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 Förord  
 

Av: Zekiye Cansu - ledamot i AKC styrelsen  

 
En tillbakablick på året vi lämnar bakom oss. Ett år fyllt av gemenskap, glädje, 

sorg samt ett år med många olika besvikelser. 

 

Börjar på det regionala planet. Det har varit en stor besvikelse att 

arbetsförmedlingen tog beslutet att avveckla Fas 3-programmet. Avvecklandet har 

påverkat Dagcenterverksamheten Dawmo p.g.a. att Fas 3- personal blev tvungna 

att avsluta sina anställningar hos AKC. Dawmoprojekt är en av föreningens största 

och viktigaste projekt. Frågan är hur föreningen ska kunna klara av att fortsätta 

driva verksamheten utan någon anställd. Tyvärr har man inte råd att anställa någon 

utan ekonomiskt stöd i form av t.ex. Fas 3. För att kunna fortsätta driva 

verksamheten behöver man förmodligen ta hjälp av medlemmar som ställer upp 

ideellt.  

I år har Dawmo-verksamheten firat 10 års-jubileum och det har varit 10 fantastiska 

år där många gamla och ensamma pensionärer samt långtidssjukskrivna som inte 

kan arbeta fått en träffpunkt som tyvärr är väldigt sällsynt i dagens svenska 

samhälle. Trots svårigheterna med denna verksamhet är vi otroligt stolta över att 

kunna erbjuda våra äldre medlemmar denna service. 

 

Huvudstyrelsen vill få till en nystart för ungdomssektionen. För närvarande så har 

de flesta tidigare ungdomsstyrelseledamöter inte möjlighet att fortsätta på samma 

sätt som tidigare p.g.a. högskolestudier, jobb m.m. Huvudstyrelsens ambition är att 

kunna bilda en ny, yngre ungdomsstyrelse. Vi har många unga medlemmar i vår 

förening och det är viktigt att få igång en bra ungdomssektion för dessa. Att vara 
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Den 4 oktober 2016 var det Kerstin Lundgren (c) 

utrikes talesperson och Robert Steffens (c) från 

Botkyrka Kommun besökte föreningen för att 

informera och diskutera olika frågor. 

aktiv i föreningslivet i tidig ålder innebär ansvarstagande, det ger kunskap och 

lärdom på många olika sätt. 

Vår förening är en 

strukturerad och 

välfungerande förening som 

dessutom har ett bra rykte 

bland många andra 

föreningar. Flera 

kommunpolitiker har 

kontaktat föreningen och 

även suttit med styrelsens 

ledamöter där man diskuterat 

politik, hur man motverkar 

våld, välfärd, arbetslöshet 

mm. Andra kommunpolitiker 

har besökt 

Dawmoverksamheten och 

bland annat hållit föredrag 

om olika politiska frågor som 

berör vårt folk både i 

mellanöstern och hemma i 

Sverige. Det diskuterades 

också om de utmaningar 

föreningen ser idag på både 

lokal och nationell nivå. Jag 

vill passa på att betona hur viktigt det är för oss som förening att kunna involvera 

oss inom aktiviteter med kommunen och dess politiker.  Det är viktigt att ha 

dialog för att kunna agera och att tillsammans påverka för att nå till ett bättre 

samhälle och rättvisa för alla. 

 

Jag har vuxit i Botkyrka och trots att jag inte längre bor i området så känns det som 

mitt andra hem.  En fin kommun som är rik på natur, historia och fina områden. 

Tillsammans ska vi sträva för att behålla det fina vi har och samarbeta för en bättre 

miljö, bättre trygghet, bättre skolor och bättre välfärd. Vi ska kämpa mot rasism 

och kriminalitet. Tillsammans är vi starka och kan påverka för att göra skillnad. 

 

Vår förening har som vanligt fortsatt med sina aktiviteter för alla typer utav 

målgrupper: barn, ungdomar, pensionärer, kvinnor m.m. Aktiviteter såsom 

sommarläger, dansundervisning, modersmålsundervisning, knytkalas, flera olika 

föreläsningar, julbord, Hano Kritho och julfest är några utav årets höjdpunkter. Jag 
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har två favoritaktiviteter som föreningen arrangerar och som påverkar mig väldigt 

speciellt, jag ser fram emot dessa varje år. Det är Hano Kritho och Julfesten. 

Speciellt när jag ser alla små barns glädje och häpnad när dem ser jultomten 

komma in i föreningslokalen och det samma gäller när Hano Kritho-dockan 

kommer in. Det ger mig mycket värme. 

 

Något annat jag vill nämna är såklart kvinnosektionen. Den är delaktig i de flesta 

av föreningens aktiviteter, jobbar med andra organisationer/föreningar i samband 

med internationella kvinnodagen och andra arrangerade aktiviteter av kommunen. 

Ett stor tack till alla i kvinnosektionen för ett bra och effektiv samarbete med 

mycket vilja och god sammanhållning. Och ett stort tack till kansliet såklart, utan 

er hade vi i styrelsen och allt annat i föreningen inte fungerat. 

 

På en nationell nivå så är det något alla kommer att minnas, det är tyvärr Assyriska 

FF:s nedgång till division ett. Nedgången kan bero på många olika faktorer men det 

jag och många andra med mig tror är att det beror främst på ekonomin tyvärr och 
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inte på något annat. Förhoppningen är att få en bättre tränare för att kunna påverka 

laget positivt och därmed komma tillbaka till Superettan redan nästa år. 

Vi hoppades också på att Seyfo-frågan skulle få än mer utrymme i svensk 

utrikespolitik men så blev det tyvärr inte under det gångna året heller.  Frågan 

fortsätter att förhalas. Jag är dock övertygad om att det är en tidsfråga så vi måste 

fortsätta agera för att våra martyrer ska få upprättelse och att vi aldrig mer ska få 

uppleva ett nytt Seyfo.  

 

Assyriska kvinnoförbundet anordnade en konferens i EU-parlamentet i Bryssel. 

Konferensen anordnades i samarbete med Unrepresented Nations and Peoples 

Organisation, en organisation som stödjer/höjer röster för minoritetsgrupper som 

inte har eget land. Konferensen handlade om utsatthet och egen makt i väpnade 

konflikter samt om minoriteters kvinnor i väpnade konflikter i hemlandet, i 

synnerhet om assyriska kvinnors situation. AKF bjöd in till denna konferens fyra 

assyriska kvinnor, från Irak, Turkiet, Syrien och en ifrån Sverige. Allas tal var hur 

assyrierna är utsatta för allvarlig diskriminering och krävde att Internationella 

samfundet tar itu med den svåra situationen. Bland de närvarande i konferensen var 

många assyriska kvinnor ifrån Sveriges olika assyriska föreningar och de UNPO 

ansvariga, Rädda Barnen och EU som arbetar med minoriteters frågor samt även 

mänskliga rättigheter-parlamentarikern Bodil Valero ifrån Miljöpartiet. Från AKC 

deltog jag (Zekiye Cansu), Bahia Poli och Yildiz Kerimo.  

 

Något annat positiv som man kan var glad och stolt över är grundandet av Assyrian 

European Confederation. Önskar styrelsen all lycka framtid för ett bra samarbete i 
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ADO:s ordförande Gabriel 

Moshe frigavs efter 2,5 år i  

syrisk fängelse 

Europa. Som ordföranden valdes Attia Gamri. Jag önskar henne innerligen all 

lycka för att lyfta upp vårt folks röst internationellt. 

 

Jag vill gärna ta upp det glädjande nyheten jag 

hörde den 22 juni i år då ADO:s ordförande 

Gabriel Moshe frigavs efter 2,5 år i det syriska 

fängelset. Amnesty Sverige med London 

sekretariatet har haft återkommande aktioner till 

stöd för honom med krav på att Gabriel Moshe 

skall friges. Jag vill passa på att tacka Amnestys 

internationella grupp 140 för all det fina stödet. 

 

På en internationell nivå har Sverige fått en plats i 

FN:s säkerhetsråd fr.o.m. årsskiftet och två år 

framåt. Detta innebär att vi får en plattform för 

våra värderingar och för våra idéer. Våra politiker 

kan här lyfta upp frågor som berör 

mellanöstern-situationen vårt folk lever i och 

Seyfo-frågan samt andra frågor som berör 

minoriteter och dess rättigheter. 

 

Assyrierna i mellanöstern har dem senaste åren utsatts för krig, diskriminering, hot, 

våld och tvingats bort ifrån sina hem p.g.a. deras etnicitet. Syrien-kriget har pågått 

i snart 6 år men världssamfundet har tyvärr ännu inte tagit sitt fulla ansvar och 

hittat eller krävt en lösning som tillvaratar dem mänskliga rättigheterna för dem 

drabbade. Miljontals människor har flytt p.g.a. inbördeskriget i Syrien. Många har 

flytt till grannländerna medan andra har försökt att ta sig över till Europa genom att 

ta den riskfyllda vägen över Medelhavet. Jag kommer aldrig att glömma i slutet av 

februari 2015 då assyrierna i Gozarto drabbades av inbördeskriget konsekvenser i 

samband med Islamiska Statens (IS) framfart. Ett trettiotal assyriska byar kring 

Khabour-floden intogs av IS. Hundratals assyrier tillfångatogs och tusentals 

familjer tvingades fly från sina hem. Senare under året har en del assyrier släppts 
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av IS medan andra skjutits till döds. Några månader senare attackerade IS staden 

Hassakeh och ännu en gång tvingades folk fly från sina hem. De sista två dagarna 

på året detonerade tre 

bomber i staden 

Qamisly, också det en 

stad med mycket stor 

assyrisk befolkning 

och som redan hade 

tagit emot tusentals 

assyriska flyktingar 

ifrån Gozarto 

området. Bomberna 

var systematiskt satta 

i restauranger där 

många assyrier 

brukade vara. Många 

dog och den 31 december genomfördes massbegravningar för dem som dog av 

bomberna. När IS slog till i Ninve (Mosul) i Irak år 2014 fick många assyrier fly 

och har än idag inte kunnat återvända till sina hem.  

 

Om Turkiet har jag inte nämnt mycket. Sedan ockupations-försöket i juli har 

oroligheterna vuxit för varje dag, detta påverkar så klart mitt folk. Många turister 

har inte kunnat åka till Turabdin och folk i området påverkas ekonomiskt. Vi har 

passerat ännu ett år som har varit tragiskt för mitt folk i hemländerna, främst i 

Syrien, Irak och Turkiet. Varje dag jagas mitt folk bort från sitt hemland och blir 

flyktingar i hela världen. Vår historia, våra byggnader och böcker förstörs av 

förövarna. IS utplånar de tusenåriga konstskatterna i norra Irak, detta är ett 

världsarv som försvinner. Oroligheterna i mellanöstern tar aldrig slut men vi ska 

inte ge upp hoppet utan måste kämpa för att förövarna ska ställas inför rätta. 

 

Med detta vill jag tacka alla våra medlemmar och styrelser i AKC, med en 

förhoppning om att år 2017 för med sig frihet, rättvisa och demokrati för 

Ninve-slätten, Gozarto och för Turabdin, samt respekt för allas mänskliga 

rättigheter. 

 

Zekiye Cansu  

Styrelseledamot 
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Assyriska 

riksförbundet 

styrelse 

2015-2016.  

Foto: ARS 

Rekordår för Assyriska riksförbundet 

 

 

 

RIKSFÖRBUNDET År 2016 är till ända och det är dags att summera året för 

Assyriska riksförbundet. Rekordmånga medlemmar och en rad andra framgångar 

gör 2016 till ett framgångsrikt år för Sveriges starkast växande etniska riksförbund.  

Assyriska riksförbundet är ett av Sveriges största och äldsta etniska riksförbund. 

Det är också ett av få etniska riksförbund som har en positiv utvecklingskurva med 

alltfler medlemmar, projekt och aktiviteter. Här är några av framgångarna som 

uppnåtts under året som varit och som lovar gott inför 2017.  

Fler medlemmar 
Förbundet har växt i antal medlemmar och är närmare än någonsin tidigare att 

passera 10.000 medlemmar. Under 2016 tillkom cirka ett tusen nya medlemmar 

främst genom att Assyriska föreningen i Tibro beviljades medlemskap och genom 

en omfattande värvningskampanj av Assyriska Nimrodföreningen i Skövde.  

Rekordprojekt 
Under 2016 beviljades förbundet projektet Funka Utan Skam av Arsvfonden. 

Projektet har en total budget på tre miljoner kronor vilket gör det till det största 

projekt ARS beviljats under sin 40-åriga existens. För första gången beviljades 

ARS medel av Forum Syd för en förstudie för ett projekt i syriska Assyrien - 

Khabour River Project.  

Rekordekonomi 
Med projekten inräknade är förbundets ekonomi för år 2016 rekordstor. Aldrig 

tidigare sedan etableringen 1977 har ARS omsatt lika mycket. Det är dock inte bara 

projekten som stärkt ekonomin utan även samarbeten med företag såsom Folksam 

och Svenska Begravningsbyråers riksförbund men även den ökande försäljningen 

hos förbundets webshop tigrispress.com bidrar till en starkare ekonomi.  

Växande medlemstidning 
Förbundets medlemstidning Hujådå har fortsatt att utvecklas och nå rekordmånga 
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läsare. Under 2016 fick över tretusen hushåll fyra nummer av tidningen hem i 

brevlådan och statistiken för webbversionen visar en allt större läsarskara. 

Tidningen når idag fler än någonsin tidigare sedan starten 1978.  

Fortsatt synlighet i media 
Förbundet har fortsatt den viktiga trenden från 2015 och synts i media både genom 

egna debattexter och genom citat i tidningar, radio och tv gällande frågor som berör 

folkgruppen.  

Stärkt internkommunikation 
Under året tog förbundet steget till att stärka internkommunikationen genom ett 

nyhetsbrev till samtliga förtroendevalda inom medlemsorganisationerna. Runt 

trehundra personer har förtroendeuppdrag inom Assyriska riksförbundet och för 

första gången får alla ta del av samma information från förbundet.  

Stärkt internstruktur 
Under 2016 uppnådde förbundet rekordmånga korrekt registrerade medlemmar i 

medlemssystemet. Hundratals felaktiga eller ofullständiga adresser och 

personuppgifter korrigerades. Antalet medlemsföreningar som börjat använda det 

nya moderna sättet att avisera medlemsavgiften på har också ökat markant under 

2016.   

Rekordevent 
Sedan förbundet började anordna ett nationellt firande av det assyriska nyåret har 

eventet växt årligen. Under 2016 hade Akitu-firandet rekordmånga besökare, så 

pass många att besökare inte fick plats i lokalen.  

Rekordpublik för Seyfodokumentär 
Assyriska riksförbundets dokumentär om folkmordet på assyrierna skördade stora 

framgångar under året. För första gången i historien gick en dokumentär om det 

assyriska folkmordet på en rikstäckande kanal när TV4 beslutade att sända den i 

TV4 Fakta. Dokumentären återsändes tre gånger av TV4 under året med anledning 

av det stora intresset.  

Historiskt samarbete på EU-nivå 
Ur ett assyriskt perspektiv går 2016 till historien som året då assyrier i Europa 

etablerade ett fungerande paraplyorgan som för första gången samlar fyra 

riksförbund. Assyriska riksförbundet i Sverige har varit drivande i etableringen av 

Assyrian Confederation of Europe som blev verklighet 2016 och som samlar de 

assyriska riksförbunden i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Belgien.  

Redaktionen  

www.hujada.com, 2016-12-29 
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En artikel som ger en 

bild av engagemanget 

inom det assyriska 

rörelsen 

 

 

Kämpa eller ge upp? 

INSÄNDARE Många har de varit som utmålats som framtida ledare för den assyriska 

rörelsen i Sverige. Ungdomar med en gnistande glöd, ett outtröttligt engagemang och en 

vilja utöver det vanliga. Men så plötsligt har lågan substituerats med en aska vars rök endast 

är ett minne av vad denna eldsjäl en gång var. Motgångar och motstånd kan kväva denna 

låga och gnista som många bär inom sina hjärtan. Vi alla som arbetar inom den assyriska 

rörelsen kommer någon gång till den punkt i vårt liv där vi ställer oss frågan; Ska jag 

fortsätta kämpa, eller ge upp?  

Det är den 13:e augusti och jag och några andra aktivister har samlats i Assyrien 

Kulturcenter i Botkyrka för att medverka på en studieträff anordnad av Assyriska 

Ungdomsförbundet. Som en av de ansvariga för denna aktivitet har jag lagt ned många 

timmar på att få färdigt en biografi om Hanna Salman. Idag ska vi översätta den klassiska 

dikten "Monaw Kuoro" från klassisk assyriska, även kallat "kthobonoyo", till Surayt och 

svenska. Efter att ha berättat om denna storslagna ikon och lärare så går vi över till dikten. 

Ninos Badur håller taktpinnen och leder oss genom ord för ord och vers för vers. När orden 

skrivna med den klassiska skriften får sin rätta översättning så känner jag helt plötsligt hur 

pappret börjar bli tyngre. Syftet bakom varje mening har en tung innebörd och jag känner 

att pappret som ligger på bordet framför mig inte är tillräckligt starkt för att bära upp den. 

Inte är heller mitt hjärta tillräckligt rent för att ta emot alla dessa ord som Hanna Salman 

tydligt formulerat till sina medlevande och alla generationer därefter. 

Vad är större skam än förkastad? 
"Vad är större skam än förkastad okunnighet? Om vi förvärvat hela väldens rikedomar men 

inte erhållit kunskap, då är vi inte värda något. Obildade som kan liknas vid djur. Varför har 

vi försenats så i denna upplysningens, upptäckternas era?" 

 

Varför är vi så oupplysta och försenade? Ja, denna fråga har många gånger fått mig att 

nästintill knäckas och bara vilja lägga av. 

 

I dag ser vi hur vårt folk, utan vetenskapliga grunder, har delats in i grupper om snart 

oräkneligt antal namn. Vi ser kyrkor splittras inom sina splittringar och bröder och systrar 

håller inte längre ihop. Vi ser assimilerade assyrier och många som förnekar sin egen 

historia. Föreningarna har blivit en samlingspunkt för äldre som spelar kort, medan 

ungdomarna tyvärr väldigt ofta istället finner sina sociala umgängen på diskotek och 

nattklubbar. Vi ser familjer knäckas, språket försvinna och även om våra hemländer töms 

på sin ursprungsbefolkning så vågar jag nästan säga att det är värre här i diasporan. Där, i 
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Irak och Syrien, är det andra folkgrupper som mördar och förföljer oss. Här i Sverige och 

resterande Europa så är det vi själva som raserar oss och allt vårt kulturella arv från jordens 

yta. 

 

Tyvärr händer det att man ibland känner att man inte orkar mer, att man bara känner att det 

helt enkelt räcker. Man ställer sig frågan; "ska jag fortsätta kämpa eller ge upp?"  

 

Men så tänker man bort från allt det pessimistiska och så ser man den andra sidan och ljuset 

därifrån överträffar skuggorna och mörkret hos allt det dåliga. Den positiva sidan ingjuter 

mig med energi för att fortsätta kampen. Jag får nya krafter när jag tänker på de ungdomar 

som kämpar och som flitigt skriver och syns i media. Jag lyckas ställa mig upp även trots att 

jag precis fallit när jag ser barn som fortfarande talar assyriska och mina axlar orkar bära 

bördan när jag ser människors leende då de deltar under föreningsaktiviteter.  

 

Men det som alltid får mig att fortsätta kampen och som gör att frågan om att kämpa eller 

ge upp lämnar mitt sinne är minnet av ett samtal som jag hade med en god vän till mig. 

Denna vän är en förebild som alltid kämpar lika flitigt för den assyriska rörelsen. Frågan jag 

ställde var; "Har du någon gång tappat lusten och funderat på att bara ge upp?" 

 

Svaret på den frågan gav mig rysningar och ett helt nytt sätt att se på frågan som tidigare 

gjort mitt sinne fundersamt och obalanserat. Svaret löd;  "Jag har funderat många gånger 

varför jag gör det jag gör och landar i tankarna att jag gör det för kommande generationer 

och mina barn. Det är min motivation, att erbjuda dem en trygg identitet med kultur, språk 

och historia." 

 

Dessa ord och dess innebörd är något som vi alla bör bära med oss i resten av våra liv. 

Ibland kommer fortfarande lusten för arbete att minska och kraften som man bär inom sig 

kommer ibland att tryta. Något jag tror är väldigt viktigt är att våra ungdomar inte tar på sig 

mer än de klarar av. Detta är ett vanligt symptom hos de färska och friskt blommande 

aktivister inom den assyriska rörelsen, något som senare leder till att svaret på deras fråga 

blir att ge upp. Frågan är kronisk och kommer alltid att besöka var och en av oss när vi 

möter motgångar och när energin börjar sina från dess depåer. Någon gång kommer vi 

fortfarande att komma till den där punkten i våra liv då vi ställer oss själva frågan; "Ska jag 

fortsätta kämpa, eller ge upp?" 

 

Men från och med nu så ska min glöd, mitt engagemang och min vilja inte dö ut och 

min låga ska inte substitueras med en aska vars rök endast är ett minne av vad denna 

eldsjäl en gång var. Jag gör det inte för berömmelse eller för mitt namn. Jag gör det 

för kommande generationer och mina barn och för dem ska jag alltid kämpa och 

aldrig ge upp. 

Nemrod Barkarmo  
Styrelseledamot Assyriska Ungdomsförbundet 

www.hujada.com, 2016-12-25 
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En artikel som ger en 

bild av konflikter och 

problem  inom det 

assyriska rörelsen 

 
 
 
 
 
 
 

"Assyriska rörelsen går framåt 
men hinder finns"  

DEBATT Skribenten ser ljusglimtar för svensk-assyrierna och reflekterar kring 

vägen framåt inom föreningslivet som präglas av engagemang, många olika viljor 

och synsätt.  

Efter ett antal år av vilande verksamhet under 2000-talet har den assyriska rörelsen 

på senare år återupplivats med glöd. Denna glöd är resultatet av ett antal faktorer. 

En av dessa faktorer är en bred enighet inom rörelsen om att bilda opinion för 

Assyrien och enbart använda den nationella assyriska benämningen. En annan 

faktor är att många intellektuella personer kommit in i rörelsen med en vision och 

gemensam strategi vid opinionsbildning och verksamhetsutveckling. En tredje 

faktor är att dubbel lojalitet minskat årligen. En dubbel lojalitet var vanligt 

förekommande i den assyriska rörelsen tidigare, men förekommer i mindre grad 

idag. Förtroendevalda kunde stå med ena benet i den assyriska rörelsen i Sverige 

och med andra benet i en extern organisation som arbetade mot den assyriska 

rörelsens visioner. Det förekommer idag i mindre omfattning och det är enkelt att 

identifiera dessa mönster vars syfte ofta är att skapa konflikter internt. 

Uteslutning av förtroendevald som vägrar åtgärda den dubbla lojaliteten eller beter 

sig hotfullt är nödvändigt som ett sista alternativ. Detta förfarande är vanligt 

förekommande bland svenska organisationer och något nödvändigt för den 

assyriska rörelsen om den ska fortsätta utvecklas. I det fall det inte finns ett 

systematiskt sätt att pådriva en lojalitet till den assyriska rörelsen som 

förtroendevald så kommer konflikter inom organisationerna att växa. Detta på 

grund av att vissa förtroendevalda kommer vilja ta in externa organisationers 

visioner i den självständiga assyriska rörelsen och till och med få den assyriska 

rörelsen att använda tre till fyra benämningar på folkgruppen. Förtroendevalda 
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med dubbel lojalitet försöker även att tillsätta förbundsstyrelser som är lojala till 

deras egna externa organisationer.  

Vad avser dubbel lojalitet görs det en åtskillnad mellan att vara förtroendevald eller 

enbart medlem. En medlem utan förtroendeuppdrag som inte åsamkar svårigheter 

för en organisations verksamhet har möjlighet att engagera sig i externa 

organisationer. Förtroendevalda innehar dock ett särskilt ansvar, varför en dubbel 

lojalitet inte accepteras för dessa.  

