Mycket av detta
kommer av medlemmarnas otroliga engagemang sedan starten men även
ifrån den organisation som byggts upp inom föreningen.
Föreningens anställda har en central roll inom denna och de står för en riktigt
stor del av våra framgångar. Av den anledningen skadade nästa bakslag oss
väldigt mycket. Arbetsförmedlingen hade meddelat oss att vi inte kan få
samma bidrag som tidigare och här var det inte tal om att sänka bidraget i
etapper utan det gjordes på ett sådant sätt att vi inom några månader var
tvungna att gå från sju heltidsanställda till endast en deltidsanställd.
Omfattningen av hur detta påverkade verksamheten kan inte beskrivas med
ord.
Vår förening, som inte
riktigt stött på motgångar av
denna karaktär tidigare, har
fått försöka med allt möjligt
för att klara sig på bästa sätt
ur dessa motgångar men
tyvärr har det under årets
gång även uppenbarat sig
ytterligare problem. Vad vi
Personalen har alltid spelat stor roll i föreninhar haft på känn och oroat
gens utveckling. P.g.a. Arbetsförmedlingens
oss för har visat sig vara ett
hårdare regler har samtliga personal sagts
upp utom en som har deltidsanställning.
faktum;
engagemanget
inom föreningslivet har
dalat. Detta har fött en diskussion vi aldrig trodde vi skulle behöva ta i: Ska
vi ha kvar Assyrien Kulturcenter?
Uppvaknandet för mig, då jag förstod att intresset för föreningslivet minskat,
kom dagen då vi var tvungna att ta beslutet att ställa in sommarlägret som vi
och våra två andra assyriska föreningar i Norsborg och Södertälje inte
klarade att fylla med tillräckligt många deltagare. Assyrien Kulturcenter har
aldrig tidigare gått en sommar utan att ha skickat sina ungdomar på
sommarläger.
Samtidigt som vi processat och bearbetat dessa bakslag har det såklart pågått
en del positivt också. Vår äldreverksamhet Dawmo samt barnverksamheten
varannan fredag fortsätter att blomstra och det om något får oss att kämpa
vidare.
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Kära medlemmar, som ni förstått har detta år inte varit likt alla andra. Vi vet
inte heller vad som väntar oss nästa verksamhetsår. Det enda vi vet är att
denna situation är vår att vända, det är vi som bestämmer om vi återigen ska
nå samma framgångar som tidigare. Vem vet, när ni läser förordet till
kommande års verksamhetsberättelse om ett år kanske det visar sig att detta
år inte var så dåligt ändå, jag hoppas och tror att vi komemr att gå stärkta ur
detta; ur motgång föds framgång.
Hoppas ni får en trevlig läsning, det finns fortfarande mycket positivt att ta
del av ifrån året som gått. Trots alla motgångar har inte denna
verksamhetsrapport blivit tunnare än i tidigare år; det om något säger ganska
mycket om vad Assyrien Kulturcenter är för en sorts förening.
Gabriel Baryawno
Ordförande Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
I slutet av december 2013 flyttade
förenignen
till
sina nya lokaler
på Segersbyvägen
4 (mitemot restaurang Jaktslottet)
där man skrev ett
tvåårskontrakt.
Under janauri och
februari
pågick
renovering
och
ombyggnation för
att den 1 mars
2014
nystarta
verksamheten med
invigning av de
nya lokalerna.
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AKC struktur 2013

Årsmötet

Är föreningens högsta beslutande organ där man
väljer en ny styrelse och beslut fattas om viktiga
frågor. Hålls en gång om året under mars månad.

Styrelsen

Planerar verksamhen utifrån årsmötets riktlinjer,
direktiv och beslut. Håller styrelsemöten en gång
i månad eller vid behov.

Ungdomssektion

Har eget årsmöte där man väljer egen
styrelse som ansvarar för planering av
ungdomsverksamhet och frågor som berör
ungdomar

Presidiet
Håller sitt möte varje måndag. Mötet är
öppet för alla. Mötet behandlar de frågor
som är samlade under veckan, beslutar
och förbereder förslag till styrelsen. Det
är tre punkter som behandlas under
dessa möten;
1- Utvärdering och rapportering av det
som hänt under den gångna veckan
2- Årende för diskussion och beslut
3- Övriga förekommande frågor
Dessa möten har varit föreningens
drivande motor. Tack vare dessa möten
klaras de flesta frågor som dyker upp
under veckan av med hjälp av
medlemmarna.

Kvinnosektion

Har eget årsmöte där man väljer egen
styrelse som ansvarar för planering av
verksamhet och frågor som berör kvinnor.

Kansliet

Är underställd styrelsen. Verkställer av
styrelsen tagna beslut, sköter samtliga
förekommande uppgifter i kansliet.
Posthantering, bokföring, förvaltning av
handkassan, kontakter med myndigheter
och medlemsfrågor m.m.
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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.

Förverkligande av målsättningen
- Föreningen förverkligar sina målsättningar och bedriver sin verksamhet
enligt sina stadgar, enligt stadgar och program för ARS, enligt beslut
tagna av ARS' riksombudsmöte och förbundsstyrelse samt på så sätt som
är definierade vid föreningens beslutsmässiga möten.
- Till förverkligande av sin målsättning kan föreningen anordna
föreningsmöten och allmänna möten samt andra sammankomster, vid
vilka behandlas aktuella, kulturella, idrottsliga och andra
samhällspolitiska frågor. Föreningen kan även anordna olika former av
fritidsoch
studieverksamhet
anordna
upplysningsoch
rådgivningsverksamhet, ta initiativ och komma med förslag i frågor
rörande assyriernas förhållanden ta kontakt med myndigheter
och
andra organisationer
- Föreningen mottar anslag och bidrag, gåvor och testamentsmedel samt
anordnar egen ekonomisk verksamhet för vilken ansöker föreningen om
behörigt tillstånd - i syfte att trygga sina ekonomiska förutsättningar och
fylla aktuella behov.
- Föreningen är partipolitiskt oberoende och likaså oberoende i förhållande
till kyrkotillhörigheten bland assyrierna.
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AKC höll sitt årsmöte den 17 mars 2013
Efter att Dita Kleman
(ordförande 2012) hälsade
alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Årsmötesfunktionärer:
Enkido Poli (ordförande),
Natalie Kerimo
(protokollsekreterare),
Kinora Poli och Tobil Poli
(justerare).

Genomgång av
T.h. Enkido Poli och t.v. Natalie kerimo
föregående års
verksamhetsberättelse
Dita Kleman berättade om föreningens olika verksamheter, vilka stora
aktiviteter som vi haft samt vad ungdomsstyrelsen och kvinnostyrelsen har

genomfört under verksamhetsåret 2012.
Ytterligare så berättade hon att de har suttit med lokalernas (föreningens)
hyresvärd och de har sagt upp föreningens hyresavtal. Uppsägningstiden är
fram till december månad 2013. Detta innebär att föreningen ska börja leta
efter ny lokal och detta arbete har redan påbörjats. Föreningen har idag
kontakt med kommunen och andra instanser för att hitta en annan lokal.
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Nya huvudstyrelsen ska diskutera detta på sitt kommande möte.
Medlemmarna får gärna komma med åsikter och synpunkter. Ett annat
förslag var att satsa på inköp av egna lokaler eller mark.
I övrigt hänvisades medlemmarna till 152 sidiga verksamhetsrapporten som
styrelsen har tryckt i form av bok A 5 format som innehåller omfattande
beskrivning av genomförda aktiviteter under 2012.

Ekonomiberättelse
George Baryawno berättade att det varit kansliet som haft ansvaret för
förvaltning av ekonomin de senaste åren. Han presenterade hur årets
ekonomi sätt ut. Han berättade vidare att föreningen måste ha lokalfrågan i
åtanke när man planerar för föreningens ekonomi. Man diskuterade även
varför ungdom- och kvinnosektionerna inte haft högre kostnader detta år.
Detta berodde på att de arrangerat aktiviteter som inte kostade så mycket.

Revisionsberättelse
Årsmötets ordförande gick igenom revisionsberättelsen som är
undertecknad av Ninos Garis och Behiye Poli som redovisar att de har
reviderat föreningens ekonomiska förvaltning och att de inte har
anmärkningar. Revisorerna föreslog årsmötet
att
bevilja
styrelsen
ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet för styrelsen under den gångna
verksamhetsperioden
Årsmötet bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012

Val av ny styrelsen
Valberedningen (Sargon Hawsho och Zekiye Cansu) framför att de fram till
årsmötet inte lyckats komma med förslag på ordförandeposten till
huvudstyrelsen. Men namnförslagen till den nya styrelsen läses upp och
dessa personer tillfrågas om de accepterar förslaget.
Förslag till huvudstyrelsen är:
Gabriel Baryawno, Natalie Kerimo, Eva Hawsho, Firyal Dag, Habib
Johanen, Hazme Dag, Josef Kopar och Ibrahim Kerimo.
Samtliga på årsmötet och dessa utvalda godkänner sig som den nya
styrelsen. De ska på sitt första möte välja ordförande och tillge de olika
posterna.
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Val av 2 revisorer och en suppleant
Till ordinarie revisorer valdes Bahiye Poli och Ninos Garis samt Enkido Poli
som suppleant.

Val av valkommittén – 2 ordinarie en suppleant
Till ordinarie valdes Sargon Hawsho och Dita Kleman samt Yilldiz Kerimo
Som suppelant. Sargon är sammankallande i kommittén.

Årsmötet avslutas
Mötesordförande Enkido Poli önskade nya styrelsen lycka till, tackade alla
närvarande och förklarade årsmötet avslutat

Nya styrelsen konstituerar sig
Fördelning av poster:
ordförande:
Gabriel Baryawno
v. ordförande:
Natalie Kerimo
sekreterare:
Firjal Dag
v. sekreterare:
Hazme Dag
kassör/ekonomians: Ibrahim Kerimo
kulturansvarig:
Habib Johanen
ordinarie ledamöter: Eva Hawsho
suppleant:
Josef Kopar
övriga:
en representant från ungdoms- och kvinnostyrelsen

Firmatecknare
Till firmatecknare för både föreningen och AKC utvecklingsfonden valdes
Gabriel Baryawno, Natalie Kerimo och Ibrahim Kerimo. Har även rätt att
teckna firman var för sig.

Närvarorätt vid styrelsemöten:
Alla styrelseledamöter, en representant från varje sektion, kansliansvarig
samt revisorerna har rätt att närvara på styrelsesammanträdena.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2013
genomfört:
* 1 extra medlemsmöte för att besluta om nya lokaler
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* 12 protokollförda styrelsemöten
* 38 anteckningsförda måndagsträffar/presidiemöten.
* 10 månatliga informationsblad. Anledningen till minskade antalet är p.g.a.
flyttningen till nya lokaler under december 2013 – januari 2014.

Medlemsantal
404 personer. Kvinnor 210, män 194. Minskning med 63 personer.
Minskningen beror på sanering av medlemmar som inte har betalt
medlemsavgift på flera år.

Personalomsättning
Fram till 31 juli 2013 hade föreninen 6 anställda på heltid och en på deltid.
Samtliga var med lönebidrag. Men p.g.a. nya regler som
Arbetsförmedlingen i Botkyrka har infört ha lönebidraget minskat så kraftigt
att föreningen inte hade råd att behålla personalen förutom den med deltid.
Fr.o.m. augusti 2013 har föreningen en deltidsanställd med lönebidrag och 6
personer med FAS 3 placering.

Bidrag till AKC för år 2014
Kommunen beviljade AKC 100 000 kr i grundbidrag, 20 000 kr för barnoch ungdomsverksamheten och 60 000 kr till pensionärsverksamheten.
Bidraget är det samma som för 2013.

Flyttning till nya lokaler
Föreningen hade under mars 2013 fått sitt hyresavtal uppsagt p.g.a. att
hyresvärden (Svenska Kyrkan) behöver lokalerna för egen verksamhet.
Förenignen lyckades hitta nya lokaler i samma område i Hallunda på
adressen Tomtbergavägen 2. Tyvärr var inte förutsättningarna de rätta för att
ett hyresavtal skulle undertecknas vilket gjorde att vi istället valde lokaler i
Segersbyvägen, bredvid den assyriska familjeföreningen Inanna.
Verksamheten återupptogs i början av februari 2014 igen efter flytt och
renovering.
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Organisationer som fick använda AKC:s lokaler
som sitt säte, kansli eller för andra aktiviteter:
Furkono:
Har varit hos AKC sedan 1999. Hade eget rum som kansli.
Svenska Kommittén för Assyrier
Har använt AKC:s lokaler i ca 3 år för sina styrelsemöten och årsmöten.
Använder kansliet vid behov.
Delar kansliet med AKC. Använder
lokalerna för sina styrelsemöten och
årsmöten samt löpande kansliarbete.
Fått en av AKC:s anställda till förfogande som ska hjälpa AUG med
administrativt arbete. Även andra personal hjälper AUG med några
arbetsuppgifter då och då. Har varit hos AKC sedan mer än tre år.
Använder sedan
några år tillbaka
AKC:s
lokaler
för sina styrelsemöten ett par gånger om året. Får hjälp med personella och
även materiella resurser. Använder även utrymme för sitt material (böcker,
broschyrer mm.).
Föreningen för Zafaran klostrets
förening i Turabdin – Sverige
Sedan år 2010 använder de AKC:s
kansli. Styrelse- och årsmöten hos
AKC. Använder personella och
materiella resurser.

Vilka får använda AKC lokaler?
Sedan bildandet har AKC haft principen att föreningens lokaler är öppna för
alla assyriska organisationer att hålla sina möten, använda kansliet och
material i det mån det finns möjlighet. På så sätt har föreningen varit en
inspiration för andra när det gäller samling av många organisationer under
ett och samma tak. Detta har varit väldigt positivt för både föreningen och de
organisationer som har använt lokalerna. Föreningen kommer även i
fortsättningen ha samma principer.
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Välgörenhet
AKC bidrag, bistånd och sponsring till
olika instanser
Organisation –
bidragsmottagare
Dr. Meleks Hemlands Fond
Assyrien Dolabani Association
David Gaunt (AKC Kulturpris)
Assyriska FF Södertälje
Assyriska Föreningen i Södertälje
AKITU filmen (Riad Asmar)
MARA - Modern Assyrian
Research Archive Foundation
ARS, AUF, AKF (till Syrien)
Assyriska Hjälpfonden (till Syrien)
Assyrier Utan Gränser (till Syrien)
Assyrier Utan Gränser
Total utbetald summa

summa

bet datum

500
5 000
5 000
5 400
5 000
5 000

2013-02-15
2013-04-03
2013-06-07
2013-10-10
2013-10-15
2013-10-21

5 000
2 000
2 000
2 000
4 200

2013-12-11
2013-12-11
2013-12-11
2013-12-11
350 kr/månad

41 100

AKC kulturpris för 2012 tilldelas David Gaunt
Dita Kleman – dåvarande
ordförande
informerade
under årsmötet den 17
mars 2013 att styrelsens
beslut att tilldela 2012 års
Kulturpriset till David
Gaunt, som är professor
inom
historia,
med
följande motivering:
”David Gaunt har förtjänat
AKC:s Kulturpriset för
2012 därför att han har på
ett mycket förtjänstfullt sätt
forskat kring folkmordet

David Gaunt tar emot AKC kulturpriset
av Dita.
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Seyfo 1915 på assyriska folket som
fortfarande
lider
av
dess
konsekvenser. Hans forskning är en
av de viktigaste faktorer till att
Sveriges Riksdag har 2010 beslutat
att erkänna folkmordet Seyfo.
Hans forskning, som ligger i
internationella frontlinjen, är ett
bidrag även för forskningsstudier på
internationell nivå som har ett starkt
innehåll som ger stort utrymme för
vad som har hänt, varför och vilka
som var inblandade i det hela."
David Gaunt som har inbjudits att
närvara vid årsmötet fick ta emot
Kulturpriset på 5000 kr och ett
David Gaunt visar dipplomen han
diplom. I sitt korta tal uttryckte han
fick av AKC och därefter håller ett
sin glädje över att föreningen har
kort tal där han framför ett stor tack
delat ut Kulturpriset till honom och
till AKC för den uppskattning som
framförde ett stor tack till
fått.
föreningen.
George Baryano informerade om bakgrunden till hur förslaget på att inrätta
utdelning av AKC Kulturpriset kom till och framförde ett stor tack till
Feyyaz Kerimo som har kommit på förslaget och på ett aktivt sätt hjälpt
styrelsen med kandidater till prismottagare.

Insändare till Hujådå:

Uppskattning skapar en positiv anda
Hammurabi Bar Asmar
Publicerad i www.hujada.com 2013-03-29

Det är viktigt att uppmärksamma och visa
uppskattning för personer som bidrar till bättre
förutsättningar för det assyriska folket. Assyrien
Kulturcenter i Botkyrka föregår med gott
exempel genom sitt årliga kulturpris, menar
insändarskribenten.
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Alla insatser för den assyriska saken små som stora bör uppskattas, i
synnerhet våra vänners insatser som är väsentliga för vårt folk på den
politiska arenan.
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) är en av de assyriska institutioner
som uppskattar verksamheter, vilka gynnar assyriska folket politiskt som
kulturellt. Dessa uppskattningar sker genom sponsring, pris- och
diplomutdelning till personer och institutioner, vilka kämpar för assyriska
kulturarvets existens både i diasporan och i fädernas hemtrakter.
År 2010 började Assyrien Kulturcenter i Botkyrka uppmärksamma både
personers och institutioners insatser för den assyriska saken. AKC:s
målsättning är att fortsätta dela ut Kulturpris varje år till personer och
institutioner som gör goda gärningar till assyriska folkets existens och dess
mänskliga rättigheter.
Här följer kronologin för AKC:s kulturprisutdelningen och en längre
motivering till den senaste, eftersom de tidigare som bara nämns här har det
redan skrivits om:
- Priset för år 2010 tilldelades Sur kommunordföranden i Diyarbakir sydöstra Turkiet, Abdullah Demirbas för hans breda synvinkel och humana
tänkande som har gynnat även det assyriska kulturarvet.
- År 2011 gick priset till författaren Besim Aydin för hans insatser som har
berikat den assyriska litteraturen.
- År 2012 var det dags för förläggaren Ragip Zarakolu för hans kamp för
mänskliga rättigheter i Turkiet och assyrierna som förtryckt folk gynnas av
hans kamp.
- Den 17 mars 2013 vid AKC:s årsmöte kom turen till historieprofessorn
David Gaunt att ta emot äran och motiveringen är följande:
Professor David Gaunt är en av assyriernas vänner som har under många år
varit engagerad i detta folks mänskliga rättigheter i Turkiet, i synnerhet i
folkmordsfrågan. För ett erkännande av folkmordet Seyfo från turkiska
staten har David Gaunt under många år föreläst, debatterat och skrivit om
detta ämne. David Gaunts forskning är en av de viktiga faktorer till att
Sveriges Riksdag den 11 mars 2010 beslutade att erkänna folkmordet på
assyrier, armenier och grekiska pontier år 1915 i Turkiet - ett folkmord,
vilket från turkiskt håll förnekas, eller bagatelliseras genom att kalla det för
en tragedi.
David Gaunt har många gånger fått hotelser för sitt engagemang i
folkmordsfrågan, men man har inte lyckats med att tysta honom, utan han
har fortsatt att tala och skriva om sanningen. David har till och med varit i
Turkiet flera gånger för att föreläsa och delta i debatter med turkiska
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historiker om detta folkmord. Alltså, David Gaunt är en sann historiker som
strävar efter att ta fram sanningen, men han är också en kämpe för rättvisan.

Historien bakom inrättandet av AKC
Kulturpriset
Feyyaz Kerimo, medlem i Assyrien
Kulturcenter i Botkyrka - AKC, tillika en av
AKC s grundare, kom med förslaget hösten
2009 att inrätta utdelning av AKC Kulturpris
till personer utanför gruppen – icke assyrier,
som har gjort en god gärning för vårt folk.
Han tyckte att det var på tiden att vi visar vår
uppskattning och uppmuntrar de att fortsätta
med sina insatser för assyrierna, detta genom
att dela ut ett kulturpris med diplom och en
summa på 5000 kr.
Feyyaz Kerimo, en av
AKC grundare står
bakom förslaget att
inrätta AKC Kulturpriset.

Vid årsmötet den 21 mars 2010 beslutades det att
inrätta AKC Kulturpriset och att 2009 års
Kulturpriset skulle delas ut till Abdullah
Demirbas, dåvarande Sur kommunordförande i
Diyarbakir – sydöstra Turlkiet.

1:a AKC Kulturpris 2009
utdelas till Abdullah Demirbas - Sur
kommunordförande i Diyarbakir – sydöstra
Turlkiet.
Motivering:
Många av föreningens medlemmar har följt
upp Abdullah Demirbas arbete som
Kommunordförande för Sur i Diyarbekir.
Han har under sin verksamhetsperiod uttryckt
positiva uttalanden för assyrier och att
assyriernas kulturella och mänskliga rättigheter måste erkännas. Två
gärningar har han satt i praktiken vilket var avgörande för att AKC ska
bevilja honom kulturpriset. Den första är: informationsbroschyren om
staden Diyarbekir som också skrevs på assyriska, vilket är historiskt. Den
andra är engagemanget han visat för den Diyarbekir födde assyriske

19
nationellhjälten Naum Faik, vars födelsegata är döpt efter hans namn. Att en
gata i Diyarbekir skulle döpas efter en assyrisk journalist skulle man inte ens
våga drömma om för bara några år sen. Förutom engagemanget i dessa två
verksamhetsområden så har han följt upp assyriernas situation i Turkiet
inom olika områden.
Den 17 september 2012 besökte Abdullah Demirbas, under sitt besök till
Sverige, även AKC för att framföra ett stor tack till AKC för det priset han
fått och även informera om olika andra viktiga frågor (se AKC
verksamhetsberättelse 2012, sidan 48).
2:a AKC Kulturpris 2010
Vid årsmötet den 13 mars 2011 utdelades
AKC:s andra kulturpriset till Besim Aydin
Motivering:
Att med de 16 böcker han skrev om bl.a. Seyfo
har han berikat den assyriska kulturen och
språket – inte minst kunskapen om Seyfo.
Besim Aydin som är assyrier och medlem hos
AKC har förtjänat föreningens kulturpriset
trots att man från början har beslutat att
kulturpriset skall utdelas till personer utanför
gruppen. Den här gången gjorde föreningen
dock ett undantag.
3:e AKC Kulturpris 2011
Vid Årsmötet den 11 mars 2012 utdelades
årets kulturpris till Ragip Zarakolu.
Med följande Motivering av Feyyaz
Kerimo:
Förläggaren Ragip Zarakolu hålls sedan
två månader tillbaka fängslad på ett
"högriskfängelse" anklagad för "samröre
med terrorister". Många internationella
organisationer, bland dem Svenska PEN,
PEN
International,
International
Publishers Association (IPA) och
Amnesty International har protesterat mot Zarakolus fängslande och krävt
hans omedelbara frigivning. Turkiet har hittills inte svarat på dessa protester.
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Ragip Zarakolu har haft stor betydelse även för oss Assyrier, i synnerhet i
Seyfo frågan.
Han gav ut den första boken om Naum Faik i Turkiet november 2004 vilken
jag skrev förord till. Genom att översätta, publicera och distribuera David
Gaunts bok om Seyfo i Turkiet oktober 2007, fick turkiska läsaren för första
gången läsa hur och varför folkmordet på assyrierna ägde rum. Medan jag
förbereder publiceringen av Gaunts boks andra upplaga tillsammans med
Ragips son (Sinan Zarakolu) de här dagarna, så skriver David nu förord till
den nya upplagan. Ragip och jag har arbetat senaste året (2011) för att även
ge ut en bok som handlar om assyriska litteraturen för turkiska läsare. Han
fängslades precis när jag läste klart kopia av boken och berättade för honom
vilka justeringar/redigeringar som måste göras.
Ragip Zarakolu är dessutom en kär vän till assyriska folket och har alltid
propagerat för förtryckta folkens, bl.a. assyriernas rätt till att återvända till
sitt eget land.
Den 21 september i ett långt brev som bl.a. publicerades i Hujådå, framför
Ragip Zarakolu ett stor tack till AKC och till det assyriska folket för den
uppsakttning och Kulturpriset han fått (se AKC verksamhetsberättelse 2012,
sidan 43).
4:e AKC Kulturpris 2012
Vid Årsmötet den 17 mars 2013 utdelades
AKC fjärde Kulturpris till David Gaunt som är
historia professor
Motivering:
David Gaunt har förtjänat AKC:s Kulturpriset
för 2012 därför att: han har på ett mycket
förtjänstfullt sätt forskat kring folkmordet
Seyfo 1915 på assyriska folket som
fortfarande lider av dess konsekvenser. Hans
forskning är en av de viktiga faktorer till att
Sveriges Riksdag har 2010 beslutat att erkänna
folkmordet Seyfo.
Hans forskning, som ligger i internationella
frontlinjen, är ett bidrag även för
forskningsstudier på internationell nivå som
har ett starkt innehåll som ger stort utrymme för vad som har hänt, varför och
vilka som var inblandade i det hela.
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Slutligen
Utdelning av Kulturpriset till Abdullah Demirbas och Ragip Zarakolu har
bemöts av stort intresse av både kurdisk och turkisk media. Många artiklar
har publicerats i olika mediekanaler om dessa utdelade kulturpriser. AKC
har även fått många positiva kommentarer av assyrier för att ha utdelat
kulturpriser till dessa personer.
AKC s målsättning är att fortsätta dela ut Kulturpris varje år till personer
som gör goda gärningar och insatser till vårt folk.

Urval av tackbrev till AKC för bidrag, bistånd
och sponsring:
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Reflektioner från Assyrier Utan Gränser till AKC 2013
Assyrier Utan Gränser (AUG) har sedan föreningen bildades år 2007 huserat i
AKC:s lokaler. Under alla år har personalen och andra föreningsmedlemmar på
AKC varit generösa och hjälpsamma genom att AKC tillhandahåller bl.a. lokaler,
kansli och kanslipersonal.
Sedan september 2013 har George Baryawno på AKC hjälpt AUG med en del
kansliarbete, vilket har fungerat utmärkt.
Under sommaren och resten av år 2013 har AKC:s kansli hjälpt AUG med
avvecklingen av bössorna genom bl.a. att ta in bössor från företag och föreningar
inom Hallunda, Norsborg m.m. samt tagit emot bössor som har funnits hos olika
företag och privatpersoner i hela landet.
I april månad 2013 hölls AUG:s årsmöte. Under året har styrelsen haft ett antal
planeringsmöten m.m. på AKC.
Ett stort tack för år 2013 och tack för den generösa julgåvan för 2013 års
julkampanj. AUG ser fram emot det fortsatta arbetet med AKC.
Assyrier Utan Gränser
Sisilya Rhawi & Lovisa Bethmorad
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Genomförda aktiviteter
2013
Söndag 13/1-2013

Invigning av Utställningen ”Tillbaka till
Turabdin”

AKC tillsammans med AKFB Norsborg medverkade vid invigningen i form
av servering av fika, tillagning av olika maträtter från Turabdin samt
marknadsföring m.m.
Det var bara AKC som stod för matlagningen då AKFB Norsborg p.g.a.
förberedelser inför Sargon Cup inte kunde.
Invigningsprogrammet innehöll tal av Yusef Aydin (MKC styrelse),
Shamiram Demir och Fehmi Barkarmo som informerade om bakgrunden till
utställningen och olika frågor som berör assyriernas funderingar på
återvandring till Turabdin och andra frågor.
MKC ledningen framförde beröm och stort tack till AKC för sina insatser
när det gäller matlagning, marknadsföring och andra frågor.
Det var ca.130 personer som var närvarande vid invigningen.
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Carin Anderson från MKC Tackar AKC via mejl:
Tack för ett jättefint samarbete! Jag tycker också att det var mycket lyckat
och det är ju tack vare ert stora engagemang som det blev så bra! Även
Shamiram och Erik var väldigt nöjda och tyckte att ert arbete från
föreningarnas sida var toppen! Hälsa alla som lagade maten att den var
fantastiskt god och det blev ju precis lagom mycket så det räckte till alla
besökare! Alla jag pratade med var mycket nöjda med allt.
Vänliga hälsningar
Carin Andersson
2013-01-14
Måndag 21/1-2013

Skola med Assyrisk inriktning
AKC inbjöd Ninos Maraha, Afram Yakoub och Lars Turnberg som
informerade om startande av Elafskolan vars ansökan kommer att göras av
Aprendere skolor.
Det var givande information där man ställde många frågor. Initiativtagarnas
förhoppning är att starta skolan hösten 2014.