De strukturella hinder som funnits förut undanröjs årligen. Det handlar om att 

uppdatera stadgar, upprätta olika styrdokument som idéprogram eller 

verksamhetsplaner, allt i ett syfte att bilda en synergi i arbetet i Sverige för den 

assyriska nationens överlevnad. Ett annat syfte med detta är att det inte ska spela en 

allt för stor roll vem som sitter i styrelsen, utan arbetat ska ledas av dessa 

styrdokument. När detta sker så blir det enkelt att identifiera dubbel lojalitet och 

konflikter minskar ur ett långsiktigt perspektiv.  

Det som behövs idag är att strategier som utformas utifrån stadgar och 

styrdokumentet förankras ännu mer bland förtroendevalda i lokalföreningarna ute i 

landet. Det gör man enklast genom att anordna interna utbildningar för 

förtroendevalda, vilket ett antal av våra förbund arbetar på.  

De strukturella hinder som finns har även en grund i inkompetens och en 

kvarvarande mentalitet från samhällen i Mellanöstern. Inkompetensen grundar sig 

i att man inte följer beslut på årsmöten eller styrelsemöten, men även en oförståelse 

för civilsamhället, styrdokument och en oförståelse för vikten av konsensus i 

opinionsbildning för Assyrien. Ett sådant tidigare påverkande strukturellt hinder 

har varit att samtliga tre förbund har försökt göra varandras jobb, istället för att 

fokusera på sin huvudverksamhet. Om samtliga förbund ska göra allas jobb, varför 

ska vi då ha tre förbund? Ett annat hinder har varit att kvinnor strukturellt hindrats 

från att ta ledande positioner. Istället har kvinnor erbjudits någon plats i respektive 

styrelse för att fylla en slags kvot. Kvinnor är inte heller idag representerade på en 

optimal nivå, även om det är mycket bättre än för några år sedan. Om den assyriska 

rörelsen ska fortsätta blomstra så måste kompetenta kvinnor få ta utrymme och 

leda vår rörelse.  

Vissa kritiska röster, främst från personer med dubbel lojalitet, talar konstant om 

en fiktiv enighet bland folket. De har ingen vision för denna enighet utan har enbart 

lärt sig att tala i termer om enighet utan att ha ett koncept för det. Enighet får vi när 
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den assyriska rörelsen är stark och vet vad den vill. Det är på detta sätt vi arbetat de 

senaste åren och resultatet är tydligt. Vi har åstadkommit stora sensationer under 

dessa år vad gäller opinionsbildning och synergi med den assyriska rörelsen i 

Assyrien. Allt på grund av att en majoritet i rörelsen i Sverige enats om vissa 

centrala punkter. Det är till exempel centrala punkter som att inte använda 

trippelbenämningar som förvirrar våra medlemmar och att ha en gemensam 

strategi gentemot media.  

Det finns inget folk i hela världen som är enade i alla frågor. Däremot kan vi alla 

enas om viljan och målet med att överleva som nation i Assyrien och diasporan. Vi 

har all rätt att debattera olika politiska frågor och inte vara överens i sakfrågor. Vi 

behöver däremot konstant ha en bred majoritet i den assyriska rörelsen som 

anammar verksamhetsplaner och idéprogram som blir en grund för det långsiktiga 

strategiska arbetet.  

De hinder som finns kräver att förtroendevalda utbildas inom vår rörelses 

värderingar och vision. När detta sker systematiskt så kommer samtliga 

förtroendevalda att komma varandra närmre samtidigt som förbundsstyrelsernas 

och lokalföreningarnas arbete kommer komplettera varandra. Vi behöver rätt 

personer på rätt plats, något som kommer vara nyckeln till att rörelsen fortsätter 

framåt istället för att ta tio steg tillbaka. Tillbaka till tiden då rörelsen hade 

decimerats med användningen av olika benämningar och externa organisationer 

tilläts värva entusiastiska assyriska ungdomar i det vakuum vi tillät uppstå.  

Det är viktigt att vi inte längre tillåter en fiktiv enighet på bekostnad av den 

assyriska rörelsen. Vi behöver först och främst en bred överenskommelse i den 

assyriska rörelsen om framtida visioner och strategier, vilket vi är på god väg att 

få.  

Johannes Akkurt (medlem i AKC) 

Styrelseledamot Assyriska Ungdomsförbundet 

www.hujada.com, 2016-12-23 
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Årsmötet 
Är föreningens högsta beslutande organ 

där man väljer en ny styrelse och där 

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 fler 

vid behov. Hjälper till med barn och 

ungdomsaktiviteter. 

Kansliet 
Är underställd styrelsen och andra 

sektioner. Verkställer de tagna beslut, 

sköter samtliga förekommande 

uppgifter i kansliet. Posthantering, 

bokföring, förvaltning av handkassan, 

kontakter med myndigheter och 

medlemsfrågor m.m.  

Ungdomssektion 
Har eget årsmöte där man väljer 

egen styrelse som ansvarar för 

planering av ungdomsverksamhet 

och frågor som berör ungdomar. 

Hjälper till med barnaktiviteter 

Kvinnosektion 
Har eget årsmöte där man väljer 

egen styrelse som ansvarar för 

planering av verksamhet och frågor 

som berör kvinnor. Hjälper till med 

barnaktiviteter 

 

AKC struktur 2016  
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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 kontakt med myndigheter som assyrierna kommer i kontakt med. 
 

   Förverkligande av målsättningen 
-  Föreningen förverkligar sin målsättning och bedriver sin verksamhet 

 enligt sina och ARS stadgar samt 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 

 fritids- och studieverksamhet, upplysnings- och 

 rådgivningsverksamhet, ta initiativ och komma med förslag i frågor 

 rörande assyriernas förhållanden.  

 

-  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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Årsmöte 2016 

Årsmötet i år hölls söndag den 13 mars 2016 

 

Ekonomiberättelse 
George Baryawno informerade om ekonomin under förra verksamhetsåret. 

Medlemmarna informeras om olika intäkts- och utgiftsposter, om kontobalanser 

per 2015-12-31 men även om sådant som kan vara av värde att känna till för 

föreningens medlemmar, t.ex. att nya bidragsregler och ändrade förutsättningar för 

FAS3 kan komma att ge stor effekt på föreningens ekonomi.  
 

Revisionsberättelse 
Behiye Poli, en av de av årsmötet valda revisorerna, läser upp revisionsberättelsen. 

I denna framgår att det inte finns några anmärkningar om felaktigheter i ekonomin. 

Därmed är revisorernas rekommendation till årsmötet att bevilja den avgående 

styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

Ansvarsfrihet 
Efter att verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och 

revisionsberättelsen redogjorts för samtliga närvarande medlemmar beslutade sig 

årsmötet för att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

 

Val av ny styrelse – konstitution 
- En representant från ungdoms- och kvinnosektion samt barnkommittén har 

närvaro- och rösträtt. Även kansliansvarig har närvarorätt. 
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Nya styrelsen - översta raden fr. v. 

Behiye Poli (ordförande), Robert Dag (v. ordförande), Therese Poli (sekreterare) Selma 

Hawsho (v. sekreterare),  

Mellersta raden fr. v. 

Nahir Poli (ekonomiansvarig), Zekiye Cansu, Josef Kopar (ledamöter) 

Nedersta raden fr. v. 

Ninve Dag, Nabochadnosar Poli (ledamöter), Natalie Kerimo (suppleant) 

 

Valberedningens förslag: 

Therese Poli, Zekiye Cansu, Selma Hawsho, Behiye Poli, Natalie Kerimo, 

Ninve Dag, Nahir Poli, Josef Kopar, Robert Dag, Nabuchadnosar Poli  

 
Dita Kleman från valberedningen går igenom förslaget på ny styrelse. Ordförande 

ger de närvarande en sista chans att nominera nya personer till styrelsen innan 

årsmötet ska rösta om valberedningens förslag.  

Årsmötet beslutade därefter att godkänna förslaget i sin helhet. 
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Val av revisorer 
Valberedningens förslag: 

Gabriel Baryawno och Sargon Hawsho som ordinarie, Aziz Poli och Firyal Dag 

som suppleanter.  

Valberedningen presenterar sitt förslag vad gäller revisorer för det kommande 

verksamhetsåret. Ordförande ger de närvarande en sista chans att nominera nya 

personer som revisorer innan årsmötet ska rösta om valberedningens förslag.  

Årsmötet beslutade därefter att godkänna förslaget i sin helhet. 

 

Val av valkommitté 
Årsmötet väljer in Dita Kleman och Enkido Poli som ordinarie till valkommittén, 

Fikri Dag som suppleant.  

 

Utdelning av AKC:s kulturpriset för 2016 
Styrelsen hade röstat fram Habib Mousa som årets mottagare av Assyrien 

Kulturcenters årliga kulturpris för hans livslånga bidrag till den assyriska musiken. 

Tyvärr kunde inte Habib Mousa närvara på årsmötet varför man beslutat sig för att 

istället dela ut priset under Akitufirandet i Södertälje den 3:e april. (Läs mer om 

detta under rubriken Akitu firandet längre fram i rapporten.)  

 
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 
- 12 protokollförda sammanträde 

- En planeringskonferens den 15 maj 2016 i Lida konferensgården 

 

Medlemsantal  
Antalet medlemmar under 2016 uppgick till 401 personer i alla åldrar 

 

Personalomsättning 
Efter arbetsförmedlingens beslut att inte godkänna FAS 3 personal för ideella 

föreningar och kyrkor har föreningens personalomsättning gått ner till en heltid 

anställd med lönebidrag och en deltidanställd vars lön betalas av föreningen. 

 

Kommunalt bidrag till AKC för 2017 
P.g.a. kommunens ändrade bidragsregler, bidragsansökan för 2017 görs nu mera i 

mitten av februari för det år ansökan gäller. Information om detta kommer senare 

under februari.  
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Förkortningar: 
ARS:  Assyriska riksförbundet i Sverige 
AUG: Assyrier Utan Gränser 
ABF: Arbetarnas bildningsförbund 
AUDS: Assyriska distriktet i Stor Stockholm 
AUF: Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige 
AMI: Assyriska Media Institutet - Assyria TV 
IQORO:  Namnet på Dagcenterverksamheten i St. Jakob av Nsibin i Södertälje 
AKF: Assyriska kvinnoförbundet i Sverige 
AFF: Assyriska Fotboll föreningen i Södertälje 

Välgörenhet - insatser 
AKC:s insatser inom såväl assyriska som andra organisationer 

Medlemmars insatser i andra organisationer: 

Namn position         organisation 
 

Afram Yakoub ordförande ARS 

Aziz Poli hjälper till med sponsorer AMI 

Behiye Poli valberedning AKF 

Behiye Poli styrelseledamot ARS 

Donna-Petra Shaheen v. ordförande AUG 

Gabriel Baryawno Stipendieans. konsultråd AUG 

Ilona Dag Styrelseledamot AUDS 

Isak Betsimon Styrelseledamot Dolabani Stiftelsen 

 Valberedning AUG 

Jamil Hanna ledande position Assyrien Institutet 

Jenny Orahim v. odförande ARS 

Johannes Akkurt ledamot i styrelsen AUF 

Liljana Poli aktiv AUF 

Lovisa Bethmorad Konsultrådet AUG 

Murat Poli Styrelseledamot  AMI 

Natalie Poli Styrelseledamot AUDS 

Ninib Baryawno valberedning AUG 

Nohadra Heido v. ordförande S-kvinnor Botkyrka 

Osyo Ibrahim Afram ledande position Furkono/Gefo 

Rabita Kerimo huvudansvarig IQORO 

Romiana Bikasha engagerad AUF, AUG 

Sargon Hawsho ordinarie revisor ARS 

Siduri Poli IT-ansvarig, valberedning AUG 

Sisilya Rhawi ordförande AUG 

Yildiz Kerimo styrelseledamot AKF 

Zekiye Cansu aktiv Amnesty International 

Zekiye Cansu ordförande Assyriska Hjälpfonden 
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2016-02-10, tackdiplom från AUG för att ha valt att under år 2015 stödja AUG:s 

arbete för att förbättra livsvillkoren för de utsatta assyrierna i Syrien, Irak, Turkiet 

och Libanon. 

Förfrågan från Simon Barmano och Feyyaz Kerimo om bidrag för tryckning 

av ny upplaga av David Gaunts bok om Seyfo. Mejlet från Simon och Feyyaz: 

Kära vänner, 

Den enda akademiska boken om vårt folk som handlar om Folkmordet 1915 på 

turkiska (David Gaunt) tog slut väldigt snabbt. Nu förbereds den andra nya 

upplagan av Belge förlaget och kommer ges ut snart. Men varje individ som är 

oliktänkande och har annorlunda åsikt än de som styr landet i Turkiet just nu, 

utsätts av den islamistiska fascist regeringen för trakasserier, tortyr, eller juridiska 

repressalier. Belge Förlaget är just en av dem som råkar ut för dessa förföljelser. 

Med anledning av ovan har vi startat en kampanj för att samla in bidrag till Belge 

förlaget för publiceringen av den andra upplagan av Seyfo-boken. Vi uppmanar 

alla vänner, patrioter att bidra till kampanjen.  

Kontot finns i Jönköping: NORDEA Konto: 4249 17 88078  

Vänliga hälsningar Feyyaz Kerimo & Simon Barmano 

 

Styrelsen beslutar den 18 augusti att bidra med 3000 kronor för tryckningen av 

boken. 

 

Ekonomiska insatser: bidrag och sponsring 

 

Organisation:       summa:   bidragskategori: 
 

AUG        3 000 julgåva 

AUG (350 kr varje månad)    4 200 bistånd 

AKC kulturpris till Habib Mousa    5 000     kulturpris 

Till tryckning av Seyfo boken (David G.)    3 000 bidrag 

Assyriska FF          10 000 bidrag 

Assyriska Europeiska Konfederationen      10 000 bidrag 

 

Summa:       35 200 kr. 
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AKC och dess medlemmars medverkan i Assyria TV 
Assyria TV är en väldigt uppskattad assyrisk TV-kanal som rapporterar, debatterar och 

upplyser såväl assyrier som andra nationaliteter som följer TV-kanalen. Under året har flera 

av AKC:s medlemmar medverkat på ett eller annat sätt, nedan är ett axplock: 

 

5 februari:   

Assyrian organizations reaction to 

YPG/MFS 
George Baryawno medlem i AKC (bilden 

t.h.) medverkade i programmet.  

 

14 februari:  Naum Faiq Dagen - 2016 

- AKC var en av arrangörer 

 

 

8 mars: Internationella kvinnodagen i 

Botkyrka  

AKC var en av arrangörer 

 

13 mars: Improper interference in the 

Assyrian movement 

George Baryawno (t.v.) Aziz Poli i mitten) 

medlemmar i AKC medverkade i programmet 

 

1 april: Darbo Ftiho: Akitu 6766  

(Johannes Akkurt t.v. i bilden medlem i 

AKC medverkande i programmet)  

 

 

18 april: Isak Betsimon (medlem i 

AKC) om Mehmet Kaplans avgång 
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29 april: interview with the member of 

the board of the Assyrian 

Confederation of Europé, ACE 

(Jenny Orahim medlem i AKC 

medverkade i programmet)   

 

8 juni: Morsdag i Södertälje 

 

Söndagen den 29 maj firades mors dag i 

Assyriska Kulturhuset i Södertälje, arrangerat 

av lokalföreningarna Assyriska föreningen i 

Södertälje, Assyrien Kulturcenter och Inanna 

familjeförening. På programmet fanns tal, 

dikter, tavlor med kvinnomotiv utställda av 

konstnären Samira Elia, samt musik och dans. 

 

17 juni: Seham Hawshos debutbok Twins 

Seham Youssef Hawsho debuterade i 

novemberförra året med en faktabaserad 

bok som återger berättelser om det 

assyriska folkmordet Seyfo, som hon hade 

hört av sin mor och mormor, men också om 

det pågående  folkmordet mot assyrier 

och andra kristna i Syrien. Boken är på 

arabiska och engelska i samma utgåva och 

heter Twins – My Mother and Syria. 

 

Författarinnan är sedan fyra decennier bosatt i Sverige och jobbar som auktoriserad tolk, 

men har hållit starka band till sitt födelseland Syrien, som hon betraktar som en andra 

moder. Hennes gamla mammas högsta önskan var att återvända till Syrien och dö i sina 

fäders jord. Därför har Seham under de senaste åren tillbringat halva tiden i Syrien trots att 

inbördeskriget startade strax efter att hennes mor återvände till Damaskus. Boken har rönt 

stor uppmärksamhet i Syrien och har nyligen tryckts i en ny upplaga med nytt  omslag 

av ett statligt förlag. Vid releasen hade kultureliten i Damaskus, författarförbundets 

ordförande och patriark Afrem II Karim samlats. Där fick Seham också veta att boken hade 

vunnit första priset bland de 36 nya böcker som har utgetts i Syrien under de fem år som 

kriget har pågått. Seham fick både prispengar och royalties men hon har sedan första början 

bestämt sig för att alla intäkter ska oavkortat gå till välgörenhet. 

Biståndsorganisationen Assyrier utan gränser, AUG, fick t ex 40 000 kr vid första 

försäljningsomgången. På frågan varför just AUG svarar Seham; ”de  är ärliga och har 

ett 90-konto”. Boken har också föreslagits att bli film av statliga filminstitutet i Damaskus. 

Seham har fått mersmak för skrivandet och har ett nytt bokprojekt på gång med diverse 

berättelser ur det assyriska folkets liv. (Seham Hawsho är medlem i AKC) 
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22 augusti: AUG hjälper assyrisk skola i Libanon  

 

Donna-Petra Shahen, vice ordförande i 

hjälporganisationen Assyrier Utan Gränser, 

AUG, berättar om hur AUG har hjälpt den 

assyriska privatskolan TMS i Beirut med att 

renovera skolans vattenstation och införskaffa 

whiteboard-tavlor. AUG jobbar också med att 

skaffa fadderfamiljer till ett hundratal elever 

som inte har råd med skolavgiften. Det 

handlar mestadels om barn till assyriska 

flyktingar från syrien. För mer information kontakta: info@awbswe.se 

Programledare: Nemrud Kurt-Haninke. (Donna-Petra Shahen är medlem i AKC) 

 

12 sept. Föreläsning av författaren Kemal Yalcin 
Författaren Kemal Yalcin som förra året gav ut 

Seyfo-trilogin "Suryaniler ve Seyfo" föreläste 

den gångna helgen i Göteborg och i Södertälje 

för att berätta om sitt engagemang för Seyfo. 

Här är en inspelning från föreläsningen i 

Södertälje söndag den 11 september 2016. 

Yalcin var inbjuden av assyriska 

organisationer. 

(AKC var en av de arrangörer)  

 

22 oktober: Ska man sopa problemen under mattan? 

Den 15 september publicerade Hujådå en 

nyhetsartikel om att en förtroendevald person i 

en assyrisk organisation hade uppträtt olämpligt. 

Han hade kallat aktiva assyriska tjejer för horor 

och spridit rykten om vissa tjejer. Han hade även 

portats från AFF:s matcher p.g.a. bråk och 

vandalisering. 

(Intervju med Afram Yakoub - ARS 

ordförande, medlem i AKC) 

 

22 december: Vad ligger bakom 

misstroendeförklaringen mot ARS`s 

ledning? 

Den så kallade oppositionen mot Assyriska 

riksförbundets ledning, som i oktober ställde 

en misstroendeförklaring mot styrelsen, har på 

senare tid ökatintensiteten i sina grova…….. 
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Genomförda aktiviteter 2016 

Firandet av Naum Faiks minnesdag 
Assyriska föreningarna i Stor Stockholm anordnade 86 års minnesdagen för vår 

nationalhjälte Naum Faik, söndag den 7 februari 2016 i Assyriska 

Kulturföreningen i Botkyrka. Programmet för minnesdagen som bestod av många 

olika delar öppnades av Botkyrkas föreningsordförande Teglat Lahdo som läste en 

dikt till minnet av Vår ledare Naum Faik. Detta följdes med en tyst minut till 

minnet av martyrerna. Efter öppnandet sjöng vår folkkäre sångare Ninib Ablahat 

Lahdo Malfono Naum Faiks berömda sång, ” Vakna upp, son av Assyrien” samt en 

av sina egna sånger som behandlar utvandringens konsekvenser för ett folks 

framtid.  

 

Fehmi Barkarmo höll i arrangörernas tal och uppmanade alla våra politiska, 

sociala, och kyrkliga institutioner till samarbete i dessa svåra tider som vårt folk 

går igenom då folkets existens är hotad i fädernas land. 

 

Andra delen av programmet var en paneldebatt mellan våra politiska 

organisationer, Assyriska Demokratiska Rörelsen, ZOWAA, Assyriens Befrielse 

Parti, GFA, Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, och Assyriska Media 

Institut, AMI. Assyriska Riksförbundet var också inbjuden men kunde ej komma. 
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Debatten inledde med 

att varje organisation 

fick svara på två 

frågor som ställdes av 

debattens moderator, 

som löd:  

Vad tycker våra 

organisationer om den 

pågående situationen 

för assyrierna 

Mellanöstern?  

Varför kan inte våra 

organisationer enas 

om en gemensam 

agenda för vårt folk 

när behovet är som 

störst nu?  

 

De närvarande organisationer svarade på frågorna ur deras politiska perspektiv. 

Efter moderatorns frågor fick allmänheten möjlighet att ställa sina frågor där de 

flesta frågorna var riktade till ADO som enda organisationen som finns i Syrien 

och är med i den syriska demokratiska oppositionen.  

 

ADO:s representant kamrat Sait Yildiz svarade öppet på alla frågor och gav en klar 

bild om vad som hände och händer i Gozarto och i synnerhet Qamishly efter de två 

terrordåd som krävde 18 assyriska martyrernas liv.  

I detta sammanhang betonade Yildiz att Assyriska Demokratiska Organisationen i 

Sverige alltid har arbetat för att öppna en seriös och ansvarsfull dialog mellan de 

olika partierna och organisationerna av vårt folk å ena sidan, och med vårt folk 

direkt å andra sidan.  

 

Som exempel gav han det senaste mötet mellan våra organisationer som ägde rum 

den 31 mars i Södertälje. Under detta möte diskuterades den senaste utvecklingen 

och utmaningarna som hotar vårt folks existens i Syrien.  

 

Nästa steg är att vi kommer att anordna ett offentligt möte för allmänheten på 

söndagen den 14 februari 2016 klockan 16.00 på Assyriska Kulturföreningen i 

Södertälje. Detta med syfte att utvidga dialogen med folket samt stärka bandet 

mellan organisationerna och allmänheten samt samla våra krafter för att kunna 

möta utmaningarna som det assyriska folket möter. 
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Å Assyriska Demokratiska Organisationens vägnar vill vi tacka de assyriska 

föreningarna som arrangerade minnesdagen av vår läromästare, organisationerna 

som närvarade och allmänheten för en bra och konstruktiv debatt. 

 

Text av: ADO i Sverige  

8 februari 2016 

 

Arrangörer: Assyriska föreningarna i Stockholm i samarbete med AUDS och 

AKC 

 

Möte om Biblioteksverksamheten i Botkyrka 

Måndag 1/2-2016:  hölls ett möte om biblioteksverksamheten i Botkyrka. 

Therese och Nabo Poli från AKC deltog i mötet. Positivt möte som öppnade vägar 

för goda samarbetsmöjligheter med diverse föreningar i kommunen (t.ex Hallunda 

Bibliotek). 

  

Utbildning för nya bidragsregler 

Torsdag 11/2-2016:  Botkyrka kommun arrangerade utbildning för nya 

bidragsregler. Från AKC deltog George Baryawno och Ashur Kerimo. 

Utbildningen var på Mångkulturell centrum i Fittja. Enligt de nya reglerna (som 

börjar gäller från och med 1/3-2016) kommer bidraget från kommunen baseras på 

antal aktiviteter/sammankomster och deltagare. Ju fler aktiviteter och deltagare, 

desto större bidrag. 

 

Hallunda/Norsborgs föreningsråd möte 

Onsdag 2016-03-02: Föreningsrådsmöte; Bland frågorna som diskuterades var 

jämlik vård och cancerprevention, kommunens utvecklingsprogram som håller på 

att ta form för Hallunda - Norsborg etc. Ashur Kerimo från AKC deltog i mötet. 