Sveriges första svensk-assyriska skola till
Södertälje?
Sveriges första skola med assyrisk inriktning kan bli verklighet till år 2014 i
Södertälje. Bakom satsningen står Aprendere skolor AB i samarbete med
Assyriska Riksförbundet.
Aprendere skolor AB, ett privatägt skolföretag har ambitionen att till våren
2014 starta en svensk grundskola med assyrisk inriktning i Södertälje.
- Det assyriska språket är ett av världens äldsta och mest fascinerande språk.
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Det vore fantastiskt att kunna bidra till bevarandet av språket här i Sverige
genom en svensk-assyrisk grundskola, säger Aprendere skolors VD Lars
Tunberg till Hujada.com.
Assyriska Riksförbundet stödjer satsningen och har inlett ett samarbete med
Aprendere skolor.
- Vi står bakom alla initiativ som syftar till att stärka och bevara assyrisk
kultur i Sverige. En skola med assyrisk inriktning är ett utmärkt sätt att ge
barnen tillgång till både svensk och assyrisk kultur och språk, säger
förbundsordförande Afram Yakoub.
Om skolan öppnar föreslås den
heta
Elafskolan.
Elaf
är
imperativformen av verbet lära sig
på assyriska. Vid sidan av den
ordinarie skolplanen kommer
eleverna
i
Elafskolan
att
undervisas i assyriska språket.
Ett omfattande brevutskick till
samtliga assyriska hushåll i
Södertälje och Botkyrka kommun
har hjälpt till att informera
Foto från skolavslutningen i en
föräldrar om skolplanerna och
assyrisk skola i Sydney, Australien
uppmanat till att anmäla intresse.
2011. Foto: MNAC
Sverige har idag skolor med en
uppsjö av olika inriktningar, varav många har en etnisk inriktning, däribland
skolor med turkiska, somaliska och finska inriktningar.
Artikel publicerad i www.hujada.com 2012-12-20

Växande intresse för svensk skola med assyrisk
inriktning
Intresset för en svensk skola med assyrisk inriktning verkar vara stort i
Södertälje och Botkyrka. Många av frågorna har handlat om skolplanen.
- Det är viktigt att poängtera att skolan kommer att följa den svenska
läroplanen för grundskolan och skollagen, säger Ninos Maraha från
Aprendere Skolor.
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Intresseanmälningarna droppar in till Aprendere Skolor AB som planerar att
starta en svensk skola med assyrisk inriktning med start hösten 2014. Under
de senaste veckorna har flera informationsträffar anordnats för föräldrar som
vill veta mer om skolplanerna.
- Många kommentarer är
väldigt positiva, det betyder
att det finns ett stort intresse
för Elafskolan. Och säkert
stora förväntningar, inte
minst på skolans assyriska
prägel. Det är dock för tidigt
att redan nu slå fast hur denna
kommer att se ut, då jag
tycker att det är en framtida
uppgift för skolledningen att
jobba med - givetvis utifrån
de synpunkter som har
Lars Tunberg, VD, och Ninos Maraha,
kommit av föreningsmedlemverksamhetscontroller på Aprendere Skolor
marna
på
de
olika
under ett informationsmöte i Södertälje
informationsmöten som har
tillsammans med Assyriska Riksförbundet.
hållits,
förklarar
Ninos
Maraha,
verksamhetscontroller på Aprendere Skolor och tillägger;
- Vad jag däremot vill förtydliga är att Elafskolan kommer att följa den
svenska läroplanen för grundskolan (Lgr11) och skollagen, om detta ska det
inte råda någon tvivel. Elafskolan kommer att vara som vilken annan svensk
skola som helst, men med möjligheten att skapa en assyrisk profil. Detta
genom att satsa på språket och olika kulturella inslag (musik, mat, dans,
historia, identitet etc). Men steget är stort från ansökan till godkännande,
därför hoppas jag att så många som möjligt av dem som är intresserade av
Elafskolan anmäler sitt intresse.
Artikel publicerad i www.hujada.com 2013-01-22

Torsdag 24/1-13

Möte hos arbetsförmedlingen. Informationsträff
för Fas 3 anställning etc.
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En mässa anordnades för att få arbetsgivare och arbetssökande att
träffa varandra som kan leda till nya rekryteringar. George Baryawno
var närvarande vid mötet
Torsdag 31/1-2013

Interkulturellt möte, anordnas av kommunen i
AKC lokaler
Representanter
från
olika
organisationer
var närvarande vid
mötet. George från AKC
som var med vid mötet
fick informera om AKC
och dess verksamhet;
bildandet, medlemmar,
aktiviteter etc. Därefter fortsatte mötet med att olika deltagare fick informera
om vad man har på gång eller vill göra. Även genomgång av Botkyrkas
interkulturella strategi, Workshop om att Identifiera interkulturella
nätverkets gemensamma avsiktsförklaring och diskussion om hur man ska
gå vidare?

Söndag 10/2-2012

Naum Faik Dagen

Minnesdagen arrangerades av AKC, Assyriska föreningen i Södertälje,
AKFB Norsborg i samarbete med ARS, AUF i AKFB lokaler i Norsborg.
AKFB ansvarade för servering och andra frågor som ingick i lokalen
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Lokalen var fullsatt. Mer än 150 personer var närvarande.
Programmet innehöll följande inslag:
Speaker: Fehmi Barkarmo
Sång: Ninib Abdulahad Lahdo
Dikter: Jack Asmar (Södertälje), Habib Barsaum och Akadia Hawsho
(AKC)
Tal: Afram Yakoub (ARS), Danielle Barsaum och Robel Malki (AUG)
Stor tack till alla som var
med för att arrangera
Naum Faik Dagen som
var en lyckad dag. Det
var
ett
fullspäckat
program.
Ninib
Abdulahad Lahdo med
sina sånger gav extra
positiv
känsla.
Diktläsarna var lyckade
med sina dikter. Afram
Yakoub
(ARS
ordförande)
försökte
med sitt tal lyfta upp
fyra problemsområden
som
den
assyriska
rörelsen lider av. Tyvärr
hade några personer svår
att förstå honom, trots
Översta bilden: Sångaren Ninib A. Lahdo med sina
hans försök att vara så
populära sånger gav exra positiv stämning.
objektiv och självkritisk
Nedersta bilden: Akadia Hawsho från AKC läste
som möjligt.
en dikt om Naum Faik

Söndag 17/2-2013

Bokrelease för andra boken av
”Den assyro-kaldéiska aktionen 2”
Releasen arrangerades av AKC. Ilona Debasso och
Jan Beth Savoce informerade om boken. Därefter
ställdes frågor och diskussion om betydelsen av
publicering av likande böcker etc. Ca. 30 personer var
närvarande
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Onsdag 20/2-13

Miljöpartiet
höll sitt
gruppmöte i
AKC lokaler
Syftet med mötet är
att dels hålla partiets
George Baryawno informerade gruppen om AKC
gruppmöte och dels få
verksamhet.
information om AKC
verksamhet. George Baryawno välkomnade gruppen och fick även
informera om AKC verksamhet som var mycket informativ för de
närvarande.
Måndag 4/3-2013

Dialogmöte hos kommunen
Botkyrka Kommun anordnade ett möte om barns och ungas rättigheter,
jämställdhet och hedersrelatera våld och förtryck. Från AKC deltog
Fehime Poli och Yildiz Kerimo

Söndag 10/3-13

Seyfocenter i Sverige höll sitt årsmöte i AKC
lokaler
Nuvarande styrelsen som
består
av
Fehmi
Barkarmo (ordförande),
Elisabeth Kavakcioglu,
Ilona Debasso och Gazale
Demir har mandatperiod
till nästa år. Då en av
suppleanterna
avgick
ersattes han av Aziz Poli.
Årsmötet handlade mest
om Seyfocentrets verksamhet. Men journalisten Dikran Ego fick under
årsmötet informera om hur turkiska myndigheter följer upp Seyfocenters
verksamhet i diasporan och försöker påverka den i negativ inriktning.
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Turkiet ser Seyfocenters verksamhet som ett
hot mot sin integritet eftersom den gör allt för
att ifrågasätta folkmordet Seyfo att ha ägt rum
1915 under ottomanska riket.

Dikran Ego informerade de närvarande via
videoklipp hur turkiska myndigheter bryr sig
om Seyfocenters verksamhet i diasporan.

Lördag 23/3-2013

ARS och AMI höll årsmöten
Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS ) höll sitt
årsmöte i Assyriska Kulturhuset i Södertälje. Efter
ARS årsmöte höll även Assyriska Mediainstitutet
(AMI) höll sitt årsmöte i samma lokaler.
Gabriel Baryawno, Aziz Salci och George
Baryawno deltog i möten.

Söndag 24/3-2013

Svenska Kommittén för Assyrier höll sitt
årsmöte i AKC lokaler
Från AKC deltog Murat
Poli, Ashur Kerimo,
Zekiye Cansu, Aziz
Salci
och
George
Baryawno.
Årsmötet kunde inte
välja ordförande. Endast
en styrelse valdes.
Valberedningen
kommer
fram
till
september att försöka
hitta förslag på ordförande och kalla till ett extra årsmöte. Zekiye från AKC
är med i valberedningen.
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Tisdag 9/4-2013

Anordnarmässa i Folkets Hus Hallunda
Arbetsförmedlingen i Tumba har arrangerat en Anordnarmässa där även
AKC fått inbjudan att vara med som arbetsgivare. Mässan anordnades för att
arbetsgivare och arbetssökande i FAS 3 ska ha möjlighet att träffas och ev.
ska leda till arbetsplacering.
George Baryawno och Ashur Kerimo representerade AKC vid mässan
Onsdag 10/4-2013

Hallunda Norsborg Föreningsråd höll sitt
årsmöte
Från AKC deltog Fehime Poli och Yildiz Kerimo. Alexandra Poli från AKC
valdes till styrelsen. Yildiz ingick i valberedningen. Mötet hölls i BoCenters
lokaler.
Söndag 14/4-2013

Assyrier utan Gränser - AUG höll sitt årsmöte i
AKC lokaler
Årsmötet valde ny styrelse
som består av följande
personer:
Lovisa
Bethmorad, Ninos Kurt,
Danielle Barsoum, Sesilya
Rhawi och Donna Petra
Shaheen.
Suppleanter:
Ninos Badur och David Shisha.
Årsmötet tackade AKC för att få använda dess lokaler som sitt kansli och
även ekonomiska bidraget.
Måndag 15/4-2013

Representanter från försvarsmakten
informerade om sina insatser
Tre representanter (Marcella, Jeffrey, Stavros) från försvarsmakten har på
begäran fått komma till AKC presidiemöte och informera om nya satsningar
för att rekrytera folk till försvaret inom olika yrkeskategori. Det är bra
tillfälle för arbetslösa ungdomar att ta del av informationen.
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Broschyrer och skriftlig information har överlämnats till AKC för att sprida
den till medlemmar, hemsidor mm.
Onsdag 24/4-2013

Besök till Suroyo TV
Syftet med besöket är att vara med i studio på ett direktsänt program om
Seyfo. 20 personer från AKC var med och besökte det direktsända
programmet om Seyfo. TV:n välkomnade AKC medlemmar och
informerade att i programmet gästas AKC medlemmar. Även de tre kvinnor
från Frankrike som var AKC gäster fick vara med. Aziz Salci och George
Baryawno blev intervjuade under programmet.
Onsdag 24/4-2013

ABF höll sitt årsmöte
Årsmötet valde ny styrelse. Ashur Kerimo (ordinarieledamot) och Fehime
Poli (ersättare) från AKC ingår i den nya styrelsen.
Söndag 28/4-2013

Zafaran föreningen höll sitt årsmöte i St. Jakob
av Nsibin lokaler
Årsmötet valde ny styrelse. Aziz Salci, Seman Poli och George Baryawno
från AKC ingår i den nya styrelsen som består av 12 personer.
Söndag 26/5-13

AKC höll sitt årliga Planeringskonferens
Under konferensen diskuterades föreningens framtida verksamhet och andra
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viktiga frågor så som lokalfrågan med anledning av att föreningen sades upp
från sina lokaler och situationen för personalen med lönebidrag som
minskades kraftigt som gör att föreningen inte har några möjligheter att
behålla sin personal (se även verksamhetsprog rammet för 2013 – 2014 som
är fastställt under konferensen).

Översta bilden:
medlemmar från
kvinnosektionen
håller i grupparbete
Bilden t.v.
ungdomssektionen
har grupparbete
under konferensen

18/9-2013

Möte för att diskutera ”Äldreplan 2014 – 2020”
Botkyrka kommun planerade ett möte den 18 september 2013 för att
diskutera Situationen för de äldre de närmaste åren i Botkyrka. Även AKC
inbjöds till mötet vars datum hade planerats i samråd med AKC kansli.
Yildiz Kerimo och George Baryawno deltog i mötet.
Under mötet fick man diskutera och ge sina synpunkter, reflektioner om
kommunens arbete kring den nya äldreplanen, hur man själv tänker kring att
bli äldre och kommunens roll i detta stadium i livet. Kommunen kommer att
skicka remissen även till AKC
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Lördag 21/9-2013

Turkiets beslut om starta egna skolor

Feyyaz Kerimo hade kallat flera personer till ett möte för att diskutera
turkiska domstolens beslut att även assyrierna i Turkiet får starta egna
skolor. Syftet med mötet är att diskutera om reaktionen kring beslutet och
komma fram med förslag på hur man ska gå vidare med frågan.
Mötet beslutade att bilda en kommitté som ska följa upp frågan och arbeta
fram förslag etc. 15 personer var närvarande. Var av 11 från AKC.
Kommittén består av följande personer: Feyyaz Kerimo (sammankallande),
Emanuel Poli, Besim Aho och Zekiye Cansu.
Lördag 28/9-2013,

ABF firade 90 års jubileum
Dagen firades i form av jubileumsmiddag. Behiye Poli, Yildiz Kerimo,
Fehime Poli, Ashur Kerimo och Murat Poli Från AKC deltog i
jubileumsmiddag.
Måndag 23/9-2013

Ismail Besikci besökte AKC
På förslag från Feyyaz Kerimo har styrelsen bjudit
Ismail Besikci till AKC för att informera om olika
frågor.
Under hans korta besök i Sverige har vi tagit
tillfället i akt och bjudit honom till föreningen för
att, dels höra om vad han tycker om mänskliga
rättigheter i Turkiet och om Seyfo. Även möjlighet
att föra debatt om dessa frågor.
Feyyaz hälsade Besikci å föreningens vägnar
välkommen till AKC.
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Besikci tackade för
inbjudan
och
för
möjlighet att få träffa
assyriska folket och
informerade om sina
synpunkter.
Hans
information var mycket
givande. Det mesta
handlade
om
folkmordet Seyfo och
den turkiska assimileringspolitiken fram till
idag.

Feyyaz Kerimo t.h. hälsar Besikci välkommen och gör
en kort presentation om hans bakgrund och därefter
överlämnar ordet till honom.

Vem är Ismail Besikci?
Ismail Besikci, är jurist, författare och en turkisk intellektuell som är
människorättsaktivist sedan 60-talet. Han har tagit upp folkmordsfrågan
1915 på varje paneldebatt, föreläsning han deltagit de sista 10 åren och
nämnt ”assyriska folkmordet” i åtskilliga fall i olika intervjuer i media.
Ismail Besikci är en symbol för att vara en mycket hederlig och hög
respekterad intellektuell i Turkiet.
Lördag 5/10-2013

Konferens om Assyria TV
Konferensen hölls i Assyriska Kulturhuset i Södertälje från kl. 12 – 18.
Det var många viktiga punkter som diskuterades i syfte att kunna övergå från
Web TV till Satellit sändning. Intresset för konferensen var ovanligt stort.
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Över 100 personer var närvarande. Det var många representanter från olika
organisationer i Europa – Tyskland, Belgien och Holland som var
närvarande och deltagit i konferensen med stort intresse i hopp om att kunna
stödja projektet ekonomisk och med personella insatser.
Trots kommitténs bristfälliga förberedning av konferensen har man stora
förhoppningar att Assyria TV kommer att kunna övergå till Satellit sändning
i framtiden. Det här var vad majoriteten av konferensen ville.
AKC representerades av Gabriel Baryawno och Josef Kopar vid
konferensen. Det var flera medlemmar från AKC som var närvarande.
Onsdag 9/10-2013

Cirkelledarutbildning
ABF höll cirkelledarutbildning för AKC medlemmar som ska medverka
som cirkelledare under ledning av Amira Chamoun från ABF
Målgruppen är de anställda med FAS 3 som ska bl.a. fungera som
cirkelledare. Till dagens kurs deltog 6 personer.
Uppföljning av kursen kommer att ske onsdag den 16 oktober i AKC
lokaler.
1/11-2013

AKC gratulerar BNDP för firandet av 38 års
jubileum
AKC fick inbjudan från BNDP för firandet av 38 års jubileum som hölls den
1 novmeber. Med anledning av firandet har AKC skickat följande brev till
partiet:
Till: Bet Nahrain Demoktatiska Partiet
Styrelsen för Assyrien Kulturcenter i Botkyrka tackar för inbjudan av
partiets 38 års jubileum.
Föreningens syn och krav på våra politiska och andra organisationer är att
arbeta för enighet bland vårt folk, samarbeta med varandra i de viktiga
frågor för det assyriska folket som är i stort behov de stöd som våra partier
och organisationer kan erbjuda.
Assyrierna är den mest utsatta folket i mellanöstern och etniskrensningen på
assyrierna har aldrig upphört.
Just nu är assyrierna återigen på flykt från mellan östern. Om inte något
görs så dröjer inte länge innan fädernas land Bethnahrain Assyrien är tomt
assyrier och därmed förintelsen av vårt folk i denna planet är ett faktum.
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Vi gratulerar BNDP vid sin 38 års jubileum och önskar partiet lågt liv med
många framgångar och kräver av våra politiska organisationer:
- att inleda dialog och samarbete
- att diskutera fram förslag på hur vi ska hjälpa vårt folk i Bethnahrain
för att de ska kunna stanna
- att kräva från regerande regimer, makter rätten till autonomi för
assyrier
LEVE BETHNAHRAIN – ASSYRIEN
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
Styrelsen
Botkyrka den 31 oktober 2013
Söndag 24/11-2013

Medlemsmöte för att diskutera lokalfrågan

För att diskutera lokal och andra viktiga frågor hölls ett extra medlemsmöte.
Mötet diskuterade de två huvudfrågor i dagordningen och beslutade
följande:
- att vi ska behålla AKC
- att satsa på lokalerna i Hallunda som första alternativ
- att bilda kommitté som ska förhandla med hyresvärden om kontraktet och
diskutera andra detaljer.
Kommittén består av följande personer: Ibrahim Kerimo, Besim Aydin,
Aziz Salci, Nail Poli, George Baryawno.
Kommittén kommer att informera och rådfråga styrelsen vid behov och när
det är viktiga frågor.
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Andra viktiga händelser
2013
Föreläsning av arkeologen Dr. John Mac Ginnies
Under hösten 2012
hade Arkeologen Dr.
John
Macginnis
kommit med förfrågan
till bl.a. AKC om
ekonomisk hjälp för att
avsluta det påbörjade
projektet i Sydöstra
Turkiet Ziyarettepe och
har under dessa år gjort
många uppfinningar.
I förfrågan informerar
han att han är intresserad att, för andra gången komma till Sverige och
informera om de nya upptäckter och andra detalejer. Han skulle kunna hålla
information vid två tillfällen - en i Stockholm och en i Göteborg.
AKC beslutade att bidra projektet med 5000 kr vilket betalades till Johns
konto samt inbjuda honom att hålla två föreläsningar i Sverige.

John Macginnis besökt Sverige och höll den första föreläsningen i
Inanna Familjeföreningens lokaler den 26 januari 2013. Det var över
70 personer som var närvarande när John informerade om de viktiga
uppfinningar som handlade om assyriska rikets tid före kristus.
Arkeologiska projektet har pågått flera år och började närma sitt slut.
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Den andra föreläsningen hölls den 27
januari i Assyriska Kulturhuset i
Göteborg.
Föreläsningarna
arrangerades
i
samarbete med Inanna Familjeföreningen,
Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrka och Assyriska
Distriktet i Göteborg.
John var mycket nöjd för inbjudan
och efter att ha rest tillbaka till
London framförde ett stor tack till
alla som stod bakom arragemanget.

Mejl från John Mac
Ginnis
(18 augusti 2013)

John Mac Ginnis, som är
projektledare, under arbete
med att läsa killskrift tabletter

Dear George,
Greetings from Ziyaret Tepe! We are now out in the field and I wanted to
write to report back on operations. I am delighted to say, everything is
progressing very well! More than most years, it has been a fantastic
collaborative effort getting the team in the field and we are so grateful to
everyone who has made this possible.
Up in the palace we are
currently
expanding the
coverage of our earlier
remains and going down to
the Middle Assyrian period.
Just as I write a splendid
stone pavement is emerging
and, I am delighted to report,
so has a cuneiform tablet! We
next plan to expand the
excavation
of
the
Neo-Assyrian phase to the
west.
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Down in the lower town we are working in three areas. In Operation K we
have returned to a known area of low status housing and, in addition to
increasing the exposure of the architecture, are also getting excellent
environmental data for our archaeo-botanist and archaeo-zoologist. To the
west of that we are investigating an area where geo-physics has suggested
the presence of larger scale architecture built up against the city wall, while
further north we have returned to Operation G/R in order to further
elucidate the architectural history of the main administrative building.
Lastly, we are forging ahead with the programme of resistivity survey, at the
moment targeting an interesting topographical feature at the northwest
corner of the site.
I will of course send a full report later in the autumn, but I thought you might
like to have an update at this stage. Once again the heartfelt thanks on
behalf of all the team, and with best wishes to you all for the remaining part
of the summer.
Yours
John

Ny akademisk bok:

”The Assyrian Heritage”.
Svante Lundgren och Isak Betsimon från Dolabani Stiftelsen har den 17
mars informerat om den nyutkomna akademiskt vetenskapliga boken ”The
Assyrian Heritage”.
Svante
Lundgren
informerar om
boken
”The
Assyrian
Heritage”

Efter informationen som hölls hos AKC som var mycket givande delades
böcker till de som ville ha utan kostnad, dock får man själv avgöra om man
vill bidra stiftelsen ekonomisk för att stiftelsen ska kunna finansiera
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kommande projekt – översättning av boken från engelska till svenska och
andra språk. AKC fick ta emot 40 st. böcker för att dela ut till de som vill.
Nedan följer en kort recension om boken:

Bok fyller sprickor i den
assyriska berättelsen
En ny bok i CRS:s egen skriftserie:
”Studies in Religion and Society” visar
den första samlade bilden av den
assyriska identiteten. Boken tar upp olika
tidsepoker och frågor som tidigare inte varit belysta:
– Det har funnits ett tomrum i det assyriska folkets berättelse som jag och
mina medförfattare velat fylla, säger Önver Cetrez, universitetslektor i
religionspsykologi vid Uppsala universitet.
Boken ”The Assyrian Heritage: Threads of Continuity and Influence” består
av totalt 13 kapitel som författats av forskare från lärosäten i bland annat
Storbritannien, USA, Österrike och Spanien och ges ut av
publikationsförlaget Acta Universitatis Upsaliensis.
Önver Cetrez är redaktör för boken tillsammans med Sargon Donabed,
biträdande professor i historia vid Roger Wiliams University i Bristol,
Rhode Island och Aryo Makko, postdoktor vid Historiska institutionen,
Stockholms universitet. Önver Cetrez har varit ledare för flera
forskningsprojekt om assyrier och andra invandrargrupper i Sverige och är
medlem i Impact-programmet vid Religion och Samhälle.
– Idén att ge ut en sådan här bok väcktes efter olika möten som jag har haft
med assyriska ungdomar när jag föreläst om identitetsfrågor och i samtal
med forskarkollegor. Det var tydligt att det fanns ett stort intresse av att få
veta mer om den assyriska identiteten, säger Önver Cetrez.
Enligt Önver Cetrez har det tidigare saknats ett samlat verk som belyser den
assyriska identiteten både under historisk så kallade förkristen tid och i
efterkristen tid. Många känner till det assyriska folkets historia så som det
såg ut före Kristus i Mesopotamien, Anatolien (de centrala högländerna i
Mindre Asien, Turkiet) och Persien, färre vet vad som hände det assyriska
folket tiden efter det assyriska rikets upplösning:– Det har funnits sprickor i
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det assyriska folkets berättelse och ett viktigt mål har därför varit att fylla ut
dessa mellanrum, säger Önver Cetrez.
I boken behandlas religiösa och kulturella assyriska frågor som varit
viktiga för det assyriska folkets identitetsskapande. Här finns ett kapitel om
det Neoassyriska riket under det assyriska rikets storhetstid som beskriver
hur den nationella och etniska identiteten utvecklats fram till tiden efter
rikets fall. I ett annat behandlas den assyriska identiteten före nationalstaten.
Andra kapitel tar upp fakta kring det assyriska folkets språk, symboler och
religiösa tro fram till efterkristen tid.
Dessutom beskrivs tidsepoker som inte tidigare har varit belysta:
– Speciellt den tidiga förkristna perioden fram till 500 e Kr har haft luckor
som vi nu börjar fylla igen. Även tiden fram till den stora assyriska
migrationen under 18-1900-talet har varit dåligt beskriven.
En viktig faktor för att fylla i en del av luckorna har varit olika arkeologiska
fynd och studier av både äldre och moderna företeelser. Tvärvetenskaplig
forskning om den assyriska identiteten har också gett ny kunskap.
Antologin visar på att det finns flera inslag i den assyriska identiteten som
lever kvar, från den förkristna tiden in i modern tid. Exempel ges på olika
religiösa riter och symboler som har sitt ursprung i järnåldern. Fynd visar
också att det funnits assyriska statsbildningar även efter rikets fall liksom en
modern politisk identitet.
– Jag hoppas att vi på det här sättet kan väva samman bilden av den assyriska
berättelsen, säger han.
Nästa steg är att ge ut en pocketbok, som vänder sig till unga, deras föräldrar
och andra som vill veta mer. Bokens innehåll anpassas efter en bredare
målgrupp och kommer att översättas till svenska.
– Speciellt i ett sekulärt land är det viktigt att bygga en hållbar identitet som
inte enbart utgår från den religiösa tillhörigheten. Om man som det assyriska
folket saknar ett eget land, blir dessa frågor komplicerade, säger Önver
Cetrez.
www.crs.uu.se - Centrum för forskning om religion och samhälle
2013-02-04
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Aktioner mot Turkiske presidenten
Organisationen Furkono hade den 2 mars 2013 planerat ett möte i AKC
lokaler för att diskutera aktioner mot turkiske presidenten Abdullah Guls
besök till Sverige den 11 mars.
Det var stor anslutning av de inbjudna organisationer som resulterade i
bildandet av en planeringskommitté.

Utvärderingsmöte presidentbesök
Den 23 mars anordnade Furkono ytterligare ett möte för utvärdering av
Turkiets president besöket till Sverige 11 – 13 mars. Mötet diskuterade
ställningstagandet mot Turkiets policy, fastställa assyriernas legitima
rättigheter, Turkiets erkännande av folkmordet Seyfo. Det diskuterades även
kortsiktiga och långsiktiga samarbetsplaner för framtida verksamhet. Mötet
ägde rum i AKC lokaler.

Historiskt, heroisskt agerande
av Yilmaz Kerimo
Turkiets president Abdullah Gül
höll idag den 13 mars 2013 tal till
riksdagens ledamöter och utvalda
gäster. Under tiden protesterade
assyrier-kaldéer-syrianer armenier
och andra mot orättvisorna i
Turkiet.
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Efter Abdullah Güls tal tog den assyrisk-syrianska, socialdemokratiska
riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo tillfället i akt och ställde frågan till
Abdullah Gul där han berörde att Mor Gabriel-klostret är ockuperat av
turkiska staten, många kyrkor och Haga Sofior har omvandlats till moskéer,
assyrier-kaldéer-syrianer saknar minoritetsrättigheter och de kan inte
undervisa i sina modersmål.
Efter tio minuter spred sig detta till all turkisk och svensk media. Hela
Yilmaz Kerimos fråga till presidenten Abdullah Gül kunde ses live i alla
turkiska nyhetskanaler av miljontals invånare.
Vi gratulerar Yilmaz Kerimo för detta historiska, heroiska inlägg och att
detta kommer att ta sin plats i historien.
Text Av ACSA, Assyrian Chaldean Syriac Association

Fråga om Minoriteter och mänskliga rättigheter
Yilmaz Kerimo ställde en fråga till utrikesminister Carl Bildt (m) den 9
april 2013
Då Turkiets president Abdullah Gul besökte Sveriges Riksdag för några
veckor sedan passade jag på att ställa frågor om demokratiprocessen och
minoriteternas ställning i Turkiet. Jag gav exempel på att exempelvis kurder
och kristna assyrier/syrianer inte erkänns som minoriteter och därmed inte
får sina demokratiska rättigheter såsom modersmålsundervisning, egna
föreningar, kyrkor etc.
Presidenten hänvisade i sitt tal till Lausannefördraget vilket förvånade då det
i fördraget står just att icke-muslimer skall få minoritetsstatus.
Turkiet har gjort många positiva framsteg och antagit reformpaket för att
uppfylla Köpenhamnskriterierna, men dessa reformer har avstannat de sista
åren och implementeringen av det reformpaket som antagits har brustit.
Syriskortodoxa kyrkan fick för bara några månader sedan avslag på sin
ansökan om att starta förskola med motiveringen att de inte är en minoritet
och därmed inte har rätt att starta förskola.
Trots att både kurder och assyrier/syrianer har eget språk, egen historia och
egen kultur erkänns de inte som minoriteter och har därmed inte heller rätt
att få sina demokratiska mänskliga rättigheter tillgodosedda. Detta krockar
med Köpenhamnskriterierna.
Min fråga är därför:
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Tänker ministern ta initiativ till att dessa grupper erkänns som minoriteter
och därmed också få sina demokratiska mänskliga rättigheter så att Turkiet i
ett senare skede får möjlighet till ett inträde i EU?
Svar på fråga 2012/13:435 av Yilmaz Kerimo (S) Minoriteter och
mänskliga rättigheter
Yilmaz Kerimo har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att driva frågan
om ett erkännande av kurder, kristna assyrier och syrianer som minoriteter i
Turkiet.
I samband med det statsbesök från Turkiet som avlades i mars i år träffade
svenska regeringsföreträdare den turkiske presidenten Abdullah Gül.
Minoritetsfrågor var ett av de ämnen som diskuterades. Som Yilmaz Kerimo
påpekar togs frågan också upp under president Güls anförande
i riksdagen och presidenten framhöll då att ytterligare förstärkningar av
minoritetsrättigheter behövde ske. Den svenska regeringen uppmuntrar detta
budskap och uppmanar den turkiska regeringen att fortsatt arbeta med
minoritetsfrågorna.
I Turkiet pågår en långsiktig demokratiseringsprocess med djupgående
konsekvenser på många områden, däribland för minoriteterna. Utvecklingen
i dessa frågor följs av Sverige och EU inom ramen för Turkiets EU-process.
Sveriges förhoppning är att en ny turkisk konstitution ska stärka kurders och
andra minoritetsgruppers rättigheter. Det är en viktig förutsättning för fred
och en fortsatt demokratiseringsprocess i landet.
Stockholm den 19 april 2013
Carl Bildt

Assyriska Universal Alliansen - AUA firade 45
års jubileum i AKC lokaler

Lördag 13/4-2013 arrangerade AUA jubileumsfirande i AKC lokaler.
Programmet innehöll tal, dikter, och levande musik med Habib Mousa och
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Ninib Abdulahad Lahdo. Det
var över 50 personer som
deltog. AUA tackade AKC
genom att dela ut en
medaljong med AUA logo.
Aziz
Salci
tog
emot
utmärkelsen.

Om Assyrian
Universal Alliance
(AUA)
Den Assyriska Universala
Alliansen (AUA) är ett
Aziz Hawsho (t.v.) tar emot medaljong med
representativt organ som AUA logo som tack till AKC medverkan för
består av representanter från dagen.
de assyriska samfund och
organisationer i världen.
AUA etablerades i "Bao" Frankrike den 13 april 1968 för att vara den
kraftfulla rösten från den assyriska nationen, engagerad i publicering, stöd,
stärka det assyriska namnet över hela världen och arbetar för att säkra
rättigheterna för det assyriska folket i vårt hemland och i diasporan.
AUA allvarligt försvarar det assyriska frågan internationellt, uppmuntrar
antagandet av assyriska nationens strävanden, uppmanar de demokratiska
regeringarna och internationella organ för att försvara rättigheterna för det
assyriska folket i deras fäderneärvda hemland, Irak, samt upprätthålla sin
nationella identitet, kulturarv, språk och religion.
AUA försvarar och främjar upprätthållande av solidariska relationer och
kommunikation mellan alla de assyriska organisationer, inklusive politiska,
sociala och religiösa institutioner över hela världen. Dessutom uppmuntrar
assyriska organisationer över hela världen att upprätta nationella förbund
(föreningar) i länder där de bor, och erbjuda dessa föreningar att anslutas till
AUA.
AUA fortsätter sina ansträngningar för att existera i Mellanöstern, där
assyrierna finns. Assyriska Universal Alliance Syftar till att stärka och
utveckla de befintliga relationerna mellan assyrier och de lokala och
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nationella myndigheterna i värdländerna. AUA främjar den parlamentariska
representationen av assyrierna i de länder där de bor.
Den assyriska Universal Alliance höll 28 internationell konferens vari
deltog företrädare för föreningar, organisationer och assyriska politiska
partier, som uttrycker sina egna rädslor och manar för deltagande i styrning
av nationella angelägenheter. Alla (AUA) konferenser hållits i olika länder
för att stärka relationen mellan AUA och assyrierna och regeringarna i
värdländerna. AUA har hittills hållit 28 internationella konferenser i USA,
Europa, Australien, Iran och Irak.
AUA har inte kunnat sammankalla till en konferens i Irak, assyriernas
hemland, fram till år 2010, där assyriernas strävan var i direkt konflikt med
den politik som Baath regimen var dominerande och som kontinuerligt har
vägrat att erkänna assyriernas nationella identitet och deras existens som
ursprungs människor i Irak och assyriernas ständiga utsatthet för
arabiseringsförsök.
För närvarande är generalsekreteraren för AUA är Mr Yonathan Bet Kolia
som också är representant för assyrierna i det iranska parlamentet.
AUA består av fem regionala sekretariaten, nämligen Amerika, Europa,
Australien, Asien och Hemland.
AUA bekräftar för assyrierna, att det kommer att förbli trogen de assyriska
nationella huvudmålen och unionens principer vid dess grundande som är:
 Ett namn för en nation
 Ett språk för en nation
 En ledning för en nation
 Ett hemland för vår nation
 Ingenting hindrar att uppnå historiska och legitima rättigheter för
vårt folk

Föreläsning om Seyfo i St. Jakob av Nsibin
katedralen i Södertälje
Seyfo Center i Sverige och Seyfo föreningen i Göteborg genomförde två
föreläsningar om Seyfo under maj månad; den första 18 maj i Göteborg och
den andra 19 maj i Södertälje. Föreläsaren var Ali Ertem, ordförande för
folkmordsmotståndarnas förening i Tyskland.
Följande organisationer var medarrangörer: Assyriska Kvinnoförbundet,
Assyriska Ungdomsförbundet, Assyriska Ungdomsdistriktet i Storstockholm,
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Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka Halunda, Assyriska föreningen i Södertälje, Assyriska Distriktet i Göteborg
och Turabdin föreningen i Göteborg.
Under föreläsningarna behandlades följande två ämnen:
1. Varför vägrar Turkiet att erkänna folkmordet och vad skulle ett
erkännande från Turkiet innebära för Turkiet å ena sidan och för vårt folk å
andra sidan?
2. Vilka konsekvenser kan minoriteterna i Turkiet, t ex vårt folk, komma att
få av försoningsprocessen som är aktuellt mellan den turkiska staten och
kurderna?
Publiksiffran i Göteborg var inte vad man kunde förvänta sig då det endast
var runt 30 personer som närvarade föreläsningen. Efter samtal med en del
kamrater i Göteborg fick jag veta att detta berodde på olika faktorer; man
hade inte gjort någon nämnvärd marknadsföring av arrangemanget, inga
affischer hade hängts upp och ingen präst hade annonserat arrangemanget
vid predikan (som man gjorde i Södertälje). Dessutom pågick någon
fotbollturnering under samma tid. Det sas också att lördag är fel dag för en
föreläsning och att folk i Göteborg är mer vana vid att föreläsningar sker på
söndagarana, något att ta med i beaktande vid framtida aktiviteter.
I Södertälje var publiksiffran betydligt större då föreläsningen hölls i
anslutning till Gudstjänsten i S:t Jakob Katedralen. Tyvärr fick vi på inrådan
av kyrkostyrelsen inleda programmet kl. 11.30 i stället för 12.00, som det
var sagt. Detta gjorde att de 10-12 personer som kom vid 12 tiden för att höra
föreläsningen kunde inte höra inledningen.
Det är utan tvekan så att många stannade och lyssnade till föreläsningen
eftersom de ändå befann sig i kyrkan. Min bedömning är att vi inte ens skulle
uppnå 30 personers publik om föreläsningen hade genomförts i en annan
lokal. Jag kom till den slutsatsen särskilt när jag spanade efter folk från de
organisationer som var medarrangörer och konstaterade att de kunde räknas
med en hands fingrar. En del organisationer lyste helt med sin frånvaro. Jag
vill därför skicka en rekommendation till alla våra organisationer att
diskutera innebörden av att vara ”medarrangör”. Det är nämligen så att vi i
Seyfo Center vänder oss till dessa organisationer och skriver in de som
medarrangörer i hopp om att de främst ska se till att det kommer mer folk till
dessa aktiviteter. Vi är givetvis tacksamma för det ekonomiska stödet som vi
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får från våra organisationer men det folkliga stödet är mycket viktigare än
pengarna.
I övrigt har jag bara hört positiva kommentarer när det gäller valet av ämnen
som behandlades, uttalanden som föreläsaren Ali Ertem gjorde samt
frågestunden som följde.
Text av: Fehmi Barkarmo,
ordförande Seyfo Center i Sverige

Hjärta Botkyrka 2013
Lördag 25 maj var det dags för Botkyrka kommuns stora kultur- och
idrottsfest i Hågelbyparken.

Det blev massor av familjeaktiviteter hela dagen! Dansa tango, smaka på
baklava och piroger, prova på leksaksbyte, musikquiz och sagovandring
samt sambafotboll, boxning och många andra sporter.
Deltagare i årets program:
Orten Skriver, Inanna Familjeförening, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, Assyriska
Kulturföreningen, Alby IF Baseball, Botkyrka Boxningsklubb, Botkyrka konsthall,
Botkyrka kulturskola, Botkyrka Kvinnoresurscentrum, Botkyrka Sjöscoutkår,
Botkyrka Symfoniorkester, Botkyrka Teaterförening, Caféz, Cirkör in the Hoods,
Ung Cirkör, Fanzingo, Hjärtlungsjukas förening, Hogslaby, Hågelby 4H, IFK
Tumba fotbollsklubb, IFK Tumba skid-och orienteringsklubb, KomTek, Norea
Humla, Popkollo, PRO Botkyrka Finska, Provins mat, Retoy, Samba fotboll,
Scenskolan FEJM, Slagsta Gille, Studiefrämjandet, Tullinge SK, Tumba
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Gymnasium ES Musik, Tumba Tennisklubb, Tullinge TP Bouleklubb, Vackra Rosen,
Väntjänsten, Botkyrka-Huddinge Handikappidrottsförening

Rådsmöte med AKC
Den 25 februari inbjöds AKC till ett möte hos kommunen för att diskutera
hur man kan förbättra Hjärta Botkyrka Dagen som är planerat till 25 maj i år.
Fehime Poli, Yildiz Kerimo och George Baryawno från AKC deltog i mötet.
Från Kommunen: Oskar Ling och Mattias Lidström
Mötet var mycket givande. AKC representanter framförde flera förslag på
hur man kan göra Hjärta Botkyrka Dagen mera attraktivt enligt följande:
1- att istället för att anordna flera liknande dagar såsom Fittja festivalen,
föreningsdagen, och andra dagar får man arrangera bara en dag där man
samlar all fokusering just på den dagen.
2- att förenkla reglerna/ kraven på matserveringstillstånd. Grillservering
lockar alltid mera folk.
3- Bilda en gemensam folkdansgrupp från olika folkgrupper, svenskar som
ska dansa olika folkdanser från olika danskulturer. T.ex. skulle gruppen
dansa flera danser under den dagen. Mellan varje inslag etc.
4- bjuda kända personer
AKC förslag bemöttes med stort intresse. Kommunens representanter
lovade att överväga dessa förslag.

Hjärta Botkyrka bra tillfälle för assyriska föreningar
AKC har tillsammans
med
Inanna
Familjeföreningen och
AKFB
Norsborg
föreningar deltog i
arrangemanget
som
planerad. Det var bra
tillfälle för assyriska
föreningar i Botkyrka
att visa några inslag av
den assyriska kulturen.
AKC, tillsmmans med Inanna och AKFB Norsborg
Föreningarna
föreningar hade gemensamt tält för information,
medverkade
med
barnaktiviteter.
informationsbord,
prova på för barn, Dansuppvisning och grillförsäljning. Föreningarna var
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nöjda med samarbetet. Det var bra stämning mellan föreningarna.
Dansgruppen som bestod av alla föreningar var lyckad. Fick många

berömmelser.
Barnaktiviteter
lyckades dra många
barn till tältet. Det
var stor tryck på grill
sidan.
Allmänt anser vi att
den
var
lyckad
verksamhet
men
kunde vara mer
förbered för att sälja
mer grill.

Översta bilden: under dansuppträdandet av assyriska
föreningarnas gemensamma dansgrupp var det många
från allmänheten som i dansen.
Nedersta bilden: Det var fullrulle på grillhörnan.

Hållbarhetsveckan
”Ett gott liv – ett hållbart liv”.
Den 16-22 september arrangerades Hållbarhetsveckan för tredje året i
rad i Botkyrka kommun.
Hållbarhetsveckan är ett
samarrangemang
mellan
Botkyrka kommun och det
lokala föreningslivet. Detta
innebär många aktiviteter,
workshops, seminarier och
mycket mer – allt i
hållbarhetens tecken!
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Varför en Hållbarhetsvecka?
Botkyrka kommun arrangerar Hållbarhetsveckan för att ge Botkyrka en mer
hållbar framtid – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det handlar om oss och
vår framtid. Vi vill bygga ett bra och vänligt samhälle där vi tar hand om
miljön, demokratin och varandra. Hållbarhetsveckan, som återkommer i
september varje år, är en vidareutveckling av de två tidigare arrangemangen
miljöveckan och demokratidagarna.
Vad menas med ett gott liv - ett hållbart liv?
För Botkyrka kommun är de sociala frågorna lika viktiga som de ekologiska.
Vi strävar både efter att öka den sociala sammanhållningen mellan olika
befolkningsgrupper och att aktivt minska vår klimatpåverkan.
Med temat ”Ett gott liv – ett hållbart liv” vill man skapa utrymme för
reflektion och dialog kring hur våra beteenden påverkar människor och
naturen omkring oss. Hur kan vi skapa mening och hitta lycka i våra liv utan
att det påverkar våra medmänniskor eller miljön på ett negativt sätt?
Ett gott liv skulle i denna mening kunna beskrivas som ett aktivt liv, där
social sammanhållning står i centrum och där våra levnadsvanor sätter
minimalt avtryck på klimatet. Ett gott liv skulle kunna vara ett liv där
människor möts och utvecklas på lika villkor och där ingens privilegier är en
annans börda.
Vad menas med ett hållbart Botkyrka?
I Botkyrka vill man vrida samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning.
Med hållbar utveckling menar man att alla ska kunna leva ett gott liv idag,
utan att det påverkar kommande generationers möjlighet att göra det samma.
I begreppet hållbar utveckling ryms både sociala, ekologiska och
ekonomiska frågor, som till exempel alla människors lika värde, vikten av
att minska klimatförändringarna och att fler ska ha ett arbete och en lön.
Botkyrka står inför sex särskilt viktiga utmaningar för att nå en hållbar
utveckling:
• Fler Botkyrkabor ska ha jobb och egen försörjning
• Fixa de bästa skolorna
• Få fler att känna sig hemma i Botkyrka
• Bli en klimatneutral kommun
• Se till att Botkyrkaborna är friska och mår bra
• Se till att Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin
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AKC var med i Hållbarhetsveckan
Den 30 maj 2013 ansökte föreningen bidrag hos kommunen för att
genomföra aktiviteter i samband med Hållbarhetsveckan den 16-22
september 2013. Föreningen stödjer naturligtvis all verksamhet som är till
det bättre för miljön.
Hållbarhetsveckan är ett bra tillfälle även för föreningen att göra insatser
mot klimatförändringar. I samband med detta fick föreningen bidrag på
5000 kr för att genomföra två aktiviteter enligt följande:
Kick-off möte
Den 16 augusti anordnade kommunen ”Kick-off” möte på Subtopia i Alby
för för att informera bidragstagarna om planering, marknadsföring och
övriga detaljer kring Hålbarhetsveckan.
Det var mycket givande möte där man fick information och material om
marknadsföring. Ashur Kerimo och George Baryawno deltog på mötet.

AKC arrangerade två aktiviteter under rubriken;
- Barnen kan ta ansvar mer än du tror – om de får rätt information!
- Vi är skyldiga att lämna en säker värld till kommande generationer!

Isak Betsimon från Miljöpartiet informerar barn och vuxna vad klimatförändring
innebär – dess konsekvenser.

Första dagen - fredag 21/9 genomfördes aktiviteter för barn och föräldrar.
Isak Betsimon från Miljöpartiet hade inbjudits att informera om de frågor
som vi ville ha svar på. Det var givande information deltagarna fått. Barnen
fick även prova att omvandla skräpp till något finnt. 37 barn och 26 vuxna
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hade deltagit i verksamheten. Från denna dag har vi fått 16 ifyllda
utvärderingsblanketter.

Dita Kleman (första t.h.) och Elias Murad (andra t.h) visar barnen hur man
omvandlar skräp till något finnt.

Andra
dagen;
det
var
seminarium för ungdomar och
äldre. Elisabeth Nouboka
Nordin och Isak Betsimon från
Miljöpartiet stod för en mycket
givande föreläsning om de
frågor
som
stod
i
dagordningen. Det var många
frågor
med
efterföljande
debatt. 29 personer var
närvarande.
22
ifyllda
utvärderingsblanketter har vi
fått från deltagare.

T.v. Elisabeth Nouboka Nordin, Isak
Betsimon höll mycket givande information

Heidi Tüchsen, projektsamordnare för Hållbarhetsveckan 2013;
Tack för en fantastisk Hållbarhetsvecka i Botkyrka!
Så var det över för den här gången…
Med hjälp av alla fantastiska samarrangörer lyckades vi i år få ihop ett riktigt
fint, spännande och brett program med aktiviteter som alla på ett eller annat
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sätt bidrog till att göra Botkyrka till er mer hållbar plats! Jag vill igen tacka
er alla för ert stora engagemang. Det har varit ett nöje att samarbeta med er
alla.

Assyriska Föreningen i Södertälje invigde sina
nyrenoverade lokaler
Den 4-6 oktober 2013 invigdes
Assyriska Kulturhuset i Södertälje
med flera dagars aktiviteter –
kulturella inslag, utställningar m.m.
Invigningen firades med ett
fullspäckat program i tre dagar med
början på fredag den 4 oktober kl.
19:00 konsert och festligheterna
fortsatt på lördag och söndag.
Under dessa dagar presente- rades
en rad kulturaktiviteter och
programpunkter såsom körsång,
musikkonserter, utställningar av
hantverk och konst, filmvisning,
teater och barnaktiviteter med bl. a.
en release av en ny CD med
barnvisor på assyriska och mycket
annat.
Gabriel Baryawno och Josef Kopar från AKC styrelsen representerade
föreningen vid invigningen och under festen överlämnade de den
handmålade tavlan av Agha Petrus, ett gratulationsbrev samt ett bidrag på
5000 kr. Under dessa dagar var det många från AKC som medverkade och
deltog i olika aktiviteter.
Den tredje dagen avslutades invigningen med konsert av Ninsun Poli från
AKC som uppskattades av alla över 400 personer som var där.
Allmänt kan man konstatera att Föreningen i Södertälje har lyckats
genomföra en oförglömlig invigning
AKC gratulerar Assyriska föreningen
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka vill härmed framföra sina varmaste
gratulationer till Assyriska föreningen i Södertälje till invigningen av
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Assyriska Kulturhuset. Det är en ära att få närvara på denna historiska dag
för alla assyrier i Sverige.
Assyriska Kulturhuset har alltid varit en symbol för det assyriska folket i
Sverige, det är ett hem för oss alla. När dessa lokaler föll var det allas vår
förlust. Det är därför med en oerhörd glädje vi samlas här idag för att inviga
dels ett nytt Kulturhus men även en ny framtid. Vi hyser inga som helst tvivel
om att föreningens verksamhet kommer att blomstra återigen, betydelsen av
detta Kulturhus kan inte underskattas.
Assyrien Kulturcenter vill i samband med denna invigning överlämna två
gåvor. Dels en summa av 5000 SEK och dels, men icke desto mindre, ett
portträtt av den store Agha Petrus, målad av vår kära assyriska konstnär
Sardanapal Asaad.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen och alla medlemmar i Assyrien Kulturcenter i Botkyrka

Fullsatt vid invigning

Sång, glädje, mat och dans. Invigningen av Assyriska föreningen i
Södertäljes nyrenoverade lokaler var så lyckad att det knappt fanns plats för
alla som ville vara med.
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Styrelsen för Assyriska föreningen i Södertälje hade föresatt sig att visa att
föreningen är tillbaka på fötter. Det blev en come back som inte lämnade
någon oberörd. Under tre dagar flockades medlemmar och andra
intresserade till den nya fräscha lokalen för att mingla, festa, lyssna på den
underbara kören, se teater och äta riktigt god mat bland mycket annat.
- Det har varit helt otroligt, vi är överväldigade av responsen från
medlemmarna och alla andra. Lokalen har varit fullpackad och vi kan inte
föreställa oss en bättre invigning, berättar en utmattad och mycket nöjd
Hammurabi Bahe som är ordförande för föreningen.
Föreningen var som mest fullsatt under själva festen på lördagen då många
fick vända hem vid dörren då det inte längre fanns platser kvar i lokalen.
Boel Godner, Södertälje kommuns ordförande var imponerad av
arrangemanget.
- Jag är väldigt glad för att assyriska föreningen är tillbaka i sina lokaler och
jag är stolt över att assyrierna är en välintegrerad och aktiv grupp i
Södertälje, berättade hon inför drygt sjuhundra gäster.
Artikel publicerad i www.hujada.com 2013-10-07

Filmen AKITU visades i
Sverige
Akitu är den första kvalitativa assyriska
långfilmen
som
håller
Hollywood-kvalité. Filmen utspelar sig i
Belgien och kan bäst beskrivas som ett
psykologiskt drama som tar upp frågor
om identitet, utanförskap och sociala
utmaningar som assyrier i västländer ofta
möter. I hemlandet Belgien har filmen
uppmärksammats i olika medier och
förhandlingar om visningsrättigheterna
för TV är i sin slutfas mellan
produktionsbolaget och en av de
nationella kanalerna i Belgien. Filmen är
också upptagen för visning i den berömda
UNESCO salen i Beirut, Libanon under
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2013 och deltog i filmfestivalen Cinemardin i Turkiet nyligen. Filmen
kommer även att visas under filmfestivalen i Dyarbakir i Turkiet.

Filmen visades även i Botkyrka
Filmen som var svensktextad visades bl.a. i Hallunda Folkets Hus söndag
den 13 oktober.
AKC har sponsrat filmen med 5000 kr. Kansliet har bidragit med planering
av marknadsföring, försäljning av biljetter, hjälp vid entré och andra
praktiska detaljer. Totalt ca. 200 personer hade besökt båda
föreställningarna. Ca.100 var från AKC.
Efter visningen har vi diskuterat fram ett förslag på att ordna en dag i
föreningen där man utvärderar och debatterar filmen. Både filmregissören
och andra skådespelare tyckte att förslaget är intressant och är beredd att
komma om AKC bestämmer för att ordna en dag.

Debatt om Filmen AKITU hos AKC
Efter att ha sett
filmen AKITU
har vi planerat
en debatt dag
den 21 oktober
2013 för att
utvärdera och
debattera om
filmen.
Till denna dag
har vi bjudit
filmregissören
Riad
Asmar
och även andra
skådespelare
där vi fick
ställa
frågor Filmregissören Riad Asmar (t.v.) och Ninib A. Lahdo som spelade
och diskutera i filmen informerade om bakgrunden till filmens inspelning och
om filmen.
andra frågor.
Filmregissören
Riad Asmar och Ninib Abdulahad Lahdo gästades hos AKC och besvarade
frågor om filmen.
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Dagcenterverksamhet Dawmo 2013

- 8:e året avslutades med både glädje och
besvikelse
Verksamheten avslutades tidigare än vanlig den 28 november p.g.a. att
föreningen hade sagts upp från sina lokaler och avflyttningen skulle ske
senaste 31 december 2013. Både deltagarna och medlemmar mötte beskedet
med stort besvikelse. Fram till sista dagen innan Dagcenterverksamheten
avslutades för i år hade föreningen två alternativa lokaler att flytta till – både
alternativen hade fördelar och nackdelar.

Det första alternativet var i Hallunda. Det var i samma område som
deltagarna hade väjt sig och ville helst flytta till dessa lokaler. Men
nackdelen var att varken man fick spela musik eller laga mat. Det var många
begränsningar.
Det andra alternativet var i Eriksbergs industriområde på Segerbyvägen. I
dessa lokaler hade man mer frihet att röra sig och även fick laga mat. Tillslt
valde föreningen att gå vidare med lokalerna på Segersbyvägen.
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Den andra besvikelsen var att under våren hade Arbetsförmedlingen beslutat
att dra ner lönebidraget för all personal från ca. 90 till 60%. De flesta hade
inte ens fått 60 %. Detta hade resulterat i att all personal – förutom en som
hade deltid fått sluta under sommaren. Verksamheten har kunnat bedrivas
tack vare frivilliga insatser och med FAS 3 personal som föreningen har.
Bortsett från personal och lokalproblematiken, kan vi allmänt säga att
verksamheten fortsatte i samma takt liksom gångna åren även under 2013
tack vare personal som föreningen tillfogade och ett välorganiserat kansli
som är bidragande orsaken till att verksamheten avslutades med glädje och
belåtenhet.
Under de åtta åren som verksamheten har varit, genomfördes många
aktiviteter. Dagsrutiner har varit information om viktiga händelser, debatt
om olika samhällsfrågor, bingospel, promenader, gympa, Qi Gong,
utflykter, utlandsresor, filmvisning, samkväm, firandet av olika högtider och
många andra aktiviteter som planeras i samråd med målgruppen.
Sommarläger – nytt för i år
Det var fyra dagar med glädje och många roliga upplevelser när vi hade
arrangerat sommarläger för deltagarna på Uskavi sommargården som är
belägen nära Nora.
Det
var
fösta
gången deltagarna
upplevt ett sommarläger.
Gruppen
som
bestod
av
31
deltagare och 5
personal
hade
mycket roligt. Det
var
många
aktiviteter,
lekar,
debattkvällar etc. Efter
utvärdering
uttryckte
gruppen sitt nöje med
verksamheten
och
önskade från föreningen
att anordna liknande
varje år. Det var helt
annorlunda upplevelse.
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Ekonomi
Finansiering av verksamheten ordnas tack vare bidrag
från kommunen, deltagaravgift från målgruppen och
föreningens egna insatser.
Kommunen hade även för år
2013 beviljat endast 60 000
kr vilket är en låg summa
med tanke på de faktiska
kostnader som är flera
hundratusen. (se ekonomiska redovisningen nedan)
Kommentarer om viktiga händelser under året 2013
Januari
 15/1, start för 2013
 17/1,
diskussion
och planering om
olika kommande
aktiviteter
 31/1,
månadens
fest med dans,
musik, lekar och
roliga berättelser.
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Februari
 5/2, Föreläsning om
brandkåren
med
Nadja Jalili
 7/2, Serieföreläsning
om fysisk aktivitet
etc. med hälsokommunikatörer
Nadja
Toma
&
Sussan Sami
 12/2, Föreläsning av
Nadja och Susan om sömnen och den fysiska aktiviteten samt övriga
aktiviteter
 14/2, Firandet av Alla
Hjärtans Dag med
matservering, dans,
musik
ochövriga
aktiviteter.
 19/2, Föreläsning av
Nadja och Susan
 21/2, Gympa och
dans med Yildiz
 26/2, föreläsning om benskörhet med Nadja Toma.
 28/2, Månadens fest med dans, musik matservering och olika aktiviteter
Mars
 7/3, Firandet av Internationella Kvinnodagen med dans och musik m.m.
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 12/3, Föreläsning om hälsa med Nadja Toma samt träna

svenska med
Kristi.
 14/3, Firandet av Hano, hano Kritho och berättelsen om myten av
traditionen. Musik av Faysal Al Nakasch.

 19/3, Föreläsning om stresshantering med Nadja och Sussan
 26/3, månadens fest med Nadia Louise och gitarristen Abucarlo

April
 2/4, Föreläsning om munhälsa av Nadja Toma. Samling, fika, nyheter.
Träna engelska, gympa samt Bingospel
 9/4, föreläsning om huvudvärk, migrän av Nadia Toma
 16/4, föreläsning om hälsa av Nadja Toma – avslut på föreläsningsserie.
 23/4, besök till St. Jakob katedralen i Södertälje som har liknande
verksamhet för äldre. Fick ätalunch tillsammans som betalades av resp.
deltagare. Därefter genomfördes aktiviteter tillslammans, fest med DJ etc
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 26/4, Månaden avslutades som vanlig med fest, olika aktiviteter etc.

Maj
 23/5, avslutningsfest för vårterminen eftersom alla inte går till den
planerade sommarläger under perioden 28-31 maj 2013
 28-31/5, sommarläger för Dagcenterdeltagare. 31 deltagare och 5
personal varit på lägret som arrangerades på Uskavigården i Nora. Det
var helt annorlunda upplevelse för gruppen.
Augusti
 13/8, Nystart för hösten. Högt antal deltagare för att vara den första för
nystart.
 20/8 , informerades om lokal och personal problemen och dess
konsekvenser. Föreningen är uppsagt från sina lokaler och
uppsägningstiden är den 31 december 2013. AKC letar efter nya lokaler
för fullt – ett alternativ på sikt – i samma område som nu när det gäller
personal; Arbetsförmedlingen har minskat lönebidrag så kraftigt att
föreningen omöjligen kan behålla någon förutom en som är har
deltidstjänst. Detta kommer naturligtvis att påverka föreningens
verksamhet på ett negativt sätt. Hårdast drabbat blir
Dagcenterverksamheten som är beroende av personella insatser.
Föreningen gör allt för att hitta olika lösningar.
September
 Förutom de vanliga aktiviteterna har man diskuterat olika förslag på besök
el. reseplatser. Till sist har gruppen enats om att genomföra en båtresa till
Mariehamn – en dags kryssning den 15 oktober. 35 personer är anmälda
till resan.
 Föreningen har även informerat deltagarna om att föreningen är uppsagt
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från sina nuvarande lokaler och att man gör sitt bästa för att hitta lokaler
inom samma område.
 Deltagarna är också bekymrade över att personalen med lönebidrag har
fått sluta. Föreningen försöker klara sig med hjälp av FAS 3 personal och
frivilliga krafter.
Gruppen hoppas på lokaler i samma område och att personal situationen
blir som tidigare.
Oktober
 8/10 St. Jakob av Nsibin kyrkan i Södertälje som också har
dagcenterverksamhet besökte föreningen för att byta erfarenheten med
våra deltagare. Ca. 50 personer från Södertälje var under besöket.






Under dagen fick man informera om resp. verksamhet, åt lunch och hade
roligt tillsamman
10/10, föreläsning om hur det är att åldras i Sverige
15/10, en dags båtresa till Mariehamn genomfördes. 42 personer varit
med resan.
17/10, föreläsning
om hälsan
31/10, avslutnings
fest

November
 7/11, information
om att flyttning till
nya lokaler kommer
att
ske
under
december.Sista dagen
för verksamheten blir
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därför torsdag den 28/11. Avslutningen sker med en fest. Det är ovisst när
verksamheten startas om under våren 2014. Det beror på när man är färdig
med nya lokalerna.
 12/11 fem studenter från Socialhögskolan besökte verksamheten. De fick
Intervjua ansvariga och några deltagare. De fick mycket värdefull
information om verksamheten.
Juliana Is – en av studenter som hade arrangerat mötet mejlade till AKC
följande:
Hej!
Jag ville bara tacka för
studiebesöket. Min grupp
uppskattade
verkligen
besöket jättemycket och
blev helt fascinerade av
föreningens verksamhet och vårt folk. De tyckte även att du är en helt otrolig
människa, och det tog oss ett bra tag tills vi alla hade smält o bearbetat alla
intryck från besöket. Som sagt, ett stort tack!
Med vänliga hälsningar,
Juliana Is, 17 november 2013






14/11 Nadia – hälsokommunikatör föreläser om hälsa
21/11 Nadia föreläser om olika sjukdomar
26/11 Nadia föreläser om fetma, övervikt etc.
28/11 avslutningsfest
Verksamheten återupptas förhoppningsvis i början av februari 2014
beroende på när flyttningen till nya lokaler är klar.