 

AKITU firandet i Södertälje - Utdelning av AKC 

Kulturpriset  

Söndag 3/4-2016:  Det var över 1000 personer när AKITU firades i Södertälje. 

Under programmet delades ut AKC kulturpriset för 2015 av Josef Kopar till Habib 
Mousa. Innan utdelningen berättade Josef  motivation till varför Habib Mousa 

förtjänade priset. 
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Fullsatt i Assyriska Kulturhuset på Akitu. 

Foto: Assyria TV  

 

Succé för Akitufirandet 
www.hujada.com 

Akitufirandet i Södertälje hade 

allt: mycket folk, god stämning, 

fina tal, bra artister. Och det hela 

kröntes med en verklig 

fotbollsfest på kvällen.  
 

Solen sken inte, men det var varmt 

och uppehållsväder och många 

hade sökt sig till Assyriska 

Kulturhuset i Södertälje på söndag  

(3 april) för att fira det assyriska 

nyåret Akitu. Redan från klockan 

12 vimlade det av barn som roade 

sig i hoppborgen, med ansiktsmålning och med annat skoj.  

Klockan 14 inleddes programmet med att scouter från S:t Jacobs kyrka spelade 

utanför Kulturhuset och sedan tågade festpubliken in där de hälsades välkomna och 

fick ta del av ett omfattande program. Kulturhuset var helt smockfullt med folk och 

flera hundra rymdes inte in utan höll fest utanför. De som var inne i kulturhuset fick 

höra tal av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) samt riksdagsledamöterna 

Kerstin Lundgren (c), Birgitta Ohlsson (L) och Göran Pettersson (m).  
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Tyvärr hade Ashur Bet Sargis insjuknat men de övriga artisterna - Ilona Danho, 

Emanouel Bet Younan, Nagham Adwar Mousa och Habib Mousa - sjöng så att folk 

helt spontant började dansa. Habib Mousa fick motta Assyrien Kulturcenters 

kulturpris. Efter att festen var slut sökte sig många till fotbollsarenan där en publik 

på 5 500 personer såg Assyriska FF besegra Dalkurd med 2-1. Kulturfest och 

fotbollsfest på samma dag.  

En av de festdeltagare som hade åkt längt väg var Savina Dawood från Erbil, Irak. 

Hon hade klätt upp sig i traditionell assyrisk dräkt och kände sig hemma. 

- I Irak firar vi Akitu på väldigt speciellt sätt. Vi börjar i Nohadra (Dohuk) och 

fortsätter sedan i tolv dagar på olika orter. Jag visste att det inte skulle vara likadant 

här, men det var ett härligt firande som hade samma känsla som det jag är van med 

från Irak. Sen var det fantastiskt med fotbollsmatchen på kvällen, en riktig 

upplevelse.  

Sargon Hawsho från Botkyrka deltog i firandet med fru och fyra barn.  

- Det var väldigt trevligt, bra program för både barn och vuxna. Barnen tyckte det 

var jättekul och förlustade sig med att hoppa runt, teckna och annat. Det var roligt 

att träffa många bekanta. Det var mycket folk så jag träffade bekanta från Göteborg 

och Jönköping som man annars inte träffar så ofta.  

Sargon tycker ändå att vissa saker kunde funka bättre. - Programmet var lite väl 

långt, inte minst för barnen. Sen kunde det ha varit mer aktiviteter för barnen. Och 

när vi skulle få oss något att äta fick vi vänta i kön i 45 minuter. Det kunde vara mer 

försäljare av mat så skulle det löpa smidigare.  

Ninva Bahno från Göteborg firade Akitu för första gången någonsin. 
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Josef Kopar njutar av festivalen tillsammans med sitt barnbarn 

- Jag vet inte varför, men jag har inte tidigare gått till ett Akitufirande. I år var det i 

första hand matchen som jag lockades av, men sedan fick jag festen också som 

bonus.  

Och vad tyckte du om festen? 

 - Det var jättetrevligt, jag blev riktigt imponerad. Det var god stämning, det var 

sjukt mycket folk och de hade kommit från olika håll, det hela var välorganiserat 

och det var program med bra blandning av musik och tal. Det var mitt första 

Akitufirande, men absolut inte mitt sista.  

En som också trivdes i vimlet var Per Hägglund från Södertälje. Han upplevde 

firandet som ytterst lyckat.  

- Ett fantastiskt firande och ett verkligt styrkebevis för det assyriska folket. Som 

alltid yppersta kvalitet på artistiska och musikaliska framträdanden - en ynnest att 

få lyssna till en legend som Habib Mousa. Särskilt glädjande också med de många 

viktiga publikationer som nu ges ut av Riksförbundet och andra - man får hoppas 

att de når många läsare. Riksförbundet och Ungdomsförbundet med flera 

organisationer förtjänar allt beröm för ett allt igenom förstklassigt arrangemang! 

Per ser det framgångsrika Akitufirandet som en del av en assyrisk renässans.  

- Det var hoppfullt med så enastående god uppslutning särskilt från ungdomen, där 

sällsynt lovande talanger nu träder fram i rask följd. Tänker nu allra senast på den 
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Akitufirande i Armenien. Foto: Armenpress  

 

fenomenalt begåvade Gabriel Beth Malkuno som trätt fram som en debattör av 

allra främsta nationella och rentav internationella rang. Sammanfattningsvis blev 

firandet ett strålande kvitto på en verklig assyrisk renässans, som vi nu bevittnar. 

Akitu är utan tvivel en av årets allra viktigaste dagar för varje sann 

Södertäljepatriot och för alla dem som står det assyriska folket nära.  

www.hujada.com  

2016-04-04 

Josef Kopar - ledamot i AKC styrelsen höll en bra tal i Assyrien 

Kulturcenters namn och överlämnade AKC:s 2015 års kulturpris till 

sångaren Habib Mousa. 

 

Akitu firades stort på många håll 
www.hujada.com 

HÖGTIDER Inte bara i Södertälje utan också på många andra håll firades det 

assyriska nyåret storstilat. Hujådå gör ett litet svep över några länder och 

Akitufirandet i dem.  

Liksom i Södertälje 

firades Akitu på 

söndag 3 april i 

stadsdelen Fairfield i 

Sydney. Firandet har 

redan under lång tid 

varit en stor folkfest 

och så var det också i 

år. Uppskattningsvis 

10 000 personer 

deltog i festen, som 

innehöll traditionell 

musik, dans, teater 

och mycket annat. 

Många politiker både 

från lokal och från nationell nivå deltog i festligheterna.  

I Irak brukar den första april vara en betydelsefull dag för landets assyrier med en 

stor marsch i Nohadra (Dohuk). I år hölls ingen marsch, däremot nog en fest med 

tal och musik ute i det fria.  



35 
 

I Armenien var årets Akitufirandet speciellt högtidligt. Festen hölls i byn Verin 

Dvin, som har den största assyriska befolkningen i landet: omkring 2 000 av de 2 

700 invånarna är assyrier. USA:s ambassadör Richard Mills var närvarande och 

höll ett hälsningstal, i vilket han gladde sig åt att delta i festen och att se hur 

assyrierna lever sida vid sida med armenierna. "Jag lyckönskar er på denna dag och 

när jag möter assyrierna i Detroit och Chicago ska jag berätta för dem om detta 

firande", sade ambassadören.  

Ordförande för den assyriska föreningen i Armenien (Atour), Arsen Mikhailov, 

tackade den armeniska republiken för de möjligheter den har gett åt assyrierna att 

bevara och utveckla sin kultur. "Jag önskar alla assyrier i Armenien och utomlands 

framgång och hälsa. Må de aldrig glömma vilka de är, vilka värderingar de bär och 

hur de bör utveckla dessa värderingar." 

Armeniens president, Serzh Sargsyan, gjorde ett officiellt uttalande i vilket han 

lyckönskade landets assyriska invånare med anledning av nyåret. "Jag hoppas att 

denna festliga dag, som symboliserar naturens återfödelse, för med sig nya 

framgångar och genomförandet av nya projekt för vårt broderfolk, assyrierna." 

I Tyskland ordnade Assyriska riksförbundet ett nyårsfirande i Mariakyrkan i 

Gütersloh. På programmet fanns olika barnaktiviteter, musik, teater och folkdans. 

Johann Roumee, ordförande för Assyriska riksförbundet i Tyskland (ZAVD), 

betonade i sitt tal betydelsen av att bevara traditioner. Också Fader Simon Demir 

höll tal. Över 500 gäster deltog i firandet.  

Den 1 april skrev utrikesminister Margot Wallström (s) följande på sin 

Facebooksida:  

Gott nytt år till alla assyrier som idag firar Akitu! 

Samtidigt som det är en dag av firande och glädje glömmer vi inte den allvarliga 

situationen i Mellanöstern. Daesh brutala handlingar slår hårt mot 

civilbefolkningen och hotar folkgrupper med djupa historiska rötter i regionen. 

Assyrierna är svårt drabbade. Sverige fördömer dessa brott och tar ansvar i 

kampen mot terrorismen. 

Jag önskar er alla ett 6766 av fred och välstånd. 

www.hujada.com, 2016-04-06 

 

ARS och AMI (Assyria TV) hade årsmöte i Göteborg. 
Söndag 8/5-2016: Assyriska riksförbundet i Sverige och Assyria Media Institutet 

höll var sitt årsmöte. Ninos Poli, Nabu Poli och Gabriel Baryawno representerade 

AKC vid möten.. I det nyvalda AMI styrelsen ingår Murat Poli från AKC. 
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Planeringskonferensen hölls i Lida kursgården 

Söndag 15/5-2016:  
AKC höll sin årliga 

planeringskonferensen i 

Lida kursgård. Alla som är 

med i föreningens olika 

styrelser, kommittéer och 

övriga funktionärer i AKC 

var inbjudna. 

 

 

 

 

Längre fram i rapporten 

publiceras rapport från 

konferensen.   
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AUF studieträff hos AKC 

Lördag 13/8-2016:   

Assyriska Ungdomsförbundets kommande 

evenemang  planerades hos Assyrien 

Kulturcenter i Botkyrka, studieträff där 

man översätter och diskuterar klassiska 

verk. Går igenom biografier på kända 

assyriska profilers liv.  

 

Väldigt givande kulturellt för ungdomar. 

Nemrud Barkarmo (t.h. på bilden)  och 

Ninos Badur höll föreläsningen som var 

mycket givande.  

Läs mer om studieträffen i www.auf.nu 

 

Assyriskt Sommarfestival i Södertälje 
Lördag 20/8-2016:  Festivalen som arrangerades av våra tre riksförbund - ARS, 

AUF, AKF genomfördes som planerat. Med hjälp av det fina vädret hade många 

besökt festivalen. Det var flera dansuppträdanden, levande musik av sångaren 

Nadia Louise och Ninib Abdulahad Lahdo, och flera andra aktiviteter. 

 

AKC bidrog med 

matförsäljning som också 

gick bra. All mat som vi 

tog till festivalen tog slut.  

 

Det var en lyckad festival 

som ger anledning att 

arrangera varje år. Det var 

många medlemmar från 

AKC var närvarande. 
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   Barn från assyriska föreningen i Stockholm uppträdde mitt på torget! 

 Skrivelser om festivalen i media: 

Assyriska Sommarfestivalen 
www.hujada.com, onsdag 24 augusti 2016 

Hela stora torget i Södertälje centrum förvandlades under lördagen den 20:e augusti 
till en stor assyrisk sommarfestival. Assyriska förbunden ville offentliggöra det som 
våra föreningar gör till allmänheten. Det var Assyriska riksförbundet, Assyriska 
kvinnoförbundet och Assyriska ungdomsförbundet som i samarbete anordnade 
festivalen.  

 

Det var en del föreningar som deltog under denna dag, bland annat med att ställa upp med 

egna stånd men även att deras medlemmar ställde upp med olika uppträdanden på scen. 

Våra föreningar har en hel del som de ägnar sig åt i sina verksamheter och på det här sättet 

vill vi även att allmänheten tar del av våra föreningar och dess aktiviteter. I vanliga fall har 
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vi liknande evenemang  inom våra föreningar där majoritetsbefolkningen inte har 

möjligheten att närvara. Detta är något som vi vill ändra på.  

 

Det var full fart mad dans, sång, teater och musik på torget i Södertälje centrum. Vi dansade 

olika danser så som ”Hasade, Gubare, Bagiye och Shekhane”. ”Hasade” betyder skörd. 

Under skörde- perioden dansade man på åkrarna och tackade för skörden man fick för året.   

 

Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka ställde upp med dansuppvisning och teater av en 

barngrupp där de lyfte upp vikten av att bevara sitt modersmål. Zumba gruppen i Assyriska 

föreningen i Södertälje ställde upp med dans. Projektet Läsa För Integration spelade 

teaterföreställningen ”Gumman och räven” som är en klassisk assyrisk saga som har 

berättats i flera generationer. Samma grupp dansade även ”Bagiye” där allmänheten bjöds 

upp att delta. Assyriska Stockholmsföreningens barngrupp var också på plats och dansade.  

 

Det var ett flertal föreningar som sålde olika maträtter så som assyrisk pizza, piroger, 

dolmar, biffar, kaffe och bakelser. På plats fanns även S:t Jakobs scoutkår som 

demonstrerade hur man knyter olika knoppar. Vi hade även Waw Allap som sålde assyriska 

skulpturer av fiberglas och annat material, webshoppen finns här. Assyrier utan gränser 

(AUG) var också på plats och informerade om deras välgörenhetsorganisation. Vi hade ett 

fiskdamm till alla barnen på torget. Alla barn som uppträdde fick också en godispåse och en 

matkupong. Sist men inte minst hade vi tre sångaren som sjöng live. Det var Esagella 

Cherry, Nadia Louice och Ninip Abdulahad Lahdo.   

 

Festivalen var en succé och torget var fullsatt med nyfikna människor, stolta föräldrar och 

glada ungdomar och nöjda funktionärer. Det går att läsa om festivalen här, då LT var på 

plats och uppmärksammade festivalen. Festivalen går även att se om på Assyria TV var på 

plats och bevakade hela festivalen, här kan ni se hela programmet.   

   

Redaktionen 

www.hujada.com, onsdag 24 augusti 2016 

 

Assyrisk 
sommarfestival 
lockade många  
Länstidningen, 21 augusti 2016 

Hela Stora torget i centrum blev på 

lördagen plats för assyrisk 

sommarfestival: 

– Vi vill exponera det vi gör för 

allmänheten, säger Katrin Genc, 

ordförande för Assyriska 

ungdomsförbundet. 

 

http://www.wawallap.eu/sv/
http://assyrierutangranser.se/
http://lt.se/nyheter/nyheter/1.4191940-assyrisk-sommarfestival-lockade-manga
http://www.assyriatv.org/2016/08/lyckad-assyrisk-sommarfestival-lockade-manga/
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Det var full fart med dans och musik på Stora torget i centrum i lördags. Det var Assyriska 

riksförbundet, Assyriska kvinnoförbundet och ungdomsförbundet som i samarbete 

anordnat en assyrisk sommarfestival för första gången. 

– Våra föreningar har en hel del verksamheter som vi ägnar oss åt och på det här sättet vill 

vi exponera det vi gör för allmänheten, säger Katrin Genc, ordförande för Assyriska 

ungdomsförbundet. 

 

Bland annat dansades det flera assyriska danser, som ”Hasade”, ”Gubare” och ”Bagiye”.  

– Hasade betyder jordbrukare och handlar om att vi måste resa oss upp och återta byarna 

och jorden som vi förlorade under folkmordet, säger Katrin Genc, som visar LT den 

assyriska maten, däribland ”Ketlete” – assyriska köttfärsbiffar 

 

Det finns ett 30-tal assyriska föreningar i landet med cirka 10 000 medlemmar förklarar 

Johannes Akkurt, som sitter i styrelsen för ungdomsförbundet. 

 

– Genom att lära sig sin egen kultur blir man tryggare i den svenska och lär sig det svenska 

språket bättre. Vi brukar säga att man kan vara hundra procent assyrier och hundra procent 

svensk, och det brukar ungdomarna finna sig till ro med, säger Johannes Akkurt. 

 

– I Sverige har vi möjligheten att behålla vår kultur och vårt språk. Vi vill integreras men 

inte assimileras. Det är vad kulturföreningarna handlar om. Här kan man lära sig assyrisk 

kultur och språk, säger Katrin Genc. 

 

Men bland assyrier världen över har det, trots ett ihärdigt kulturarbete och kontaktutbyte, 

också smugit sig in små, små olikheter mellan assyrier under folkets diaspora. Det märker 

Katrin och Johannes inte minst när de träffar assyrier från andra länder, som påverkats av 

de ländernas kulturer. Då blir det svenska mer märkbart även för dem och kanske lite mer 

hemkärt också. 

 

Hur märks det? 
– Vi passar våra tider betydligt bättre än assyrierna i USA, säger Johannes och skrattar. 

 

Assyrisk sommarfestival 
www.Assyriskakvinnoforbundet.se 

20 augusti 2016 
 

Assyrisk sommarfestival med mat, dans, teater och kulturuppvisning Hela stora 

torget i Södertälje centrum förvandlades under lördagen den 20:e augusti till en stor 

assyrisk sommarfestival. Assyriska förbunden ville offentliggöra det som våra 

föreningar gör till allmänheten. Det var Assyriska riksförbundet, Assyriska 

kvinnoförbundet och Assyriska ungdomsförbundet som i samarbete anordnade 

festivalen.  
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På bilden fr. v. ARS ordf. Afram Yakoub, AKF 

ordf. Nursel Awrohom, AUF ordf. Katrin Genc 

Det var en del föreningar som 

deltog under denna dag, bland 

annat med att ställa upp med egna 

stånd men även att deras 

medlemmar ställde upp med olika 

uppträdanden på scen. Våra 

föreningar har en hel del som de 

ägnar sig åt i sina verksamheter och 

på det här sättet vill vi även att 

allmänheten tar del av våra 

föreningar och dess aktiviteter. I 

vanliga fall har vi liknande 

evenemang  inom våra föreningar 

där majoritetsbefolkningen inte har 

möjligheten att närvara. Detta är 

något som vi vill ändra på.  

 

Det var full fart mad dans, sång, teater och musik på torget i Södertälje centrum. Vi dansade 

olika danser så som ”Hasade, Gubare, Bagiye och Shekhane”.  ”Hasade” betyder skörd. 

Under skörde- perioden dansade man på åkrarna och tackade för skörden man fick för året.  

 

Assyriska föreningen i Botkyrka ställde upp med dansuppvisning och teater av en 

barngrupp där de lyfte upp vikten av att bevara sitt modersmål. Zumba gruppen i Assyriska 

föreningen i Södertälje ställde upp med dans. Projektet Läsa För Integration spelade 

teaterföreställningen ”Gumman och räven” som är en klassisk assyrisk saga som har 

berättats i flera generationer. Samma grupp dansade även ”Bagiye” där allmänheten bjöds 

upp att delta. Assyriska Stockholmsföreningens barngrupp var också på plats och dansade.  

 

Det var ett flertal föreningar som sålde olika maträtter så som assyrisk pizza, piroger, 

dolmar, biffar, kaffe och bakelser. På plats fanns även S:t Jakobs scoutkår som 

demonstrerade hur man knyter olika knoppar. Vi hade även Waw Allap som sålde assyriska 

skulpturer av fiberglas och annat material. Assyrier utan gränser var också på plats och 

informerade om deras välgörenhetsorganisation. Vi hade ett fiskdamm till alla barnen på 

torget. Alla barn som uppträdde fick också en godispåse och en matkupong. Sist men inte 

minst hade vi tre sångaren som sjöng live. Det var Esagella Cherry, Nadia Louice och Ninip 

Abdulahad Lahdo.  

 

Festivalen var en succé och torget var fullsatt med nyfikna människor, stolta föräldrar och 

glada ungdomar och nöjda funktionärer. Festivalen går att återupplevas genom att läsas om, 

då LT var på plats och uppmärksammade festivalen. Festivalen går även att se om på 

Assyria TV var på plats och bevakade hela festivalen.  

 

www.Assyriskakvinnoforbundet.se 

20 augusti 2016 
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AKC deltog i Hjärta Botkyrka evenemanget 

Söndag 28/8-2106: Hjärta Botkyrka i Hågelbyparken som anordnades av bl.a. 

Botkyrka Kommun bjöd på ett fullspäckat program för hela familjen. En magisk 
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och lekfull festivaldag för alla, stora som små.  

På begäran från kommunen deltog AKC med kaffespåning och Hennamålning 

(Heno) på assyriskt vis. 

Det var välbesökt dag fram 

till cirka kl. 15 då regnet 

börjat och efter kl. 15 

packade och åkte hem. 

 

I vårt tält hade vi tre personer 

som skötte kaffeläsning och 

henna målningen. På plats 

hade vi även tre personal 

(Ashur, Jeanette, George). 

Cirka 30 personer fick bli kaffespådda och 6-7 personer hennamålning.   

 

Föreläsning om Seyfo av turkiske författaren Kemal 

Yalcin 
Söndag 11/9-2016: Föreläsningen arrangerades i samarbete med andra assyriska 

organisationer. 

Föreläsningen hölls på turkiska men Emanuel Poli fick översätta till assyriska. Ett 

stort tack till Emanuel. 
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Kemal Yalcin i blå skjorta flankerad av åhörare efter sitt föredrag. Foto: AUF 

Föreläsningen var mycket intressant och givande av många aspekter! Dels för att 

Kemal Yalcin är turk och han var en av de första personer som erkände Seyfo och 

skrev uppslagsverk av böcker om ämnet. De ca. 80 personer som var närvarande 

lyssnade med stort interesse. Kemal Yalcin var nöjd med sina föreläsningar i både 

Göteborg och i Södertälje. Vi lyckades även sälja ut alla de böcker som han hade 

med sig.  

 
Arrangörer: AKF, AUF, Assyriska Distriktet i Göteborg, St. Jakob av Nsibin kyrkan, St. 

Gabriel kyrkan i Göteborg, Assyriska Föreningen i Södertälje, Assyriska kulturföreningen i 

Botkyrka och AKC. 

 

Turkisk författare som bryter tabu föreläste om 
Seyfo 
www.Hujådå.com, 2016-09-12 

Söndagen den 11 september hölls en föreläsning om Seyfo i Assyriska 

Kulturhuset i Södertälje av den turkiske författaren Kemal Yalcin. Han är en 

av få framstående turkar som bryter mot tabut kring folkmordet.  

 

Kemal Yalcin föddes i Turkiet men hans vänsteraktivism gjorde att han i början av 

1980-talet flydde undan den turkiska militärjuntan till Tyskland, där han bor än 

idag. Han har skrivit många böcker om folkmordet under det Ottomanska rikets 

styre men till en början handlade hans böcker enbart om folkmordet på armenier 

och pontiska greker. Efter att ha fått förfrågan om varför han inte skrivit om 

folkmordet på assyrierna så gav han ett löfte att i framtiden även publicera böcker 
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om folkmordet på assyrierna. Han höll sitt löfte och igår föreläste han om sina 

böcker och deras innehåll kring den assyriska tragedin under folkmordsåren. 

Författaren var välbekant med den assyriska historian och han berättade om allt 

ifrån dess rikes uppkomst och allt vad det assyriska folket varit med om, gott som 

ont, fram till idag. Kring folkmordet lyftes det upp intresseväckande detaljer och 

värt att nämna är hur väl författaren betonade vikten av kvinnornas roll under 

Seyfo. Utan kvinnorna hade barn och sjuka dött, männen hade svultit ihjäl och 

försvaret av vissa byar hade inte varit möjligt.  

Kemal Yalcin berättade att det i början av 1900-talet fanns drygt arton och en halv 

miljon människor i det Ottomanska riket. Av dessa var cirka en fjärdedel kristna, 

det vill säga fyra miljoner människor. Enligt honom så skulle det finnas 15 till 20 

miljoner kristna i dagens Turkiet ifall folkmordet inte ägt rum. Antalet kristna idag 

är under hundra tusen och assyrierna uppgår till en siffra på mindre än femtontusen 

i hela Turkiet. 