Slutkommentar
Allmänt kan vi säga att vi är nöjda med Dawmo verksamheten då vi ser att
målgruppen aktivt deltar och antalet nyanmälda ökar varje år. Flyttningen
till nya lokaler kommer utan tvekan att fördröja och påverka verksamheten
negativt. Det kommer att ta långt tid innan man återhämtar sig. Men det är
föreningens avsikt att fortsätta med verksamheten även under kommande
åren med skapande av nya idéer och utveckla verksamheten i den mån
möjligheterna tillåter.
George Baryawno, projektledare
Norsborg 10 januari 2014
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Dagcenterverksamhet i siffror
Verksamhetsperiod:
Aktivitets period:
Antal aktivitets dagar:
Antal aktivitets timmar:
Planeringstimmar:
Total antal besökare:
Snitt per/dag för alla besökare:
Antal besökare över 65 år:
Snitt per/dag - över 65 år:
Antal tjänstgörande personal:
Snitt per dag - personal:
Antal utflykter, resor:
Antal anmälda t.o.m. dec - 2013
Över 65 år:
Arbetsgruppsmöte:
Presidiemöten:

januari – december 2013
15 januari - 28 november 2013
71
386
365
3547, ökning med 103 pers.
49,95, ökning med 5.25 pers/dag
1845, ökning med 45 pers.
25,98, ökning med 2.58 pers/dag
479 minskning med 239 pers.
6.74
3
271 ökning med 24 pers.
151 ökning med 22 pers/dag
71
38

(diskussion, utvärdering, synpunkter under dessa möten – varje måndag)

Fakta om
Dagcenterverksamheten Dawmo
Det var i april 2006 som verksamheten sattes igång i föreningen efter att
av Botkyrka Kommun fått beviljat bidrag för Dagcenterverksamheten
för pensionärer, sjukbidragstagare, förtidspensionärer och andra
kategorier av personer som kände sig isolerade hemma och ville komma
ut och träffa andra människor. Syftet med verksamheten är att skapa
livsglädje och andra möjligheter för målgruppen, att bryta deras isolering.
Redan första året hade vi överträffat målet när det gäller antalet
deltagare, organisation, dokumentation och andra detaljer som ingick i
verksamheten.
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Seyfomonument i Botkyrka
Bakgrund
I Sverige tog kampen för ett politiskt erkännande fart på riktigt år 2005 då
riksdagen för första gången röstade i frågan. Tyvärr blev det ett nej då med
motivering att Seyfo hade ägt rum innan det att folkmordskonventionen
antogs 1948. Detta var naturligtvis inget annat än ordlek som gjorde det
lättare för makthavarna att rösta nej i stället för att på ett ärligt sätt säga något
i stil med ”det politiska läget är inte lämpligt just nu och vi är inte beredda
för ett erkännande”. Sedan dess har flera motioner lämnats in, från politiker
som tillhör olika partier, som förespråkar riksdagens erkännande men utan
resultat, inte förrän mars 2010 då socialdemokraterna med hjälp av
miljöpartiet och vänsterpartiet bestämde sig och röstade för ett erkännande.
Det avgörande vid den här omröstningen var dock att några
riksdagsledamöter från högeralliansen gick emot alliansens linje och röstade
för ett erkännande (Anneli Enochsson KD, Gulan Avci FP, Agneta Berliner
FP ovh Göran Thingwall M). Därmed blev Sverige det första landet som
formellt erkänner Seyfo på statlig nivå.
Försök att få resa ett monument till minne av folkmordets offer har pågått i
olika länder sedan några år tillbaka och faktiskt har man lyckats med det
först i Frankrike och sedan Australien. I Botkyrka har vårt folk alltid följt
diskussionerna kring Seyfo på nära håll och aktivt deltagit i alla aktiviteter
som har till syfte att föra fram frågan, t ex föreläsningar, underskrifter,
demonstrationer osv. Här i Sverige var våra organisationer i Södertälje först
med att ansöka om att få resa ett monument. I början verkade allt gå bra.
Våra organisationer och kyrkor hade uppnått en överenskommelse om
texten och kommunen hade gett sitt samtycke. Men så överklagades
kommunens beslut av någon företrädare för pensionärspartiet i Södertälje
och länsrättens dom var att ”kommunen inte får syssla med utrikespolitiska
frågor”. Kommunen har i sin tur överklagat länsrättens beslut och sedan år
2006 väntar man på en dom från hovrätten.
Frågan väcks även i Botkyrka
I Botkyrka var man både inspirerat och eggat av vad som hände på andra håll
kring monumentfrågan. I samband med riksdagsvalet väcktes frågan under
ett valinformationsmöte i Assyriska Kulturföreningen i Norsborg den 27
augusti 2006. Representanter från samtliga sju partier, som då
representerades i fullmäktige, var närvarande och så gott som samtliga
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uttalade sig positiva till ett monument i Botkyrka. Men snart skulle vi märka
att det var lättare sagt än gjort. Först i mitten av 2007 kom man igång med att
på allvar diskutera förutsättningarna. I första etappen gick diskussionerna
mellan de tre i Botkyrka verksamma assyriska föreningarna (Assur
Föreningen, Assyriska Kulturföreningen och Assyrien Kulturcenter i
botkyrka) och representanter för socialdemokraterna, som tillika var
representanter för kommunledningen. Efter ca två års diskussioner hade man
hunnit beta av en rad viktiga frågor; förslag på tänkbara platser,
finansieringsfrågan, skötseln, storleken på monumentet etc. Nu gällde det att
även förankra frågan hos alla andra vårt folks organisationer och kyrkor och
på så sätt även involvera dem i processen. Totalt skulle vi bli tio
organisationer; fem föreningar och fem kyrkor.
Det stora mötet den 12 mars 2009 blev startskottet för nya diskussioner, den
här gången internt. Många gånger kändes det hopplöst och många var det
som kände olust att fortsätta diskussionerna. Men så fanns det de som
verkligen trodde på att vi kan, och måste kunna, samarbeta trots
meningsskiljaktigheterna i t ex benämningsfrågan. Efter 9 månaders
mödosamma ansträngningar så kunde vi äntligen träffa en överenskommelse
om hur texten på monumentet ska utformas. Men den viktigaste
överenskommelsen gällde i vilken ordning de olika benämningarna skulle
stå; syrianer/araméer/assyrier/kaldéer. Vid det här laget hade man även
skrivit på en principöverenskommelse om en så kallad Sefokommitté i
vilken ingår en ordinarie representant respektive en ersättare för varje i
samarbetet deltagande organisation/kyrka. I Seyfokommittén ingår följande
organisationer/kyrkor:
Arameiska Syrianska KIF i Botkyrka, Assur föreningen i Botkyrka, Assyrien
Kulturcenter i Botkyrka, Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka, Suryoyo
föreningen i Tumba, S:t Georgis syrisk ortodoxa kyrkan i Hallunda, S:t
Maria syrisk ortodoxa kyrkan i Tumba, S:t Petrus & Paulus syrianska
ortodoxa kyrkan i Hallunda, Österns Assyriska kyrkan i Botkyrka
Banden stärks bland våra organisationer/kyrkor
Sedan dess har arbetet inom kommittén fortsatt på ett mycket
tillfredsställande sätt med ömsesidig respekt och samförstånd. Vi har lyckats
med det som flertalet av vårt folk inte trodde var möjligt, nämligen att
organisationer med olika benämningar (assyriska, syrianska, arameiska och
kaldeiska) kan samarbeta i samförstånd för det gemensamma målet, som i
det här fallet är ett Seyfomonument i Botkyrka. Förvisso har vi ännu inte
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uppnått målet, men oavsett hur det blir med den frågan har våra
organisationer och kyrkor i Botkyrka all anledning att vara stolta över det
här föredömliga samarbetet.
Till skillnad från alla andra ställen både i Sverige och i andra länder, har vi
lyckats ta bort begreppen ”vi” och ”de”. I stället har endast begreppet ”vi”
varit gällande i Seyfokommitténs arbete såtillvida att det har många gånger
förts på tal om att tiden är mogen för att vi ska utvidga samarbetet till att
även omfatta andra frågor som är gemensamma för och berör hela vårt folk.
Harmonin i våra interna diskussioner var så pass påtaglig att enigheten kring
besluten även återspeglades då vi i överläggningar med företrädare för
kommunen uppträdde alltid som ett enda lag. Vi hoppas att detta ska smitta
av sig så att det även bildas liknande samarbetskommittéer på andra orter.
Sakfrågan kan variera från fall till fall men det viktiga är att alla
organisationer visar ömsesidig respekt för varandra och att den ene inte
inskränker på den andres integritet.
Frågan om Seyfomonument i Botkyrka är i skrivande stund vilande då
kommunledningen har meddelat att man vill avvakta regeringens framtida
hållning i förhållande till riksdagens beslut om erkännandet av folkmordet
den 11 mars 2010. Det är tänkt att tiden efter mars 2011 ska vara som en
fingervisning för år vilket håll frågan kommer att dras. Man menar att
regeringen inte kan fortsätta vara likgiltig för riksdagsbeslutet utan att det
händer något.
Norsborg den 3 februari 2011
För Seyfokommittén i Botkyrka
Fehmi Barkarmo, Ordförande

Seyfomonument frågan aktualiseras på nytt av
assyriska organisationer
Under hösten 2013 tillkallades assyriska föreningar i Botkyrka till ett möte
av Seyfocenter i Sverige för att aktualisera Seyfomonument frågan på nytt
eftersom det är valår nästa år då vi har bättre förutsättningar att få igenom
beslutet att resa monument till minnet av Seyfooffren (folkmordet på
assyrier) under ottomanska riket 1915.
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En kommitté bestående av de fyra assyriska föreningar och Seyfocenter
bildades. Kort därefter även de tre assyriska riksorganisationer beslutade att
stå bakom förslaget.
Efter flera möten beslutades att skicka ett medborgarförslag till kommunen
där man föreslår att kommunfullmäktiga beviljar en plats i Norra Botkyrka

för att resa monumentet. Under tiden började kommittén med att lobba hos
politiska partierna i Borkyrka för att påverka kommunens beslut som ska
fattas av kommunalfullmäktiga mötet den 30 januari 2014.
För att påverka ledamöterna i kommunalfullmäktige, beslutade kommittén
att även anordna en demonstration samma dag som beslutet skulle fattas,
d.v.s. den 30 januari 2014.
Demonstrationen den 30 januari hade lyckats. Ca.300 personar var där och
demonstrerade.
Härnedan publiceras kommunens beslut samt några skrivelser från olika
tidningar som skrev om demonstration och beslutet.
Hur det hela slutar kommer vi att följa upp och publicera resultatet på
kommande verksamhetsrapport 2014.

Kommunens beslut
§ 18 Svar på medborgarförslag - Uppför ett monument i Norsborg/
Hallunda för att hedra folkmordets offer (KS/2013:502)
Beslut
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Medborgarförslaget är besvarat.
Reservationer
Bayram Uludag (MP), Deniz Bulduk (MP) och samtliga ledamöter för (SD
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden).
Ärendet
Kommunstyrelsen har 2014-01-07 § 14 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-09-26 § 128 ett
medborgarförslag – Uppför ett monument i Norsborg/Hallunda för att hedra
folkmordets offer. Förslagsställaren föreslår att det ska uppföras ett
Seyfomonument i Botkyrka kommun för att hedra folkmordets offer och att
en lämplig plats i Norsborg eller Hallunda utses för ändamålet. Alternativt
föreslåsatt kommunen ska hänvisa mark på vilken ett monument kan
uppföras.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget
2013-10-18.
Motivering
II medborgarförslaget föreslås att Botkyrka kommun ska uppföra ett
minnesmonument för att hedra offren under ”Seyfo”, dvs. de systematiska
förföljelser och mord som drabbade kristna folkgrupper i det forna
Osmanska riket under första världskriget. Alternativt föreslås att kommunen
ska hänvisa mark på vilken ett monument kan uppföras.
En majoritet i Sveriges Riksdag, bestående av Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet
och Miljöpartiet samt ytterligare några ledamöter begärde 2010-03-11 att
regeringen skulle erkänna morden på kristna befolkningsgrupper i det forna
Osmanska riket – Seyfo – som ett folkmord.
Regeringen har ännu inte verkställt beslutet och det försvårar den
kommunala hanteringen av medborgarförslaget.
Botkyrka kommuns juridiska bedömning är att ett uppförande av ett
minnesmonument vore att agera utanför den kommunala kompetensen.
Däremot
finns det inget hinder för att organisationer och privatpersoner själva tar
initiativ för att på egen bekostnad upprätta ett minnesmärke för att hedra
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Seyfos offer. Om sådant intresse finns kommer Botkyrka kommun att
hantera det på ett positivt sätt utifrån kommunens regelverk.
Botkyrka är Sveriges mest internationella kommun. Mer än hälften av
befolkningen har utländsk bakgrund. I vår kommun finns cirka 160
nationaliteter och här talas mer än 100 språk. Det innebär stora möjligheter
och vi har utvecklat en interkulturell strategi som syftar till att vi med
respekt för varandra vill och kan leva tillsammans. Strategin innebär också
att vi eftersträvar respekt för olikheter och att vi ger respektfullt utrymme för
olika uttryckssätt.
Yrkanden
Katarina Berggren (S), Jimmy Baker (M), Lars Johansson (FP), Anders
Thorén (TUP), Dan Gahnström (MP), Mats Einarsson (V), Stefan Dayne
(KD), avger ett gemensamt ändringsyrkande att medborgarförslaget ska
anses besvarat men med omformulerad motivtext i jämförelse med
kommunstyrelsens förslag till beslut, bilaga. Aram El Khoury (KD) och
Mattias Gökinan (S) yrkar bifall till ändringsyrkandet. Ulla-B. Ludvigsson
(BP) yrkar bifall till ändringsyrkandet, bilaga.
Bayram Uludag (MP), Deniz Bulduk (MP) och Robert Stenkvist (SD) yrkar
avslag på ändringsyrkandet innebärande att medborgarförslaget ska avslås.
Propositionsordning
Det föreligger således tre förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsens förslag 2. Ändringsyrkande 3. Avslagsyrkande
Kommunfullmäktiges ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag
och ändringsyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ändringsyrkandet ska utgöra huvudförslag.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot avslagsyrkandet och finner
att kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet.
Votering
Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer
följande
voteringsproposition: Den som önskar besluta i enlighet med
ändringsyrkandet röstar ja. Den som vill avslå detsamma röstar nej.
Voteringen utfaller med 54 jaröster, 5 nejröster, 1 avstår och en plats är
vakant,
bilaga.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med ändringsyrkandet.
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Kommunfullmäktige
Ärende 18: Svar på medborgarförslag – uppför ett monument i
Norsborg/Hallunda för att hedra folkmordets offer.
Vi lämnar ett gemensamt svar gällande medborgarförslaget.
Svar på medborgarförslag - Uppför ett monument i Norsborg/Hallunda
för att hedra folkmordets offer (KS/2013:502)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Medborgarförslaget är
besvarat.
Ärendet
Kommunfullmäktige mottog vid sitt sammanträde 2013-09-26 § 128 ett
medborgarförslag – Uppför ett monument i Norsborg/Hallunda för att hedra
folkmordets offer.
Förslagsställaren föreslår att det ska uppföras ett Seyfomonument i
Botkyrka kommun för att hedra folkmordets offer och att en lämplig plats i
Norsborg eller Hallunda utses för ändamålet. Alternativt föreslås att
kommunen ska hänvisa mark på vilken ett monument kan uppföras.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget
2013-10-18.
Motivering
I medborgarförslaget föreslås att Botkyrka kommun ska uppföra ett
minnesmonument för att hedra offren under ”Seyfo”, dvs. de systematiska
förföljelser och mord som drabbade kristna folkgrupper i det forna
Osmanska riket under första världskriget. Alternativt föreslås att kommunen
ska hänvisa mark på vilken ett monument kan uppföras. En majoritet i
Sveriges Riksdag, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet samt ytterligare några ledamöter
begärde 2010-03-11 att regeringen skulle erkänna morden på kristna
befolkningsgrupper i det forna Osmanska riket – Seyfo – som ett folkmord.
Regeringen har ännu inte verkställt beslutet och det försvårar den
kommunala hanteringen av medborgarförslaget.
Botkyrka kommuns juridiska bedömning är att ett uppförande av ett
minnesmonument vore att agera utanför den kommunala kompetensen.
Däremot finns det inget hinder för att organisationer och privatpersoner
själva tar initiativ för att på egen bekostnad upprätta ett minnesmärke för att
hedra Seyfos offer. Om sådant intresse finns kommer Botkyrka kommun att
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hantera det på ett positivt sätt utifrån kommunens regelverk. Botkyrka är
Sveriges mest internationella kommun. Mer än hälften av befolkningen har
utländsk bakgrund. I vår kommun finns cirka
160 nationaliteter och här talas mer än 100 språk. Det innebär stora
möjligheter och vi har utvecklat en interkulturell strategi som syftar till att vi
med respekt för varandra vill och kan leva tillsammans. Strategin innebär
också att vi eftersträvar respekt för olikheter och att vi ger respektfullt
utrymme för olika uttryckssätt.
Katarina Berggren
Jimmy Baker
Anders Thorén
Dan Gahnström
Mats Einarsson
Lars Johansson
Stefan Dayné

Gruppledare (s)
Gruppledare (m)
Gruppledare (tup)
Gruppledare (mp)
Gruppledare (v)
Gruppledare (fp)
Gruppledare (kd)

Yrkande
2014-01-30
§Svar på medborgarförslag – Uppförande av monument i
Norsborg/Hallunda för att hedra folkmordets offer. (KS/2013:502)
Vi Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut i rubricerat ärende.
Vi ställer oss även bakom den gemensamma skrivelse, 2014-01-30, som
undertecknats av 7 partier i kommunstyrelsen.
Ulla-B. Ludvigsson Lena Karlsson, Nils Junker Sandra Foltas
2014-01-30 20:23:16
Voteringsresultat
Ärende: 18. Svar på medborgarförslag - Uppför ett monument i
Norsborg/Hallunda för att hedra folkmordets offer

Ja: 54 Nej: 5 Avstår: 1
Totalt antal röstande: 60
Potentiellt antal röstande: 60, Vakanta:1
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Mediebevakning av demonstration och
kommunens beslut
Halvseger för assyrier
i Botkyrka
www.hujada.com 2014-01-31
Under gårdagens fullmäktigemöte
i Botkyrka kommun blev beslutet
inte riktigt vad assyrierna
önskade, men många av de som
deltog i manifestationen uttryckte
ändå glädje över steget som togs.
Cirka 300 assyrier deltog i en manifestation utanför Folkets hus i Hallunda
igår inför behandlingen av medborgarförslaget om att uppföra ett
minnesmonument för offren av Seyfo. En grupp turkiska motdemonstrater
samlades en bit bort för att protestera mot förslaget.
Inför behandlingen av ärendet hade samtliga partier förutom SD kommit
med förslaget att avslå ansökan och istället öppna upp för att assyrier får
själva bekosta och uppföra ett monument på en plats som kommunen
anvisar. Förslaget vann omröstningen i fullmäktige. Endast en av
ledamöterna röstade ja för det ursprungliga förslaget att kommunen ska
uppföra monumentet.
- Jag vill klargöra att ingen av ledamöterna här ikväll har röstat för det
ursprungliga förslaget och det tycker jag är riktigt fegt, sa Isak Betsimon
från Miljöpartiet under debatten i fullmäktige.
Flera andra politiker med syriansk bakgrund var uppe och debatterade och
talade vackert om folkmordet men ingen av de röstade för det ursprungliga
förslaget. Bland dessa kan nämnas Mattias Gökinan, Yusef Aydin, Arzu
Alan, Aram Al Khoury och Gabriel Malke.
Fehmi Barkarmo från Seyfocenter som skickade in medborgarförslaget
informerade fullmäktige att assyrierna i kommunen kommer att lämna in ett
nytt förslag enligt det nya beslutet.
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- Vi vet inte i dagsläget om marken som monumentet ska placeras på
kommer att vara ägd av kommunen. Vår utgångspunkt är att det ska vara
kommunalt ägd mark, sa Barkarmo till hujada.com efter beslutet.
Manifestationen anordnades av assyriska organisationen Seyfocenter med
stöd och deltagande av Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, Assurföreningen i
Fittja, Assyriska kulturföreningen i Botkyrka, Inanna Familjeföreningen,
Assyriska Ungdomsförbundet, Assyriska Kvinnoförbundet och Assyriska
Riksförbundet

Assyrians, Turks Demonstrated in Sweden As
Council Voted on Genocide Monument
www.aina.com 2014-01-31
Botkyrka municipal council
meeting.Stockholm (AINA) -Assyrians and Turks held
demonstrations outside the
municipal
building
of
Botkyrka, a small town
approximately
20
KM
southwest of Stockholm, as the
municipal
council
met
yesterday to consider the proposal made by Assyrian groups to erect a
genocide monument. According to the Swedish Assyrian online magazine
Hujada, the council rejected the bid to fund the monument but offered to
provide land for the monument if it would be funded privately.
The proposal was submitted to the council by the Assyrian Genocide
Research Center.
Fehmi Barkarmo, who submitted the proposal, informed the council the
Assyrians in the municipality would submit a new proposal under the new
decision. "Our starting point is that it should be municipally owned land,"
Barkarmo told Hujada.
The proposed monument would honor the victims of the Turkish Genocide
of Assyrians in World War One, between 1915 and 1918, which claimed the
lives of 750,000 Assyrians (75%), as well as 500,000 Pontic Greeks and 1.5
million Armenians.
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The Assyrian demonstration was organized by the Assyrian Genocide
Research Center with the support and participation of Assyria Cultural
Centre in Botkyrkavagen, Assur Society in Fittja, Assyrian Cultural
Association of Botkyrkavagen, Inanna Family Association, Assyrian Youth
Federation, the Assyrian Women's League and the Assyrian Federation.

"Den 30 januari skrev assyrierna historia!"
Fehmi Barkarmo

www.hujada.com, 2014-02-03
Demonstrationen för ett
minnesmonument
i
Botkyrka visade på
styrka och vilja. Det
öppnade dörren för att
ett minnesmonument får
resas och det gäller att
förverkliga
planerna,
skriver initiativtagaren
Fehmi Barkarmo i denna
insändare.
Torsdagen
den
30
januari
behandlade
Demonstrationen för ett minnesmonument.
kommunfullmäktige
i
Foto: Morris Esa
Botkyrka
medborgarförslaget som undertecknad hade lämnat till Botkyrka kommun
för att kommunen skulle uppföra ett Seyfomonument till minne av offren
under folkmordet Seyfo 1915 i det Ottomanska riket.
Beslutet som togs efter en lång debatt med inslag av varierande åsikter i
frågan blev att frågan är "besvarad". I korthet betyder det att
kommunledningen varken säger ja eller nej. Man säger i och för sig klart
ifrån att kommunen skulle själv resa ett minnesmärke men samtidigt lämnar
man dörren öppen för an ansökan från privatpersoner och/eller föreningar
om att på egen bekostnad uppföra ett sådant monument. I beslutet sägs det
bl. a. följande:
Att regeringen inte erkänt folkmordet, trots riksdagens beslut försvårar den
kommunala hanteringen av medborgarförslaget avsevärt. Botkyrka
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kommuns juridiska bedömning är att ett uppförande av ett minnesmonument
vore att agera utanför den kommunala kompetensen. Däremot finns det
inget hinder för att organisationer och privatpersoner själva tar initiativ för
att på egen bekostnad upprätta ett minnesmärke för att hedra Seyfos offer.
Om sådant intresse finns kommer Botkyrka kommun att hantera det på ett
positivt sätt utifrån kommunens regelverk.
Utifrån detta har organisationerna som har varit drivkraften bakom
medborgarförslaget (Seyfo Center i Sverige, Assyriska Kulturföreningen i
Botkyrka, Inanna Familjeföreningen, Assyrien Kulturcenter och Assur
föreningen) att lämna en ansökan om att kommunen ska anvisa oss en plats
där vi på egen bekostnad reser ett minnesmärke. Ett annat viktigt beslut från
dessa organisationer är att vi ska överklaga kommunfullmäktiges beslut till
förvaltningsrätten i syfte att få fram ett juridisk förtydligande i frågan i fall
det faller inom kommunens kompetensområde eller inte om kommunen
skulle själv uppföra ett sådant monument. Ett sådant förtydligande skulle
kunna utgöra ett prejudikat som kan bli vägledande i liknande processer
även på andra orter.
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde pågick en demonstration
utanför Folkets Hus I Hallunda där sammanträdet hölls. Demonstrationen
hade anordnats i syfte att visa på ett folkligt stöd för medborgarförslaget och
därmed sätta tryck på politikerna men också i syfte att visa att kampen om ett
Seyfomonument inte tar slut i och med fullmäktigebeslutet.
I det kalla och blåsiga vädret hade ca 300 personer samlats för att visa sitt
stöd. Bland demonstranter fanns också en del personer med kurdisk och en
del med turkisk bakgrund som hade kommit för att visa sin solidaritet. På
plats fanns också en grupp ungdomar från Zalge Fans och dessa ungdomar
utgjorde den ledande linjen med flaggor och ropet av olika slagord som
muntrade upp demonstranterna. Särskilt glädjande var det att se att där
vajade både assyriska och syrianska flaggor. Vårt folk har än en gång visat
att vi är oskiljaktiga när det gäller. Att sedan var och en arbetar i sin egen
organisation efter sin egen övertygelse får vi väl respektera.
Alla vi som fanns där frös vi utan tvekan men det märktes inte på folk. Det
rådde närmast en fullskalig folkfest som uttryckte sig i en outtröttlig
kampvilja, en kampvilja som präglades av känslan att "det är värd det".
Stämningen blev än mer glädjefylld då demonstrationen utanför var avblåst
efter ca 1,5 timme och folk hade tagit sig in i hallen i Folkets Hus. Där
övergick demonstrationen till vimlet av små diskussioner under den
spänningsfulla väntan på att frågan skulle upp för behandling. Och när det
var dags och undertecknad höll sitt tal hördes en lång stund både applåder,
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visslande och glädjerop på assyriskt vis (helholo) från den stora
publikskaran i den stora hallen utanför möteslokalen.
I sammanhanget ska också nämnas att det i Botkyrka kommuns fullmäktige
sitter ett antal assyrier/syrianer. Flertalet av dessa har under behandlingen av
förslaget yttrat sig i positiva ordalag i fråga om huruvida händelserna 1915
var ett folkmord eller inte samt uttryckte sig positiva till ett Seyfomonument.
Men det var en stor besvikelse att se att alla dessa "assyriska/syrianska"
ledamöter, med undantag av en, röstade med ordförandeförslaget, alltså i
linje med kommunledningens förslag. Den ende fullmäktigeledamoten som
talade tydligt, rak på sak och yrkade på bifall för medborgarförslaget var
Isak Betsimon från Miljöpartiet. Isak till och med kritiserade de
assyriska/syrianska ledamöterna för att ha fört fram sina åsikter med "en
retorik utan innehåll". Här vill jag passa på och å den ansvariga kommitténs
vägnar framföra ett stort TAVDI till Isak som den ende ledamoten som hade
styrka att yrka bifall för medborgarförslaget. Vad som skall sägas om alla
andra ledamöter som röstade med kommunledningen överlåter jag till folket.
Bilden av denna folkfest har etsat sig fast i våra minnen och kommer att
stanna där lång tid framöver. Det är denna bild som också ger mig och alla
mina kamrater som har kämpat med mig styrka och outtömligt hopp om att
vi kommer att lyckas. Jag har aldrig tvivlat på att folkets vilja är det starkaste
vapnet i kampen. Det gäller dock att kunna använda den på rätt sätt och i rätt
tid. Och den 30 januari var en sådan dag då vårt folk visade prov på sin
viljestyrka. Jag tycker helt enkelt att vårt folk skrev historia torsdagen den
30 januari.
Med detta sagt vill jag å den ansvariga kommitténs vägnar för hela processen
med medborgarförslaget och demonstrationen, rikta ett varmt tack till alla
som har deltagit i demonstrationen eller på annat sätt stöttat oss. Tack till
alla som hjälpte oss med allt det praktiska arbetet inom våra fyra assyriska
föreningar i Botkyrka. Tack till Zalge Fans som drev på och skapade en
positiv kampanda under demonstrationen och till sist men inte minst; Stort
tack till vår vän fullmäktigeledamoten Isak Betsimon som har varit med
enda från början och bidragit stort med råd och vägledning. Stor eloge för
Isak som var den ende som yrkade bifall för medborgarförslaget.