Efter föreläsningen fick publiken chansen att ställa frågor till den turkiske 

författaren, en fråga var kring boken och ifall det är tänkt att den ska översättas till 

andra språk än turkiska, däribland engelska. Enligt författaren finns planer på en 

tysk översättning men när det kommer till den engelska översättningen är det en 

ekonomisk fråga.  

- "Den här boken handlar om er och den är till för er, det är om folkmordet på det 

assyriska folket. Ändå säljs inte dessa böcker i den mån som de borde, här finns 

idag massor av exemplar av böckerna. Om inte dessa säljs hur ska vi då kunna tala 

om en engelsk översättning? Jag är beredd att låta dessa översättas imorgon, men 

det är ert ansvar och det är hos er som ansvaret ligger." 

Kemal har fullständigt rätt i det han säger, uppgiften ligger hos det assyriska folket 

för att få till en förändring. Författaren har genom flera års slit gett oss den grund 

som behövs för att upplysa omvärlden om det vårt folk fått genomlida under första 

världskriget. Nu gäller det för oss att bygga vidare på denna grund och fortsätta i 

samma fotspår. Det är endast genom flitigt arbete, opinionsbildning och spridande 

av kunskap som ett globalt erkännande av det assyriska folkmordet kan bli 

verklighet.   

Kemal Yalcin gav ett intryck av en glödande passion för den assyriska frågan, 

genom att enbart studera hans tal- och kroppsspråk så kunde man se att det var en 

sann människorättskämpe och aktivist. Följande ord, uttalade av författaren 

kommer säkerligen att följa med var och en av deltagarnas hjärtan hem: 

 - "Mina kära assyriska bröder, jag respekterar er alla och ber som turk om ursäkt 

för folkmordet. Er smärta och lidande är min smärta och lidande" 
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Vi tackar Kemal Yalcin som lagt ned 12 år av sitt liv för att skriva dessa böcker om 

folkmordet. Vår kära broder, det är vi som respekterar dig och vi böjer våra 

huvuden av respekt för det du gjort för vårt folk. 

Kemal Yalcin´s böcker om Seyfo finns att köpa på: 

http://www.tigrispress.com/bocker/bocker-pa-assyriska/suryaniler-ve-seyfo.html 

Nemrod Barkarmo 
Styrelsemedlem i Assyriska 

Ungdomsförbundet 

www.Hujådå.com, 2016-09-12 

 

Tackbrev från Kemal Yalcin 
To the organizers of the conferences about 

"Assyrians and Seyfo", to my dear Assyrian 

brothers, 
 

I am very pleased and happy about the "Assyrians 

and Seyfo" conferences in Göteborg and 

Södertälja. Both conferences were very well 

organized without any flaws.  

 

Furthermore, I am also pleased about the 

attendance in these conferences. My special thanks 

go to Josef Garis and George Baryawno who 

expended considerable effort in organizing. 

Also I would like to thank the translator  İsa Aksöz (Göteborg conference) and 

Emanuel Poli (Södertälja Conference).  

Feyyaz Kerimo contributed to both conferences and I would like to thank him for 

his effort.  

George Baryawno, despite having physical issues, came to welcome me and pick 

me up from the Stockholm train station, brought me to the hotel and eventually sent 

me from Arlanda Airport back to Germany. He took care of me and I really 

appreciate it. I give special thanks to him. 

 

My best wishes and kind regards to all, 

Kemal Yalcin 

Germany - Bochum, September 12, 2016 

http://www.tigrispress.com/bocker/bocker-pa-assyriska/suryaniler-ve-seyfo.html
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ARS informerar om projektet "Funka Utan Skam" 
Onsdag 28/9-2016: biblioteket i Tumba har i samarbete AKC arrangerat 

informations om riksförbundets projekt "Funka Utan skam". Maria Kaplo som är 

projektansvarig informerade om projekt och Stefan från Handikapp riksförbundet 

informerade om olika termer av diskriminering.  

 

Det var ett givande 

information och den 

hölls i Tumba 

biblioteket. 

 

 

 

 

 

Föreläsning om cancer i AKC 
Torsdag 6/10-2016: Arja Leppänen från Regionalt Cancercentrum informerade 

om Cancer inom ramen av en pågående projekt. Det var mycket intressant och 

givande information. Föreläsningen genomfördes i AKC lokaler. 

 

ARS höll ett möte för medlemsföreningarna  

Söndag 30/10-2016: Assyriska riksförbundet i Sverige höll ett möte med 

anledning av anklagelser som riktas mot förbundsstyrelsen som har cirkulerats 

bland medlemsföreningarna. Mötet hölls i Assyriska Kulturhusets lokaler i 

Södertälje.7-8 personer från AKC deltog i mötet. 
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AKFB firade 40 års jubileum 
Lördag 26/11-2016: Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka firade 40 års 

jubileum i form av fest. 

 

I samband med detta överlämnade AKC en present via Josef Kopar (t.v. på bilden) 

- AKC styrelseledamot och ett gratulationsbrev:   

 

Till Assyriska 

Kulturföreningen 

i Botkyrka 
Assyrien Kulturcenter i 

Botkyrka med sina 

medlemmar gratulerar 

AKFB för 40 års 

jubileum. 

 

Det var 1976 då många 

i Botkyrka kommun 

bosatta assyrier - bl.a. 

många av AKC 

medlemmar tog 

initiativet att bilda den andra Assyriska föreningen i Sverige efter Assyriska 

föreningen i Södertälje som bildades i början av 1970 talet. 

 

Sen dess har AKFB varit aktiv och bidragit till bevarandet av assyriska kulturen,  

traditioner, historia och kämpade för assyriernas historiska, kulturella och 

politiska rättigheter - så väl i Sverige som i våra hemländer - Assyrien. 

 

Det är vår förhoppning att AKFB följer dessa spår även i fortsättningen och bidrar 

till att uppfostra kommande generationer integrerade i det svenska samhället. 

 

Vi hoppas även på ett förbättrat samarbete med målsättning att, i framtiden 

återigen bli en och samma förening. 

 

Shlome iqore u tahenyotho 

Styrelsen för Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 

Norsborg den 26 november 2016 
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10 år har gått  
- Dagcenterverksamheten Dawmo fortsätter 

oavbrutet 
Det var för 10 år sedan,  den 6 

september 2006 startades första 

verksamhetsdagen för Dawmo. Målet 

för verksamheten är att skapa 

livsglädje, livskvalité, plats att träffas, 

slippa lag mat två gånger i veckan, 

bryta deras isolering och många andra 

positiva aktiviteter. Målgruppen är 

ålders- och sjukpensionerade, 

sjukbidragsmottagare, 

hemmavarande, arbetslösa. 

 

Förutsättningarna för att lyckas med 

verksamheten var ekonomiska 

resurser, välfungerande organisation 

och marknadsföring.  

 

Under våren 2006 ägnades mesta tiden 

med planering då föreningen fick en 

stor summa av bidrag för att sätta 

igång med verksamheten. Den 6 

september samma år hade vi premiär för verksamheten då vi hade planerat och 

skapat en struktur och organisation som kom att spela en viktig roll för 

verksamhetens utveckling för många år framåt. Visserligen har kommunens bidrag 

minskat successivt men tack vore andra ekonomiska resurser från 

Arbetsförmedlingen för att ha tagit emot arbetslösa har vi kunnat klara 

finansieringen. Bidraget från Arbetsförmedlingen varade till oktober 2016. Frågan 

om hur vi kommer att klara oss i fortsättningen är fortfarande olöst.  

 

Den 6 september  2016 anordnades 10 års jubileumsfest i föreningens lokaler. 

Under de 10 åren har verksamheten överträffat förväntningarna redan första året. 

Antalet deltagare har ökat för varje år med undantag av vissa år. (se statistik 

nedan). Ökningen beror naturligtvis på den fina, kvalitativa servisen som 

föreningen erbjuder deltagarna. 
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10 års jubileum firades i föreningens lokaler i form av fest med levande musik, 

dans, matservering, lotteridragning och andra lekar. 

 

Genomförda aktiviteter för Dawmo i korthet 
Aktiviteter har bestått av bl.a. nyhetsinformation, dans, musik, bingo, filmvisning, 

lekar, månadsfester, utflykter, resor, hälsoinformation, matlagning, mm. Nedan är 

ett axplock utav dessa: 

 

12 januari: nystart för vårtermin 2016 

 

11 februari: Nadia Touma från Landstinget informerade om olika hälsofrågor 

 

 

23 februari: Nadia Touma från Landstinget informerade om olika hälsofrågor 

 



51 
 

25 februari: Resa till Linköping. Besök Assyriska förningen och kyrkan, Svenska 

Domkyrkan, rundvandring i centrum 

8 mars: Internationella Kvinnodagen firas av Dawmodeltagre 

 

22 mars: föreläsning om cancer av Arja Leppänen från Stockholms länd landsting 
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- hälso- och sjukbårdsförvaltningen - inom ramen av Botkyrkaprojekt. Det var 

mycket givande information med efterföljande frågor. 

 

7 april: en av deltagarna Michael Dawod gick bort den 4/4-2016. Hade 

minnestund med tal om hans verksamhet som poet, författare.  

 

7 april: idag hade vi 

besök av sångerskan 

Nadia Louis som sjöng 

några låtar på assyriska 

och arabiska som 

uppskattades av 

deltagarna. 

 

19 april:  
Iqoro - namnet på 

Dagcenterverksamhet i 

St. Jakob kyrkan i 

Södertälje hade 4 års 

jubileum firandet. 73 

personer från AKC 

hade varit på festen vars program innehöll olika aktiviteter 

 

 

26 april: månaden avslutades med fest en dag tidigare p.g.a. assyriska påskveckan. 
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17 maj: Anders Viktorsson och Tara Yelda från Hallunda Folktandvården 

informerade om reglerna och andra viktiga frågor  

 

24 maj: utflykt till Hågelbyparken. Det var över 24 grader varmt. Grill, dans, 
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musik. Hade mycket roligt fram till kl 15. Rekord många deltagare. 105 personer + 

6 personal.  

 

7 juni: 
utflykt 

till 

Eskilstuna 

Zoo 
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6 september: 10 års jubileum firades i form av fest med många aktiviteter 

Mer att läsa under rubriken "10 år har gått" vid inledninge av Dawmo 

verksamheten. 

 Åsa Wiese från ABF ( t.h. på bilden) framförde varma hälsningar och önskade 

lycka till Dawmoverksamheten även i fortsättningen. 
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4 oktober: Kerstin Lundgren (c) utrikespolistik talesperson besökte AKC  

och träffade Dawmodeltagare. Hon höll kort tal om olika politiska frågor som 

berörde i första hand assyrierna i mellanöstern och i Sverige.  

Robert Steffens som är i centerns grupp i Botkyrka var med och lovade att ta upp 

AKC lokalfrågan. Syftet med besöket är att riksdagspolitiker Kerstin 

Lundgren(utrikespolitisk talesperson), ska komma ut i länet och besöka olika 

föreningar och kommuner. Denna gång riktas mot kommunerna runt Botkyrka. 

Därför vill Kerstin Lundgren komma förbi AKC och se på verksamheten samt 

diskutera de utmaningar föreningen ser idag lokalt men även nationellt och 

internationellt.  

 

1 november: Besök till mar Tuma kyrkan i Södertälje 
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15 december: året avslutades med Luciafirandet och fest. 

 

 
Statistik för Dawmoverksamhet sedan starten 2006 
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Om årets Familjeläger 15-17 juli 2016 

Sommarläger genom åren 
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) har sedan bildandet 1997 anordnat 16 

sommarläger. 13 för barn och ungdomar i samarbete med andra närliggande 

assyriska föreningar och de tre senaste lägren för familjer i alla åldrar. 

Anledningen till övergång till Familjeläger för alla åldrar var minskat intresse 

från barn och ungdomar. Konceptet "Familjeläger" visade sig vara det rätta 

åtminstone för de gångna tre åren. Det var ett bra tillfälle för alla 

familjemedlemmar att umgås tillsammans. Både Inanna Familjeföreningen i 
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Botkyrka och Assyriska Föreningen i Södertälje anordnade också Familjeläger på 

med samma koncept.  

 

Även om vi självklart hade velat arrangera barn- och ungdomsläger varje år och 

tycker det är tråkigt att intresset för dessa minskat så är vi ändå glada att flera 

föreningar i Storstockholm hittat ett lägerkoncept som lockar väldigt många 

deltagare. Fördelen med ett familjeläger är att det är just hela familjen som 

samlas, från far- och morföräldrar till deras barnbarn och det skapar en 

lägerkänsla som man inte hittar någon annanstans.  

 

Ny lägergård i år 

Sommarlägren under de 

gångna åren har 

genomförts i olika 

lägergårdar. De flesta i 

Ansgardsgården i Flen 

som var nästintill perfekt  
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men i år var det dags att prova en ny lägergård. Och så småningom hittade vi 

Björkågården som ligger norr om Norrtälje i Roslagen på Väddö - ca. 130 km 

från Botkyrka. 

 

Björkögården ligger mitt i naturen, långt bortom storstadens stress, i Roslagens 

famn. Den är uppskattad av gästerna för den trivsamma miljön, de fräscha 
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rummen och den barnvänliga miljön nära till sjös. 

 

Med det stora 

praktiska köket och 

matsalen kunde man 

tillaga mat till de 98 

personer som deltog i 

lägret. Det andra 

positiva är att man 

hade tillgång till 

kanoter, roddbåtar, fotboll, brännboll, volleyboll och kubb m.m. 

 

Planering 
Liksom de gångna 

åren vad gäller 

planeringen av 

Familjelägren höll vi 

fast även i år i 

principen att det är 

lägerdeltagarna som 

ska få bestämma 

vilka aktiviteter vi 

ska genomföra samt 

vilken mat vi ska ha. 
Den 22 maj 2016 

tillkallades alla som 

anmälde sig till lägret 

för att planera om allt 

som berörde lägrets 

innehåll.  

De 17 personer som 

var närvarande 

beslutade om 

följande: 

 

Aktiviteter: 
föreläsning  om 

assyriska språket för 

vuxna och barn, 

gympa varje morgon, 
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sjunga nationalsång, brännboll, bad, kanot, 5-kamp, fest och flera andra 

aktiviteter. 

 

Mat meny:  
Första dagen:  Lunch:  prinskorv, köttbullar med pommes, ost och   

  skinksallad 

 Middag:   grilla korv, chorizo, hamburgare med tillbehör 

Andra dagen: frukost 

 Lunch: aprakh/dolma  med sallad o. tzaziki 

 Middag: Grill: tre sorters spett (kyckling, kött och färs) 

Tredje dagen:  Frukost därefter städning och hemresa ca. kl. 11-12 

 

 

Genomförda 

aktiviteter 
Vädret var turligt nog 

bra under lägret och 

bidrog till att vi kunde 

genomföra nästan 

samtliga ovannämnda 

aktiviteter .  För varje 

aktivitet ansvarade 1-3 

personer som planerade och organiserade just den aktiviteten. När det gäller bad 

och kanot så var det föräldrarna som ansvarade för sina barn. 
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Vad gäller föreläsningar var det meningen att Ninib Lamassu skulle hålla dessa. 

Han är bosatt i England och i egenskap av en poet och författare hade han bjudits 

in för att föreläsa om bl.a. språket men fick tyvärr förhinder i sista stund. 

I stället kontaktades Isa Garis, sekreterare för St. Gabriels Klostret i Assyrien 

(sydöstra Turkiet) som befann sig på besök i Sverige, att komma till lägret och 

informera om assyriernas situation i Assyrien. Även han fick förhinder.  

 

Självklart är 

det tråkigt att 

det inte blev en 

föreläsning för 

deltagarna 

men just 

förhinder i 

sista stund är 

svåra att 

förutse. Trots detta var 

planeringen av 

aktiviteterna väldigt bra 

genomförd och det vi 

missade i föreläsningarna 

fick helt enkelt 

kompenseras i alla livliga 

diskussioner som pågick 

under lägret om vårt folk 

och dess situation. En 
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specifik händelse ledde till att dessa diskussioner tog en ny riktning och 

involverade nästan hela lägret, nämligen militärkuppen i Turkiet. 

 

Militärkuppförsöket i Turkiet - ett stort diskussionsämne i 

lägret 

Första kvällen den 15 juli, medan vi satt i matsalen vid ca. 22 tiden fick vi via 

sociala medier höra att det pågick en militärkupp i Turkiet. Plösligt blev nyheten 

ett stort diskussionsämne för nästan alla vuxna. Det rådde naturligtvis olika 

åsikter. Det som höll på hända i Turkiet kommer utan tvekan påverka även de 

flesta assyrier världen över. Diskussion om ämnet fortsatte till sent på natten och 

även under hela lägerperioden.  

 

Avslut  
Den tredje dagen efter frukost fick alla deltagare städa sina rum och efter en del 

gruppbilder och farväl började deltagarna åka hem. Alla var nöjda och tyckte att 

även nästa år kan man tänka sig att komma till samma gård. Det är glädjande att 

lägret blev lyckat, det ligger väldigt mycket planering bakom denna för att barn 

och vuxna ska få fantastiska dagar tillsammans som förhoppningsvis även lämnar 
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Fakta om lägret: 

Arrangör:  Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 

Datum:   15-17 juli 2016 

Plats:   Björkögården i Roslagen Väddö 

Antal deltagare:  94 

Personal:  4 

Ålder    0 – 7 =    24 

   8 – 20 =  22 

   21+ =     52 

Könsfördelning  56 k    42 m 

 

något hos varje person som kommer dit. Vi ser redan fram emot nästa års 

familjeläger!  
 

Ekonomi - bidrag - sponsring 

Efter de beräkningar som har gjorts har ekonomin gått runt tack vare bidrag och 

sponsringar från olika organisationer och leverantörer.  

 

Stor tack till: Stockholms Fjällkoloniförening, Assyriska Riksförbundet i 

Sverige, Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, Assyriska Kvinnoförbundet i 

Sverige, Solna Korv, Axfood (via Robert Dag), Ronna Livs och Tingstad (via 

Ferit Varli). 
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Bilder om lägret som säger mer än tusen ord 
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Stockholms Fjällkoloni, Assyriska Riksförbundet i Sverige, Assyriska 

Ungdomsförbundet i Sverige, Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige, Solna Korv, 

Axfood (via Robert Dag), Tingstad (via Ferit Varli) och Ronna Livs i Södertälje 

för ekonomisk och materiell sponsring som gjorde att vi kunde förverkliga årets 

Familjeläger 2016 

 

 

 
       Ronna Livs i Södertälje 
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Återträff 
Söndag 25/9-2016 planerades Återträff för årets Familjelägerdeltagare. 

Styrelsens ambition med återträffen är att deltagarna diskuterar och fyller i en 

enkät kring tankar som uppkom från lägret samt råd och tips till kommande läger.  

De som var närvarande hade gemensamt svar på enkätfrågorna enlig följande: 

 

1. Vad var bra, alternativt mindre bra med årets lägergård? 

Allt var bra. Boka till nästa gång 

2. Vad tyckte du om aktiviteterna för vuxna, barn. Vad var bra eller mindre 

bra? 

Fler aktiviteter för barn nästa gång. Engagera kvinnorna mer i aktiviteter 

3. Hur var bemötandet och servicegraden. Vad kan vi göra bättre? 

Bra! 

4. Längden på lägergården - 2 eller 3 dagar? 

2 dagar 

 

ABF anordnade Arrangörutbildning i en kryssning 

ABF har arrangerat utbildning i en kryssning den 30/11 - 1/12 2016. 

Det var en givande utbildning. AKC representanter studerade en projekt om 

Firandet av AKC 20 års jubileum där man diskuterade fram olika förslag på 

firandet som kan vara underlag för AKC styrelsens planering. 

Från AKC deltog Aziz Poli, Murat Poli och George Baryawno  
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Assyriskt Julbord i form av knytkalas 
Söndag 4/12-2016: Julbordet genomfördes med hjälp av huvud- och  

 

 

 

kvinnostyrelsen. Det var en lyckat julbord med fin stämning. Föreningen ställde 

upp med en del av mat och dryck. 
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Nätverksgruppens sista möte för i år 

Torsdag 8/12-2016 hölls mötet för sista gången 

för år 2016. Aziz Poli från AKC deltog i mötet.  

 

Jullunch för Cirkelledare 
Lördag 10/12-2016: ABF har anordnat jullunch 

för cirkelledare i Tumbascenens Foajé i Tumba. 

11 cirkelledare från AKC gick till Jullunchen. 

 

 

 

Tack till Aziz Poli som 

ställer upp och 

representerar AKC vid 

olika  möten 
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Ungdomssektionens verksamhet 
 

AKC Ungdomssektion höll sitt årsmöte 

Söndag 20/3-2016: Sektionen höll sitt årsmöte i föreningens lokaler. Följande 

personer valdes att ingå i det nya styrelsen: 

Akadia Hawsho, Natalie Poli, Ilona Dag, Sargon Badur, Ilona Badur, Tibelia 

Dag, Tobil Dag, Priscilla Haddad, Alexander Haddad, Ornina Hawsho, Dilmon 

Hawsho, Gabriella Abrohom 

 

AUF Hubo Cup i Södertälje - spökbollsturnering + fest 
Lördag 13/2-2016: Ett gäng extatiska ungdomar samlades morgonen den 13 

februari i Hölö hallen 

för att delta i årets 

första AUF turnering 

och spökboll stod på 

agenda. Funktionärerna 

informerade och lagen 

ställde upp på plan redo 

att göra sitt bästa. 

Domarna räknade ner 

tre, två, ett kör och 

spelet var i full gång. Vinnarna för denna turnering blev A Nozoroye och tvåa 

kom Marys’ Angels. AKCs lag tog sig inte längre än gruppspelet men van 

fairplay pris för det snällaste laget på plan. Efter turneringen åkte alla deltagare 

till föreningen i Södertälje för att invänta kulturevenemanget.  Aram  Kuriakos  
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Ordförande katrin Genc. 

Foto: Assyria TV 

startade kvällen med en kick och dansen tog sin början. En lyckad turnering och 

fest avslutades med att bussen åkte och alla splittrades med ett leende på 

läpparna. 

AKCs Ungdomsstyrelse 

Assyriska Ungdomsförbundet höll sitt årsmöte 
AUF:s årsmöte 2016 ägde rum i Linköping lördag den 19 mars. Totalt 

deltog 54 ombud från rikets alla hörn. Mötet resulterade bland annat i en ny 

ordförande, Katrin Genc. 

 

Mötet öppnades av dåvarande 

ordförande Johannes Akkurt som 

hälsade samtliga varmt välkomna. 

Johannes berättade kort om hur det 

föregående året har varit, och betonade 

vikten av drivna ungdomar som 

fortsätter att arbeta med en samlande 

kraft med ungdomens utmaningar. 

Advokaten Fredrik Engström valdes 

till mötesordförande och Ilona Touma 

valdes till sekreterare. Mötet flöt på 

lugnt i Mesopotamien Kulturcenters 

lokaler med ombud och åhörare. Antalet ombud, 54 st, slog rekord och även 

nominering av ledamöter var högt vilket är glädjande då det tyder på att 

ungdomarna har ett stort intresse och engagemang för sin organisation. 

Katrin Genc, 24 år gammal och bosatt i Södertälje, valdes enhälligt till 

ordförande. Ytterligare fem personer valdes in i styrelsen vilka är Johannes 

Akkurt, Nemrod Barkarmo, Atra Perez, Illona Rhawi och Gabriel Yousef. Utöver 
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de nyinvalda personerna återfinns Issa Demir (vice ord.), Ilona Touma 

(sekreterare) samt Robert Gergeo (kassör). Dessa tre har ett år kvar på sitt 

mandat. Övriga valdes nu för två år. 

Den nyvalda ordföranden proklamerade bland annat att hon vill få fart på 

föreningarnas ungdomssektioner, stärka den assyriska identiteten och driva 

assyrisk-relaterade politiska frågor. 

www.hujada.com Lördag 26 mars 2016 

 

Chillkväll för ungdomar 
Torsdag 31/3-2016: AKC ungdomsstyrelsen har planerat en Chillkväll för 

ungdomar. 

Kvällen genomfördes som planerat. FIFA turnering, dans, och andra aktiviteter 

var på kvällens program. Det var lyckad kväll med många ungdomar som var 

närvarande. 

 

Romiana från Botkyrka lobbade för unga i 

möte med FN-chefen 
Romiana Bikasha var Sveriges ungdomsrepresentant i New York när 

världens länder samlades till 

toppmöte om de nya FN-målen för 

hållbar global utveckling. 

 

Under toppmötet blev hon bland 

annat inbjuden att träffa FN-chefen 

Ban Ki-Moon och passade på att ta 

en selfie med honom. 
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De sex ungdomsdelegaterna som deltog i högnivåmötet om de 

nya hållbara utvecklingsmålen fick träffa FN-chefen. Från 

vänster: Romiana Bikasha från Sverige, Max van Duersen från 

Nederländerna, Annie David från Belgien, FN:s 

generalsekreterare Ban Ki-Moon, Jasmin Burgermeister och 

Rupert Heindl från Tyskland samt Jessica Guilliams från 

Belgien. (Foto: FN) 

 

Häromdagen fick du chans att träffa Ban Ki-Moon. Hur kom det sig? 

– Jag ansökte om att bli Sveriges ungdomsrepresentant inom hållbar utveckling, 

nominerad av Assyriska Ungdomsförbundet och utvald av LSU – Sveriges 

ungdomsorganisationer. På plats i New York kände vi att bara sex 

ungdomsdelegater totalt från alla världens länder är för få, när det är ett så viktigt 

möte. Så vi började ta kontakt med länder som inte hade några ungdomsdelegater 

på plats, för att berätta mer om hur viktigt det är att ha en ung med och att vara en 

ung i delegationen – och alla var otroligt positiva. 

 

– Men vi ville så klart också träffa generalsekreteraren Ban Ki-Moon för att be 

honom att uppmuntra medlemsstaterna att ta med ungdomsdelegater. Vi hade 

kanske inte så stora förhoppningar att han skulle säga ja, men så fick vi svaret att 

han ville träffa 

oss! 

 

Vad sa han? 

Lyssnade han 

på vad ni hade 

att säga? 

– Det var 

verkligen ett 

utbyte och inte 

ett stelt samtal. 

Han berättade 

varför han tycker 

det är viktigt att 

unga ska delta i 

frågor om hållbar 

utveckling och 

hur han har satsat 

på 

ungdomsfrågan 

genom att till 

exempel tillsätta 

ett särskilt 

sändebud som 

jobbar med detta 

på hans uppdrag. Vi berättade vad vi gjort under FN-mötet och han verkade 

imponerad och ville att vi skulle fortsätta vårt arbete när vi kom hem för att sprida 

kunskap om FN-målen, alltså de Globala målen [Sustainable Development 
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Goals, reds. anm.]. En sak han särskilt lyfte var att vi borde samarbeta med de 

”ambassadörer” han utsett för FN-målen, till exempel kronprinsessan Victoria.  

 

Varför är detta en viktig fråga? Vilken roll spelar ungdomar för världens 

utveckling? 

– Halva jordens befolkning är under 30 år, så unga är nyckeln till genomförandet 

av de nya FN-målen för hållbar utveckling. Det innebär att den framtid som 

många talar om i de politiska samtalen redan är här och att vi unga måste vara 

med när frågorna diskuteras. Men unga har inte de resurser som krävs för att 

jobba med förverkligandet av FN-agendan. Ban Ki-Moon sa bland annat att vi 

ska fortsätta höja våra röster på platser som ingen annan vågar, för det är ändå vi 

som kommer att sitta i maktpositionerna i framtiden och därför kan arbeta 

långsiktigt med frågorna. 

 

Vad händer nu? 

– Jag har ett halvår kvar på mitt mandat som ungdomsrepresentant för hållbar 

utveckling och ska göra allt jag kan för att sprida kunskap om de globala målen. 

Det vill jag göra genom att exempelvis träffa kronprinsessan, i hennes roll som 

ambassadör för de globala målen. Där har jag redan har gjort ett försök och väntar 

på svar. Ett annat sätt är att komma på mindre projekt att göra med de kontakter 

jag knöt i svenska delegationen. Vi får se vad som blir av allting, men ambitionen 

är hög. 

 

LÄS ÄVEN: Romiana Bikasha i debattartikel under FN-mötet i New 

York: "Släpp in unga och kvinnor i arbetet för en bättre värld" 

Fakta. Romiana Bikasha  

Ålder: 24 år. 

Studerar: Kulturgeografi med omvärldsanalys på Stockholms universitet. 

Bor: Grödinge, Botkyrka. 

Född: Södertälje. 

Aktuell: Svensk ungdomsrepresentant till FN:s högnivåforum för hållbar 

utveckling (HLPF) som pågått de senaste två veckorna i New York. 

Fakta. FN:s högnivåmöte (HLPF) om de hållbara utvecklingsmålen  

I september 2015 antog världens länder en plan, Agenda 2030, för hur världen 

ska bli en bättre plats att leva på genom olika insatser för en hållbar global 

utveckling. Med 17 övergripande mål och 169 undermål ska bland svält och 

fattigdom utrotas, jämställdhet uppnås och hållbara lösningar prägla så väl 

produktion och konsumtion som stadsbyggnad och miljöområdet. 

http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/debatt-slapp-in-unga-och-kvinnor-i-arbetet-for-en-battre-varld/
http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/debatt-slapp-in-unga-och-kvinnor-i-arbetet-for-en-battre-varld/
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För att följa hur arbetet med att uppnå målen går kommer världens länder att 

träffas till ett högnivåmöte, High Level Political Forum (HLPF), i FN varje år. 

Där delar de med sig av sina erfarenheter och rapporterar hur långt arbetet 

kommit. Vart fjärde år blir det extra högtidligt, då FN:s generalförsamling står 

värd för mötet. 

Det första högnivåmötet sedan de hållbara utvecklingsmålen antogs hölls i juli 

2016. Sveriges delegation leddes av civilminister Ardalan Shekarabi. 

Om DN Global utveckling  

* Denna artikel publiceras på DN Global utveckling, en temasajt om FN:s nya 

globala utvecklingsmål som syftar till att skapa en hållbar utveckling på jorden. 

* Övriga artiklar på DN Global utveckling hittar du på dn.se/globalutveckling. 

* Du kan också läsa mer om satsningen  
* Redaktionen för DN Global utveckling nås på globalutveckling@dn.se om 

du vill skicka nyhetstips eller inbjudningar till seminarier. 
 

 

 

DN: 2016-07-26  

Thomas Frostberg  

 

(Romiana är medlem hos AKC och är aktiv även inom assyriska 
riksorganisationer samt assyrier Utan gränser) 
 

Studieträff 2 med klassisk assyriska i fokus 
Assyriska Ungdomsförbundet har satt igång studieträffar som inträffar 

med jämna mellanrum och behandlar dikter skrivna på det klassiska 

assyriska språket - kthobonoyo. Årets andra grupp läste och översätte en 

dikt skriven av malfono Hanna Salman. 

Årets andra studieträff ägde rum i Assyrien Kulturcenter i Botkyrka lördag den 

13 augusti. Studieträffen inleddes med att Nemrod Barkarmo berättade om 

malfono Hanna Salman och Gabriel Assad och deras livsver  k. Därefter gick 

http://dn.se/globalutveckling
mailto:globalutveckling@dn.se
http://mobil.dn.se/skribent/thomas-frostberg/
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Ninos Badur (t.v.) och Nemrod Barkarmo höll 

i årets andra studieträffe som ägde rum i 

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 

 

Ninos Badur igenom dikten ”Monaw Kuoro” av malfono Hanna Salman som 

översattes från klassisk assyrisk till både svenska, engelska och modern 

assyriska.  

Samtliga deltagare var 

aktiva i översättningen i 

syfte att förstå så mycket 

som möjligt. Assyria TV var 

inbjudna till studieträffen 

och spelade in hela 

studieträffen. Idén med 

dessa studieträffar är att 

förvalta och förstå det 

klassiska assyriska språket 

”kthobonoyo” samt vad 

assyriska författare och 

lärare skrivit.  

Vid intresse för deltagande i 

dessa studieträffar som är 

gratis så anmäl er till 

kansliet@auf.nu  
www.auf.nu, 16 augusti 2016 

 

Chillkväll - FIFA 2016 hos AKC 

Fredag 21/10-2016: På initiativ från Ungdomsstyrelsen, Nahir Poli och Gabriel 

Baryawno arrangerades Chillkväll med tema FIFA 2016.  

mailto:kansliet@auf.nu
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Assyriska Ungdomsförbundet deltog på 

EU-konferens för ungdomsrörelsen 

 

www.auf.nu, 16 november 2016 

 

Nohadra Heido reste till Slovakien via LSU - Sveriges 

Ungdomsorganisationer och representerade Assyriska ungdomsförbundet 

på Röstresan, den andra EU-konferensen för ungdomar. Ämnen som 

diskuterades var jämlik tillgång till möjligheter, ungdomsrörelsens roll som 

makt- och demokratimedel och ungas förtroende för EU som verktyg. 

 

Under 2016-2017 representerade Alice och Dana LSU:s medlemsorganisationer 

vid EU-ordförandeskapens ungdomspolitiska konferenser. Konferenserna de 

deltog i hölls i EU:s 

ordförandeland, vilket roterat 

och under denna omgång var 

det Nederländerna, Slovakien 

och Malta. Röstresan genom 

EU - som LSU kallar denna 

process - är indelad i tre faser, 

där varje fas sträcker sig över 

en termin. En gång under varje 

fas träffas unga representanter 

från alla EU-länder på en stor 

ungdomskonferens där de 

förhandlar fram en gemensam politisk linje. 

  

Under varje konferens väljer LSU ut en tredje representant från en av deras 

medlemsorganisationer. Denna gång fick jag äran att bli tillfrågad om jag från 

Assyriska Ungdomsförbundet vill representera Sveriges unga i Slovakien under 

konferensen och ingå i den svenska delegationen. De ansåg att vi från AUF hade 

mycket att tillföra då flyktingkrisen och migrationen skulle stå i fokus. Det 

huvudsakliga syftet med konferensen jag deltog i var att åsikterna från så många 

av EUs unga som möjligt skulle vara representerade. En av EU-representanternas 

allra viktigaste uppgifter var därför att inför konferensen i Slovakien samla in 

åsikter från det egna landets unga på ett omfattande och brett vis.  

Den tredje oktober åkte jag till Budapest för att sedan åka buss till en stad kallad 

Košice. Bussen väntade på mig och andra ungdomar från de andra EU länderna i 
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Budapest för att sedan ta oss till Košice. Jag fick chansen att knyta värdefulla 

kontakter under resan och är glad att jag valde den färdresan. Resten av den 

svenska delegationen som bestod av Eva Henriks från Utrikesdepartementet, 

Tiina Ekman från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), 

LSU:s två representanter Alice och Dana, kom fram till Košice dagen efter mig. 

Detta innebar att jag var den enda som var på plats från den svenska 

delegationen den första dagen på den gemensamma workshopen.  

 

Min uppgift var att med hjälp av de dokument som Alice och Dana sammanställt 

som visar på svenska ungdomars åsikter kring ämnet ”Enabling all young people 

engage in a diverse, connected and inclusive Europe” presentera vad våra 

ungdomar i Sverige tycker om dessa frågor. I detta dokument som togs fram 

genom en enkätundersökning stod det om bland annat svenska ungdomars oro 

vad gäller terrorism och rasism i Europa samt om den psykiska ohälsan som blir 

allt vanligare bland unga i Sverige.  

 

Konferensen var uppdelad i åtta olika workshops. Jag valde workshop tre med 

fokus på ämnet Beyond fear and intolerance: experiencing diversity. I denna 

workshop diskuterades bland annat hur rasismen växer i Europa samtidigt som vi 

har stora utmaningar framför oss vad gäller migration. Allt detta påverkar EU 

ländernas ungdomar på olika sätt.  Under mina dagar i Košice samarbetade jag 

med olika beslutsfattare som arbetar på EU-nivå samt ungdomar från EUs alla 

medlemsländer för att ta fram olika rekommendationer från dessa workshops som 

sedan EU-kommissionen skulle ta del av. Genom att arbete på detta sätt så är vi 

ungdomar med och påverkar EUs beslut som fattas kring ungdomsfrågor.  

 

Jag fick lära mig en hel del om hur vi ungdomar kan påverka beslutsfattare. Jag 

fick även chansen att berätta om vilka vi från Assyriska Ungdomsförbundet är 

samt hur vi arbetar. Många blev imponerade av att assyriska ungdomar integreras 

snabbt i det svenska samhället samt att vi har många väletablerade organisationer 

i olika EU länder. Men jag insåg att vi assyriska ungdomar måste höras och synas 

mer på EU-nivå och detta var en chans för oss att få vara med och påverka. Jag 

hoppas fler av våra medlemmar i AUF väljer att engagera sig genom AUF i LSU 

då man får knyta ovärderliga kontakter i sådana forum. Som individ utvecklas du 

och som ung assyrier får du knyta internationella kontakter.     

   

Nohadra Heido   
(medlem i AKC) 
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Genomförda aktiviteter för barn 

Planeringsmöte för Assyriska Folkdans I AKC, 3-15 år 
Söndag 24/1-2016: Antalet barn och föräldrar som kom till mötet var 

överraskande stort. 40 barn anmälde sig till kursen. Kima Poli och Dita Kleman 

skrev in alla som vill börja på danskursen och utifrån åldrarna delas 

kursdeltagarna i grupper anpassade till åldrarna. Nästa söndag startades 

dansträningen med Kima Poli som tränare och Dita ska hjälpa till.  

Kursen gick bra ram till sommaren men p.g.a. tränarens ändrad 

arbetsförhållandet lades kursen ned i hopp om att skaffa en ny tränare. Under 

hresten av 2016 har vi inte kunnat göra det.   
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Familjekväll 
Fredag 29/1-2016: Tema: Apprach. (vindruvblads dolma) Barnen fick prova på 

att tillaga den assyriska maträtten ”apprach”.  Aktivitets ansvariga: Nahrin 

Badur & Nineve Dag.  

Ansvariga i Köket: Pervin Poli, Terzo Baryawno, Ashur Kerimo. 

 

Familjelördag i Hallunda biblioteket 
Lördag 5/3-2016: Tema: barns rättigheter och modersmålets betydelse. 

Programmet innehåller seminarium om barns rättigheter, sagostund på tamil och 
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västassyriska, föreläsning om modersmål i skolan, pyssla och spela. AKC ställde 

upp med sagostund på västassyriska som Ilona Nison berättat med illustration av 

Jelda Hadodo. 

 

Familjekväll - Tema: påskpyssel, äggmålning 
Fredag 25/3-2016: Aktivitetsansvariga: Jelda Haddad, Nineveh Baresso 

Ansvariga i köket: Pero Dag, Yildiz Kerimo, Ashur kerimo 

P.g.a. Långfredag bestämdes temat till äggmålning och Påskpyssel. 

Medan barnen fick måla ägg och pyssla med annat serverades från köket 

makaroner med köttbullar och "balloh". Tack till alla ansvariga för denna dag. 

 

Familjekväll - Tema: Play-don skapande, Pingis 
Fredag 22/4-2016: Ansvariga för aktiviteter: Brula Poli & Silvia Kerimo. 
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Ansvariga i köket: Janet Barhanna, Zekiye Cansu. Verksamheten genomfördes 

som planerat. Barnen fick mat, dryck och frukt och vuxna fick fika.  

 

Barnkommittén läggs ner  
19 maj: Under planeringskonferensen väcktes ovanstående förslag eftersom 

barnaktiviteterna ansvaras numera av Ungdomsstyrelsen och Kvinnostyrelsen, då 

planeringen för Barnkommitténs aktiviteter inte kan organiseras av våra 

medlemmar. Med denna anledning löses därför kommittén upp.  

 

Familjekväll 
Fredag 27/5-2016: Tema: spela bingo. Ansvariga för aktiviteter: Madelen 

Kerimo (Selma Hawsho hade förhinder) andra hjälpte Madelen med bingo som 

spelades av både vuxna och barn. 

Ansvariga för köket: Rahel Poli, Janet Barhanna, Ashur Kerimo 

 

Kurs i första hjälp till barnen 

Lördag 28/5-2016: anordnades kurs i Första 

hjälpen/Hjärt-lungräddning BARN med inriktning sår- & 

brännskador.  
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Kursen hölls i två grupper av Susanne Thuren från Röda korset som planerat  i 

AKC lokaler. Första kursen var kl. 09-12 (15 personer)  och andra  kursen var 

12:30 - 15:00 (6 personer. 

 

Kursinnehåll och syfte 

Utbildningen syftar till att ge deltagarna 

grundläggande kunskaper i första hjälpen 

till barn inklusive hjärt-lungräddning samt 

att ge deltagarna grundläggande kunskaper i 

att förebygga och ge första hjälpen vid sår - 

och brännskador. 
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Samhällets olycks- och skadebild, förebygga olycksfall L-ABC (Livsfarligt läge, 

andning, blödning och cirkulationssvikt), kontroll av livstecken, medvetslöshet – 

stabilt sidoläge, larma, utföra hjärt-lungräddning, åtgärder vid luftvägsstopp, 

stoppa blödning, förebygga cirkulationssvikt, fallolyckor, organisera och handla 

på en olycksplats, vara ett stöd vid psykiska reaktioner, förebygga och ge första 

hjälpen vid sår- och brännskador.  

Det var givande kurs som kan tänkas igen om det finns intresse. 

 

Styrelsen tackar Dita Kleman för planeringen och kontakten med organisationen 

 

Gympa för barn - 

Björkhagaskolan i 

Tumba 
Genomfördes på 

Björkhagaskolan på 

måndagar kl 18:00 - 19:00 

fram till 3 oktober.  

 

Barngympa - 

avslutning för v.t. 
Måndag 6/6-2016: 

Ansvarig: Selma Hawsho. 

Avslutning för v.t. 

Genomfördes i 

Hågelbyparken där barnen 
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lekte, fikade och fick träffa statsministern Stefan Löven. 

 

Familjekväll - avslutning för vårtermin 
Fredag 17/6-2016:Tema: utomhusaktiviteter & Grill 

Ansvariga för aktiviteter: Natalie/Ibrahim Kerimo & Gippa/Poli Poli.  

Ansvariga för grillservering: Ashur kerimo. Robert, Fikri, Fuat dag, Nubar 
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Hawsho, Poul Poli hjälp till med grillning.   

 

I det vackra vädret anordnades tidspromenad och andra aktiviteter. Barnen visade 

vad de har lärt sig från danskursen. De som var närvarande var mycket nöjda med 

dagen. 

 

Familjekväll 
Fredag 26 /8-2016: Tema: bingo. Ansvariga för aktiviteter: Nahrin Badur och 

Ninve dag (Robert Dag) 

Ansvariga i köket: Yildiz Kerimo, Behiye Poli, Ashur Kerimo 
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Gympa för barn - Grindtorpsskolan i Alby 

Genomfördes resten av h.t. 2016 på onsdagar kl. 18:00 - 19:00 

P.g.a. avslutningen den 14 december bjöds på fika, pepparkakor, lussebolar och 

juice. Hade jätte roligt avslutning. 

Tack till Selma och Sargon Hawsho som har ansvarat för verksamheten. 

 

Biokväll för barn 
Fredag 7/10-2016: På 

initiativ från Sargon och 

Selma Hawsho 

anordnades biokväll för 

barn i föreningens 

lokaler. Det var bra och 

lyckad initiativ som 

lockade 25 barn och 12 

vuxna. Alla de närvarande var nöjda och tyckte att man ska kunna anorna fler 

liknande aktiviteter. 
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Familjekväll 

Fredag 30/9-2016: Tema för dagen: barnen bakade kokosbollar 

Ansvariga för dagens aktiviteter: Selma Hawsho och Madelen Kerimo 

Ansvariga i köket: frivilliga hjälpte till.   

 

Utflykt till Kokpunkten i Västerås - Sveriges första 

actionsbad 
Fredag 4/11-2016: AKC har genomfört en utflykt till äventyrsbaden 
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Kokpunkten som ligger i Västerås som är ett äventyrsbad för vuxna, ungdomar 

och barn. Det var mycket omtyckt nöjesplats. Alla de 30 personer - 21 barn och 9 

vuxna som var där - var mycket glada över besöket.  

Föreningen bidrog med 50 kr/person. 

 

Halloweenfest för barn och ungdomar 
Lördag 5/11-2016: Det var en lyckad fest med olika lekar för barn. Föreningen 

bjöd på mat och snacks till barnen och vuxna fick fika. 

Ansvariga för aktiviteter: Gippa  och Sandra Poli. Hjälpte till i köket: Poul, 

Gippa och Rahel Poli 
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Familjekväll 
Fredag 25/11-2016: Dgens tema - Barnen fick göra egna pizzor med pizza kit. 

Ansvariga för aktiviteter: Melisa Hawsho Mikailsson & Jelda Haddad.  

Hjälpte till i köket: Janet Barhanna, Murat Poli 

 

Julfest med tomten (mor Zokhe) 
Fredag 23/12-2016: Liksom gångna åren firades Julfesten  traditionellenligt 

fredag den 23 december kl. 17 i föreningens lokaler. 

Kvällen började med Lucia och julsånger där barnen fick sjunga med. Senare i 

kvällen överraskades barnen av Jultomtens ankomst som hade julklappar till alla 
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Antalet deltagare vid dessa aktiviteter 

Barn: 953    vuxna: 650       total antal: 1603 pers. 

 

barnen som delades ut. Barnen var mycket glada över tomten och de presenter de 

fick. Föreningen bjöd även på fika, frukt och pepparkakor.  
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Kvinnosektionens verksamhet 2016 
 

Inledning 
Kvinnosektionen började sitt verksamhet med förhoppning om att öka 

medvetandet och intresset hos kvinnor om föreningslivet, och om hur viktiga 

våra föreningar är för dem kommande generationer som både identitet och kultur. 

Under året som har gått har vi märkt att närvaron och intresset av våran 

medlemmar i de olika aktiviteter har tyvärr minskat markant , vilket vi hoppas på 

att kunna ändra också öka på det kommande året. 

 

Kvinnosektionen har fortsatt med dem aktiviteter som var planerade och utöver 

det så har vi kvinnor även varit delaktiga i föreningens övriga aktiviteter. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till dem som engagerad sig och medverkat i föreningens 

aktiviteter. Min budskap till våra kvinnor är att komma ut och bryta isoleringen 

genom att vara aktiva i föreningslivet, som kvinna och mamma är man en bra 

förebild till sina barn speciellt sina döttrar. 

 

Janet Barhanna 

Ordföraden Kvinnostyrelsen  

 

Yildiz Kerimo utvärderar kort förenings verksamhet  
Jag tycker att verksamheten har minskat drastisk  dem sista 3-4 åren, orsaken 

grundar sig på många olika fakturor . 

-   personal minskning 

-   lokalen är inte lämpligt för utbreda aktiviteter och är inte centralt. 

-   det är för få initiativtagare, när det gäller aktiviteter både inom hus och 

 allmänt. 

Problemet är att vi inte har lyckat med att locka nya generationer till förenings 

aktiviteter, den situationen påverkar oss och föreningen negativt. 

 

Vad kan vi göra åt situationen för att kunna förbättra. 

Vi alla är medvetna om nutida stress och andra lockande intresse för alla åldrar 

utanför förenings livet. 

 

Så av den anledningen bör alla tre förenings styrelser, träffas för att kunna 
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diskutera och skapa nya krafter för att kunna planera aktiviteter som kan vara 

lockande och samlande för hela familjen. 

Om vi inte agerar kommer risken vara värre och värre för varje dag. 

exp. på aktiviteter som bör finnas i föreningens schema är dans kurser, kör m.fl.  