85

Politikerna: Vi måste gå vidare
Publicerad 2014-02-07
Ingen sida var riktigt nöjd efter Botkyrkas beslut att säga ja till ett
folkmordsmonument. De turkisk-nationalistiska protesterna utanför
fullmäktigesalen visar att konflikten inte är över. Samtidigt anklagas
kommunen för feghet av assyrier.
Hur ska vi kunna gå vidare och leva tillsammans, utan att historiska
konflikter och illdåd ställer sig i vägen?
Den frågan stod i centrum
när
Botkyrkas
kommunfullmäktige förra
torsdagen skulle besluta
om
det
omstridda
Seyfomonumentet – som
assyriska föreningar vill
resa till minne av
massmorden på kristna
minoriteter i Turkiet för
100 år sedan.
Tre polispiketer var på
plats för att hålla isär
”Demonstranterna har eggats av den turkiska
demonstranterna,
som
ambassaden. Det här är en inblandning i
skrek slagord och svängde
svensk politik”, sa Fehmi Barkarmo, som
med stora flaggor utanför
också poängterar att många turkar är positiva
möteslokalen i Hallunda
till Seyfomonumentet. Foto: Petter Beckman
folkets hus.
Med bilder på nationalsymbolen Kemal Atatürk och paroller som ”Bevisa
folkmordet!” och ”Folkmord är en imperialistisk lögn” visade ett hundratal
demonstranter sin kompromisslösa inställning.
Och just denna idé – att folkmordet aldrig har ägt rum – är det stora
problemet, menade flera politiker inne i fullmäktigesalen.
– Jag tror det främsta hindret för försoning är förnekandet av det som skett.
Men det finns inget kollektivt ansvar och nuvarande generationer pekas inte
ut genom detta ställningstagande, sa Mats Einarsson, gruppledare för
Vänsterpartiet.
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Bayram Uludag (MP) ansåg däremot, på tvärs mot sin partilinje, att det just
är byggandet av monumentet som förstör sammanhållningen:
– I en mångkulturell kommun måste man ta hänsyn till de olika folkgrupper
som finns. Minnesmärket skapar bara polarisering, det ser vi idag. I Wales
blev ett liknande monument vandaliserat före invigningen. Jag vill ha en
framtid för mina barn som inte präglas av hat och motsättningar, sa han.
Men partikollegan Elisabeth Nobouka Nordin (MP) menade att vi alla kan
välja försoning, oavsett vilken grupp vi tillhör.
– Jag fylldes av sorg när jag såg demonstrationerna här utanför. Vi har alla
kommit hit för att bygga en framtid för våra barn. Och det valet kan vi göra,
även om vi låter folk sörja sina döda med ett monument. Jag drömmer om
den dag när vi kan stå under en gemensam Botkyrkaflagga och vara stolta
över det samhälle som vi har byggt tillsammans, sa hon.
Isak Betsimon (MP) uttryckte besvikelse av helt andra skäl:
– Ni säger att ni är positiva till monumentet, men det är bara tomma ord.
Ingen vågar rösta ja till medborgarförslaget. Det är fegt, sa han.
Och Fehmi Barkarmo, som lagt medborgarförslaget om minnesmärket,
varnade fullmäktige:
– Två gånger har ni lyckats dribbla bort oss med juridisk ordlek. Det står två
noll. Låt det inte bli tre noll, när vi nu lämnar in vår ansökan. För då river ni
alla broar och nonchalerar en stor del av kommunens invånare, sa han.
Beslutet om monument
Beslutet blev att kommunen ska hantera en ansökan om ett Seyfomonument
”positivt och utifrån kommunens regelverk”. Däremot tar kommunen inga
egna initiativ för att avsätta mark till ett monument.
Denna linje vann med 54 ja-röster, mot 5 nej. Nej-rösterna kom från
Sverigedemokraterna och från miljöpartisterna Bayram Uludag och Deniz
Bulduk.
Seyfo är namnet på det systematiska fördrivandet och mördandet av
assyrier/syrianer, armenier och andra kristna grupper i det Osmanska riket
under första världskriget.
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Ungdomssektionens
verksamhet 2013
Den 21 februari 2013 hade ungdomssektionen årsmöte för att bl.a. välja en
ny styrelse. Tobil Poli och Kinora Poli blev valda till ordförande
tillsammans och resten av den nya styrelsen skulle bestå av Liljana Poli,
Arido Kerimo, Akadia Hawsho, Ilona Dag, Natalie Poli, Athrin Kerimo,
Diala Hawsho och Sara Dag.
Nya styrelsen
Efter konstiturenade mötet fördelades posterna enligt följande:
Kinora & Tobil Poli
Akadia Hawsho
Diala Salci
Ilona Dag
Andra ledamöter:

delar på ordförandeskapet
sekreterare
v. sekreterare
Facebook ansvarig
Arido Kerimo, Liljana Poli, Natalie Poli, Athrin
Kerimo, Josef Chabo, Arim Salci

* styrelsen har under verksamhetsåret 2013 genomfört 10 protokollförda
sammanträden.
Styrelsens vision
Samtliga i den nya styrelsen såg fram emot ett år där vi skulle göra allt för att
engagera våra ungdomar genom olika aktiviteter. Ungdomsstyrelsen
tillsammans upprättade en verksamhetsplan då huvudplanen var att ha
aktiviteter med ungdomssektioner från andra assyriska föreningar. Detta
skulle hjälpa ungdomssektionen att dels locka ungdomarna till föreningen
men även att ungdomarna lär känna andra ungdomar i andra assyriska
föreningar.

Genomförda aktiviteter under 2013
Föreläsningsserie med ABF Botkyrka
Under hösten/vintern 2012-2013 så har AKC:s ungdomsstyrelse
tillsammans med ABF Botkyrka arrangerat en föreläsningsserie för
ungdomar i Botkyrka området. I föreläsningsserien så bestämde vi att fem
föreläsningar skulle arrangeras och dessa skulle ha olika ämnen. Syftet med
dessa föreläsningar var att stärka våra band med ABF och för att nå ut till
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ALLA ungdomar i området. Vidare var även syftet att knyta kontakter med
ungdomarna i området och kunna göra detta under intressanta kvällar med
föreläsningar/seminarier som innehåller aktuella och spännande ämnen.
Målet med dessa föreläsningar/seminarier var att ta upp ämnen som har en
stark prägel bland ungdomar och som de finner intressant. Ämnena var i
lärandeform och de hade i mål att utveckla ungdomars fantasi.
Ungdomsstyrelsen kan nu i efterhand säga att föreläsningsserien var ett stort
projekt att genomföra men att vi gjorde det med stolthet. Slutsatsen av denna
föreläsningsserie är att vi lyckats föra samman kreativt tänkande bland de
ungdomar som var närvarande och att vi fått bekräftat för oss att vi är
kapabla till större projekt. Ett stort tack till våra samarbetspartners ABF,
AKC:s huvudstyrelse och personal, alla föreläsare, ungdomsstyrelsen,
Gabriel Baryawno för all den tid han la ner på affischerna och slutligen alla
ungdomar som närvarade på föreläsningarna.
Information om föreläsningar 1 och 2 har redan publicerats på
verksamhetsrapporten 2012. Nedan publiceras de resterande 3 föreläsningar.
11 januari 2013

Föreläsning 3:
Kost och hälsa
Den tredje föreläsningen i
föreläsningsserien
hölls
av
Cecilia Skeppar. Cecilia är idag
resursmäklare på Södertälje
kommun
inom
ett
arbetsmarknadsprojekt men har
tidigare arbetat som jobbcoach på
Uniflex. Men hennes erfarenhet
inom kost och hälsa kommer från
den tid då hon bodde i USA och
arbetade som personlig tränare.
Hon har även ett personligt
intresse för träning och kost.
Cecilias föreläsning utgick från
vad och hur vi äter samt hur detta
påverkar oss. Vidare så pratade
hon om att man ska träna utifrån vem man är, vad man tycker är kul och har
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tid med. Hon tog även upp vilka framgångsnycklarna är för en lyckad
träning. Vi diskuterade alla de
bantningsmetoder som finns och
vad de egentligen gör med
kroppen.
Slutligen
så
diskuterade vi även olika
preparats påverkan och vad man
bör hålla sig borta ifrån kontra
bör äta mer utav. En väldigt
intressant
och
givande
föreläsning tyckte vi då
matkulturen i Sverige har
förändrats och man tappat bort
sig
i
alla
de
olika
Ett stort tack till Cecilia!
bantningsmetoderna
och
direktiv från hälsovärlden.
3 februari 2013

Föreläsning 4:
Politik och Lobbying Hur fungerar det?
Leif Öbrink var den som höll i den
fjärde föreläsningen och temat för
denna var politik och lobbying. Leif
har ett personligt intresse och arbetat
länge med dessa frågor, speciellt vad
gäller Dawit Isaak. Dawit Issak är en
journalist från Eritrea som fängslades
av den eritreanska regeringen för sitt
arbete med ett antal politiker och
deras kritik gentemot den sittande
regeringen. Dawit var en av tio av den
fria pressens ledande journalister som
grepps. Kritiken som riktades mot
regeringen grundade sig på gränskriget och gav upphov till en intensiv
politisk debatt, där en utbrytargrupp ur regeringens toppskikt bland annat
krävde demokratiska reformer. När dessa inte fick gehör för sina önskemål
la de ut kritik på internet och det är här som Dawit Isaak kommer in i bilden.
Idag så sitter Dawit fängslad och har ännu inte anklagats eller fått en rättvis
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rättegång. Leifs arbete utgår från detta och hur han använder sig utav
politiskt påtryckningsarbete (lobbying) för att tillgodose Dawit Isaak sina
rättigheter.
En otroligt intressant och spännande föreläsning då Leif berättade om hur
orättvisa kan se ut och hur en enskild individ kan påverka med hjälp av
lobbying. Vi i ungdomsstyrelsen fick energi av denna föreläsning och ser
den glöd som finns i Leif i sitt arbete med Dawit. Ungdomsstyrelsen och

hela Assyrien Kulturcenter önskar Leif lycka till med sitt fortsatta arbete och
ett stort tack ska han ha för att han ville dela med sig av sina erfarenheter och
arbete.
24 februari 2013

Föreläsning 5:
Jämställdhet
Den sista föreläsningen framfördes
utav Marlen Eskander som idag
arbetar som programutvecklare på
ett
arbetsmarknadsprojekt
i
Södertälje Kommun. Marlen är
utbildad socialantropolog och har
tidigare föreläst i frågor om
jämställdhet och könsroller. I denna
föreläsning valde Marlen att berätta
om
jämställdhet/jämlikhets
begreppen kopplat till FN´s
definition och tillämpningen av den
lokalt i Sverige. Hon förklarade även
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hur genus, könsmaktfördelning och könsroller konstrueras från det vi föds
och vidare i olika stadier hur vi uppfostras i vår ständigt pågående
socialiseringsprocess. I denna
socialiseringsprocess
menade hon att uppväxt,
dagis, lekar, skola, fritids,
tjejigt,
killigt,
manligt,
kvinnligt,
ungdomen,
vuxenlivet, valet av karriären,
kärlekspartner, livsstilen och
drömmar konstrueras. Marlen
menar att i alla dessa olika
roller som vi genomgår i vårt
liv försöker vi finna mening,
meningsdimensionen hittar vi
genom symboler som vi
utrycker
genom
språk,
religion,
drömmar,
värderingar, alltså det som
ligger djupt inrotat i oss omedvetet och ger mening och riktning för vårt liv.
Kortfattat sagt så pratade
Marlen
om
meningsdimensionen
som
skapar våra föreställningar om
vad som är manligt, kvinnligt
och vad vi får eller inte får
göra. Som åhörare för denna
föreläsning kände vi av den
otroliga energi som Marlen
utstrålar när hon pratar om
dessa frågor. Hon lyckades
fånga vårt intresse och satte
igång en tankeprocess hos oss
alla. Som ungdomsstyrelse
tycker vi att det borde finnas
fler assyriska kvinnor som
belyser dessa frågor, därför så
ska Marlen ha eloge för sitt mod
att prata om dessa frågor. Tack!

Natalie Kerimo (t.v.) tackar Marlen för
den givande föreläsningen.
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Chillkväll
Väldigt lyckad kväll i
AKC den 19 april,
aktiviteten började kl.
20.00
och
många
ungdomar över 15 år kom
till föreningen för att
umgås. Aktiviteten var
väl genomförd med lekar,
mat och dryck. Det var en
bra första aktivitet och ett
startskott för den nya
ungdomsstyrelsen där ca
40 personer närvarade.
Bland
annat
bjöd
ungdomsstyrelsen
på
läsk, chips, popcorn,
godis,
toast
och
kladdkaka
samt
underhållning.
Under chillkvällen fanns
Playstation,
pingis,

Monopol samt andra sällskapsspel tillgängliga.
Det var en mysig atmosfär då vi dekorerade föreningen med bland annat
levande ljus och hade loungemusik i bakgrunden.
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Ishtar Cup
Baketturnering den 20 april i Järfälla. Ungdomssektionen ställde upp med
ett lag på sju personer och lyckades vinna en av fyra matcher. Turneringen
uppskattades av både spelarna och övriga närvarande. En klar fördel var att
man fick träffa assyriska ungdomar från hela vårt avlånga land. Laget
samlades och blev upplockade klockan tolv av den gemensamma bussen
som körde alla till sporthallen där turneringen ägde rum. Det bjöds på

AKC lag som också deltog i Ishtar Cupen vann Fairplay riset
frukost och lunch. När finalen var slut var det dags att byta och åka mot
lokalen där festen ägde rum. Sångaren var Fadi Komo som var väldigt
duktig, det kom även dahola o zurnaje. Sedan var det dags för pris utdelning
och vårt lag från AKC vann Fair Play-priset, det var superkul att få ta hem
det priset.

Ishtar Cup 2013 - ur tigerperspektiv
Det var den 20 april 2013 det hände! Assyriska ungdomar från runt om
i riket samlades i Järfälla för en dag full av basket, fest och gemenskap.
Vi snackar Ishtar Cup 2013. Här får du en inblick i hur dagen flöt på!
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Vid ankomsten till den grandiosa
sporthallen i Jakobsberg möttes spelarna
upp av lokalföreningens medlemmar.
Därefter var det snabba bollar. In i
omklädningsrummen och byta om. Ut på
planerna och värma upp. Gemensam
frukost och regelgenomgång av två
proffsiga domare. Uppställning vid
flaggan och obligatorisk nationalsång. Game time!
Lag efter lag tågade ner från den gemensamma läktaren och ut på
basketplanen för att göra upp i gruppspelet. Här hade vi kämparglöd så det
rykte om det och ivrigt påhejande lagkamrater. Ambitionsnivå varierade. En
och annan tog detta hårdare än ett VM i fotboll, något lag hade rekryterat en
coach men de allra flesta var mer där för skojs skull. Överlag var det väldigt
fint spel i fair play-anda. Där kroppen och tekniken inte alltid räckte till tog
viljan över. Nina Baresso tog med sig ett berg av starquality till turneringen.
Hon och lagkamrat Maria drog fram som två eleganta orkaner på planen,
dribblade av både killar och tjejer och satte poäng efter poäng. Det är riktig
girl power!
Skulle någon mot förmodan ens dra på sig en mindre skada fanns naprapat
på plats för omedelbar behandling. Dessutom höll domarna hög klass
turneringen igenom. Mjukt och professionellt men rättvist dömande var
ledorden. Det blev inte sämre av att ingen mindre än Lahdo Sharro,
huvuddomaren i TV4:s Gladiatorerna, axlade domarmanteln i slutspelet!
Sharro inledde med att styra upp en straffkasttävling. Södertäljebon David
rev ner flest applåder genom att sätta en straff baklänges. Jennifers och
Ninibs stabila prickskytte säkrade dem dock till slut var sin pokal i denna
tävlingsgren.
En god gemensam middag senare och vi var framme vid medaljmatcherna.
Hemmalaget ”Assyrian Tigers of Järfälla” kammade hem bronspengen i en
kämpamatch mot ett av Norsborglagen. Sen var det dags. Timmen slagen.
Basketkorgarna finputsade. Rafflande Final! Basketturneringens
gladiatorer, de två dominerande lagen, klev än en gång ut på arenan.
Publiken på läktaren höll andan i halsen. Det var läckra skott och layups,
passningsspel på proffsnivå och lagkänsla. Någon i publiken hördes till och
med viska: ” Här skulle vi haft talangscouter från Harlem Globetrotters i
publiken!”. Zelgelaget ”Hej David!” stod till slut som slutsegrare och
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”Enuma Elish”, mer känt som Nina Baressos lag, tog hem silvermedaljen.
Sedan har vi då mellanakten, det vill säga akten mellan turneringen och den
efterföljande kulturfesten. Här var målet att ta hand om varenda en. Ingen
skulle få känna sig ensam. Sagt och gjort. Vissa hängde med till de lokala
assyriska hemmen, utmärkt för de som ville fixa sig, medan andra hängde
med sällskapet som skulle fylla på energiförrådet inför festen.
Fadi Komo var det som stod för musikunderhållningen på festen och såg
inledningsvis till att bränna av en del orientaliska klassiker för att värma upp
dansgolvet. Vid tolvslaget var det så dags för den klassiska prisutdelningen.
Samtliga pristagare välkomnades upp på scen till publikens jubel! Här
avslöjades också att Hazne och Nineb genom sitt kämpande på planen
kammat hem pris som turneringens två främsta spelare. Jakob rappade och
Aksel slog på trumma till en härlig orientalisk zurna. Därefter hade vi de två
sista storslagna timmarna ihop, för att inte säga att de var magiska. Fadi
Komo slog på stort och inledde med publikfavoriten bagiye som fyllde
dansgolvet. Därefter avverkade han och orkestern de assyriska folkdanserna,
en efter en. Shoshola? Javisst! Khasade? Jajamensan! Gobare? Självklart!
Och många fler, ända in på småtimmarna!
Dagen som helhet bjöd på många härliga minnen. Bara för att nämna några,
vem minns inte spelaren som insisterade på att få pris som turneringens
bästa filmare, det spontana dubbla födelsedagsfirandet under festen eller
supportrarnas friendly invasion av scenen när guldlaget skulle ta emot sina
medaljer. Det viktigaste är dock alla vänskapsband som knutits och
förstärkts. Även om det är naturligt att kora segrare i en basketturnering så
ska detta sägas: Det här var en dag utan förlorare, bara ännu fler vinnare!
Taudi assyriska föreningarna i Västerås, Örebro, Helsingborg, Norsborg,
Hallunda, Järfälla, Linköping, Södertälje och Zelge för så många och härliga
assyriska ungdomar!
Stort tack AUF och Järfällaföreningen för en superbra och viktig aktivitet!
Danke schön Rabi och Issa för insatser utöver det vanliga!
Shukran alla frivilliga som bidrog från morgon till natt!
Graze Oshee för strålande god sportdryck!
Thanks Evan för grym naprapatservice!
Och tihe umtho othureyto! Tihe! Tihe! Tihe!
Publicerad i auf.nu 2013-06-11
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Assyrisk Gemenskap hos AKC
Fredagen den 16:e augusti genomförde Assyriska Föreningen i Järfälla (i
samarbete med AUDS) aktiviteter i AKCs lokaler i samband med avslut av

Enkido sommarläger under tema: Assyrisk Gemenskap. Kvällen innehöll
olika kulturinslag, bl.a. levande musik, dans, matservering m.m.
Information av Besim Aydin om ”Kashto u Tahlo” bok och CD. Det var
många AKC medlemmar som var närvarande, så väl barn som vuxna. Över
100 personer var närvarande.

Strandaktivitet med AUDS
13:00 i Slagsta badet söndagen den 25 augusti arrangerade AUDS en dag på
stranden för alla assyriska ungdomar i Stockholm. Det gick bra och det var
ca 30 närvarande varav ca 10 ifrån AKC. Det grillades, vissa paddlade och
resten minglade.

Laserdome
Fredag den 27 september anordnande ungdomsstyrelsen en Laserdome
aktivitet för unga från elva år och uppåt. Liljana Poli var ansvarig för
aktiviteten. Föreningen stod för mer än hälften av kostnaderna. Vi alla
samlades i föreningen klockan 17:00 för att sedan åka till Stockholm och
spela Laserdome. Det var cirka 15 barn som spelade och några var åskådare.
Väl framme fick barnen spela tre ronder Laserdome och hela dagen
avslutades med McDonalds.
Barnen uppskattade aktiviteten väldigt mycket och ville gärna ha liknande
aktiviteter i framtiden. De tyckte det var roligt då det kändes som att man
själv var med i ett spel där man försökte skjuta sina motspelare med laser.
Det var väldigt svettigt och jobbigt men värt mödan.
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Halloweenfest
Ungdomsstyrelsen arrangerade en fest för ungdomar i AKC s lokaler i
samarbete med Assyriska föreningen i Norsborg och Assyriska föreningen i
Södertälje.
Det
lockade
många
ungdomar.
Festen
hölls den 1 november
20.00 för ungdomar
äldre än 18 år. Akadia
Hawsho och Ilona
Dag var ansvariga för
festen men självklart
engagerade sig hela
styrelsen och hjälptes

åt med förberedelserna. Vi beslutade att ta betalt för entrén, 80: -, mat och
dryck fanns till försäljning. Det fanns även vuxna på plats. Vi
marknadsförde oss via sociala medier men fick även hjälp av andra assyriska
organisationer och ungdomssektioner vilket vi är tacksamma för, det var ca
80 ungdomar närvarande som dansade loss hela kvällen. Vi var nöjda med
den genomförda aktiviteten! Dj:n var duktig!
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Fotbollsmatcher
Under året har AKC visat en hel del fotbollsmatcher ifrån slutspelet I
Champions League. Det hela avslutades med finale mellan Bayern Munchen
och Borussia Dortmund som de förstnämnda vann efter att ha avgjort i
slutminutrarna. Det var manga som närvarade den kvällen för att se
finalmatchen tillsammans. Ungdomsstyrelsen tillsammans med personalen
hade även förberett mat, dryck och snacks för alla som kom. En bra
avslutning på fotbollssäsongen!
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Barnverksamhet 2013

Detta är tredje året i rad som vi genomför barnverksamheten. Verksamheten
startade 2010 och har sedan dess vuxit och utvecklats till en av föreningens
mest välbesökta aktivitet.
Målet med denna aktivitet är främst att locka barn och deras föräldrar in i
föreningslivet,
genom att genomföra
aktiviteter anpassade
för barn i åldrarna
0-12 år. Ledorden är
leka,
lära
och
utvecklas
i
en
respektfull miljö där
alla oavsett ålder,
kön,
livsstil,
nationalitet är lika
välkomna. Ämnen
som vi berört under
senaste
årets
aktiviteter är den assyriska kulturen, språk, musik, dans, matlagning,
respekt, hållbar utveckling, med mera.
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Antalet barnmedlemmar har ökat sedan starten, både av att det är en
lockande aktivitet men också på grund av att naturen har sin gång. Vi är
otroligt stolta och
glada över de små
liven och framförallt
över er föräldrar
som ser till att
barnen får komma in
föreningslivet i ett
så tidigt skede. Utan
föräldrarnas tid och
engagemang skulle
inte
denna
verksamhet se ut som den
gör idag. Stort tack till alla
barnen,
föräldrarna,
personalen, gäster och
övriga eldsjälar!
Nedan kan ni se en
överblick över vilka
aktiviteter vi haft under
2013.

Dita Kleman, ansvarig för barnverksamhet
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Genomförda Barnaktiviteter i siffror
Tema

Datum

Vårtermin
Olika lekar, planering
Folklordans, tårttävl.
Trolldekbakning
Bad & Vattenlek
Pizzabakning
Tandhygiensit, pyssel
Påskyssel
Påskfest, äggmålning
Barndisco

2013-01-18
2013-02-01
2013-02-15
2013-03-01
2013-03-15
2013-04-05
2013-04-19
2013-05-01
2013-05-17

17
29
28
12
36
28
29
35
32

13
20
25
9
29
23
29
34
26

Avsluttning, grillparty 2013-06-06

60

40

Hösttermin
Nystart, planering
Teaterföreställning
Tårttävling
Info om klimatföränd

2013-08-09
2013-08-23
2013-09-06
2013-09-20

5
24
26
37

10
18
28
26

Trolldeg
Assyrisk dans, musik
Halloweenfest
Avslutningsfest

2013-10-11
2013-10-18
2013-11-08
2013-11-29

30
15
36
58

20
15
27
45

537

437

Total antal

närv. vuxna
barn

ansvariga

Dita Kleman, Fehime Poli
Dita Kleman, Lucie Bisso
Fehime Poli, Ninve Varli
Fehime Poli och Målsman
Gippa Poli, Silvie Kerimo
Firoveyni G. Fehime Poli
Nahrin Badur, Brola Poli
Jelda Haddad, Ninve Baresso
Ruweida+Diala Salci,
Sara Dag
Kvinnostyrelsen, personal

Personal
Habib Juhanen
Dita Kleman
Isak Betsimon, Elias Hanna,
Dita Kleman
Brola Poli, Ninve Baresso
Silvie & Madlen Kerimo
Dita Kleman
Dita Kleman, Kvinnostyrels.
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Kvinnosektionens
verksamhet 2013

Förord
När jag tittar på det gångna året, så har den varit ett år fyllt av glädje,
gemenskap, frustration, sorg och besvikelse. Stor besvikelse p.g.a. vi blev
uppsagda från våra lokaler i Hallunda och har varit tvungna att leta efter nya
lokaler, vilket har påverkat verksamheten en hel del.
Men trots det negativa som varit, så har vårt samarbete med andra
assyriskaföreningar i området stärkts vilket har varit en av kvinnosektionens
mål, att våra föreningar kommer närmare varandra.
En av visionerna som kvinnosektionen har haft är att försöka locka fler
yngre kvinnor att delta i sektionens aktiviteter. Dels engagera dessa men
även få in nya idéer i sektionen. Tyvärr så har vi inte lyckat så bra med detta,
men vi får fortsätta med vårt arbete tills vi lyckas.
Vi har även varit delaktiga i föreningsrådets aktiviteter, jobbat med andra
organisation/ föreningar i samband med internationella kvinnodagen och i
andra arrangerade aktiviteter av kommunen.
Kvinnosektionen har varit aktiv i alla aktiviteter som AKC har haft
(föreläsningar, barnaktiviteter, påskfest, julfest mm.). Stort tack till alla i
kvinnosektionen för ett bra samarbete och sammanhållning.
Med detta vill jag tacka alla våra medlemmar och med förhoppningar om att
år 2014 blir ett bättre år än 2013.
Hoppas på ett samhälle och en värld som går mot ljusare tider. Att det blir
fred i världen, där det inte förekommer krig och oroligheter samt att Assyrier
får en egen provins i Irak.
Bahia Poli, ordförande
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På Kvinnosektionens årsmöte den 14 april 2013 valdes följande
personer till styrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

Behiye Poli
(nyval)
Sanfo Kerimo (nyval)
Zekiye Cansu (omval)

Övriga styrelseledamöter:
Omvalda: Yildiz Kerimo, Fehima Poli, Pere Dag, Lidya Eskender, Teres
Baryawno, Pervin Poli, Rahel Poli
Nyvalda:
Nevrik Kerimo, Turkan Mado, Seyde Hawso

Kvinnostyrelsen (stående fr.v.) Seyde Hawsho, Pere Dag, Rahel Poli,
Zekiye Cansu, Turkan Mado, Teres Baryawno
(Sittande fr.v.) Nevrik Kerimo, Samfo Kerimo, Behiye Poli, Lydia
Eskander
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under 2013. Har även haft olika
möten innan vissa aktiviteter för att hålla koll på att allt är i sin ordning.
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Genomförda aktiviteter

Bowling
Bowling i Vårbygård den 3
februari
2013.
Efter
bowlingen var vi och åt på
restaurangen ”Play off” i
Vårbygård centrum. Väldigt
trevligt och mycket god
mat.

Föreläsning om Kommunikation

Söndagen den 3 mars 2013 hade Kvinnosektionen planerat en föreläsning
om ”dialog och kommunikation”. Föreläsningen hölls av Firyal Deniz och
det var cirka 25 personer närvarande.

105
Föreläsningen var väldigt intressant och
givande. Den skapade diskussioner om
jämställdhet och jämlikhet mellan kvinnor
och män. Och om hur människor
kommunicerar med varandra i olika
situationer där ”kommunikationen” är ett
viktigt verktyg.

Firjal Deniz t.v. tar emot blommor av
Yildiz Kerimo som uppskattning för den
givande föreläsningen

Internationella kvinnodagen

Fredagen den 8 mars 2013. AKC kvinnosektion har tillsammans med andra
organisationer firat Internationella kvinnodagen. Firandet ägde rum i
Bocentrums lokaler. Det var fullsatt.
Det var en stor grupp av kvinnor från AKC (ca 15 pers.) som var med och
firade Dagen.
Kvinnostyrelsen ställde upp med informationsbord under dagen.
Programmet var lyckat som den var planerad.

Åsa från ABF skriver följande:
Firandet av Internationella kvinnodagen höll måttet och mycket mer därtill
när det gick av stapeln på Bo Center i Norsborg den 8 mars 2013. De var en
kväll av glädje, debatt, vilja och entusiasm. Kvällens konferencier Carina
Olsen ledsagade publiken genom kvällens program och inledde med en tyst
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minut för alla kvinnor som fallit offer just för att de var kvinnor.
Arrangörsgruppen hade bestämt att årets tal skulle handla om 8 mars –
historiskt, politiskt och även med en vision om framtiden. Helin Güler Gül

och Amineh Kakabaveh fick uppdraget och argumenterade, informerade och
pushade kvinnorna och männen som fanns i publiken.
Publiken var på hugget och ömsom opponerade sig ömsom applåderade och
jublade under talen.
När det dök upp en lucka i programmet fylldes den genast av spontandans
som lite motvilligt avslutades för att ge scenen till den Bolivianska
dansgruppen Fuerza de los Andes.
Det hembakta brödet, kakorna och kaffet, som föreningarna bjöd på, hade en
strykande åtgång och när det var dags för sista programpunkten med
musikgruppen Fågel Roc fanns det bara smulor kvar. Men vad gjorde det när
alla var uppe på dansgolvet och njöt av bandets orientaliska rytmer.
Vi som arrangerade dagen var: ABF, Assyrien kulturcenter i Botkyrka,
Assyriska kulturföreningen Botkyrka, Verdandi, Inanna familjeförening,
Varken hora eller kuvad, S-kvinnor i Botkyrka, Botkyrka kvinno- och
tjejjour, Filippinska kultur- och fritidsföreningen, Projektet kvinnor i
centrum och Hallunda - Norsborgs föreningsråd.
Det var en dag över förväntan.
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Hano Kritho firades traditionsenligt
Lördagen den 16 mars 2013,
kl. 15:00, firade vi Hano
Hano Kritho i AKC:s
lokaler. I programmet ingick
olika aktiviteter. Föreningen
bjöd på Bulgur med stekt
ägg.
Kvinnosektionen
var
ansvarig för programmet
och serveringen. Många var
med och firade, det var
väldigt trevligt.