 

Genomförda aktiviteter:  
 

Kvinnostyrelsen 

besökte Mall of 

Scandinavia 
Söndag 7/2-2016: AKC 

kvinnostyrelsen arrangerade 

ett besök till mall of 

Scandinavia i Solna Galleria 

 

Internationella 

Kvinnodagen  
AKC kvinnosektion firade 

internationella kvinnodagen 

den 8 mars i Assyriska kultur 

föreningen i Botkyrka, i  

samarbete med andra 
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föreningar och organisationer bl.a. ABF, S, kvinnor vänsterpartiet , Verdandi, 

varken hurra eller kuvad, och Innana familjeföreningen. 

Kvällens tema började med en Svensk film "fröken frimans krig" , handlingen var 

början till att hur kvinnan började kämpa för jämlikhet och om sina rättigheter. 

Kvällens program försatte med 

levande berättelser från en ung kvinna från kriget Syrien, upplevelsen traumat 

under kriget, och på flykt från ett land till ett annat land. 

En annan kvinna från Nederländerna hon och hennes mindre bror som upplevde 

andra världskriget berättade att den upplevelsen traumat, som ett barn går genom 

är omöjligt kunna ta bort från hjärnan, sitter kvar och påverkar människan negativ 

under sitt hela liv. 

Båda berättelser skapade upprörde känslor hus alla . Den ledde till att folk 

började komma med många frågor som skapade hårda diskussioner under 

Kvällens program.  

Programmet avslutades med framträdande av assyriska folkdanser barn grupp 

från Assyriska kulturföreningen i Norsborg. Mycket givande och uppskattat dag 

för oss alla, och ett gott samarbete tyckte hela kommittén . 

Yildiz Kerimo, AKC kvinnostyrelsen 
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Hano Kritho firades traditionellenligt  
Söndag den 13 mars - dagen innan påskfastan enligt Assyriska ortodoxa kyrkans 

tradition -  firades Hano Kritho i AKC lokaler. Kvinnostyrelsen som stor för 

planeringen hade även lagat burgul med stekt ägg och serverades med sallad. 

Frukt och fika med olika bakelser var på de dukade bordet. 

 

Selma 

Hawsho kom 

in i salen 

med dockan 

som 

föreställde 

Hano Kritho 

medan 

sången som 

berättar om 

innebördan 

av sagan. 

Barnen var 

med och 

eskorterade 

Selma in till  

salen. 
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Assyriska Kvinnoförbundet höll sitt årsmöte   

Lördag 19/3-2016: AKF höll sitt årsmöte hos Inanna Familjeföreningens 

lokaler. AKC representerades av: Behiye Poli, Janet Barhanna, Zekiye Cansu, 

Pervin Poli och Pero Dag. 

Information om årsmötet kan ses på AKF hemsida. 

 

Knytkalas för kvinnor 
Fredag 15/4-2016: Kvinnostyrelsen har planerat ett knytkalas i form av en härlig 

julbordsstämning där alla tar med sig olika maträtter för att duka ett bord med 

varierande rätter. Det var en mysig kväll. 

 

Morsdagsfirande 
Söndag 29/5-2016: Morsdagsfesten som planerades av AKC Kvinnostyrelsen i 

samarbete med Assyriska Föreningen i Södertälje och Inanna Familjeföreningen 
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ägde rum i Assyriska Kulturhuset i Södertälje. Programmet innehöll mat, dryck, 

levande musik med sångaren Sargon Gauro. 

 

 

Assyriska Kvinnoförbundets läger i Örebro  

17-19 juni 2016 
Bokskriveri och kvinnohistoria, mat, motion och stress samt mänskliga 

rättigheter var några av de teman som var uppe till diskussion under 

veckosluts lägret i Örebro den 17-19 juni. Ett 30-tal kvinnor från 

lokalföreningar runt om i landet deltog i det tre dagar långa lägret på 

Klotets kursgård. 

 

Dag 1: Ett 30-tal kvinnor från Göteborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, 

Södertälje och Norsborg deltog i lägret som arrangerades av Assyriska 

kvinnoförbundet. Väl framme på kursgården samlades alla lagom till lunch.  
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På kvällen, efter middagen, hölls en skrivarverkstad. Alla läger deltagare fick i 

uppdrag att skriva om en upplevelse eller någon händelse i livet som de har starka 

minnen från. Kanske något som rör dem själva eller som en nära anhörig har 

berättat för dem. Det skulle vara en händelse som har påverkat och berört dem 

själva. Alla skrev så att pennorna glöd i cirka en timme. AKF:s förhoppning är att 

skrivövningen kan vara underlag för en kommande bok om assyriska kvinnors 

historia. Texterna kommer författarna att mejla till AKF när de har renskrivit 

dem. Efter en intensiv timme med koncentration och skrivande behövde 

deltagarna släppa loss och umgås under friare former. Dagen avslutades med 

allsång och dans in på små timmarna.  

 

Dag 2: Sedvanligt på assyriska läger började vi dag två med att sjunga 

nationalsången ”Dashta dbakoba” klockan 07.30 och på det en timmes promenad. 

Därefter inväntade en härlig frukost. Dagens första föreläsning startade klockan 

09.30 startade med Zahras Ousis som talade om stress, mat och människan. Det 

blev en livlig diskussion i små och stor grupper som leddes av henne. Ämnet 

skapade engagemang och det var många som ville dela med sig av egna 

erfarenheter kring sin vardagssituation. Efter lunchen fortsatte vi med ämnet 

motion och motionens inverkan på kropp och själ. Kvinnorna deltog aktivt i 

diskussionen och delade med sig av sina erfarenheter och olika knep som man 

använder för att må bra. Efter Zahra tog Zekiye Cansu vid och pratade om sitt 

engagemang i om Amnesti International. Zekiye berättade också om fängslade 

Gabriel Moushes situation i Syrien och om arbetet med att försöka frige honom. 

Han har suttit fängslad i Syrien i snart tre år. Syrien anklagar honom för 

terroristbrott bara för att han kräver mänskliga rättigheter för det assyriska folket 

i Syrien. Det blev en intressant diskussion kring vad engagemang i Amnesti kan 

åstadkomma för människor som blivit orättvist fängslade och anklagade för 

påhittade brott.  

Därefter var det åter dags för fysisk aktivitet och egen tid där de flesta valde en 

lång promenad. Efter middagen hade Yildiz Kerimo, Elizabet Birol och Linda 
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Aydin ansvaret att organisera underhållning och olika roliga lekar under kvällen. 

Sedvanligt avslutades dagen med sång och dans.  

 

Dag 3: Vi startade även dag tre med ”Dashta dbakuba” vår nationalsång och en 

lång och härlig morgon promenad i skogen. Efter frukosten var halva Södertälje 

gänget tvunget att åka tillbaka eftersom det var derbymatch mellan Assyriska och 

Syrianska och flera av deltagarna skulle vara funktionärer under matchen. De 

övriga som var kvar samlades kring olika gruppövningar för att stärka grupp- 

sammanhållningen. Lägret avslutades med lunch och kaffe ute i solen innan alla 

hjälptes åt att städa undan det sista som visade prov på gott lagsamarbete.  

 

Stort tack till alla underbara kvinnor som var med på lägret.  

 

Nursel Awrohum , ordförande i Assyriska kvinnoförbundets styrelse  

www.assyriskakvinnoforbundet.se, 27 juni 2016 

 

Kommentarer inhämtat från Facebook: 

- Det var en härlig helg med härliga kvinnor från hela landet här på kloten utanför 

Örebro.  

- En fantastisk kvinnoläger i hälsans anda med fantastiska kvinnor från olika 

delar av Sverige. 

- Efter en god middag i form av hemmagjorda köttbullar à la Tobbe � sitter alla 

deltagare o skriver en liten berättelse om sitt liv. Kanske det blir en början till en 

bok.  

 

Från AKC deltog; Zekia Cansu, Janet Barhanna och Seyde Hawsho Salci 

och Yildiz Kerimo i egenskap av ledamot i AKF styrelse. 
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Uppmärksammade assyriska kvinnors utsatthet i 

Mellanöstern 

EUROPA Assyriska Kvinnoförbundet anordnade en historisk konferens 

om assyriska kvinnors utsatthet i Mellanöstern. Konferensen ägde rum den 

29 september i EU-parlamentet i Bryssel.  

 

 

Känslan av maktlöshet och en total politisk och medial tystnad är förlamande och 

förödande för vårt folk, en etnisk och religiös minoritet som i århundraden levt 

under existenshot. Vi har fått nog och kommer att skrika ut våra systrars och 

barns smärta tills omvärlden hör oss, säger Nursel Awrohum, ordförande för 

Assyriska kvinnoförbundet i Sverige som anordnade en konferens i EU 

parlamentet om assyriska kvinnors och barns utsatthet i de pågående väpnade 

konflikterna i Syrien, Irak och Turkiet. 

 

I tre år har förberedelserna inför den internationella konferens pågått. Från början 

var tanken att konferensen skulle äga rum i något av ursprungsländerna. Valet 

föll först på Irak, där det fortfarande finns en stor grupp assyrier. Men bara en 

dryg vecka före konferensen ställdes den in på grund av oroligheter i samband 

med att kriget mot terroristorganisationen Islamiska staten (IS) bröt ut. Midyat i 

Sydöstra Turkiet, blev nästa tilltänkta konferensort, men även här utbröt 

oroligheter och svenska utrikesdepartementet avrådde från att åka till trakten. 

 

Som en etnisk och religiös minoritet är det inte en självklarhet att få arrangera fria 

konferenser i Assyrien. Assyrierna hamnar ofta i kläm mellan de stridande 

parterna och blir utsatta från alla sidor. Många assyrier har flytt sina hemländer 

och lever idag utspritt över hela världen. Senaste årens stora flyktingströmmar 
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har gått till Europa och Sverige, bland dem finns många assyrier. Många är 

traumatiserade av sina upplevelser av kriget och flykten. Berättelserna är många 

och ohyggliga.  

Mitt i krigssvårigheterna finns starka kvinnor som stannat kvar i hemlandet för att 

bekämpa våldet och orättvisorna som drabbat många assyrier. Några av dessa 

kvinnor kom till konferensen för att tala om sitt arbete och om assyriska kvinnor 

och barns utsatthet i de väpnade konflikterna i Syrien, Irak och Turkiet. En av 

dem är Norma Zeito Saadi, ledamot i Assyriska demokratiska organisationen i 

Syrien.  

 

Assyriska kvinnoförbundet anordnade konferens i samarbete med 

frivilligorganisationen The Unrepresented Nations and Peoples Organization 

(UNPO), och Kati Piri EU-parlamentariker, Socialdemokratiska gruppen (S&D). 

 

Intresset för konferensen blev stort och deltagare från bland annat Tyskland, 

Holland, Belgien och Sverige deltog. Från Sverige deltog ett 30-tal assyriska 

kvinnor. 

www.hujada.com, 2016-10-17 
 

Unrepresented Nations and Peoples 
Organization 

October 30, 2016 
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European Parliament Conference Addresses Plight of 

Assyrian Women 

On 29 September 2016, the Unrepresented Nations and Peoples 

Organization (UNPO) in collaboration with the Assyrian Women’s 

Federation of Sweden, held a conference entitled ‘Vulnerability and 

Empowerment of Women and Children in Armed Conflict‘ at the European 

Parliament in Brussels. The event was hosted by Kati Piri MEP (S&D, 

Netherlands) and also attended by Bodil Valero MEP (Greens, Sweden). 

The conference, which brought together representatives of Assyrian women 

from Sweden, Belgium, Turkey, the Netherlands, Syria, Iraq and Germany, 

discussed the multiple challenge faced by Assyrian women and children in 

conflict zones and highlighted the urgent need for international action to 

end their suffering. 

 

Not only challenged by being women in a conflict zone, but also by belonging to 

a minority, Assyrian women should be empowered to have an impact on future 

developments in their homeland, stressed  Kati Piri MEP (S&D) who opened 

the International Assyrian Women’s Conference, which, as explained by Nursel 

Awrohum, Head of the Assyrians Women’s Federation of Sweden, had been 

postponed for several years due to the difficult conditions Assyrian women face 

in their home countries. Johanna Green, UNPO Programme Manager, 

underlined the importance of the conference in offering Assyrian women a 

platform to voice their concerns and formulate strategies for rebuilding their 

society. 
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Among the four guest speakers invited to share their stories, Santa Essa, on 

behalf of Bahija Dawod Nisho, Secretary of the Assyrian Women’s Union in 

Iraq, was the first to take the floor. “For decades, Assyrian women have been 

repressed and subject to severe discrimination policies”, said Ms Essa, and 

emphasised the urgent need for practical, concrete and binding recommendations 

by the international community to address their precarious situation. Norma 

Zeito Saadi, Director of the Assyrian Womens Committee in Syria, described 

how her organisation is working to activate the youth in conflict zones and trying 

to build bridges towards the Arabs and Kurds, which is key for a peaceful future. 

Sabah Elia, member of the women’s section of the Assyrian community in 

Södertälje in Sweden, then shared a heart-breaking account of her relatives who 

had endured several months in ISIS captivity in Syria. Last to take the floor was 

Februniye Akyol Akaz, Member of the Union of Democratic Local 

Government in the Mardin province in Turkey. She highlighted the difficulties 

and fear that mar the everyday life of Assyrians  Turkey, pointing out that the 

community has decreased from 1 million to just 5.000 today. 

 

The conference was closed by Attiya Gamri, President of the PvdA Women’s 

Movement in the Netherlands, who took the opportunity to once more call for 

international solidarity, at a time when the Assyrian nation in the Middle East has 
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all but vanished. Ms Gamri concluded by presenting a conference declaration 

demanding an end to the ongoing violence, discrimination and torture against the 

Assyrians and appealing to the European Union and United Nations to finally act 

in this regard. 

 

While some positive steps have been taken by the European Parliament in the 

past few months, including the adoption of a resolution in February 2016 

characterising ISIS’ deadly campaign against religious minorities as genocide, an 

important stone remains unturned – namely the role of women and children in 

this conflict. The 29 September conference therefore presented a much needed 

step to raise awareness of the plight of Assyrian women and children at the 

European level. 

  

Below is the full conference declaration adopted by the participants: 

 

Following decades of marginalisation and targeted violence, today the Assyrians 

- an ethnic and religious minority, whose homeland comprises parts of northern 

Iraq, Syria, Turkey and Iran - continue to be subjected to extreme violence at the 

hands of the various actors of the conflict ravaging Iraq and Syria. This conflict, 

has had a particular impact on Assyrian women and children, who continue to be 

displaced, deprived of education, food and shelter, and who suffer from severe 

psychological trauma as a result of their current situation. 

 

Against this background, we, participants to this International Assyrian Women’s 

Conference, adopt the following declaration: 

 

Whereas the European Parliament has recognised that the so-called 'ISIS/Daesh' 

is committing genocide against ethnic and religious minorities in the Middle East 

(2016/2529(RSP)); 

 

Whereas the ongoing power struggle and armed conflict dominating Syria and 

Iraq has and continues to displace and kill hundreds of thousands of Assyrians; 

 

Whereas the conflict has also lead to the destruction of Assyrian historical and 

cultural heritage in the area, crucial to the maintenance of the collective integrity 

of the Assyrian population; 

 

Whereas Assyrian women no longer wish to be portrayed by the media as 

irrelevant actors and therefore pushed to the side-lines of these political games, 

denied their voice and thus the opportunity to stand up for their rights; 

http://unpo.org/downloads/1939.pdf
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Whereas we need to recognize the many Assyrian women in Iraq and Syria, who 

aside from fighting for their own life are given the huge responsibility of ensuring 

the well-being of their entire family; 

Whereas Assyrian women, be it in Turkey, Syria, Iran or Iraq, are consistently 

subjugated to physical, psychological and sexual abuse; 

 

Whereas there is an urgent need to tackle the use of sexual violence as a weapon 

of war, including rape, the abducting of women to turn them into sex slaves, and 

forced marriage; 

Whereas the cultural and religious cleansing operations by ‘ISIS/Daesh’ forcing 

civilians to convert to Islam has had a severe impact on Christian Assyrians 

making them a particular target of persecution and impossible for them to freely 

practice their faith; 

 

We appeal to the international community to take all necessary measures to 

effectively ensure the safety and rights of Assyrians in Syria, Iraq and elsewhere, 

who despite various resolutions continue to be subjected to gross violations of 

human rights and international humanitarian law, with discrimination, 

displacement and arbitrary executions among the main abuses. This could 

potentially be achieved through projects and schemes to protect and monitor the 

situation of Assyrian women in war-torn regions.  

 

We also ask for the support of democratic parliaments to pressure relevant United 

Nations bodies and agencies to take effective measures to ensure that appropriate 

action is taken on ground; 

We call for the international protection of the Assyrian language and cultural 

heritage in order to not let this brutal conflict wipe out the Assyrians and their 

rich history; 

 

Finally, we underline that there can be no peace without taking concrete action.  
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Sabo saldamli 

1938 - 2016 

Kenan Kerimo 

1948 - 2016 

Viktoria Aydin 

1994 - 2016 

Medlemmar som har lämnat oss 

Sabo Saldamli 
Vår kära medlem har p.g.a sjukdom lämnat oss söndagen 

den 7 februari 2016. 

Han föddes 1938  i turkiska  Assyrien i Midyat och kom 

till Sverige i början av 80-talet. 

Han har varit en trogen och aktiv medlem samt 

föreningens kassör i flera år. 

Våra tankar går till familjen Saldamli.  

Må han vila i fred. 

 

 

Demokratins brobyggare och förkämpe Kenan 

Kerimo, har den 30 augusti 2016, på ett tragiskt sätt 

avlidit. 

Han föddes 1948 i Mesopotamien i Midyat (sydöstra 

Turkiet). Han har ägnat det största delen av sitt liv 

för Assyriernas mänskliga, politiska och kulturella 

rättigheter. Han var även för demokrati, jämställdhet 

och mänskliga rättigheter för andra minoriteter och 

hade god samarbete med andra organisationer som 

hade samma målsättning. 

På initiativ av släkt och vänner arrangerades den 30 

oktober 2016 minnesstund för Kenan Kerimo i AKC lokaler. Programmet innehöll 

många tal som berättade om Kenans liv och verksamhet inom den assyriska 

organisationer. 

 

 

 

Viktoria dotter till Besim & Bessi Aydin som invandrade till 

Sverige från tuskiska Assyrien - Turabdin. Hon föddes 1994  

i Sverige. 

Den 17 december 2016 avled hon p.g.a. hjärtinfarkt. 

 

Våra tankar går till familjen. 

Må hon vila ifred. 

Kenan Kerimo 

 

Viktoria Aydin 

 



110 
 

Minnesstund för Kenan Kerimo 

Söndag 30/10-2016, på initiativ från 

Mesopotamiens Frihets Partiet, släkt 

och vänner, tillsammans med AKC 

som medarrangör hölls minnesstund 

för Kenan Kerimo i AKC lokaler. 

Programmet innehöll tal från olika 

organisationer, bl.a. Aziz Poli som 

höll AKC tal. Fuad Issa och Ninsun 

Poli sjöng var sin sång under tillställningen. Speakern för dagen 

var Zekiye Cansu. Över 150 

personer var närvarande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feyyaz 

Kerimo - 

systerson 

till Kenan 

har den 

2016-11-03, 

skickat 

tackbrev till 

AKC 

styrelsen: 

Ninsun Poli t.v. imponerade när 

hon sjönk sången som Kenan 

älskade. 

Zekiye Cansu t.h. skötte sitt 

speaker uppdrag på ett fint sätt. 
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Planeringskonferens 2016 
 

* Utvärdering av gångna året verksamhet 

* Diskussion om kommande årens verksamhet 
 

Datum: 15 maj 2016 

Tid:  10:00 – 17:00 

Plats:  Lida Kursgård 

 

Målgrupp: Huvudstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Kvinnostyrelsen,   

  Barnkommittén, Personal 

 

Planeringskonferens – Del 1 

Planeringskonferensen inleder med en gemensam frukost vid värdshuset Lida. 

Sedan i konferensrummet välkomnar ordförande Behia Poli samtliga till dagens  

planeringskonferens. Efter en kort genomgång av dagens innehåll sitter respektive 

styrelse för att utvärdera föregående års verksamhet samt planera kommande 

planerade aktiviteter.  

Redovisning av gruppdiskussioner  

Varje grupp (Huvudstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Kvinnostyrelsen,Barnkommitté) 

har diskuterat följande två frågeställningar: 

a) utvärdering av resp. gruppens verksamhet 2015 
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Hur har senaste verksamhetsåret gått? 
Huvudstyrelsen:  samtliga föreläsningar (förutom Dawmo-verksamheten) har 

haft låg uppslutning.  

- I framtiden önskas det att innehållet samt föreläsarna är intressanta och 

förhoppningsvis lockar deltagarna i form av en fördjupning/utbildning.  

- Inom Storstockholmsområdet samt ute i övriga Sverige har vår förening ett gott 

anseende och är en förebild för andra föreningar. Detta tar vi med oss och 

utvecklar. Mycket tackar vi det goda arbetet kanslisten George gör för vår 

förening.   

- Familjekvällarna har fungerat väldigt bra. Till en början var det lite tufft att få till 

planeringen, initiativtagare och deltagare. Men sedan fungerade mycket bättre och 

idag är det självgående.  

- Planeringsbladet har varit en bra förändring där vi inkluderar samtliga aktiviteter 

som finns runtom i Sverige. Detta för att undvika dubbelbokningar med våra 

aktiviteter.  

Ungdomsstyrelsen: generellt har det gått bra. De har haft en välgörenhetsgala där 

vinsten har gått till Assyrier Utan Gränser, en skidresa med föreningen i Södertälje, 

en fotbollsturnering (Asharidu). Sammanfattningsvis har det varit stora aktiviteter 

som tagit mycket fokus. 

Kvinnostyrelsen: allt har fungerat bra. De aktiviteter som planerades att 

genomföra, gjordes. 
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Barnkommittén: familjekvällarna har varit väldigt könsindelade och tanken i 

början var att de skulle hålla ett annat innehåll. Men detta kanske var meningen och 

vad våra medlemmar ville ha. Dansernas intresse har dalat lite, kanske har att göra 

med kontinuiteten att det har varierat lite mellan veckorna.  

Frågan lyder om kommittén bör eller inte finnas kvar och lyftes till 

huvudstyrelsens kommande möte. Familjekvällarna sköts idag genom 

kvinnostyrelsen, barnaktiviteter i form av gympa ansvaras av styrelsen (Selma). 

Detta fungerar bra idag på detta sätt och skulle kunna ersätta den tidigare 

barnkommittén. Ungdomsstyrelsen tar även över vissa aktiviteter som gäller för 

barn under 15 år.  

Vad gjordes bra? Vad kunde göras bättre? 
Huvudstyrelsen: vi önskar ett bättre samarbete med AUDS och ARS så att dessa 

riks- och Stockholmsräckande organisationer tar ett större ansvar för att hålla ihop 

våra föreningar. 

- En succé från Dawmo som vi skulle kunna utveckla vidare till hela föreningen är 

att introducera en ”Bingodag”. 

- Familjelägret hade bra uppslutning när det gäller deltagandet, däremot tar vi med 

oss till nästkommande år att det blir en bättre planering inför lägret. Något som vi 

tar med oss till framtida familjeläger är att det ska finnas en tydligt assyriskt profil 

med ett tydligt innehåll i form av en välplanerad organisation. Då vet samtliga 

medlemmar vilka förväntningar som ställs på en. 

- Bättre deltagande på de träffar/möten som kommunen anordnar där vi kan 

påverka, informera och marknadsföra vår förening i olika sammanhang. Där är 

forumet där vi kan ställa krav och beskriva våra förväntningar på kommunen. Ett 

förslag är därför att vi i dagordningen på huvudstyrelsemötena har en stående 

punkt likt ”kommunens aktiviteter”, där vi kan inom styrelsen diskutera vilka 

möten/tillställningar vi vill fokusera eller prioritera på.   

Kvinnostyrelsen: deltagandet har varit lägre än det önskvärda. 