Besök av
assyriska
vänner från
Marseille
Kvinnokommittén
från
Assyriska
föreningen
i
Marseille var på
besök hos AKC:s
kvinnosektion under perioden 23 - 27 april 2013. Syftet med resan var att
utbyta erfarenheter och träffa andra kvinnor som är aktiva i föreningslivet.
Kl. 20 00 anlände kvinnorna till Skavsta flyggplats. De blev hämtade och
körda till Slagsta motell för att checka in. De flesta från AKC:s
kvinnosektion möte upp
dem på hotellet. Vi åt
middag tillsammans och
gick igenom det planerade
programmet för besöket.
Den andra dagen åkte vi till
Stockholm för att besöka
olika historiska platser som
t.ex.
Gamla
Stan,
Storkyrkan
och
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Kaknästornet mm. Kl. 19:30 samlades vi i föreningen och åkte till Suroyo
TV för att vara med ett program i samband med att det gått 98 år sen
folkmordet Seyfo under ottomanska riket 1915 i nuvarande Turkiet.
Programmet var bra och givande, gästerna blev intervjuade angående Seyfo.
Alla tyckte det var jättetrevligt att få komma och vara med på programmet.
Den tredje dagen var vi i AKC:s lokaler och presenterade vår verksamhet för
kvinnorna. Sedan fick de presentera sig själva och berätta om sin verksamhet
i Marseille för Dawmo´s medlemmar (AKC Dagcenterverksamhet). Bl.a.
om hur de har det som assyrier i Frankrike och vilket samarbete de har med
andra organisationer.
På eftermiddagen var både AKC:s kvinnosektion och gästerna bjudna till
hem till Teres Baryawno. Vi åt och fikade tillsammans. Där bjöd gästerna
oss till Marseille i september då staden har en stor festival för alla
nationaliteter och där kan man marknadsföra sin förenings aktiviteter. De
bad oss att ta med en grupp ungdomar för att dansa våra folkdanser. Efter
besöket hos Teres hade gästerna fria aktiviteter för att besöka släkt och
vänner.

Besök hos Assyriska FF i Södertälje
Dag fyra på morgonen hämtades gästerna från hotellet för att åka och se
Stockholms slott, gå runt i Gamla Stan och sedan åka till Södertälje. Där
besökte vi Bulgur fabriken, vi fick en guidad tur i fabriken, såg hur
processen går till när man gör bulgur och vi fick även provsmaka hela burgul
korn (danoke).
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Efter Bulgurfabriken besökte vi Assyriskas fotbollsarena och därefter S:t
Jakobs Katedralen och Assyriska föreningen i Södertälje. Sent på
eftermiddagen lämnades gästerna på hotellet för att vila och förbereda sig till
kvällens knytkalas i AKC. Kvällen avslutades med knytkalas med massor av
maträtter, underhållning, dans, musik, lekar och sketch mm. Kvällen var
väldigt rolig och uppskattad av gästerna.
På lördag morgon kördes gästerna till Skavsta flygplats för hemresan
tillbaka till Marseille. En väldigt lyckad resa för våra gäster, precis som när
vi besökte dem i Frankrike!

Sommarläger för kvinnor

Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige anordnade sommarläger för kvinnor
under perioden 9-12 maj, utanför Jönköping i Brittebo lägergård. Från AKC
deltog Yildiz, Fehime, Bahia, Pero, Seyde, Rahel, Zekiye och Pervin.
Temat på lägret handlade om familjerelationer, media, vårt folks situation i
Syrien, författare.

Morsdag firades i Södertälje
Vi firade morsdag söndagen den 26 maj med kvinnoföreningen tillhörande
St. Jakob av Nsibins församlingen. Det firades med mat, musik och
underhållning. Detta var andra året i rad som vi firade Morsdag tillsammans
och tyvärr både tillfällen kände vi oss utanför, till nästa år kommer vi att ta
frågan tidigare och eventuellt kommer vi att fira morsdag i föreningen.
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Hjärta Botkyrka

Härta Botkyrka firades 25 maj kl. 12-16. AKC firade i samarbete med
Assyriska kultur föreningen och Inanna familjeförening, Vi deltog med
dansuppvisning, grill och barnaktiviteter. Det bildades en dansgrupp med 4
kvinnor från varje förening. Gruppen hade en halv timme till förfogande där
man fick dansa assyriska danser i traditionella Assyriska folkdräkter på sig.
Dansen var väldigt uppskattat. På slutet deltog publik med i dansen. Grillen
tog ganska snabbt slut, den var verkligen omtyckt så den gick åt. Alla vara
glada och nöjda. Dagen var väldigt lyckad med sol, värme och mat.

Utflykt till Utö
En hel dags utflykt till Utö med kvinnosektionen innan sommaruppehållet
den 22 juni 2013.
Vi var 8 personer som
tog tåget till Årsta
havsbad i Hanninge,
sedan båt till ön. Väl
framme gick vi på
upptäcksfärd på ön,
sedan satt vi och åt.
Sent
på
eftermiddagen tog vi
sista
båten
till
fastlandet.
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Föreläsning med temat ”Kvinnors Hälsa”

Lördagen den 12 oktober 2013 anordnades en föreläsning i föreningens
lokaler med temat ”Kvinnors Hälsa”. Föreläsningen hölls av läkaren
Aikaterini Kiriakidou, specialist i allmän medicin och psykiatri.
Föreläsaren inledde med hjälp av teckningar. Hon berättade om
lungfunktionen i bröstkorgen, tarmsystemet, galla, lever, bukspottkörtel
(pancreas), urinvägar, njurar, mjälten (den enda som vi kan klara oss utan),
genitalierna och enzymernas betydelse. Kroppens försvar bildas inuti benen
- de vita blodkropparna. Därefter berättade hon om funktioner och olika
sjukdomar. Hepatit A- magsmitta vanlig kring Medelhavet. Hepatit Bblodsmitta vanlig även i Skandinavien. Hepatit C- sexuell smitta eller via
narkotikabruk.
Publiken ställde och fick många frågor besvarade av föreläsaren, som
tydligt, engagerat och pedagogiskt talade
om sitt ämne. Det var ca 20 deltagare,
dessa uppskattade informationen om för
dem angelägna frågor. Förutom större
kunskaper om kropp och sjukdomar så fick
deltagarna en viktig påminnelse om att det
är väldigt viktigt att gå på olika kontroller
som man blir kallade till för att upptäcka
olika sjukdomar i tidiga stadier.

Resa till Rom
Kvinnostyrelsen anordnade en resa till
Rom mellan den 3 - 7 november 2013. Det
var sju kvinnor som var med på resan. Det
är fjärde året i rad som kvinnosektionen
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anordnar resa till ett annat land.
Syftet med resorna har varit att byta erfarenheter och se hur föreningslivet
fungerar i dem länder som vi besöker. Eftersom vi har besökt de flesta länder
där de har assyriska
föreningar
och
beslutade vi denna
gång att besöka Rom.
Tyvärr så kunde inte
alla åka med p.g.a.
olika skäl.
Vi
flög
med
Norwegian
Airlines
från Arlanda flygplats
till Rom. Vi bodde på
hotellet
Domus
Sessoriana som ligger i
ett 900-talskloster, men som nu anpassats om till ett hotell. Hotellet hade en
takterrass med fantastisk utsikt över Rom. Den låg ganska centralt, nära till
bussar, spårvagn och tunnelbana.

Dagbok under resan
Dag 1: Vi började vår vandring med att besöka Colosseum och det är precis
så stort och mäktig som man har sett på film. Vi tillbringade nästan hela
dagen där och fram på
kvällen
besökte
vi
Fontana di Trevi, spanska
trappan och gick omkring
bland
historiska
byggnader.
Dag 2: Efter frukosten
besökte
vi
den
närbelägna S:t Giovanni
katedralen, sedan åkte vi
med
t-banan
till
Vatikanstaten och såg de
fina byggnaderna och
Peterskyrkan som påven
brukar hålla bönmässa i
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på onsdagar. Peterskyrkan är den största och vackraste kyrkan. Storleken är
som en fotbollsplan och utsmyckningen är oerhörd. Här inne kan man gå i
timmar. Vi har aldrig sett så många nunnor och präster som här. Trots
massor med turister så känner man sig ändå lugn och fridfull.
Dag 3: Vi tog bussen utanför hotellet och åkte runt. Vi stannade till vid
Forum Romanum, centrum för det antika Rom. Vi gick och njöt av den fina
och
varma
solen
nästan hela dagen. Vi
vandrade
runt
i
området
mellan
Capitolium
och
Palatinen, en del av
antikens kärna, där
Kejsaren
Augustus
bodde. Han var Roms
mest framgångsrika
kejsare. Under antiken
var
Palatinen
bostadsområde
för
överklassen.
Vi
besökte även Roms
Reglemente museum
och sent på kvällen
åkte vi till Fontana di
Trevi, för att kasta en
slant i fontänen.
Rom är en mycket intressant och antik stad som har funnits före Kristus och
räknas som centrum för de kristna. Vi blev väldigt fascinerade av de
historiska ställen som vi besökte: kyrkor, museum och alla gamla
ruiner/byggnader som fortfarande finns på plats.
Resan var väldigt givande och lärorik. Vi skulle ha behövt ytterligare två-tre
dagar på oss för att utforska Rom. Underbart väder för årstiden, bra stämning
i gruppen m.m. Det finns hur mycket som helst att se. Vi rekommenderar
alla som har möjlighet att besöka Rom någon gång i livet.
Text av: Kvinnostyrelsen
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Fars Dag arrangerades av kvinnosektion

Fars dag firades den 15 november i form av ett knytkalas. Alla tog med sig
något att äta, det var massor med förrätter, varmrätter, dessert och frukt. Det
var trevlig, men vi var för få, ca 20 personer.

Några ord om Barnaktiviteter
Under 2013 har föreningen haft barnaktiviteter för barn i åldrarna 0-13 år.
Aktiviteter har genomförts varannan fredag från kl 17 - 19. Det har varit
olika teman varje gång t.ex. matlagning, sångtävling, teater, påsk och
julpyssel, baktävling, simning, föreläsningar, dans, lek och många andra
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aktiviteter. Barnen lär sig att utvecklas, samarbeta och visa sig genom de
olika aktiviteterna.
Barnverksamheten har fungerat tack vare att föräldrar, personal och många
kvinnor från kvinnosektion har varit med och hjälpt till.

Att träffas varannan fredag i föreningen tillsammans med andra föräldrar
och barn är väldigt uppskattat av föräldrarna. De vuxna kan sitta och
umgås medan barnen är sysselsatta med olika aktiviteter.

Årets verksamhet avslutades med en julfest den 29 november, p.g.a.
föreningen måste flytta, så blev vi tvungna att ha julfesten tidigare än
vanligt. Det var många barn och föräldrar. Föreningen bjöd på fika och
jultomten kom på besök med present till alla barnen.
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Verksamhetsprogram
2013 - 2014
Fastställt under AKC planeringskonferens
den 26 maj 2013
1

UTVÄRDERING

Efter att ordförande Gabriel
Baryawno välkomnat alla och
förklarat planeringskonferensen öppen går han igenom
föregående års mötesanteckningar ifrån planeringskonferensen 2012. Därefter följer en
diskussion och utvärdering om dels det som diskuterades då men även om
kommande möjligheter och hot för AKC:s verksamhet på både kort och lång
sikt. Endast ett fåtal nyckelpunkter diskuterades i detta skede av
konferensen.
1.1 Lokalfrågan

Under mars månad i år har föreningens hyresavtal sagts upp vilket innebär
att vi måste flytta från nuvarande lokaler den 31 december 2013.
Information om uppsägningen har lämnats till medlemmar under senaste
årsmötet. Även Hyresnämnden har underrättats om uppsägningen för att vid
ev. tvist om skadeståndsersättning medla mellan AKC och hyresvärden.
Den 2 maj vid möte med hyresvärden sammanträffades ett avtal som innebär
att AKC ersätts i samband med uppsägningen till en summa av 250 000 kr. I
avtalet framgår detaljer om rättigheter och skyldigheter etc.
I dags läge har vi två alternativa lokaler som vi håller på diskutera om med
hyresvärdarna. Lokalerna ligger i samma områden som nuvarande lokaler.
För den ena lokalen har vi redan fått löfte om att den är till vår förfogande
om vi så önskar. Den 30 maj kommer vi att träffa hyresvärden för den andra
lokalen. Därefter kommer vi att diskutera förutsättningarna för båda lokaler
vid ett extra möte för alla medlemmar och fatta beslut om frågan.
1.2 Personal

Enligt senaste informationen från Arbetsförmedlingen kommer det i
fortsättningen bli svårare att få 90 % i lönebidrag. Detta beror på att
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handläggarna på arbetsförmedlingen har varit för generösa och nu ska man
börja rätta till de misstag som handläggarna begått. Enligt beslut från
Arbetsförmedlingen angående två av AKC:s anställda beviljas de med
endast 60 % i lönebidrag. Beslutet har fattats utifrån respektive personals
läkarutlåtande – graden på
invaliditet etc. Allt tyder på att
även annan personal inte heller
får mer än 60 %.
Detta innebär ett stort
ekonomisk problem för AKC
som kommer att bli tvungna att
säga upp nästan all personal då
det kommer kosta föreningen
ca
13 000
kr
per
månad/anställd, en kostnad vår
förening inte klarar av i
nuläget.

AKC personal fram till sommaren 2013

Förslag på lösning av personalfrågan vid eventuell uppsägning:
- överklaga arbetsförmedlingens beslut
- timanställning utifrån behov
- frivilliga insatser från medlemmar – ideella krafter ökas
- inkomstgivande aktiviteter
1.3 Minskning av intresse för föreningsaktiviteter – speciellt bland ungdomar

Långa
diskussioner
om
orsakerna
till
intresseminskningen. Det finns många alternativa
aktiviteter i samhället som prioriteras före
föreningens aktiviteter. Tiden räcker inte till. Det
behövs fler insatser, nya idéer för att locka
ungdomar och även andra medlemmar till
föreningens aktiviteter. Både huvudstyrelsen och
sektionsstyrelser bör diskutera frågan på allvar för
att kunna locka medlemmarna.
1.4 Presidiemöten

Tiden för presidiemöten har ändrats från kl. 18:00 till 17:00. Intresset till
möten har minskat. Numera är det i princip bara personalen som är
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närvarande. Dock är det ändå viktigt att dessa möten fortsätter för att man
ska kunna diskutera och åtgärda de frågor som kommer dagligen istället för
att behöva vänta till nästa styrelsemöte. Mötets bedömning är att
presidiemöten bör fortsätta och att representanter från styrelserna får göra
sitt bästa för att komma till dessa möten.
1.5 Samarbete med andra organisationer och föreningar

Samarbetet med Inanna
Familjeförening och AKFB
har varit positivt när det
gäller genomförande av
olika
aktiviteter,
bl.a.
sommarläger,
Hjärta
Botkyrka, föreläsningar och
Internationella Kvinnodagen
är några aktiviteter som har
varit lyckade. Samarbetet på
det lokala planet är viktigt
för alla föreningar. På
riksnivå är bilden också
positiv.
Vi
har
välfungerande
samarbete
med ARS, AUF och AKF.
Samarbetet med AUDS går visserligen trögt men detta beror på AUDS
brister på administration. Vi har representanter från ungdomsstyrelsen i både
AUDS styrelse och AUF:s. Den allmänna bilden av AKC samarbete med
andra organisationer – så väl svenska som assyriska – är positiv.
Assyriska föreningen i Södertälje är färdig med ombyggandet av
kulturhuset. Invigningen planeras till den 6-9 september. Flera medlemmar
från AKC är med och tränar i kören som ska framträda vid invigningen.
1.6 Barnverksamhet

En del av diskussioner
handlade om hur man ska
utveckla verksamheten som
sedan några år har varit
lockande faktor för barn och
föräldrar till föreningen. Det
som anses vara problem är att
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man måste skapa nya aktiviteter så att barnen inte upprepar samma
aktiviteter. Det andra är att de flesta aktiviteter är riktade till de som är under
sju år. Det är viktigt att man skapar aktiviteter även för de barn som är över
sju år. Ungdomsstyrelsen och kvinnostyrelsen kommer att fortsätta
diskutera detta.
2

GRUPPDISKUSSION

Konferensdeltagarna fördelades i tre grupper. Ungdomsstyrelsen,
Kvinnostyrelsen och Personal med övriga deltagare. Varje grupp skulle

utifrån sina erfarenheter diskutera, besvara, kommentera och komma med
förslag till framtida verksamhet. Som underlag fick grupperna med sig
följande diskussionsämnen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.1

Verksamhetsåret som varit
Vad har gjorts bra?
Vad kunde göras bättre?
Önskemål från huvudstyrelsen eller andra sektioner
Verksamhetsåret 2013
Mål och visioner för sektionen
UNGDOMSDISKUSSIONEN

2.1.1 Verksamhetsåret som varit

Verksamhetsåret som varit har varit ett lyckat år men det har oftast varit
samma personer i styrelsen
som gör det mesta av jobbet.
Tyvärr kan det vara hög
frånvaro
vad
gäller
styrelseledamöten
på
ungdomsstyrelsens aktiviteter.
Under året som gått har man
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bl.a. arrangerat ett sommarläger och julbord med våra samarbetsföreningar
i Norsborg och Södertälje samt även haft en rad andra aktiviteter.
2.1.2 Vad har gjorts bra?

Det som kanske varit mest positivt är samarbetet med andra föreningar och
organisationer. En annan positiv aspekt är att alla stora aktiviteter (läger,
julbord och påskfest) har varit jättelyckade. Engagemanget i AUDS och
AUF har varit större än på många år.
2.1.3 Vad kunde göras bättre?

Arbetsbelastningen kunde ha fördelats bättre bland ledamöterna. Även
närvaron på ungdomssektionens aktiviteter kunde ha varit bättre. I övrigt
har det mesta fungerat bra.
2.1.4 Önskemål från huvudstyrelse eller andra sektioner

Det mesta fungerar som det ska vad gäller kontakten med föreningens
andra sektioner. Det har diskuterats en del om barnverksamheten, där
känner ungdomsstyrelsen att de inte vill ta på sig för stort ansvar utan vill
istället satsa allt på ungdomsgrupperna 10-14 år och 15 år uppåt.
2.1.5 Verksamhetsåret 2013

För att locka ännu fler ungdomar till aktiviteterna ska man återigen börja
ringa ungdomarna innan aktiviteterna för att locka ännu fler. Ett förslag är
att göra en nysatsning på körverksamheten med de andra föreningarna
igen. Man kommer även börja med aktiviteter för åldersgruppen 10-14 år.
Finns en ambition om att ha mindre mellanrum mellan aktiviteterna.
Vad gäller arbetsbelastning, engagemang och närvaro på aktiviteter finns
ett förslag om att ha ett möte med ungdomsstyrelsen där man går igenom
syftet med denna samt varför alla vill vara med där. Viktigt att alla förstår
sin roll och sitt ansvar i styrelsen.
2.1.6 Mål och visioner för sektionen
Man
ska
försöka
engagera
ungdomarna
mer
än
tidigare i
lokalfrågan där de ska få
vara med och bestämma
hur de nya lokalerna ska
utformas och anpassas
för föreningens ungdomar. I övrigt tycker man att nuvarande lokaler är
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jättebra för ungdomsverksamheten och skulle vilja ha någonting liknande i
de nya lokalerna. Förslag om att ha ännu mer spel för ungdomar, t.ex.
biljard och dart mm.
Vad gäller personalfrågan tycker ungdomsstyrelsen att de skulle kunna ha
större delen av sina aktiviteter utan personalhjälp, dock skulle detta i
princip vara en omöjlighet vid julbordet och sommarlägret.
Ungdomsstyrelsen tycker det är viktigt att man försöker engagera ännu mer
ungdomar i föreningslivet genom att först och främst locka dessa till de
aktiviteter man arrangerar.
Ungdomsstyrelsen vill utveckla sitt samarbete med de andra föreningarna,
speciellt vid större samarbete. Ett förslag är att ha utvärderings- och
planeringsmöten varannan månad med representanter ifrån de andra
föreningarna.
Man ska även försöka satsa på nya aktiviteter, t.ex. att resa till andra städer
utanför Stockholm som t.ex. Göteborg.
2.2

KVINNOSEKTIONEN

2.2.1 Verksamhetsåret som varit

Den verksamhet som vi har gjort
som är fasta har gått bra. Vi har
följt våra planerade aktiviteter
2.2.2 Vad har gjorts bra?

De två föreläsningar som vi gjorde var bra och givande. Dock var vi hade
för få deltagare.
Den planerade resen till Frankrike (Marseille ) och gäster därifrån som vi
tog emot var lyckad.
2.2.3 Vad kunde göras bättre?

- Mer samarbete med andra föreningar för att stärka band och kontakter.
- Försöka locka yngre kvinnor till att delta mer i aktiviteter i föreningen.
- Bättre marknadsföring.
2.2.4 Önskemål från huvudstyrelse eller andra sektioner

- Bättre utrustning när det gäller festkvällar mm.
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- Nya folkdräkter.
- Trådlös högtalare och mikrofon.
2.2.5 Verksamhetsåret 2013

- Resa till Marseille i syfte att marknadsföra föreningen och andra ändamål.
- Bilda gemensam folkdansgrupp av kvinnor.
- Sommarläger för familjer.
- Föreläsning om vår historia dåtid och nutid.
- Föreläsning om droger och familjen.
2.2.6 Mål och visioner för sektionen

- Försöka arbeta för att få de yngre kvinnorna till föreningens aktiviteter.
- Försöka värva yngre medlemmar.
- Personlig kontakt med medlemmar för att locka dem till aktiviteter.
- Att i framtiden arbeta för att bilda en förening av AKC, Inanna
Familjeförening och AKFB i området.

Diskussion om Barnaktiviteter

- Krävs mer organiserade aktiviteter.
- Kvinnostyrelsen ska försöka vara mer delaktig. Varje gång kan två från
styrelsen vara med och hjälpa till med Barnaktiviteterna.
- Utarbeta tema å att barnen ska lära sig om olika ämnen (föreläsning om
mobbning, första hjälpen etc.).
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2.3

PERSONAL OCH ÖVRIGA DELTAGARE

2.3.1 Verksamhetsåret som varit

- Allmänt kan man säga att verksamheten varit bra.
- Utvecklingen för ideella föreningar går tyvärr dåligt med tanke på
minskningen av olika bidrag från myndigheter
- Medlemmarna kunde varit mer aktiva.
- Samarbetet med andra föreningar och organisationer har varit positivt.
Dock borde den varit mer strukturerad.
- Dagcenterverksamheten Dawmo har för länge sedan överträffat
förväntningarna. Intresset och antalet deltagare ökar hela tiden. AKC
har fått ganska bra rykte tack vare Dawmo verksamheten.
- Antalet deltagare i olika aktiviteter har minskat.
2.3.2 Vad har gjorts bra?

-

Sommarläger för ungdomar.
Dagcenterverksamhet Dawmo.
Barnaktiviteter.
Kansliet fungerar som det ska.
Många positiva möten och föreläsningar.
3 stycken assyriska Julbord.
Utdelning av AKC kulturpriset.
Föreningen har i många avseende fungerat som ett kulturcenter i ordets
rätta bemärkelse.

2.3.3 Vad kunde göras bättre?

- Planera fler aktiviteter, exempelvis shahre, firandet av olika högtider
Som t.ex. Kha Bnison m.fl.
- Borde försöka locka fler medlemmar till olika aktiviteter med bättre
marknadsföring.
- Representanter från huvudstyrelsen och sektionsstyrelser borde komma
till presidiemöten och försöka vara mer representativa i olika
sammanhang.
2.3.4 Önskemål från huvudstyrelse eller andra sektioner

- Att representanter från respektive styrelse ska försöka komma till
presidiemöten, försöka vara mer representativa vid olika aktiviteter och
vara förebilder för medlemmar när det gäller deltagandet.
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- Att representera föreningen vid olika viktiga möten hos kommunen och
högre instanser. Det är viktigt att styrelser fungerar som föreningens
ansikte utåt.
- Följa upp personalens och kansliets arbete.
- Att styrelserna försöker göra sitt bästa och prioritera föreningens
verksamhet, det som går att prioritera.
2.3.5 Verksamhetsåret 2013

- Fler shahre (liknande Habib Mousa-festen).
- Firandet av assyriska högtider I samarbete med andra föreningar och
organisationer.
- Familjeläger som Inanna föreningen brukar anordna.
- Gemensamma aktiviteter för barn med andra föreningar. T.ex. ta barnen

till en assyrisk match i Södertälje och till andra aktiviteter.
- Bilda samarbetskommitté med Inanna och AKFB för att skapa mer
effektivitet i verksamheterna.
- Anordna läger för de barn som deltar i barnaktiviteterna.
- Ta initiativ till att anordna ett möte med organisationer i Botkyrka för
att diskutera de senaste våldsamheterna.Till detta möte bjuda kommun
och ev. andra myndigheter.
- Sommarläger för ungdomar i utbildningssyfte för att diskutera framtida
verksamhet, lära ungdomar om vikten av föreningslivet för att på så sätt
väcka deras intresse och locka de till föreningen.
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- Bilda en kommitté som ska utreda och komma med förslag på hur man
ska stärka föreningens ekonomi.
2.3.6 Mål och visioner för sektionen

- Trygga föreningens ekonomi genom att i första hand bilda en kommitté
som kommer med förslag.
- Påverka andra samarbetsföreningar till att vara mera aktiva och
organisera sig som AKC.
- Skapa välfungerande och starkare sektioner.
- Satsa på bättre marknadsföring för att öka antalet deltagare i
föreningens
aktiviteter och engagera medlemmarna mer.
- Att börja fundera på att köpa egna lokaler.
- Utveckla Dawmo till att skapa ett ålderdomshem för assyrier.
3 ÖVRIGT
Efter att de närvarande diskuterat de olika resultaten som sektionerna
kommit fram till informerade Gabriel om hur denna konferens ska följas
upp. Detta dokument kommer att skickas till alla sektioner för att användas
som underlag för kommande verksamhet. Det ligger i huvudstyrelsens
ansvar att utvärdera verksamheten om ett halvår för att se om man följt
planeringskonferensens utvalda målsättningar och riktlinjer.
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Internationella händelser
som berör oss Assyrier!
Ninos Aho avliden
Den assyriska kämpen och aktivisten Ninos Aho avled under natten den 15
juli 2013 i Kalifornien efter en mångarig kamp mot cancern. Hans oavbrutna
arbete för det assyriska folket och briljanta retorik kommer att saknas av
många
Ninos Aho föddes i den assyriska byn Garke-Shamo i Assyrien år 1945. Han
kom tidigt i kontakt med den assyriska rörelsen och blev en av grundarna av
Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO), den första riktiga politiska
organisationen bland västassyrier. Han spelade en stor roll för utvecklingen
av ADO:s kulturella arbete och använde sin talang i det patriotiska arbetet
genom att skriva dikter och sångtexter.
Ninos Aho var även en skicklig retoriker och en eftertraktad talare som hade
förmågan att inspirera många assyrier att fortsatta kampen för ett fritt och
självständigt Assyrien. I sina tal och dikter upprepade han vikten av att tro
på den politiska kampen och aldrig ge upp.
Text publicerad på www.hujada.com

Folket hedrade
Ninos Aho
Flera
hundra
personer
samlades i Södertälje under
söndagen den 21 juli för att
hedra Ninos Ahos minne.
Ceremonier har hållits och
planeras på många andra
platser runtom i världen.
Flera
hundra
personer
samlades
i
Assyriska
kulturföreningen i Södertälje
under söndagen för att hedra
den bortgångne Ninos Aho.
Programmet,
som

Minnesceremoni för Ninos Aho i Assyriska
föreningen i Södertälje. Foto: hujada.com
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arrangerades av Assyriska Demokratiska Organisationen, Seyfocenter,
Assyrian Universal Alliance och Assyriska Riksförbundet, innehöll tal,
sånger skrivna av Aho och videoklipp från hans olika framträdanden. Den
stundtals känslomässiga ceremonin lämnade många med tårar och känslan
av att assyrierna förlorat en storartad och mycket älskad son. Dagens kanske
mest känslofyllda tal hölls av den assyrisk ortodoxe biskopen Abdulahad
Gallo Shabo: "Kvällarna med Ninos kommer ingen att glömma, om man
hade tänkt gå hem vid tolv så stannade man kvar till 3-4 på morgonen, han
var en underbar och social person som aldrig ville bråka eller träta med
någon", berättade biskopen.
I Göteborg hölls samtidigt en liknande ceremoni för Ninos Aho i den
fullsatta Assyriska föreningen i Västra Frölunda. Runtom i världen har flera
liknande arrangemang genomförts eller planeras att genomföras. Bland
dessa kan nämnas USA, Australien, Assyrien, Tyskland och Belgien. Ahos
begravning i Kalifornien den 19 juli var enligt uppgifter till hujada.com
värdig och högtidlig. En video från begravningen kommer att göras
tillgänglig inom kort på ninosaho.com.
Aho var för många känd som en duktig poet och låtskrivare. Bland de kända
låtar som bär hans namn är Zabne u dore och Saro marli. I PDF-filen nedan
kan man ta del av hans diktsamling från 2007.
Text publicerad på www.hujada.com

Malfono Ninos Aho
1945-2013
Our dear friends, a great
sorrow has fallen upon all of
us. Our dear friend and
leader Ninos Aho has passed
on. We lament, we are
distraught and left bereft –
the loss is overwhelming to us
all at Seyfo Center, as it is for
all Assyrians.
Ninos Aho was a great activist
Fhoto: Ninos Aho
for the cause he believed in and
lived for- the Nation of Assyria. His accomplishments are many, the greatest
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of which is the unity he fostered among our people.
He loved his Assyrian heritage and worked zealously to guide and help his
people living in dire conditions in many parts of the world. Our awareness of
this love for his people was an incalculable source of strength and, we could
only profit from it. We, therefore, have a responsibility to the Assyrian
children yet to be born. That is his legacy.
Seyfo Center’s Honorary Global Ambassador Ninos Aho, was an erudite
and prolific writer who has enriched us all by his enlightened and
wisdom-imparting scholarly poetry. His wealth of knowledge in the hidden
treasures of our past shall flow through us to the next generation. Even
though a few of us will possess the greatness to alter history itself, each of us
can work to change a small portion of events, and the total of all those acts
will be written the history of this generation. It is from the numerous diverse
acts of courage and belief that human history has been shaped. Each time a
man, such as Ninos, stands up for an ideal it gives hope and strikes out
against injustice.
Ninos’ contribution to Seyfo Center and his guidance gave us strength to
carry on our mission of assistance to the needy and to build our Nation.
Our heartfelt condolences and prayers to his family, relatives and friends and
Assyrian nation in these times of grief.
Text av Noray Betbaba, Seyfo Center

Assyrians Discuss Possible State in Iraq
Iraq's Assyrian Catholic
residents hold a memorial
Mass marking the first
anniversary of victims
killed in a militant attack
on Our Lady of Salvation
Church in 2010, at the
church in Baghdad, Oct.
31, 2011.
In light of the instability in
Iraq and the indifference of

(photo by REUTERS/Saad Shalash)
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the Iraqi government toward the protection of its citizens, Iraqi minorities
are developing ways to save themselves from the hell in which they live in a
country that has for a long time refused to embrace them. Immigration
without return started decades ago, with Iraq indifferently and uncaringly
ready losing its cultural components, one by one.
Yet, those who left — be they Jewish, Christian, Mandaean or others —
remained nostalgic for their homeland. Because of the impossibility of
safely returning, some minorities began thinking of other ways to achieve
their national dream.
The Assyrian Association Union, in partnership with the Australian
Assyrian Universal Alliance (AUA), held the conference "Return to
Assyria," in celebration of Assyria Day on June 30. Australian Treasurer
Chris Bowen and Linda Ben-Menashe, head of the public relations
departments for humanitarian organizations for the Association of Jewish
Representatives in New South Wales, attended the conference, which was
held for the third year in a row.
The gathering in Australia focused on the right of Assyrians to return to their
homes and their right to self-determination in their historical lands,
primarily in the Iraqi province of Ninevah. Two main ideas headlined the
conference: establishing an autonomous Assyrian state within Iraq or an
independent state separate from Iraq. Each camp supported its proposal with
legal evidence, taking into consideration as models either the Iraqi Kurdistan
Region or the state of Israel.
Bowen is a supporter of establishing an autonomous Assyrian state in
Ninevah province. He has made concerted efforts to convince the New
South Wales parliament to adopt a resolution supporting the Assyrian people
in establishing an autonomous state on their ancestral lands. His work efforts
paid off, as the Australian Parliament recognized Assyrian Genocide Day,
known as Sayfo, as an annual memorial to the extermination of Assyrians at
the hands of Ottoman forces and Kurdish armed groups.
On the other hand, Menashe urged Assyrians to follow the lines of the
Zionist model, by forming global places of worship, working on returning
Assyrians to their homeland, forming an army and finally using world
lobbies to pressure international places of worship to recognize the state of
Assyria.
Assyrians are divided over this proposal. According to Anna David, a
lawyer specializing in international law, establishing an autonomous
Assyrian state in light of the current conflict in the region does not serve
Assyrians’ interest, as the Assyrian region would be a constant target by
neighboring provinces, especially Ninevah, which possesses tremendous oil
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reserves. This is not to mention that these lands are disputed by a number of
conflicting forces.
Assyrian author Farouk Curkis believes that Assyrians do not need to follow
in the footsteps of others to gain their legitimate rights, especially since the
Iraqi Constitution allows all areas of Iraq to establish self-rule provinces,
and Assyrians are among the oldest peoples of Mesopotamia.
Nevertheless, the Assyrians’ expressed ambition to establish their own state,
particularly in their last conference, provoked strong reactions by some Arab
writers, who considered this to be a conspiracy and betrayal of the
homeland. It should be noted that campaigns against Christians in Iraq are
ongoing, claiming the lives of thousands, while a number of churches have
been demolished, and clerics have been abducted.
Among Iraqi Christians, the Assyrians have the worst memories of modern
Iraq. They were oppressed and subjected to mass murder at the hands of the
Iraqi army after they demanded autonomy in 1933. The massacre was
known as the Simele massacre. Between 600 and 3,000 Assyrians were
killed, according to different sources. The massacre came as they were
catching their breath after the Sayfo genocide, during the World War I, in
which half of them died.
Regardless of the proposals and suggestions, Iraqi minorities continue to
face major challenges and concerns because the Iraqi government has yet to
make a serious attempt to build a civil state, providing equal rights and
protections for all its citizens.
Ali Mamouri is a researcher and writer who specializes in religion. He is a
former teacher in Iranian universities and seminaries in Iran and Iraq. He
has published several articles related to religious affairs in the two
countries and societal transformations and sectarianism in the Middle East.
By Ali Mamouri for Al-Monitor Iraq Pulse - August 20, 2013

Planeringsmöte för kristna i Syrien
Söndag den 25 augusti 2013 hölls ett planeringsmöte i Syrianska föreningen
i Botkyrka för att diskutera gemensam protestaktion för kristna i Syrien.
AKC fick Inbjudan till mötet från Syrianska ungdomsföreningen i Botkyrka.
Initiativet är taget av Aday Kinne som är med i Syrianska föreningens
ungdomssektion här i Botkyrka. Han kom personligen till föreningen och
framförde inbjudan till AKC.
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Aktioner för kristna i Syrien
Torsdag den 5 september 2013 hölls ett nytt möte för gemensamma aktioner
i Syrianska/arameiska föreningens lokal. Från AKC deltog Gabriel
Baryawno, Aksel Kerimo och Simon Hanna. Under mötet bildades en
kommitté som ska arbeta fram förslag för att genomföra en demonstration.
AKC representanter ingår i kommittén

Svensk-assyrisk journalist vittnade om massaker
på kristna i Mellanöstern i en hearing i EU
parlamentet
Mellan
5-7
november
anordnades en konferens på
EU-parlamentet i Bryssel om
de kristnas situation i
Mellanöstern. Flera olika
etno-religiösa
minoritetsgrupper och deras
företrädare
deltog
på
konferensen där temat var de
kristnas förändrade status
och situation i Egypten, Irak, Syrien och Libanon.
Den
svenska
delegationen
representerades
av
Assyriska
Ungdomsförbundet och bland delegaterna fanns bland andra den välkände
journalisten Nuri Kino som höll ett brinnande tal om de kristna gruppernas
förföljelser i Syrien.
Nuri Kinos tal i en hearing i det Europeiska parlamentet 6 november
2013:
Jag heter Nuri Kino, är researcher, författare, filmskapare och
människorättsaktivist. Jag har blivit betrodd att vara mångas röst när jag
står här framför er i dag.
Jag talar för de överlevande som för en vecka sedan grävde fram sina
anhöriga och vänner ur två massgravar i den historiska kristna staden
Sadad i Syrien. Och för de trettio kristna syrier som hittades i gravarna –
bland dem kvinnor och barn. Jag vill också ge en röst åt den kristna familj,
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sex personer, som hittades i en brunn i samma stad. Och till alla de som
man inte har hittat ännu.
Vi, den assyriska delegationen, är här idag för att ge er sanningen om vad
som händer vårt folk och andra kristna i olika delar av Mellan Östern. En
sanning som bygger på tusentals intervjuer, de senaste gjordes så sent som
i går. Syrien: Vi blir dödade där. Vi blir våldtagna, förföljda och torterade.
Och våra hem och vårt land blir ockuperat.
Vi är kända för att följa Jesus. När han levde bland oss vägrade han att
acceptera orättvisa, lögner och förföljelse. Det fick många att hata honom.
Men det är inte som trogna en profet, en Gud eller en religion som
assyrier/syrianer och andra kristna i Syrien ska ses, de måste bli erkända
för vad de egentligen är: En förföljd ursprungsbefolkning.
De senaste dagarna, medan vi förberedde rapporter och tal, slog det oss att
det egentligen faktiskt bara handlar om en enda fråga: Är ni okej med att
era skattemedel kanske används till att finansiera massakrer i Syrien? Jag
är svensk och betalar också skatt i den Europeiska Unionen. Och är ni okej
med vad som kan komma sedan? En brutal islamistisk regim, som i bästa
fall, tvingar alla syrier som inte accepterar ett fundamentalistiskt ledarskap
ut ur landet för gott?
Om ni tror att världen är tömd på idéer när det gäller Syrien är vi här för att
understryka att det är fel. Om ni tror att ni är maktlösa, är vi här för att
bevisa motsatsen. Tvinga de som finansierar terrorism, Saudi Arabien och
Qatar, att skydda icke-muslimer i Syrien. Stoppa europeiska skattepengar
från att gå till al-Nusra och andra extremister. Om ni har gett upp
Mellanöstern och inte ser någon utväg, och ni menar att situationen är
hopplös, så är det väl bara för oss att acceptera. Men då har ni samtidigt
fråntagit er rätten att kalla er själva ledare för den fria världen.
Vi vet med säkerhet att på vissa platser vill rebellerna inte öppet visa att de
är motståndare till icke-Muslimer och även moderata muslimer. De vill inte
att deras finansiärer ska sluta skicka dem bistånd eller sluta finansiera deras
vapen. Därför tillåter de att några ”kaffar” eller otrogna, som de kallar oss,
att stanna kvar i vissa områden. Sedan dödar de oss en efter en för att få
resten att fly frivilligt, så att det inte ser ut som om de utför en massaker.
Vi kommer inte att sluta vittna om och stå upp för den assyriska aktivisten
Mary som slets ur sitt hem, drogs ned på marken och sköts i huvudet.
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Mördarna skrek sedan att de som skulle röra liket själva skulle bli dödade.
Samma natt började hundar att äta på hennes kropp.
Stad efter stad töms på kristna. Vid starten av Syrienkonflikten levde fler
än 200 familjer, ungefär 1000 personer, tillhörande Österns assyriska
kyrka, i staden Tabqa. Nu har nästan alla, lämnat, inte bara staden utan
också, landet. En del av dem har fastnat i länder som Tchad i Afrika. Detta
efter att cyniska smugglare misslyckats med att ta dem till Europa
Tre assyriska familjer var kvar i Tabqa för några månader sedan.
Rebellerna lovade att inte röra dem, att de inte skulle bli skadade. De
kvarvarande assyrierna var fattiga och försökte att hålla sig kvar vid det
lilla de hade. Kort tid därefter blev en av dem, 26-åriga NinarOdisho,
brutalt mördad av terrorister. Anledningen kunde vi återfinna på hans
kropp, de hade bränt ett kors på hans ansikte. Det korset symboliserar den
pågående förföljelsen i Syrien. Varje dag mottar vi rapporter om
övergrepp. Våra präster och biskopar har kidnappats, våra systrar och
bröder har våldtagits och fått sina huvuden avskurna från kroppen. Vårt
folk och vår religion blöder. Varför? För att vi inte vill konvertera till
islam.
Hundra år efter att vi i skuggan av Första Världskriget förlorade två
tredjedelar av vårt folk till Jihads svärd i folkmordet på kristna i det
Ottomanska riket, är vi på gränsen till ett nytt folkmord.
I går pratade jag med en präst som grät ut sin fasa ”Vad är det ni inte ser?
Snälla, snälla, jag ber dig, var vår röst, var röst åt alla slaktade kvinnor och
barn innan det är försent. Mujahedins är här från 30 olika länder för att
skapa en islamistisk stat där vi inte har någon plats.” Prästen var en av dem
som fann desex döda i en brunn, alla skjutna i huvudet. Den familj som
grannarna trodde hade lyckats fly. Nu är de rädda för att hitta fler
massgravar.
Vi är här i dag för att be er om hjälp innan det är försent. Vi har överlämnat
rapporter, artiklar och annat material. Behöver ni mer så är ni välkomna att
höra av er.
Nu kan ni inte hävda att ni inte visste!
Text publicerad i www.auf.nu 2013-11-11
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Conference on the Persecution of Assyrians and
Other Christians in the Middle East
Brussels (AINA) -- Concerned
Christian organizations from
the Middle East met in
Brussels today under the
umbrella of the Middle East
Christian
Committee
(MECHRIC) to demand action
on the brutal and merciless
ethno-religious
cleansing
against Assyrians, Copts and
other Christians taking place
in the greater Middle East.
The message was simple: stop the massacres and cultural genocide against
Christians in the Middle East.
Currently there exists an exploding situation where Assyrians and other
Christians are being kidnapped, executed and driven out of their homes -and found in mass graves. This persecution is being carried out
systematically. These Christian communities must be recognized as
persecuted nations.
The delegations to the conference consisted of Assyrians, Maronites, Copts,
Chaldeans, Syriacs and Melkites. Each one reported on their respective
issues.
Assyrians {also known as Chaldeans and Syriacs} from three continents
formed the Assyrian Delegation at the Conference and at the European
Parliament, and presented the latest reports of atrocities perpetrated against
the Assyrian/Christian people in Syria by Muslims, and also reported on the
human rights violations in Iraq, specifically by the Kurdistan Regional
Government.
Former Secretary General of the United Nations Boutros Boutros Ghali,
who is an Egyptian Coptic Christian, sent a letter of support to the
conference, stating that it is very important that the suffering of the
Christians in the Middle East be highlighted in the world arena.
"We came to Brussels to discuss the issues of Assyrians and other Christians
in Middle East," said Aprim Rasho, vice president of Assyrian National
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Council of Illinois "We feel that this was a good beginning and we will of
course follow up."

Behind the daily reporting about clashes between different Muslim groups
and regimes, Christian communities all over the Middle East are persecuted
both for their religion and their ethnicity. These current atrocities are a
chilling reminder of the genocide perpetuated against Christians during
WWI when 750,000 Assyrians were killed, as well as 1.5 million Armenians
and 500,000 Pontic Greeks.
And now, tragically, nearly half of the remaining Assyrians and other
Christians of Iraq have left the country since the fall of Saddam and the
exodus continues. The International Community turned a blind eye to the
plight of Christians in Iraq. The same fate is now befalling the Syrian and
Egyptian Christians. Approximately one million Middle Eastern Christians
have been made refugees and are stranded in countries such as Jordan,
Turkey, Chad, Sudan and even as far as Thailand.
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"We have refugees all over the world and it's overwhelming," said Pauline
Jasim, who worked for seven years on women's and minority issues in
Baghdad for the US Embassy. "We need support from the UN and the

Andra fr. höger – Isak Betsimon medlem hos AKC har också varit på
konferensen som handlade om förföljelserna i Syrien mot assyrier och
övriga kristna
leaders of the free world to shelter, assist, and ensure that countries are
stabilized to enable these refugees to return."
The delegations met with top diplomats from various countries, including
the Russian Ambassador to the European Union, who said "be assured that
Russia will stand behind the Christians of the Middle East." Several
members of the European Parliament attended the conference and expressed
great concern.
The MECHRIC conference proposed that it act as an umbrella organization
for all the delegations in leading an International effort to bring the plight of
the Christians in the Middle East to the forefront in the free world.
The conference agreed to take the following steps immediately:
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 Provide emergency aid provided to Christian refugees in various

countries.
 Demand equal rights for the indigenous Christian populations in Iraq,
Syria, Egypt, Turkey and Lebanon by putting pressure on the respective
governments.
 Request self-administration to instill confidence among Assyrians in
Syria and Iraq.
 Pressure Egypt and Turkey to enshrine equal rights and protection under
the law for all citizens.
 Request funding for NGOs to draw attention to the plight of Middle
East Christians by producing documentaries, conferences and reports.
According to the general sentiment of the Christian delegations at the
conference, the only way to stop the ethno-religious cleansing is through a
more muscular foreign policy that holds the regimes of the Middle East
accountable. The European Union should apply pressure on moderate
movements and regimes to stop the persecution. The delegates called for a
high level special envoy to be appointed at the embassies in Middle Eastern
countries for the sole purpose of monitoring the human rights of the
Christian and indigenous peoples of the Middle East.
During the MECHRIC Conference each delegation presented its case.
However, the EU specifically asked for country reports for Iraq, Syria,
Lebanon and Egypt. Five members of the EU dealing with religious freedom
were present. At end of the meeting, they expressed their deep concern and
astonishment of the atrocities committed against the Christians in Middle
East.
In the Assyrian Delegation was Nuri Kino, winner of the 2010 European
journalist prize, and Attiya Gamri, Member of Parliament in Netherlands
and an Assyrian Activist. In his speech Mr. Kino spoke about Syria and the
deliberate targeting of Muslim militants of the Christian population through
systematic eviction, terror, kidnapping and executions. According to Kino,
within the last few days at least two mass graves have been found.
"We, the Assyrian delegates, were well prepared," said Nuri Kino. "We have
for a decade now gathered information about the ethno-religious cleansing.
The European Union cannot now say that it didn't know." The Assyrian
Delegation presented investigative and human rights reports to the other
delegations and to the EU members. The Assyrian Youth Federation of
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Sweden (AUF) actively reviewed and summarized human rights reports for
submission to the EU and the MECHRIC conference attendees.
"Whatever more evidence they need we will provide it to them," said
Professor Malik Merza, who represented Assyrians in Sweden.
In her testimony, Attiya
Gamri said "If the EU
prefers to see Iraq
devoid of its oldest
people, language and
some of the oldest
churches in the world,
then the Member States
and institutions of the
EU should close their
eyes
to
this
catastrophe." She said
the Assyrians are not asking for more than what the other citizens of Iraq
enjoy today, including an Assyrian police force for Assyrian areas, an
Assyrian parliament, an Assyrian university and protection for ancient and
historical churches and monasteries.
"We, the Christians of the Middle East, need to cooperate and make our
plight known," said Sargon Lewie, former president of Assyrian American
National Federation. "Copts, Maronites, Melkites and the various
denominations of our people such as the Chaldeans, Syriacs and Assyrians
must all stand as one against the atrocities. Our goal, and the only way to
stop the persecution, is
federal states for the
Christians of Middle East."

Attiya Gamri's
Testimony
Iraq. Act
late...
After the
Hussein
Assyrians
that this

before it is too
fall of Saddam
in 2003 the
in Iraq believed
was the last
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chance for them to live in a country where they could without fear name
their children using indigenous names, speak the Assyrian language freely,
listen to Assyrian Music including songs touching upon feelings of
patriotism , and generally feel freedom as an Assyrian woman or man living
in the country where they have lived for more than 6,000 years, in the
country of their forefathers which produced kings and queens like
Ashurbanipal, Nebuchadnezzar, Gilgamesh And Semiramis (Shamiram).
But the situation in Iraq shortly after the fall of the dictator started to change
for the worse and upon reflection nobody could imagine that neighbors
would kill each other and women would turn themselves into suicide
bombers. And most of all, that an ethnic group like the Assyrians, who were
not part of this war, would bear the brunt of the instability and face
extinction in their native land by falling in the middle of an internecine war
between the Shiites and the Sunnis and being targeted for simply not sharing
the same ethnicity or religion.
During the last few years, reports about Iraq reported that the Muslim
groups, either Shiite or Sunni, attacked the Assyrians in Basra, Baghdad,
Mosul, Ramadi, Kirkuk and other cities, resorting to killings, kidnappings
and torture. Tens of thousands of Assyrians left the cities of Iraq and went to
the Nineveh Plains (Iraq), Jordan, Syria, Turkey and other countries.
More than 300,000 internally displaced persons (IDPs) went to the Nineveh
Plains, the majority of these IDPs belonging to the Assyrian Christian
denominations in Iraq. However, even here the Assyrians were not immune
from Arab religious extremists and Kurdish nationalists who continued to
oppress the Assyrians with the aim of their eventual extinction from that
region.
The international community, unfortunately, has not fully comprehended the
scale of the dire situation of the Assyrians, and one can even venture to say
has not taken it seriously enough. When an ethnic group is the target of a
systematic ethnic cleansing, the international community is under an
obligation, both moral and legal, to protect them, and one can cite numerous
examples from history where this has indeed taken place such as in Kosovo,
and Iraq with regards to the Kurdish and Shiite communities in the 1990s.
But unfortunately to this day the international community has not taken any
specific and tangible steps to protect this indigenous minority. During a
fieldwork mission to Iraq I participated in the last 10 years I spoke with more
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than 1000 IDP families in the Nineveh Plains. Most of them asked me two
questions: why is the EU not protecting them from the Arabs and Kurds and
if they don't want to protect them why don't they provide them with financial
assistance and other instruments so that they can protect themselves? If we
are serious in bringing democracy and plurality in Iraq and protecting the
rights of minorities, we must address these two questions.
If the EU prefers to see Iraq devoid of its oldest people, language and some
of the oldest churches in the world, then the Member States and institutions
of the EU should close their eyes to this catastrophe.
But if we cherish the fundamental values of humanity, respect and
responsibility, we should be prepared to take a commensurate responsibility
and discharge it with concerted action.
This is the reason why we are lobbying in Brussels and working with our
colleagues in the EU to remedy the situation of the Assyrians in Iraq before
it is too late. The world cannot afford inaction when it has proved so fatal in
the past, Rwanda in 1994 being a case in point.
Attiya Gamri
Member of Assyria Council of Europe
Published in www.aina.com

Kristna har ingen framtid i Mellanöstern
Har kristna någon framtid i Mellanöstern? Över hela regionen flyr kristna
från sina hem. Till skillnad från andra utsatta grupper i regionen, som
kurderna, har de kristna inte haft några egna miliser. Förföljelse av kristna är
dock inget nytt, i synnerhet inte i Mellanöstern. Men den arabiska vårens
omvälvningar har gett en öppning för extrema grupper att attackera kristna i
ännu större utsträckning. Som i Tyskland efter första världskriget finns ett
behov av syndabockar. I Europa på 1930-talet var det judarna, i dagens
Mellanöstern är det de kristna som förföljs.
Redan efter första världskriget började kristna emigrera från Mellanöstern.
Sedan dess har situationen blivit värre. Kopterna i Egypten är inte bara
kristna, utan utgör även landets urbefolkning. Det gäller även assyrier,
syrianer och armenier som har en flera tusen år lång historia i regionen.
Folkmordet på kristna för hundra år sedan har ännu inte erkänts av den
turkiska staten. Tvärtom har Turkiet blivit mer fientligt mot kristna under det
styrande islamistpartiet AKP. Premiärminister Recep Tayyip Erdogan har
hotat med att deportera 100 000 armenier från Turkiet. Och för två år sedan
rev man monumentet i Kars, själva symbolen för fred mellan Armenien och
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Turkiet. I turkiska skolböcker beskrivs kristna som landsförrädare. Ett land
som vill gå med i Europeiska unionen.
I Egypten har under den senaste veckan mer än sjuttio kyrkor vandaliserats
och kristna har attackerats. En del har kallat det för Egyptens kristallnatt,
med referens till den 9 november 1938 då en mängd synagogor brändes ned
i Tyskland. Talespersoner för Muslimska brödraskapet säger att ”kristna
startat krig mot islam”. Anledningen är att den koptiska påven var en av dem
som stod vid general al-Sisis sida när Mohammed Mursi avsattes. Frågan är
om den nya regimen har intresse eller styrka nog att skydda kopterna från
islamisternas aktioner.
Vad är lösningen på de kristnas situation? Skeendet i Syrien är belysande.
Där flyr kristna till de västra territorierna nära kusten som Assad-regimen
kontrollerar. Det fanns två miljoner kristna i landet innan inbördeskriget
började, men antalet minskar fort. De kristna befolkningarna koncentreras i
enklaver, för att kunna skydda sig bättre mot attacker. Mellanöstern håller på
att bli mer homogent, och avvikare rensas bort.
Trots den svåra situationen är engagemanget för kristna svalt i Sverige. Jag
gjorde en mediesökning, och från år 2000 till i dag har kopter nämnts 422
gånger, syrianer 557 gånger och assyrier 783 gånger i Sveriges sju största
tidningar. Som jämförelse har det skrivits om palestinier 21 408 gånger.
Inget fel med engagemang, men denna oerhörda skevhet i fokus gör att
förföljelsen av kristna hamnar i medieskugga. Det gör också att politiker och
andra makthavare lättare kan ignorera frågan.
Kommer samma sak att hända med kopterna och de syriska kristna som med
de irakiska kristna? Efter Saddam Husseins fall 2003 attackerades kristna i
en sådan omfattning att de gick från 1,4 miljoner till att vara under en halv
miljon i Irak i dag.
Alfred är kristen och flydde i april till Sverige från Syrien. I Aktuellt i
måndags fick han frågan om de kristna har någon framtid i Syrien. ”Nej, just
nu finns ingen framtid där”, blev det dystra svaret. Det gäller tyvärr för stora
delar av Mellanöstern. Kommer kristna snart inte att finnas kvar i
kristendomens urländer?
Ivar Arpi, Ledarskribent
Publicerad i SVD 22 augusti 2013
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Kristna kan få egen provins i Irak
Iraks regering meddelade på tisdagen att man ”i princip” beslutat att
skapa fyra nya provinser i landet. En av dessa skulle omfatta
Nineveh-området i norra Irak, där en stor andel av befolkningen är
kristen.
- Nineveh-slätten är det
sista fästet för assyrier i
Irak, och en egen
provins skulle vara
något unikt inte bara i
Irak
utan
i
hela
Mellanöstern,
säger
Afram
Yakoub,
ordförande i Assyriska
riksförbundet.