Ungdomsstyrelsen: stora generationsklyftor på den nya styrelsen som bidrog till 

att de inte hade lika många lokala aktiviteter i föreningen. Idag är fokus på yngre 

åldrar 8-15 år och i styrelsen ingår idag 13 stycken styrelsemedlemmar.b) Planer 

på kommande aktiviteter  

Vad vill ni förändra i år? Hur ska ni göra det? Var ligger ert fokus? 
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Huvudstyrelsen: Hålla fler öppettider då föreningen hålls öppet för de som vill 

spela lite sällskapsspel eller bara ”hänga”. Finns även efterfrågan att köpa in ett 

pingisbord och mindre spel (ex Domino). 

- En önskan om att kordinera våra grannföreningar lyftes, men tyvärr är inte 

responsen lika starkt har vi märkt efter året som varit. 

Ungdomsstyrelsen: engagera ungdomarna i föreningen och förhoppningsvis 

skapa en stark kärna men fler mindre aktiviteter. 

Kvinnostyrelsen: vill gärna ha nya krafter som kommer förnyar styrelsen. Vilka 

är behoven inom er målgrupp? Hur kan huvudstyrelsen hjälpa till er 

sektion?   

Ungdomsstyrelsen: mindre aktiviteter och skapa en träffpunkt i föreningen. De 

vill inte pressa och ställa höga krav på ungdomarna. De har fria tyglar och får göra 

aktiviteter utifrån deras intressen och förmågor. Vid aktiviteter som kräver ett 

deltagande på 15 år styrs ansvarstagandet och delegationen till huvudstyrelsen då 

ungdomsstyrelsen idag består av en yngre målgrupp. 

Kvinnostyrelsen: önskar att de aktiviteter som de anordnar att de göras i samråd 

med huvudstyrelsen för att nå ett bredare deltagande. Styrelsen önskar även att 

man ordnar ett knytkalas/knytfest för hela familjen. Ett annat alternativ skulle vara 

att man lagar maten i föreningen och att varje familj/person lämnar en symbolisk 

summa för allt jobb kring alla förberedelser. 



115 
 

Planeringskonferens – Del 2 

Gemensamma diskussionsfrågor - beslut 

1- Möte med Socialdemokraterna 

Den 19 maj kl. 19:00 närvarar Inger Ros, kommunstyrelse ordförande, till vårt 

styrelsemöte för att lyssna på vad vi har för förväntningar på partiet på en 

kommunal nivå. Vid senaste mötet har huvudstyrelsen beslutat att ta upp följande 

frågor: erkännande av Seyfo, stödet till Peshmerge, Amnesty Internationalens 

kritiska rapport om kurdernas behandling av minoriteter i Irak och Syrien, Seyfo 

monument i Botkyrka, lokaler till AKC + taxeringsfrågan, Friskolan i Botkyrka, 

Bidrag till föreningar (upphörande av FAS 3, dess konsekvenser) och framförallt 

framföra vår stora besvikelse på partiet. 

Initiativet har kommit från deras håll och vi önskar lyssna på vad de har för syfte 

med mötet. Sedan önskar vi gärna lyfta ovanstående frågor. Tanken är även att de 

ska veta att vi är a jour med vad som händer runtomkring oss på en riksnivå.  

2- Föreläsning om cancer 
Den 22 mars hade vi, för Dawmo-deltagare, en föreläsning om Cancer som hölls av 

två personer från Stockholms läns landsting. Det var mycket givande föreläsning 

som vi från kansliet tycker att vi kan planera liknande för alla medlemmar. Vi får 

dessutom bidrag för denna dag.  

Samtliga håller med om att temat är viktig och intressant. Därav inleds en 

planering att anordna en föreläsning med samma tema. 

3- Förslag på aktiviteter under Familjeläger den 15-17 juli på Björkögården 



116 
 

Ett förslag är att bjuda in Ninib Lamassu, som bor i London, för att hålla en 

föreläsning om det assyriska språket och om arkeologiska uppfinningar i Assyrien. 

Detta är väl passande eftersom det under dagen har lyfts en efterfråga om att hålla 

lägret med en tydlig assyrisk profil.  

Det vore jätte trevligt om han även skulle kunna hålla en kortare föreläsning för de 

yngre barnen på ca 20-30 minuter om språket/identitet.  

4- Assyrisk Sommarfestival - lördag 20/8 i Södertälje - arrangeras av ARS, AKF, 

AUF 

Assyriska riksförbunden kommer att tillsammans hålla en assyrisk sommarfestival 

den 20 augusti i Södertälje. Den 30 juni är sista anmälningsdag för föreningar att 

anmäla sig om de vill ha någon uppvisning av något slag på festivalen.  

Föreningen kan t. ex ansvara för en dansuppvisning, teaterföreställning eller något 

annat kulturellt inslag, man det kan även ställas upp med olika stånd där man har 

försäljning av olika assyriska maträtter. 

Pris på 5000 kr kommer att utges till varje förening som ställer upp med en 

uppvisning. 

Det kommer finnas tilltugg, underhållning, musik och sång under hela festivalen. 

Detta är ett utmärkt tillfälle att visa upp oss som både föreningar, förbund och 

assyrier. Festivalen börjar klockan 12:00 och slutar klockan 21:00. 

Styrelsen ställer sig positivt till förslaget och väljer att anmäla föreningen till 

sommarfestivalen.  

Under planeringskonferensen planeras mer ingående vilka aktiviteter vi ska 

anordna samt vad övriga styrelser tycker eller har som förslag. En tanke är att 

dela ut fylla i böcker på assyriska. En annan tanke är att ha ett matlagningsbås för 

de som vill prova på olika assyriska rätter.  Dans är också passande för detta 

arrangemang. Förslag på ansvariga för samtliga aktiviteter skickas in till kansliet.  

5- Hjärta Botkyrka söndag 28 augusti 2016 i Hågelbyparken kl. 12 - 16 

AKC har anmält sig till att vara med. Frågan är vilka aktiviteter vi vill genomföra.  

Tält för info bord, prova på aktiviteter för barn? 

Kommunen har även föreslagit AKC att vi ska hålla "Kaffeläsning - ftoho du fal" 

spå de som dricker kaffe i tältet som vi ska ha. Vi ska även ha "Heno-målning". Vi 
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kommer att få ersättning för samtliga kostnader - även arvode till de kvinnor som 

ska spå - ftoho du fal. 

Konferensdeltagarna är positiva till kommunens förslag. Därmed får kansliet i 

uppdrag att planera dessa aktiviteter under Hjärta Botkyrka 

Förslag på ansvariga för samtliga aktiviteter kan skickas in till kansliet. 

6- Demonstration/manifestation för att uppmärksamma Sverige på de 

markstölder som kurdiska grupper utsätter assyrierna. 

Assyriska riksförbundet uppmanar sina medlemsorganisationer (inkommit mejl 

genom Tony Meshko, 12-13 maj 2016) att ordna en koordinerad 

demonstration/manifestation, lördagen den 28 maj kl. 13:00.  

Tanken är att liknande demonstration/manifestation ska äga rum samtidigt på olika 

ställen i Sverige. Det viktiga är att eventet görs under samma tid på flera platser, 

lokal nivå. Lämpligt är att vår förening samarbetar med våra grannföreningar. 

Konferensdeltagarna är positiva till att planera, genomföra en manifestation i 

Stockholm där man bjuder  andra föreningar i Stockholms län att vara med 

förutom Södertälje då de arrangerar en manifestation i Södertälje. För att få en 

kraftfullare media uppväckelse vore det bra om vi håller manifestationen i 

Stockholm, Mynttorget. Aziz Poli ska ansöka om polistillstånd.   

Övriga punkter för kännedom: 

* AUF har planerat Veckoslutskurs i Jönköping den 21-22 maj som handlar om det 

assyriska språk och kulturen. AUF står för alla kostnader inkl. resor. 

* Dawmo fyller 10 år den 6 september. Kansliet planerar att anordna 10 års 

jubileum i form av en fest med levande musik, mat, dryck. Antingen i St. Georgis 

kyrka eller kyrkan i Fittja. Förslag på datum: tisdag den 6 september kl. 12:00 – 

16:00. 

Sammanfattning och avslut 
Dagen har varit kvalitativ och givande. Vi ser fram emot kommande år och 

aktiviteter. Vi tackar alla deltagare för sina goda tankar, idéer och synpunkter. 

Anteckningarna förda av: Therese Poli 
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Taina Kantola berättar om sin och 

Lennart Warrings bok "Assurs 

folk".  

 

Assyrisk litteratur 2016 
 

Ny bok om assyriskt kulturarv 

 

BÖCKER Taina Kantolas och Lennart Warrings bok om det assyriska folkets 

historia, kultur och världsåskådning har precis utkommit på Tigris Press. 
För flera år sedan bestämde författarna Taina Kantola och Lennart Warring i samråd med 

Augin Kurt Haninke och Fehmi Barkarmo att skriva en bok som skulle handla om 

assyriernas ursprung och deras utveckling som ursprungsbefolkning under flera 

årtusenden, även efter Nineves fall när det assyriska riket hade gått under. Att en sådan bok 

behövdes var det ingen som helst tvekan om. Det fanns många nya forskningsrön, inte 

minst från professor Simo Parpola, som var värda att diskuteras offentligt.  

Nu har boken Assurs folk till slut utkommit på Assyriska riksförbundets förlag Tigris Press. 

- Utgivningen har försenats bland annat på grund av Lennarts bortgång hösten 2014, 

berättar Taina Kantola. Lennart, som var idéhistoriker, hade ansvar för bokens research, ett 

arbete som pågick i två årtionden. Han var en flitig forskare själv och bokens 

källförteckning var från början 18 sidor lång. Vi har förlorat en tänkare och en eldsjäl som 

kände starkt för assyrierna.  

 

Assurs folk försenades även på grund av svårigheterna att hitta ett lämpligt förlag. Förlaget 

Natur och Kultur var intresserat av ämnet men dock inte den berättelse som författarna ville 

ge ut i Assurs folk. De ville ha en annan bok, som gavs ut hösten 2015 med titeln Arvet och 

arvtagarna och som handlar om Mesopotamiens många folk. Tigris Press har nu gett ut en 

version av den ursprungliga boken Assurs folk. I den vill författarna belysa assyriernas 
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urgamla kulturarv från ett annat perspektiv än det traditionella, där assyrierna enbart anses 

vara ett av forntidens krigarfolk. 

  

- Det som de flesta vet om assyrierna och de assyriska rikena är att assyrierna var krigiska 

och att de assyriska rikena hade en imperialistisk agenda, berättar Taina Kantola. Det har 

inte funnits någon berättelse där man lyfter fram de assyriska lärdas betydelse för den 

kulturella utvecklingen i Mesopotamien och senare även för oss. Den luckan har vi velat 

fylla.  

I boken redogör författarna hur assyrierna bevarade och vidareutvecklade det sumeriska 

kulturarvet, inte bara som medborgare i de assyriska rikena under en mycket lång tid utan 

även senare när det inte längre fanns något assyriskt rike. Även under perserna och 

grekerna utvecklades den assyriska kulturen och de assyriska lärda fick rollen som 

kulturförmedlare. Den arabiska översättningsrörelsen hade inte kunnat uppstå utan 

assyriska lärda som gjorde en avgörande insats. Trots att den assyriska 

översättningsrörelsen - så borde den enligt författarna kallas - har varit känd en längre tid 

har den inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar. 

Författarna lyfter fram några assyriska vetenskapsmän som har spelat en viktig roll i den 

kulturella utvecklingen i Mesopotamien, vetenskapsmän som har fallit i glömska. En orsak 

till detta osynliggörande är att de ofta använde sina arabiska namn och lyftes fram som 

arabiska vetenskapsmän. I Assurs folk berättar författarna om dessa genier - det finns inget 

annat ord som kan beskriva dem bättre - under deras assyriska namn.  

- Det handlar om stora matematiker som Thabit ibn Qurra, stora översättare som Hunayn 

ibn Ishak och astronomen som var först med att lansera teorin om en heliocentrisk 

världsbild. När man läser om deras livsverk häpnar man över deras intellekt och 

arbetskapacitet. Att de kunde uträtta sådana stordåd berodde inte enbart på deras genialitet 

utan även på deras familjetraditioner. Kunskaperna gick i arv, ofta i tusentals år, och varje 

ny generation kom med nya rön som lades till det gamla bygget. Tack vare denna 

kunskapssyn kunde det intellektuella arvet överleva och utvecklas från det ena årtusendet 

till det andra.  

Vad kan en assyrier i dagens Sverige få ut av att läsa boken? 

 - Framför allt kan man som assyrier känna sig oerhört stolt över förfädernas stora livsverk, 

över deras breda allmänbildning och deras arbetsmoral och etik. Att assyrierna, som en 

folkspillra efter alla förföljelser, ändå kunde hålla ihop sina samhällen och dessutom bidra 

till hela mänsklighens kulturella utveckling är någonting som man kan förundras över 

under läsningens gång. Om vardagen med alla motgångar, förföljelser och känslan av att 

vara i underläge hotar att ta över kan det vara befriande att läsa om förfädernas mod och 

motivation att föra arvet vidare. Kanske kan boken även ge en gnista till en skoltrött tjej 

eller kille att läsa vidare och för egen del känna att man är en del i ett viktigt sammanhang. 

Det behövs nya krafter och ny motivation för att kunna bevara en kulturskatt som vi i dag 

riskerar att förlora i en våldsam och destruktiv tid. 
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Boken Assurs folk kan även fungera som ett uppslagsverk för läsare som vill veta mer om 

sumerernas och senare assyriernas samhällssyn, deras religion, deras världsuppfattning och 

deras storslagna berättelser som legenden om kung Gilgamesh och gudinnan Inanna.  

Författarna Taina Kantola och Lennart Warring har tidigare gett ut böckerna 

Gilgamesheposet (Natur och Kultur 2001), Inanna - skymningens drottning (Atlantis 2011) 

och Arvet och arvtagarna (Natur och Kultur 2015). 

www.hujada.com 2016-03-05 

Svante Lundgren 

-------------------------------------------------- 

Brev från Taina kantola 

 

Hej, 
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På Nineveh Kids TV 

på Youtube kan man 

se animerade sånger 

på assyriska 

 
 

.  

 

Animationsfilmer på assyriska 

MUSIK Nu finns det korta animationsfilmer med sånger på assyriska att se på nätet. 

Bakom initiativet står Assyriska Dolabani Forskningsstiftelsen.  

Nineveh Kids TV heter kanalen på Youtube där man idag kan se tre korta animationsfilmer 

med sånger på assyriska. Bakom det hela står Assyriska Dolabani Forskningsstiftelsen.  

- Stiftelsens uppgift är att stöda forskning och sprida kunskap om den assyriska identiteten, 

säger Isak Betsimon, ordförande för stiftelsen. En viktig beståndsdel i identiteten är 

språket. Bakom idén till detta låg att många av oss i stiftelsens styrelse har småbarn och vi 

insåg hur sånger stärker deras språkinlärning. 

Idén som stiftelsen kom på var att göra animeringar av assyriska sånger. Assyriska 

Kvinnoförbundet (AKF) hade gett ut en CD med barnsånger på assyriska. Efter samtal med 

AKF fick man rätt att använda dessa sånger.  

- Man lär sig jättebra med sånger, men vi tänkte att det är ännu bättre om sången stärks av 

bild. Så vi tog kontakt med en person som gör animeringar och beställde animationerna av 

honom.  

Hittills har tre animerade sånger publicerats. Den första Dodo dilan (Vår farbror) kom 

lämpligt till jul. Till Hab Nison kom Nison Rishe di Shataydan (April är vårt nyår) och 

däremellan Tate tate (Gå gå). Den första filmen har hittills setts över 27 000 gånger.  

- Vi kommer snart att publicera en fjärde sång, berättar Isak Betsimon. Det är vad vi har 

planerat i detta skede, men om finansieringen ordnas kan vi tänka oss att göra fler filmer. 

Animationsfilm är inte billigt; det kostar knappt 17 000 kronor att göra en film.  

Vilken respons har ni fått? 
- Mest positiv. Vissa föreslår att vi ska göra animationer av andra sånger. Vi är öppna för 

alla förslag bara kvaliteten är tillräckligt bra och bara de upphovsrättsliga aspekterna är i 

ordning.  

Du har en själv en son på två år. Vad tycker han om filmerna? 
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Joe Davids nya roman om Seyfo 

recenseras av Svante Lundgren 

- Han älskar dem! Föräldrarna har tröttnat på att höra låtarna hela tiden (skratt), men vi 

tycker självfallet att det är bra att han ser, lyssnar och lär sig assyriska.  

Animationerna kan ses här. CD-skivan kan köpas här. Den som vill stöda fortsatt animering 

av assyriska barnsånger kan göra det via bankgiro 617-5160. 

www.hujada.com  2016-05-12 

 
 

Ny roman om Seyfo 
BÖCKER En spännande och välberättad 

historia, men brister när det gäller det 

historiska, är Svante Lundgrens omdöme 

om en nyutkommen roman om Seyfo.  

Det har varit knappt om verk om det 

assyriska folkmordet. Det gäller både 

faktaböcker, skönlitteratur och film. På 

svenska finns det mig veterligen två 

romaner som handlar om Seyfo: Besim 

Aydins Med döden som skugga (2006) 

och Nemrud Kurts De döda lär de levande 

(2015). Bägge dessa utspelar sig i Tur 

Abdin.  

Inte heller på andra språk finns det något överflöd av romaner om assyriernas öde under 

svärdets år. Den mest kända romanen är Rosie Malek-Yonans The Crimson Field (2005), 

som utspelar sig i Urmia. Det är därför en händelse av betydelse då det utkommit en ny 

roman om detta ämne. Joe Davids The Infidels är en beskrivning av en ung flickas öde i 

Urmia år 1915. 

Joe David är amerikansk assyrier som tidigare publicerat böcker om utbildningsfrågor. I sin 

nya roman är han inspirerad av sin mors öde, men har med konstnärlig frihet skapat en 

historia om hur en ung flicka efter outsägliga lidanden och svåra övergrepp överlever och 

tar sig till Amerika. Intressant är att större delen av romanen utspelar sig innan folkmordet 

börjar. Det är något som inte alls är illa. Tvärtom ger det en god inblick i det liv som 

assyrierna levde innan stormen och som fick ett så abrupt och tragiskt slut.  

Huvudpersonen heter Judith Shamash och är tretton år när folkmordet börjar. Hon bor i en 

liten by på Urmiaslätten i Persien. Hennes far är en rik man som äger stora landområden. 

Judith är en oskyldig flicka som älskar att leka med sin hund och med sina dockor. Hon är 

aningen bortskämd samt frimodig och ambitiös.  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=nineveh+kids
http://www.tigrispress.com/musik/assyriska-barnvisor.html
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Men hennes planer på att bli en berömd vetenskapskvinna får ett hastigt slut då den 

osmanska armén i januari 1915 ockuperar Urmiaområdet. Hon överlever genom att ta sin 

tillflykt till den amerikanska missionsstationen i staden Urmia. Efter att den osmanska 

armén dragit sig tillbaka i maj 1915 besluter familjen sig för att emigrera, vilket leder till 

ytterligare dramatik och tragedi.  

Joe David skriver bra och berättelsen om Judith är medryckande och spännande. Däremot 

är bokens huvudperson inte representativ. De allra flesta assyrier i Urmia var inte så 

välbärgade och inte heller protestanter vilket Judiths familj är. Att författaren valt en sådan 

huvudperson kan bero på att det är lättare för amerikanska läsare att identifiera sig med en 

bildad och förmögen flicka.  

Min enda invändning mot romanen gäller det historiska. Historiska romaner skrivs i regel 

så att huvudpersonerna är fiktiva, men alla de historiska händelser de genomlever är 

verkliga. Joe David lever inte alltid upp till det. Vissa gestalter, som sultanen, är historiska 

personer, medan Enver Pasha av någon anledning får heta Demir Pasha. Berättelsens skurk 

är guvernören i Urmia. I själva verket var den dåvarande guvernören, Azim al Saltaneh 

Sardar, en person som förfasades över turkarnas och kurdernas övergrepp på assyrier och 

andra kristna.  

Kronologin är inte heller korrekt. Massmord och massdeportationer sägs ha ägt rum 

tidigare än vad som i verkligheten var fallet. Pinsamt är också att en person år 1915 

beklagar sig över att britterna bara är intresserade av oljan i Persiska viken och i Mosul. 

Oljefälten i Mosul upptäcktes först i slutet av 1920-talet. 

Okej, jag är yrkesskadad. Som historiker vill jag att de historiska detaljerna ska vara 

korrekta. Trots dessa brister är Joe Davids bok ytterst välkommen. Vi behöver fler 

berättelser som ger röst åt martyrerna.  

Joe David: The Infidels. Books for All Times. Second edition 2015. 284 sidor. 

Svante Lundgren 

www.hujada.com 2016-05-28 

 

Legendarisk amerikansk assyriers verk 

utgivna 

BÖCKER Det är glädjande att David B. Perleys texter om assyrisk historia nu har utgivits i 

en diger samlingsvolym, skriver Svante Lundgren i sin recension.  

David B. Perley var under 1900-talet en av de tongivande figurerna bland USA:s assyrier. 

Perley föddes 1901 i Harput men flydde därifrån i samband med folkmordet och kom till 

USA 1918 där han sedan var bosatt under resten av sitt liv. Han var 1933 med om att 
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grunda Assyrian National Federation (idag 

Assyrian American National Federation) och 

innehade under lång tid flera uppdrag, bland 

annat som ordförande, inom den. Han 

utbildade sig till jurist och hade egen 

advokatfirma. Han avled 1979 i en ålder av 

78 år.  

Perley var en flitig skribent och publicerade 

från 1930-talet fram till sin död framför allt 

många artiklar och bokrecensioner i assyriska 

tidskrifter som Assyrian Star, Beth-Nahreen 

och Athra. Tomas Beth-Avdalla har nu gjort 

en stor gärning då han samlat praktiskt taget 

allt som Perley skrev om assyrierna i en 

massiv volym på över 700 sidor. Här finns 

framför allt publicerade texter, men också 

vissa texter som aldrig publicerats men som 

återfunnits i privata arkiv. Boken är uppdelad 

i elva avsnitt. 

I. Artiklar. Den äldsta är från 1933, den sista 

utgavs postumt 1983. 

II. Bokrecensioner. Perley var en flitig 

recensent, det här avsnittet är mer omfattande 

än det första. 

III. Brev. Här har redaktören gjort ett urval och endast publicerat de som är av störst 

intresse. 

IV. Tal. Innehåller tal som Perley hållit eller tidskriftsreferat av dessa.  

V. Perleys pamflett Whither Christian Missions från 1943 (ny reviderad upplaga 1944 och 

1946).  

VI. Recensioner av pamfletten (V).  

VII. Texter om Perley.  

VIII. Två oidentifierade och anonyma texter som redaktören tror att kan vara skrivna av 

Perley. 

IX. Citat av Perley. Perley var bra på oneliners och en del finns samlade här.  

X. Bilder. Ett antal fotografier från Perleys liv.  

XI. Utdrag (Extracts). Här finns bilder på en del av Perleys skrifter. 

Därtill finns ett fylligt index som är till stor hjälp för en läsare som vill fokusera på något 

visst ämne.  

Boken är alltså ytterst mångsidig och ger inte bara en bild av vad Perley ansåg om olika 

frågor utan också om vad andra ansåg om honom och hur hans pamflett togs emot. Tomas 

Beth-Avdalla har samlat materialet i flera år och för alla intresserade av assyriska frågor är 

det en glädje att man nu kan stifta bekantskap med denne assyriska patriot på ett så enkelt 
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sätt. Så gott som allt finns samlat mellan två pärmar. Det finns texter av Perley som gått 

förlorade, men det allra mesta av det han skrev finns här.  

En text som gått förlorad är en självbiografi som Perley skrev på länge och som också 

omnämndes i tidskrifter. Det är synd att vi inte har tillgång till den för Perley skriver annars 

mycket lite om sin uppväxt i Harput och sin flykt undan folkmordet.  

Vad skrev då Perley? Det är framför allt två ämnen som engagerade honom. Han började 

sin karriär inom den assyriska rörelsen 1933 och det var Simelemassakern som sparkade 

igång honom. Gång på gång återkommer han till det brittiska sveket mot assyrierna, vilket 

också är temat för Whither Christian Missions. Trots att hans far dödades i Seyfo, skrev 

Perley sällan om folkmordet och visade ingen bitterhet mot Turkiet. I stället var det 

Simelemassakern och en häftig kritik av det brittiska sveket mot assyrierna som var i fokus. 