ett assyriskt par som blickar ut över Nineveslätten
från staden Alqosh

Det kan dock ta lång tid att gå från förslag till verklighet. Först ska
ministeriet för provinsfrågor tillsätta en kommitté som ser över bland annat
gränsdragning och genomförbarhet. När den utredningen är klar, väntar en
omröstning i parlamentet.
- Den här processen kan ta allt från en månad till tio år, säger Afram Yakoub,
och tillägger att flertalet av de irakiska assyrier han varit i kontakt med sedan
beskedet kom är försiktigt positiva.
- Man hoppas att det här kan bli en vändning för de kristna i Irak och i hela
Mellanöstern – ett erkännande och en möjlighet att stoppa flykten från
landet.
Om provinsen godkänns blir det en av i dag 18 irakiska provinser, med
egen budget och eget ansvar över bland annat skolor, sjukhus och polis.
En av de tre andra provinser som föreslås omfattar orten Halabja, vars
kurdiska och assyriska befolkning utsattes för ett omfattande och dödligt
gasanfall gasades av president Saddam Hussein 1988, och som ligger inom
gränsen för irakiska Kurdistan.
En av de andra provinserna föreslås omfatta staden Falluja, som nyligen
utstått hårda angrepp av sunnitiska al-Qaida-grupper. Både i Falluja och
andra städer med en stor sunnimuslim befolkning har man det senaste året
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klagat över att bli behandlade som andra klassens medborgare i det
shiamuslimskt dominerade Irak.
Det tredje område som skulle uppgraderas till egen provins är Tuz
Khormato, där invånarna utgörs av en blandning av araber, kurder och
etniska turkmener.
Liksom turkmenerna i Tuz Khormato har de kristna i Nineveh sedan många
år krävt att få ett eget självstyre, helst i form av ett internationellt protektorat.
Att bli en av flera irakiska provinser kan dock bli en minst lika god lösning,
menar Afrem Yakoub.
- Det blir betydligt mindre kontroversiellt nationellt, och ger
förhoppningsvis samma rättigheter i praktiken.
Beroende på hur gränsen dras, skulle den nya provinsen omfatta ett område
öster om staden Mosul som storleksmässigt vore att jämföra med halva
Libanon eller en och en halv gånger Gotland, säger Afram Yakoub. Förutom
de många kristna finns även en stor andel yezidier, som är den enda andra
icke-muslimska minoriteten i Irak.
- En logisk provinshuvudstad vore Bakhdida, som har omkring 50 000
invånare. I övrigt är det ett landsbygdsområde med en rad mindre städer. Det
är ett otroligt fint slättland som beskrivits som Iraks brödkorg.
Området gränsar till det kurdiska självstyret, och därifrån har också de
första kritiska synpunkterna på förslaget redan kommit. Inte förvånande,
med tanke på att en federal provins i Nineveh ses som ett försök av
regeringen att markera gentemot ett ökat kurdiskt inflytande i området.
- Den kurdiska ledningen i norr har använt både morot och piska för att
försöka vinna över de här områdena inför en framtida uppgörelse med
centralregeringen, säger Afram Yakoub.
- Personligen tycker jag det är tragiskt att kurderna, som själva varit så
förtryckta och vet hur det är att leva som minoritet, inte unnar andra det de
själva har. De borde gå ut och jubla och vara glada med sina assyriska
bröder.
Text av Eva Janzon
Publicerad på Världen Idag 2014-01-23
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ܩܪܐ ܺܘܢ ܰ
ܥܬܪ
݂
ܐܠܦ ܶܘܢܩܛܘܦ ܘܢ ݂
ܳ
ܠܠܝ ݂ܘܬܐ ܰܕ ݂ ܽ
ܪܓܐ ܰܕ ܰ
ܡܥ ܽ
ܳܗ ܰܢܘ ܰܕ ݂ܳ
ܠܠܟܘܢ ܳܫ ܰܦܪ
ܰ ܶ ܳܳ ܽ ܳ
ܡܝ ܰܩܪ ܰ
ܘܡܬܐ ܕܐ݂ ܳ ݂ ܽܬܘܪ ܰ
ܡܗ ܰܕܪ
ܘܠܠܢܨܚܢܐ ܕܐ ݂
ܽ
ܶ
ܰ
ܶ ܳ ܰ
ܥܙܐ ܕܐ ܰܟܕ ܰܗܘ ܛ ܳܘܪ ܳܝܐ ܕܐ ܳܒܐ ܘܐ ܳܡܐ
ܒܠ
ܰܘ ܶ
ܪܚ ܳ
ܒܠܠ ܳܫ ܰܢܢ ܰܗܘ ܳ
ܣܘ ܳܕ ܳܝܐ ܰܣ ܺܓܝ ܺ
ܝܡܐ
ܰ
ܬܟܒ ܺܡ ܶ
ܚܣ ܳ
ܠܠܬܝ ܳܪܐ ܺ
ܐܡܪܐ ܰܘ ܺܙܡ ܳܝܪ ݂ ܳܬܐ ܰ
ܝܡܐ
ܶܒ ܰܗ ܳ ܰ ݂
ܺ
ܽ
ܳ
ܕܐ ܳܒ ̈ܗ ݂ܬܢ ܰܢܗܪ ܳܝܢ ܶܝܐ ܺ
ܫܒ ̈ܝ ܰܚܝ ܪܘܫܡܐ
ܡܕܝܢ ܳܬܐ ܶ
ܺ
ܒܠܠ ܶܒܗ ܳܪ ܰܦ ݂ܬ ܰܒ ܽ
ܕܡ ݂ܘܬ ܽܢ ܳܘܪܐ
ܰܙܠܝܢ ܺ ̱
ܰ
ܝܠܗ ܶ
ܠܠܗ ܳܝܩܐ ܐܠ ܳܬܪܐ ܺܕ ܶ
ܬܒܝܪܐܳ
ܳܦܫ ̱ܗ ܳܘܐ ܺ
ܒܠܠ ܳܒܐ ܺ
ܶ
ܰ ܳ
ܰ
ܡܠܠܐܠ ܺܕ ܶ
ܘܒܐ ܰ
ܒܚ ܳ
ܡܐܠ ̱ܗ ܳܘܐ ܽ
ܕܥܠ ܰܗܘ ܐ ݂ܬ ܳܪܐ
ܝܠܗ
ܡ
ܳ
ܩܕܐ ܰܥܠ ܰܗܘ ܰܥ ܳ
ܰܫ ܶ
ܬܝܐ ܽܕܢ ܳܘܪܐ ܳܕܝ ܳ
ܦܪܐ
ܠܠܗ ܺܒ ݂
ܶ ܰ ܳ ܳ ܳ ܳܽ ܳ ܰ ܳ ܳ
ܒܪܐ ܛ ܳܒܐ
ܙܠ ܒܫܠܠܡܐ ܐܘ ܐܡܘܪܐ ܓ
ܫܠܠ ܳܡܐ ܳܐܘ ܰܡ ܳ
ܰܕܡܟ ܰܒ ܳ
ܠܠܦ ܳܢܐ ܰܣ ܺܓܝ ܰܪܒܐܳ
ܰ ܳ ܰ ܳ ܳܰ
ܳ ܶ ܶ ܰ
ܰ
ܰ
ܘܐܠ ܡܬܛܥܐ ܐܢ̱ܬ ܕܗܘܬܝ ܠܠܥܡܟ ܐ ݂ܟܘ ݂ܬ ܐܒܐ
ܫܠܠ ܳܡܐ ܳܐܘ ܰܡ ܳ
ܶܙܠ ܰܒ ܳ
ܛܒ ܳ
ܠܠܦ ܳܢܐ ܰܪ ܳܒܐ ܺ
ܝܒܐ
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ܰܙ ̈ܒ ܶܢܐ ̈ܰ
ܡܫ ̈
ܚܠܠ ܳܦ ݂ ܳܬܐ ܕܐܶ ܰܬܝ ܰ
ܝܥܐ ( ܰܐ ܺ
ܪܒ ܳ
ܘܡ ̈ܠܠ ܰܝܝ ܳ
ܥܠܝܢ ܰܡܢ ܰܝܕ ܺ
ܩܫ ܳܝܐ ܰ
ܒܥ ̈ܩ ݂ ܳܬܐ ܰ
ܬܝ ܺܓ ܺ ܰܗ ܳܳܢ ܰܥ ܰܪ ܳܒ ܳܝܐ)
ܘܟ ݂
݂
ܳ
ܶ
ܰ
ܶ
ܰ
ܕܢܚܐ ܶܡ ܳ
ܠܠܒܠ ܰ
ܨܥ ܳܝܐ ܰܘܠܐܨ ܐ ܽܢܘܢ ܶ
ܬܝ ܽ
ܕܒ ܶ
ܠܠܥ ̈ܡ ܶܡܐ ܕܐ ݂ܬܪ ܳܘ ݂ܬܐ ܰ
ܠܠܡ ܰ
ܰ
ܕܡ ܳ
ܠܠܗܘܢ
ܫܒܩܘ ܽܟ ܳܠܡܐ ܕܐ ݂
ܳ
ܰ
ܳ
ܺ
ܰ
ܰ
ܕܥ ܳܡܐ ܺܕܝܠܢ ܽܙܥܘܪܐܳ.
ܶܘܢ ܽ
ܠܠܚܝܐܠ ܰ
ܡܫ ̈ܝ ܶܢܐܰ .
ܥܪܩܘܢ ܐܠ ݂ܬܪ ܳܘ ݂ܬܐ ܰ
ܐܬܝ ܐ ܶ
ܡܚܠ ܰ
ܘܬܝ ܳܝܪ ݂
ܳ
ܺ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܬܫܝܪܟܐܰ
ܬܝܐ ܰܕ ܺ
ܰܘ ܳ
ܕܒ ܺ
ܕܚܘܕܪܐ ܺܕܝܠܢ ܰܚ ݂ܕܬܐ ܰ
ܪܒܝܐ ܳ ܺ
ܒܓ ܳ
ܰ
ܬܝ ܠܝ ܰܣܒܪܐ ܽ
ܦܢ ݂
ܒܗ ܶܕܐ ܰܫܢ̱ܬܐ ܐ ܳ ܳ ݂
ܠܐܒܝ ̈ܶ ܰ ̈ ܺ
̈ܶ ܰ ܳ ܳ
ܕܒ ܳ ܳ
ܳ
ܺ
ܶ
ܽ
̈
ܰ
̈
ܶ
ܶ
ܽ
ܳ
ܺ
̈
ܳ
ܺ
̈
ܰܕ ܰܢܩܪܒ ܚܦܝܛܘ ݂ܬܐ ܰ
ܢܬܝܐ ܰܕܢܢܝ ܳܚܢ ܠܠܠܒܘ ݂ܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܕܝܫܐ ܘܳܛܝܡܐ ܘܗ ݂ܟܘ ݂ܬ ܐܦ
ܡܚܕ ܳܝ ݂
ܰܥ ܳܡܐ ܺܕܝܠܢ.
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ܺ
ܰ ܳ ܳ
ܰ ܽ
ܘܐܦ ܽܬ ݂ ܳ ܳ ܰ ܰ ܳ ܳ ܶ ܳ ܿ ܶ ܶ ܰ
ܠܠܠ ܰ
ܘܢܕܐ
ܠܝ ܣܒܪܐ
ܬܝ ݂
ܐ ݂
ܘܟܠܢ ܺܐ ܕܒܫܢ̱ܬ ̈ܐ ܳܗܕ ܳܐ ܰܕܒ ̈ܳܗ ܳ ܐ ݂ܬ ܽܦܪܫܢ ܳܢ ܳܡܢ ܰ ܗ ܰ ܽ ܳ
ܠܠܒ ܳܢܝ ܳܢܐ ܰܫ ܺܦ ܳܝܪܐܶ .
ܰܘ ܶ
ܚܦܝܛܘ ݂ܬܐ ܚܕ ݂ܬܐ ܘܫ ܰܘܘܫܛܐ ܠܥܠ ܳܝܡ ݂ܘܬܐ
ܕܒܗ ܶܢܬܬܣܝܡ
݂
ܶ
ܺ
ܰ ܳ ܶ ܶ ܰ ̈ܳ ܶ ܰ ܶ ܰ ܽ ܶ
ܘܪܐ ܕܐ ݂ܝܟ ܳ
ܰܗ ̈ܕ ܶܡܐ ܰܥܬܝ̈ ܶܩܐ ܰ
ܚܕܐ ܺܝ ܰܩ ݂ܪܬܐ.
ܘܚ ̈ܕ ݂ܬܐ ܒܣܒܪܐ ܕܢܚܙܐ ܠܚܕܕܐ ܪܒܐ ܘܙܥ

ܰ ܺ ܰ
ܠܠܒܝ ܐܠ ܳܘ ܳܳܢ
ܐܠ
ܽ
ܽ
ܰܥܡ ܟܠܗܘܢ
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ܰ ܳ ܽ ܳ ܰ ܰ̈ ܳ ܰ ܶ ܳ
ܺ ܰ ܺ ܽ ܰ ܽ ܳ
ܐܪܥܐ ܕܐܰ ܳܒ ̈ܳܗ ܰܬܢ ܶܒܬܝ ܰܢ ܺ
ܒܠܟܠ ܿܗ ܳ
ܢܛܐ ܰܪ ܳ
ܗܪܝܢ
ܢ
ܘܬ
ܝܝ
ܗ
ܠ
ܥ
ܝܪ
ܓܙ
ܐ
ܒ
 2ܘܒܓܠ ݂ܘܬܐ ܕܒܝܘܡ ݂ܬܢܽ ܩ
݂
݂
݂
ܰ ܽ ܳ ܰ ܳ ̈ܶ
ܽ
ܺ
ܺ
̈
ܰ
ܽ
ܳ
ܰ
ܕܐܝܟ ܺܥ ܰܝܪܐܩ ܽ
ܰ
ܰ
ܽ
ܰ
ܰ
ܘܣ ܺܘܪ ܰܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ .ܘ ܳܚܢܢ ܳܗܐ ܥܕܟܝܠ ܥܡ ܳ ܟܠܗܘܢ ܫܘܬܐܣܝܢ ܒܡܨ ݂ܺܘܬܐ ܕܫܡܗܐ
݂
ܺ ܺ ܰ ܰ ܰ ܽ
ܳ
̈
ܠܟ ݂ܘܬܐ ܰܘܕܐܠ ܡܨܶ
ܡܢܬܟ ܰܝܢܢܰ .ܘܚܢܢܰ
ܚܕ ܶܕܐ ܳܣ ܶܢ ܰܝܢܢ ܰܘ ܰ
ܛܡܥܪ ܽܢ ݂ܘܬܐ ܰܠ ̈
ܽ
ܫܓܝܡܝܢܢ .ܘܒܣ
ܰܘ ܺܕܫܘܡܗܐ
݂
ܾܺ
ܳ
ܰ ܳ ܳ
ܰ
ܪܥܐ ܽܕܝ ܳ
ܡܗ ܺܝܪܝܢ ܗ ܰܘܝܢ ܽ
ܒܠܟ ܽܠܗܘܢ ܶܦ ܳ
ܬܝܐܰ .ܘ ܺ
ܬܝܝܢ ̱ܗ ܰܘܝܢ ܳܡ ܰܪܝ ܺ
ܘܠܠܦ ܳܢܐ
ܡܕ ܳܝܢ ܽܝ ݂ܘܬܐ ܩܕܡ
ܕܐ ݂
̱
ܳ
ܐܠܝܟܐ ܶ
ܺܘܕ ܰܝܕܥܬܐܳ .
ܫܪ ݂ܟܘ ܰܗܘ ܶܢ ܳ
ܨܚ ܳܢܐ
ܳܳ ܳ ܳ
ܽ
ܳ
ܡܢ
ܠܗ
ܐ
ܡܛ
ܐܠ
ܫ
ܢ
ܐ
ܕ
ܐ
ܝ
ܢ
ܘܡܬ
ܐ
݂
̱
ܶܳ
ܰ ܺ ܳ
̈
ܬܝܐ.؟ ܐ ܳܐܠ
ܰܥ ̈ܡ ܶܡܐ
ܩܕ ܶܡܐ ܕܒܪ ݂
ܡܚ ܽ
ܰܒ ܳ
ܺ
ܘܬܐ
ܐܝܕܐ
ܳܗ ܳܫܐ!!!ܳ 1
ܝܠ ݂ ܳ
ܶ
ܰ
ܘܫ ܽ
ܰ
ܦܠ ݂ܘܬܐ ܐܣܬ ܰܪ ݂ܟ ܰܢܢ؟ ܰܘ ܰ
ܒܚ ݂ܪܬܐ
ܳ
ܺ
ܽ
ܬܝܐ ܰܓ ܳ
ܘܣ ܳܐ
ܕܟ ܽܠܗܘܢ ܰܥ ̈ܡ ܶܡܐ ܶ ܰܕܒܪ ݂
ܽ
ܐܶ ܰܚ ܰܕܢܢܽ .ܚܘܪܘ ܘܐ ݂ܬ ܰܒ ܰܩܘ ܰ
ܘܒ ܺܙܗܝܪ ݂ܘܬܐ
ܰ ܰ ܰ ܳ ܺ ܰ
ܕܬܢ ܰܦ ܰܠܘ ܰܘ ܰ
ܚܙܘ،
ܠܠܡ ݂ܬܟܒܙܒܢܐ ܕܥ
ܳ ܳ ܽ ܳ
ܶ
ܘܠܠ ܳܓܐ ܰܕ ܳ
ܠܟܡܐ ܺܥ ̈ܕ ݂ ܳܬܐ ܐܶ ݂ܬ ܰܦ ܰ
؟
ܬ
ܠܠܓ
݂
݂
ܕܡܢ ܰܝܕ ܚܣ ܽܡܐ ܘܦ ܶ ݂ܶ
ܽ ܶ ܰ ܰ ̈ܳ ܶ ܳ ܽ ܳ ܶ ܳ ̈ ܶܳ
ܶ ܰ ܺ ܰ
ܽ
ܘܟ ܳ
ܟܡܐ ܕܟ ܽܠܗܘܢ ܦܪܥܐ ܽ
ܘܡܪܝܐ ،ܘܐܟܕܝܐ ،ܐ ݂ܬܘܪܝܐ ،ܒܒܠܝܐ
ܕܣܘܪܝܝܐ ܡ ݂ܬܝ ܺܕܥܝܢ ܕܐ ݂ܝܟ ܫ
ܳ
ܳ
ܶ
ܳ
ܺ
ܺ
ܘܥܬܝܩ ܰܘܦܠܝܓܘܬܐ ܐܠ ܰܫܪ ܳ
ܘܙܥܐ ܐ ܽܢܘܢ ܰܕܩ ܺܕܝܡ ܰ
ܕܡܢ ܰܚܕ ܽܓ ܳ
ܪܡ ܶܝܐܶ .
ܘܐ ܳ
.
ܐ
ܝܪ
݂
݂
ܺ ܳܽ ܰ ܶ ܳ ܰ
ܒܡ ܰܬܢ ܶܒܬܝ ܰܢ ܺ
ܠܠܝ ܳ
ܥܕ ܳܡܐ ܰ
ܗܪܝܢ ܳܗܐ ܡܢ ܳܕ ܶܪܐ ܰܩ ̈ܕ ܳܡ ܶܝܐ ܰܘ ܰ
ܦܪ ܽܝ ݂ܘܬܢ
ܪܬܝ ܡܕܝܢܝ ܳ ݂ܘܬܢ ܰ ܘܣ
ܘܡ ܳܢܐ ܳܒ ܿܗ ܰܫ ܰ ݂
ܳ ݂ ܳ ݂
ܺ
ܰ
ܺ
ܽ
ܰ
ܳ
ܳ
ܶ
̈
ܳ
ܰܩ ܳ
ܺ
ܕܡܬܝܐ ܰܕܒܥܠܠܡܐ ܕܡܢ  0555ܫܢܝܢ ܩ.ܡ .ܝ ܺܕܝܥܐ ̱ܗܝ ܶܓܝܪ ܕܡܢ ܦܠ ܽ
ܘܬܐ ܐ ܹܬܪܢ ܩܠܝܠ
ܝܓ ݂
݂
ܺ
ܰ
ܪܡܝܢ ܰܘ ܺ
ܪܫ ܳܢ ܶܝܐ ܶܡܣܬ ܰܦܩܰ .ܘ ܺ
ܰ
ܣܪ ܳܝܕܐ ܕܦܫ ܶܕܝܢ ܳܗܐ ܳܛ ܺ
ܒܩ ܺܠܝܠ ܡܢ ܰܥ ܽܡܘܪܝܗ ܶܫ ܳ
ܛܪ ܺܝܕܝܢ
ܳ
ܳ
ܺ
ܽ
ܳ
ܶ
ܺ
ܺ
ܰ
ܺ
ܰܘܩܛ ܺ
ܕܡ ܶܠܝܢ ܺܟܝ̈ ܰܣ ܽ
ܬܝ ܐ̱ ܳܢ ̈ܫܝܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܰܥ ܰܡܢ ܰܝ ̈ܥ ܶܢܐ ܰܘܕܐܠ ܬ ݂ ܳ
ܝܠܝܢ .ܐܐܠ ܬ ܶ
ܝܗ ܳܘܢ ܰܡܢ
ܘܒܕܝܢ ܐ ݂
ܳ
ܰ
ܳ
ܽ
ܐܪܬܐ ܶ ܰ
ܰ
ܺ
ܦܩ ܽܢܘܬܐ ܕܐܬܪܐܳ
ܺ
ܳ
ܰ
ܕܡܥܪܩܝܢ ܽ
ܰܐ ܰܚ ̈ܝ ܽܗܘܢ ܰ
ܠܠܗܘܢ ܐܠ ݂ܬܪ ܳܘ ݂ܬܐ ܕܐܘܪܝܦܝ .ܐܠ ܳܚ ܺ
ܝܣܝܢ ܳܣܟ ܥܠ ܡܣܬ
݂ ݂
ܰ ̈ܳ
ܒܗ ܳܬܐ .ܡܢ ܰܓ ܳܒܐ ܰܣܝ ܳܦܐ ܰܚ ܺܪ ܳ
ܝܦܐ ܺܣܝܡ ܰܥܠ ܰܥ ܳܡܐ ܺܕܝܠܢ ،ܘܡܢ ܰܓ ܳܒܐ ܐ ܺ
ܚܪ ܳܳܢ ܳܓ ܽܠ ݂ܘܬܐ
ܕܐ
݂
̱
ܳ
ܰ
ܰ
ܶ
ܳ
ܘܪܩ ܳܢܐ ܰ
ܕܓ ܽܠ ݂ܘܬܐ ܰܠܬܝ ܿܝܗ ܽܦ ܳ
ܪܫܝܗ ܡܢ ܐ ݂ܬ ܶܪܗ ܐ ܳ
ܠܠܫ ܶ
ܓܫܐ ܶ
ܢܫ ܳܢܬܝܐ ܳܫ ܳ
ܶܟ ܳ
ܒܗ ܳܝܐܺ .ܘ ܺܝܕ ܳܝܥܐ ܳ
ܠܠܥ ܳܡܐ
ܦܟܐ ܽܚ ܳ
ܘܣܪܳܢ ܗܘ ܰܪ ܳܒܐ ܳܕܐܠ ܶܡ ܺ
ܒܗ ܳ
ܺܕܝܠܢ ܐܐܠ ܶ
.
ܝܠ
ܬܬܟ
̱
ܰ
ܳ
ܰ
ܶ
ܳ
ܳ
ܳ
ܰ
ܰ
ܰ
ܘܡܢ ܶ
ܰ̈
ܳܚ ܶܙ ܰܝܢܢ ܰܕܐ ܰ
ܝܟ ܳܢ ܽܝ ݂ܘܬ ܺܥܕܬܢ ܰܝ ܳ
ܰ
ܒܥܠ ݂ܬ ܰܡ ̈ܨܘ ݂ܬܐ ܬ ̈
ܠܠܓ ݂ܬܰ .ܥ ܳܡܐ ܰܕ ܳ
ܚܕܐ
ܘܕ ܳ ݂
ܬܝܐ ܠܫܒܥ ܳܡܢ ܰܘܢ ܐ ݂ܬܦ ܶ ݂ܰ
ܽ ܳ ܰ ܶ ܳܳ ܰ ܳ ܰ ܺ ܳ ܺ
ܘܐܬܝ ܳܐܦ ܺ
ܝܫ ܶ
ܝܗܝܢ ܰܫܒܥܐ ܦ ܰ
ܒܪ ܰ
ܛܪܝ ݂ܪܟܐ.
ܬܝܐ݂ ܽ ܳ .
ܘܡܬܐ ܘܚ ܶܕ ܠܠܫܢܐ ܘܚܕܐ ܬܘܕ ݂
ܐ ݂
ܺ
ܶ
ܳ
ܳ
ܳ
ܺ
ܳ
ܰ
ܰ
ܳ
ܰ
ܳ
ܶ
ܳ
ܳ
ܰ
ܳ
ܽ
ܳ
̈
ܶ
ܶ
ܶ
̈
ܳ
ܰ
ܳ
ܬܟܝ ܶܒ ݂ܬܐ ܕܒܦܪܣ
ܶܡܢ ܗܫܐ ܳ ܘܐܠ ܕܢܪܝܡ ܩܠܢ ܥܶܡ ܚܕܕ ܳܐ ܐ ݂ܬܘܪܝܐ ـ ܣܘܪܝܝܐ .ܘܢܬ ܳܠ ܣ ݂ܟܐ ܠ ݂
ܺ̈ܳ ܳ ܳ
ܶܚ ܶܙܘܐ ܰܢ ̈
ܘܩܒܠ ̈ܳ
ܦܪܣ ܶܚ ̈ܙܘܐ ܰܣܗܪ ܳܢ ܶܝܐ ܽ
ܘܒ ܳ
ܕܠ ܰ
ܘܠ ܳܢ ܶܝܐ ܰ
ܢܬܝܐ
ܚܕ ܶܕܐܰ .ܘܐܦ ܳ ܽܟ ܶܠܗܝܢ ̈ܡܐܠ ܡܫܝܡ ݂
ܺ
ܳ
ܳ
ܳ
ܕܥ ܳܡܐ ܺܕܝܠܢ ܰܒ ܺ
ܘܒ ݂ܐܬܪܐ ܕܐ ̈
ܡܒܨܪܢ ܶܡܢ ܐ ܳܝܩ ܳܪܐ ܰ
ܬܝܐ ܰ
ܕܓ ̈ܫ ܳܦܢ ܰܘ ܰ
ܳ
.
ܐ
ܬ
ܒܗ
ܒܪ
݂
ܽ
ܰ
ܳ
ܽ
ܳ
ܳ
ܳ
ܶ
ܺ
̈
̈
ܳ
̈
̈
ܰ
̈
ܕܫܘܬ ܶ
ܢܫܘܢ ܰ
ܳܙ ܶܕܩ ܰܝ ܳ
ܘܓܒܐ ،ܘܛܘܟ ܶܣܐ ،ܬ ̈
ܡܡܬܠܢܶܐ ܽ
ܘܡ ܳܢܐ ܕܢܶ ݂ܬܟ ܽ
ܡܬ ܳܢ ܶܝܐ ܳ
ܐܣܐܰ ،
ܚܕܪ
ܬܝ ܳܢ ܶܝܐ ،ܘܐܘ ݂
ܘܕ ݂
ܰ
ܰ
ܶ ܺ ܳ
̈
ܽ
ܳ
ܶ
ܰ
ܳ
ܽ
ܶ
ܰ
ܳ
ܶ
ܰ
ܳ
ܰ
ܳ
ܘܚ ܳ
ܬܝܐ ܰ
ܕܫܝܢܐ ܘܕܢܫܪܘܢ ܠܠܩܛܪܐ ܕܐ ܺܫܝܡ ܠܠܠܠܒܘ ݂ܬܢ .ܘܕܢ ݂ܬܩܪܒܘܢ ܠܠܘ ݂ܬ ܽܚܘܒܐܽ ،
ܘܝ ܶ ܳܕܐ
ܛܒܠ ݂
ܽܐܘܡܬ ܳܢ ܳܝܐ ܽ
ܘܫ ̈
ܘܪܩ ܳܢܐ ܰ
ܘܦ ܰ
ܫܢ ݂ܬ ܰ 3102
ܕܥ ܳܡܐ ܺܕܝܠܢܰ .ܥܡ ܳ
ܫܒ ܰ
ܥܒ ܳܪܐ ܰܕ ܰ
ܩܢܢ ܳܒ ݂ܬ ܰܪܢ ܶܓ ̈ܕ ܳܫܐ ܽ
ܘܘ ܳܫ ܳܛܐ
݂
ܰ ܳ ܶ
ܺ
ܢܗܘܢ ܰܡ ݂ܘܬ ܳܪ ܶܳܢ ܶ
ܘܡ ܽ
ܫܝܐ ܰܣ ܺܓ ̈ܝܐܐ ܶܡ ܽ
ܡܪ ܳ
ܝܡ ܶܢܐ ܰܘ ܺ
ܫܓ ̈ܘ ܶ
ܡܣ ̈ܝ ܳܡ ܶܢܐܽ ،
ܚܣܪ ܶܳܢ ܐܐܠ ܘܛܒ
ܢܗܘܢ ܡ
ܳ
ܰܡ ̈
ܚܫ ܶܢܐ.
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ܰ
ܐܬܘܪܝܐ
ܩܛ̈ܪܐ ܕܥ ܳܡܐ ܰ ܰ ܺܕܝܠܢ ̱ܐ ܳ ܽܣܘܪܝܝܐ݂ /

ܶ
ܺ
ܕܣ ܳ
ܫܟ ݂ܝܚ ܽ
ܥܡܐ ܕܝܠܢ ܰܕ ܺ
ܦܣ ݂ܝܩܽ .
ܒܪܐ ܺܕܝܠܗ ܺ
ܚܙܐ ܰ
ܬܝܐ ܶܡ ݂ܬ ܶ
ܘܣ ̈ܘ ܳܟ ܶܝܐ ܺܕܝܠܗ
ܒܟܠ ܰܐ ݂ܬܪ ܘܦܢ̈ ܳܝܢ ܰܕܒܪ ݂
ܒܪܐ ܶ
ܦܣܩ ܰܣ ܳ
ܫܪ ݂ܟܘ .ܘܐܠ ܳ
ܝܟܐ ܰ
ܰ ܳ
ܡܡ ܰܢܥ
ܠܳ ܶ ܰ ܰ ܳ ܽ ܳ
ܰ ܰܒܗܕܐ ܳ ܐ ܳܝܟܢܝ ݂ܘܬܐ؟ܳ ܶ .
ܠܠܬܐ ܽ
ܕܦ ܳ
ܘܠܠ ܳܓܐ ܳܗܳܢܳ
ܐܪܐ ܡܢܐ ̱ܗ ܳܝ ܥ ݂
݂
ܰܘܕ ܶ
ܺ
ܐܬܝ ܽܠ ܰ
ܒܥ ܳ
ܳ
ܰ
ܘܩܒܠ
ܝܢ
ܐܡ
ܕ
ܠܕܒ ܽܒ ݂ܘܬܐ ܳܗ ܶܕܐ؟
݂
ܚܕ ̈ܶܕܐ ܳܩ ܺ
ܕܚܕ ܺ
ܝܚܐܰ ،ܘ ܳ
ܳ
ܡܫ ܳ
ܝܡ ܰܝܢܢܰ .ܥܡ ܳܗܝ ܰ
ܚܕܐ
ܶ
ܳ
ܶ
ܰܬ ܺ
ܘܚܕ ܐܘܢܓܠܝܘܢܰ ،
ܬܝܐܰ ،
ܘܚܕ ܠܠ ܳܫ ܳܳܢܐ
ܘܕ
݂
ܺ
ܰ ܳ ܽ ܳ
ܘܡܬܐ ܺ
ܫܒܝܚܬܐ
ܺ ܽܣܘܪܝܝܐ ܰܥܬܝܩܐ ،ܘܚܕܐ ܐ ݂
ܬܝ ܠܢܰ .ܘ ܽ
ܠܠܡܘܢ ܶܡ ܺܟܝܠ ܰܠܬܝ ܽܚ ܳ
ܘܝ ܳ ܱܳܕܐ
ܐ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܰ
ܳ
ܽ
ܰ
݂ܶ ܶ
ܺ
ܺ
ܺ
̈
ܰ
ܶ
ܰ
ܳ
ܶ
̈
ܺ
ܳ
ܶ
ܝܓ ݂ܘܬܐ ̈ܐܠ ܫܟ ݂ܝܚ ܒܥܕܬܢܰ .ܘܐܦܐܠ ܒܝܢ ݂ܬ
ܝܠܢ؟ ܤܛܪ
ܡܢ ܬ ݂ܬܟܘ ܶܫܐ ܘܚܪܝܢܐ ܘܦܠ ݂
ܒܣܕܪܐܶ ܕ ܽ
ܥܒܪܝ .ܐ ܶ
ܘܝܕܐ ܺܕܝܠܢܳ .
ܒܗ ܶܠܝܢ ܶܬܪܝܢ ܠܐ ܰܦܝܐ ܰܕܫܢ̈ܰ ܳܝܐ ܰܕ ܰ
ܝܠܝܢ ܽܝ ݂ܘܬ ܳܪܳܢܶ
ܘܚ ̈
ܘܛ ̈ܘ ܳܟ ܶܣܐܰ ،
ܘܓ ̈ܶܒܐ ܽ
ܬܐܣܐ،
ܽܫ ܳ ̈ܘ
ܰ ܰܳܽ ܳ ܳ ܶ ܺ ܳ
ܳ
ܰ
ܳ
̈
ܘܛܒ ݂ܬܐ ܩܛ ܰ
ܦܢܢ ܡܢ ܐܝܟܢܝ ݂ܘܬܐ ܗܕܐ ܬܥܝܫܬܐ؟
ܶ ܽ̈ ܶ ܺ
ܽ ܳ ܿ ܺ ܳ
ܺ
ܳ
ܰ
ܶ
ܽ
ܰ
ܶ
ܽ
ܰ
ܶ
ܰ
ܰ
ܳ
ܶ
ܽ
̈
ܺ
ܬܝܐ.
ܕ
ܝ
ܘܢ
ܗܘ
ܕܢ
ܩ
ܕ
ܙ
ܝ
ܘܢ
ܒܗ
ܬܝ
ܝܥܐ ܠܠܟ ܳܠ ܰ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܢ ܰܒܢܝ ܥ ܺܡܢ ܒܠܟܠܗ ܒܪ ݂
݂
̱
ܬܪܝܢ ܰ ܳܫܘ ܺܐܐܠ ܐ ܳ ܽ ܶ ܰ ܺ ܰ ܺ ܰ ܰ
ܰ
ܶ
ܳ
ܺ
ܰ
ܬ ܳܚܐ ܕ 105
ܒܡ
ܝܢ
ܢܬ
ܪܔ
ܘܐ
ܝܠ
ܐܙ
ܒܪ
ܝܟ
ܕܐ
ܐ
ܬܝ
ܝܡܢ
ܬ
 1ܥܡܐ ܕܝܠܢ ܒܓܠ ݂ܘܬ ܶܗ ܕܐܠܬܝܢ ܐܡܪܝܟܐ
ܽ ܳ ܽ ܳ ݂ ܳ ܽ ܳ ܽ ܳ ܰ ܰ ܳ ܳ ܶ ܳ ݂ܽ ܳ ܰ
ܫܢ̈ܺܝܢ ܽܟ ܽܠܗܘܢ ܰ
ܦܫܪܘ ܘܳܐ ܰܒܕܘ ܰܘ ܰܢܦܩܘ ܡܢ ܣܘܪܝܝ ݂ܘܬܐ ( ܐ ݂ܬܘܪܝ ݂ܘܬܐ) ܘܒܚ ݂ܪܬܐ ܕܗܕܐ ܓܠ ݂ܘܬܐ ܤܛܪ
ܽ ܳܳ ܰ ܳ
ܘܠܬܝ ܽܝ ݂ܘܬܐ ܽܡܘܢ ܰܩ ܺܕܝܘ؟
ܡܢ ܚܘܣܪܳܢ
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