Därutöver var han oerhört intresserad av det forntida Assyrien. Inte minst i sina recensioner 

kom detta intresse till uttryck. Han recenserade en lång rad böcker om det assyriska 

imperiet och om de arkeologiska utgrävningarna i Assyrien under 1800- och 1900-talet. 

Han var ytterst påläst och insatt i dessa frågor och det som han själv i ett brev uttrycker som 

sitt livs mission var att kämpa mot uppfattningen att de forntida assyrierna skulle ha varit 

speciellt brutala. Han ser framför allt två källor till denna feluppfattning, Gamla testamentet 

och den engelske poeten Lord Byron.  

Hur skrev Perley? Han är en bra skribent med märgfulla formuleringar. Däremot förfaller 

han ofta till hyperboliska uttryck där en person eller en bok höjs till skyarna i översvallande 

ordalag. Ofta avslutas recensionerna med att "detta är en bok som alla assyrier måste läsa" 

och när han skriver om assyriska patrioter heter det ofta att dessa är odödliga och de största 

som funnits. Lika lagd för stora ord var han när det var något han ogillade: "Boken är ett 

bedrägeri och har inga förtjänster, varken litterära eller informativa." 

Perley skrev också ibland om kyrkliga frågor - ett område där han hade goda insikter. Trots 

att han själv var syrisk-ortodox handlar hans kyrkliga texter mest om den östassyriska eller 

nestorianska kyrkan. Han ville försvara den mot anklagelserna om irrlära och underströk 

ofta att kyrkans rätta namn inte var "nestoriansk" utan "assyrisk".  

Perley tillhörde alltså den syrisk-ortodoxa kyrkan - han uttryckte det som att han var jakobit 

- men var mån om att ständigt understryka att det viktigaste är den etniska assyriska 

identiteten oberoende av kyrklig tillhörighet. Man kan byta sin kyrkotillhörighet, men inte 

sin nationalitet, betonade han. "Assyrier är assyrier utan några som helst religiösa 

kvalifikationer." Man kan säga att Perley förde en livslång kamp mot de anti-assyriska 

tendenser som han såg som ett stort hot. Alla de andra namnen som användes om 

folkgruppen måste, enligt honom, elimineras annars kommer brokigheten av namn att 

eliminera folket.  

1973 blev Perley utsedd till "årets assyrier" av Assyrian Universal Alliance, något som 

uppmärksammades stort i USA. En intressant detalj är att på samma kongress utsåg "årets 

hedersassyrier". Det var Ahmed Hasan al-Bakr, Saddam Husseins föregångare som ledare 

för Baath-partiet och Iraks president.  
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En recensent ska läsa hela boken och det har jag gjort. Det är klart att en person under 45 år 

av skrivande upprepar sig och så är det också här. Eftersom han återkommer till samma 

ämnen gång på gång börjar man snart känna igen resonemangen och formuleringarna. Att 

allt samlats i en volym är trots upprepningarna oerhört bra. Inte minst för forskare blir det 

lätt att få en helhetsbildbild av Perleys tänkande och dess utveckling då allt är samlat och 

presenteras i kronologisk ordning. En vanlig läsare kan ju hoppa över vissa bitar och 

koncentrera sig på resten. Här finns mycket att lära sig av och inspireras av. Jag vill inte ta 

i som Perley och säga att denna bok bör finnas i alla assyriska hem, men nog att den som 

ger sig tid att ta del av innehållet blir rikligt belönad.  

Tomas Beth-Avdalla ska ha en stor eloge som lyft fram denna assyriska patriot och gett oss 

möjlighet att närmare bekanta oss med hans tänkande.  

David B. Perley: A Collection of Writings on Assyrians. Edited by Tomas Beth-Avdalla. 

Foreword by Sargon George Donabed, Ph.D. Nineveh Press 2016. 732 pp.  

www.hujada.com , 2016-09-22 

Svante Lundgren 

* Boken finns att köpa bl.a. i AKC 

Ny tidskrift på assyriska ASHLEY NISSABA 

ܐܠܘ̈ܡܳܬܳܢܝܐ ܰܫܪܝ̈ܪܐ ܘܰܡ̈ܚܳܒܢܐ ܕܠܫܢܐ 
 ܣܘܪܝܝܐ

Umthonoye Şarire u Mahbone 

d’Leşono Suryoyo 
                                  
In light of what our nation is currently going through, such as 

genocide, ethnocide and culturicide in its own ancestral 

homeland; and its assimilation and acculturation in the 

diaspora, where the very existence of our language, culture and 

identity is destined for oblivion: we must muster our efforts and 

collectively build what the enemies of humanity destroy, create 

what they eradicate, breath life in to our language and culture where it is threatened with 

extermination.  

  

Therefore as a group of like minded academics and littérateurs we united our efforts and 

created a Suryoyo academic and literary journal. The journal which we have created is 

called Ashlay Nissaba (The Rays of Nissaba-Nissaba is the ancient goddess of 

knowledge and literature, we use it to also refer to our ancient fountain of knowledge, 

i.e. Nsibin and its ancient university).  
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 Ashlay Nissaba is the sole academic and literary journal specialising in our classical Syriac 

and Surayt/Surith language (with international distribution), in both of our dialects, 

Madenhoyo and Ma’rboyo. It is also the sole academic and literary journal that is based in 

Mardin-Turabdin and affiliated with the major Western universities: the University of 

Cambridge, UK; Baylor University, USA and the University of Salamanca, Spain.  

  

Our Editorial Board consists of an international team of language experts, scholars and 

littérateurs, whose names are listed below: 

  

1.     Malphono Yusuf Begtas, Mardin-Turabdin. 

2.     Prof. Efrem Yildiz, Professor of Aramaic and other Semitic languages at the   

 University of Salamanca, Spain. 

3.     Prof. Abdulmasih Saadi, Professor of Aramaic and Arabic at Texas' Baylor 

 University, USA. 

4.     Nineb Lamassu, an poet and a researcher of Modern Surayt dialects at the University 

 of Cambridge, UK. 

5.     Dr. Shamiram Dawed Pourian, an poetess and litterateur from Tehran, Iran. 

6.     Malphana Fareed Yaqoub, linguist and chief translator and editor of the entire 

 curricula of Syriac schools in Northern Iraq, Nohadra/Duhok. 

7.     Malphana Philimon Darmo, a renowned linguist and litterateur from Sydney, 

 Australia.   

  

Thus the above list of respected personalities that act as our editorial board, should give you 

an idea about the quality of our journal. Furthermore, the above list of our editorial board 

reflects the aspired unity of our people: our editorial board transits above the dialectal and 

denominational differences of our nation: Chaldean Church, Church of the East, Syriac 

Orthodox, Eastern and Western dialects.  

  

Our objective as a journal is to build bridges between our people, create a platform for our 

academics, intellectuals, clergy and littérateurs to showcase their research, thoughts and 

ideas to the public. We strive to preserve and enrich our language, for the language is one of 

the primary pillars of our identity, if not its most pivotal one.  

  

Although our journal is one of academics, intellectuals, clergy and littérateurs, but 

principally we are and we shall always remain a journal from the people and for the people.  

 We have founded this journal ex nihilo, with sheer dedication, great resolve and 

unparalleled zeal, despite the expected obstacles and the major financial challenges; 

however, for us to continue we would require the support and assistance of our people and 

we have no doubt that we can count on their continuous support.  

  

Therefore, we would like to inform you that one of our Editorial Board members, 

Malphono Nineb Lamassu, will be holding a special talk at the Assyriska Kulturhuset on 

Sunday the 30th October 2016. This will be a special cultural evening which would include 

lectures and music. Please find the attached flyer for this event.  
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Silvia Ullao, vinnare av 

AUF:s 

Uppsatsstipendium2016 

 

 We urge you to attend this evening and learn about our journal and our other linguistic 

projects.  

  

We will be more than happy to answer any queries, should you have any. Please do not 

hesitate to contact us. 

 

Am Shlome u İkore..  

Sincerely,  

On Behalf of Ashley Nissaba Editorial Board 

Malfono Yusuf Beğtaş  ܒܓܬܫ ܝܘܣܦ ܡܠܦܢܐ  

P.O. Box: 25, 47100 Mardin /Turkey. Email: 

malfono1321@gmail.com  Mobile: 00-90-532 612 36 28 
Oktober 2016 

 

 

Silvia Ulloa vinner Uppsatsstipendium: 

”Därför blev jag imponerad av assyrierna” 
 
www.auf.nu, onsdag 2 november 2016 

 
Hon är ursprungligen från Costa Rica, flyttade till 

Sverige för tre år sedan - och efter att ha skrivit en 

uppsats om assyrierna vinner Silvia Ulloa AUF:s 

Uppsatsstipendium 2016. I en intervju berättar hon 

nu om i går, i dag och i morgon.  

 

Silvia Ulloa heter vinnaren av AUF:s Uppsatsstipendium. 

25-åringen har skrivit en uppsats om hur en grupp i 

diasporan kan behålla en särskild identitet efter 

utvandring.  
Den handlar även om hur ett folk i diasporan gör för att 

engagera sig politiskt och hur detta bidrar till sin nations 

eget bygge i det nya landet. Hon berättar nu om sig själv 

och sina tankar om vad som fick henne att skriva om just 

assyrierna.  

 

Berätta om dina studier och bakgrund?  
Jag är 25 år gammal och blev färdig med mastersprogrammet (på Stockholms Universitet) i 

socialantropologi i slutet av augusti. Jag är ursprungligen från Costa Rica, men bodde i 

USA i åtta år innan jag flyttade till Sverige år 2013. Jag har även bott i Mellanöstern (i 

Saudiarabien som tonåring med min familj och i Jordanien under 2012), och det var i 

Jordanien som jag började lära mig och forska om assyrier.  

mailto:malfono1321@gmail.com
tel:00-90-532%20612%2036%2028
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Vad handlar din uppsats om?  
Min uppsats följer två forskningsfrågor:   

1. Hur kan en grupp i diaspora behålla en särskild identitet efter invandring?   

2. Hur gör ett folk i diasporan för att engagera sig politiskt och hur bidrar det till sin egen 

nationsbyggande i det nya landet?  

Jag har använt personliga intervjuer, akademiska artiklar samt artiklar från media för att 

komma åt dessa frågor med den assyriska folkgruppen i Sverige som exempel.   

   

Vad fick dig att vilja skriva om assyrier?  
Som sagt började jag bli intresserad av assyrier under min tid i Jordanien. Där jobbade jag 

ett tag som volontär i ett centrum för flyktingar, många från Irak och senare från Syrien.  

I flyktingcentret träffade jag flera assyriska familjer. Dessa familjer fångade min 

uppmärksamhet först på grund av sin religion, men det som gjorde mig intresserad var 

deras språk. Jag blev så imponerad när jag märkte att de här familjerna pratade fortfarande 

sitt eget språk, ett så gammalt språk.  

Då började jag lära mig om assyrisk historia och var väldigt imponerad över att de hade 

behållit sitt språk och sin identitet  levande under så mycket våld. Jag blev då intresserad av 

att följa den här gruppen och se hur deras liv fortsatte efter invandringen till ett annat land.  

Efter min tid i Jordanien ansökte jag om ett forskningstipendium (ett Fulbright-stipendium) 

för att kunna forska om assyrier efter migration. Jag fick det och kom till Sverige.   

   

Kan vi förvänta oss liknande arbeten framöver från din sida?  
Just nu är jag i en övergångspunkt i mitt liv och det är lite svårt att tänka på att skriva. Jag är 

inte ens säker på om jag kommer stanna i Sverige eller flytta någon annanstans! Men i 

framtiden vill jag göra en PhD inom ett relaterat ämne eller jobba någonstans (i en 

organisation eller självständigt) där jag kan fortsätta forska eller rapportera, 

förhoppningsvis om Mellanöstern och också mer om assyrier.   

   

Hur känns det att ha fått detta stipendium?  
Det känns verkligen fantastiskt att ha fått stipendiet. Jag skrev uppsatsen med mycket 

omtanke för det assyriska folket och gjorde mitt bästa för att skapa en respektfull och 

korrekt bild av den assyriska rörelsen här i Stockholm. Jag är därför väldigt glad över att 

mina ansträngningar har uppfattats så positivt av de som valt just min uppsats. Jag är 

väldigt tacksam och jag hoppas att andra kommer att läsa och gilla den också.   

 

New Book on Assyrian Genocide Published 

(AINA) -- A new English book titled 'Year of the Sword - The Assyrian Genocide, A 

History' has been published by Prof. Joseph Yacoub, an emeritus Professor at the Catholic 

University of Lyon, France. The book is an English edition of the French book published 

last year and titled "Qui s'en souviendra ?: 1915 : le génocide assyro-chaldéo-syriaque." 
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The Armenian genocide of 1915 

has been well documented. 

Much less known is the Turkish 

genocide of the Assyrian (also 

known as Chaldean and Syriac) 

people, which occurred 

simultaneously in their ancient 

homelands in and around 

ancient Mesopotamia -- now 

Turkey, Iran and Iraq. The 

advent of the First World War 

gave the Young Turks and the 

Ottoman government the 

opportunity to exterminate the 

Assyrians in a series of 

massacres and atrocities 

inflicted on a people whose culture dates back millennia and whose language, Aramaic, 

was spoken by Jesus. Systematic killings, looting, rape, kidnapping and deportations 

destroyed countless communities and created a vast refugee diaspora. Hundreds of 

thousand Assyro- Chaldean-Syriac people were murdered and a larger number forced into 

exile. 

 

The 'Year of the Sword' (Seyfo - The Sword) in 1915, as Assyrians recall the events, was 

preceded over millennia by other attacks on the Assyrians and has been mirrored by recent 

events, not least the abuses committed by Islamic State. 

 

Joseph Yacoub, whose family was murdered and dispersed, has gathered together a 

compelling range of eye-witness accounts and reports which cast light on this 'hidden 

genocide'. Passionate and yet authoritative, his book reveals a little-known human and 

cultural tragedy. A century after the Assyrian genocide and the treat of so-called Islamic 

State (IS), the fate of this Christian minority hangs in the balance in its ancestral homeland 

of Syria and Iraq. 

 

Here are some selected reviews of the book: 

"Yacoub's work is essential reading and sheds light on a dark chapter of twentieth century 

Middle Eastern history that has been deliberately silenced." -- Vicken Cheterian, Webster 

University, Geneva, author of Open Wounds: Armenians, Turks and a Century of 

Genocide. 

 

"This book is intended for multiple audiences: the survivors of the communities themselves, 

as an account by a descendant of victims; academics, journalists and others dealing with 

the Middle East; and a wider public interested in Middle Eastern Christians. The diaspora 

communities include well over half a million people, so this alone is a very substantial 

audience. I think it is definitely an original contribution. To the best of my knowledge the 
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literature on the massacres and persecution suffered by these communities is very limited, 

certainly compared with the Armenian dimension" -- William Harris, Professor, 

Department of Politics, University of Otago, author of Lebanon: A History, 600-2011. 

 

"Yacoub's work is essential reading and sheds light on a dark chapter of twentieth century 

Middle Eastern history that has been deliberately silenced." -- Vicken Cheterian, Webster 

University, Geneva, author of Open Wounds: Armenians, Turks and a Century of 

Genocide. 

 

"This important and revelatory book tells of the biblical race which has suffered genocide 

twice within a century: over half were destroyed by the Ottoman atrocities of 1915, and 

now their descendants in Mosul and elsewhere are being put to the sword by ISIS. The 

Assyrians today deserve more than our pity - they need our protection." -- Geoffrey 

Robertson QC, human rights barrister, Doughty Street Chambers, and author of An 

Inconvenient Genocide. 

"Meticulous and moving, Year of the Sword documents the forgotten horrors that befell the 

Syriac-speaking Christians of the Ottoman Empire. This is a book for all times, but 

especially our own, when the Middle East's distinctive ethno-religious diversity is again 

under the threat from violence and forced migration. Readers will be sobered and better 

informed thanks to Yacoub's efforts." -- Christian Sahner, Research Fellow in History, St. 

John's College, University of Cambridge, and author of Among the Ruins: Syria Past and 

Present. 

 

www.aina.org 2016-11-27  

 

Besim Aydin har kommit ut med nya CD 

böcker 
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Ny assyrisk matbok 

- Bethnahrinska köket 
Författaren Besim Aydin släppte sin kokbok 

med över 100 recept den 1 December  2016. 

"Bethnahrinska köket" Arjovi Bokförlag 

www.arjovi.com Aydinbesim@hotmail.com 

För första gången samlas så många recept 

från Bethnahrin i en och samma bok. Du 

hittar allt från varmrätter till smårätter, 

veganskt/vegetariskt, soppor, kaffebröd, 

bröd, sallader och sylter. Alla dessa rätter 

möts i det Betnahrinska köket. 

En bok med 136 recept från ett tusenårigt 

kulturarv blir din för endast 200 kr. Boken 

finns bl.a. att köpa i AKC.   

 

 
Besim Aydin, medlem hos AKC fick hjälp från föreningens personal om hur 

man tillagar östassyriska rätten Biryanoyo från Irakiska Assyrien  

http://www.arjovi.com/
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Just nu:  
EU har erkänt folkmord på kristna  
Länstidningen 
Publicerad 4 feb 2016, 09:49 Uppdaterad 4 feb 2016 12:41  

 

Det som terrorrörelsen  

Islamiska staten (IS) gör mot kristna 

och yazidier i Irak och Syrien är att 

beteckna som folkmord, anser 

EU-parlamentet i en resolution som 

antogs i Strasbourg i dag. 

 

I resolutionen manas nu det 

internationella samfundet, inte minst FN, att agera på samma sätt. 

– Det är ett stort beslut. Det är första gången som Europaparlamentet erkänner ett 

pågående folkmord och det är oerhört viktigt ur många olika aspekter, inte minst ur 

offrens och alla de drabbades perspektiv, säger svenske ledamoten Lars 

Adaktusson (KD). 

 

Resolutionen har ingen omedelbar juridisk tyngd, men ökar trycket på FN och EU 

att agera. 

 

Initiativtagare till resolutionen är den kristdemokratiske EU-parlamentarikern Lars 

Adaktusson. 

 

I resolutionen föreslås att IS rensning av minoriteter som kaldéer/assyrier/syrianer, 

armenier, och jezider ska betraktas som ett folkmord. 

 

En drivande kraft bakom att resolutionen ska tas upp är också organisationen 

Demand for Action, som startats av Södertäljebon Nuri Kino.  

 

– Det känns fantastiskt att det behandlar det här, att kampen som vi fört var värd att 

föras, säger han, när LT pratar med honom strax före tio på torsdagsförmiddagen.   

– Jag känner mig som en stolt svensk idag. Det är Sverige och de svenska 

värderingarna om yttrandefrihet, solidaritet och kämpande som har lett fram till det 

här. 

Internationella och nationella händelser 
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Han vill också passa på att tacka och hylla de Södertäljebor och Södertäljeföretag 

som hjälpt hans organisation och sponsrat arbetet.  

– Utan dem hade det inte gått, säger han. 

Han hoppas att ett erkännande av resolutionen blir ett steg på väg mot kraftfulla 

åtgärder.  

 

– När det erkänns som folkmord så måste man också vidta åtgärder för att stoppa 

det, säger han och berättar att nästa steg blir att driva att FN:s säkerhetsråd gör 

samma ställningstagande. 

 

Enligt honom är det en unik händelse bara att resolutionen tas upp.  

– Det är första gången som ett parlament av sån dignitet ens tänkt på att erkänna ett 

pågående folkmord, säger han. 

 

– Jag hoppas på att det får konsekvenser och att det går vidare till FN:s 

säkerhetsråd. De kommer få väldig svårt att inte erkänna det om EU gör det, säger 

han. 

 

Lars Adaktusson 
är Europaparlamentariker för Kristdemokraterna 

Historiskt beslut; 
Europaparlamentet 
erkänner folkmord på 
kristna 

Nu är det klart. 

Arbetet med den folkmordsresolution 

som den kristdemokratiska partigruppen EPP och jag har arbetat med gav resultat. 

Vid dagens plenarsession här i Strasbourg antogs resolutionen med bred majoritet 

av Europaparlamentets ledamöter sedan den Konservativa gruppen, Liberalerna, 

Socialdemokraterna, de Gröna samt EU-kritiska EFDD ställt sig bakom EPP:s 

linje.  

Ur mitt perspektiv som initiativtagare och ansvarig för förhandlingarna mellan 

partigrupperna är det glädjande att kunna konstatera att beslutet föregåtts av 

konstruktiva samtal och överläggningar. Från de flesta partier har det funnits en 

http://adaktusson.eu/
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vilja att sluta upp bakom de huvudsakliga slutsatserna i folkmordsresolutionen. 

Innehållsmässigt innehåller den nu gemensamt antagna texten tydliga referenser 

till förföljelsen av kristna (assyrier/syrianer/kaldéer) liksom jezider och andra 

etnoreligiösa minoriteter. I slutsatserna slås fast att Islamiska statens systematiska 

övergrepp och mördande syftar till att förgöra dessa grupper och därmed ska 

klassas som krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord.  

Detta är i sig ett historiskt beslut. Att Europaparlamentet erkänner ett pågående 

folkmord med de politiska och folkrättsliga konsekvenser som detta för med sig 

har aldrig inträffat tidigare. Parlamentets ställningstagande är därmed en kraftig 

politisk markering och en tydlig signal till EU:s medlemsregeringar, 

EU-kommissionen och världssamfundet att handfast agera för att stoppa de 

oerhörda övergrepp som pågår samt intensifiera stödet till de drabbade.  

Att beslutet är fattat av folkvalda partiföreträdare från 28 länder med sammanlagt 

500 miljoner invånare ger erkännandet en politisk och moralisk tyngd som kan 

bidra till den upprättelse som offren för terrorn och deras familjer har rätt till. 

Historiskt är resolutionsbeslutet en tydlig bekräftelse på att kristna, jezider och 

andra minoriteter utsätts för folkrättens värsta och allra mest avskyvärda brott.  

Utan att övervärdera betydelsen av folkmordsresolutionen finns anledning att tro 

att Europaparlamentets beslut nu kan komma att förändra dynamiken i 

diskussionen om världssamfundets ansvar för det som sker i spåren av Islamiska 

statens härjningar. Både humanitärt och militärt måste betydligt mer göras för att 

sätta stopp för den bottenlösa ondska som extrem islamism och jihadism 

representerar i Irak och Syrien.  

Jag vill avsluta den här bloggposten med att framföra ett stort tack till de som 

stöttat och hjälpt till i arbetet med folkmordsresolutionen. Det gäller i första hand 

mina egna medarbetare under ledning av Charlie Weimers, partiledningen i 

Stockholm och kollegerna i kristdemokratiska EPP. Utan det stödet hade dagens 

folkmordserkännande i Europaparlamentet inte blivit verklighet.  

 

4 februari, 2016 
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EUROPEAN PARLIAMENT RECOGNIZES ISIS KILLING 

OF RELIGIOUS MINORITIES AS GENOCIDE 

NEWSWEEK 

BY JACK MOORE ON 2/4/16  

 

Displaced people from 

the minority Yazidi 

sect, fleeing violence 

from forces loyal to the 

Islamic State in Sinjar 

town, walk towards the 

Syrian border on the 

outskirts of Sinjar 

mountain near the 

Syrian border town of 

Elierbeh of Al-Hasakah 

Governorate in this 

August11,2014. 

REUTERS/RODI 

SAID 

The European Parliament unanimously passed a resolution on Thursday 

recognizing the Islamic State militant group’s (ISIS) systematic killing and 

persecution of religious minorities in the Middle East as a genocide. 

The vote, decided by a show of hands at a European Parliament plenary session in 

the French city of Strasbourg, was the first time that the body has recognized an 

ongoing conflict situation as a genocide. The resolution states that those who 

intentionally commit atrocities for ethnic or religious reasons be brought to justice 

for violations against international law, crimes against humanity and genocide. 

ISIS has systematically persecuted religious minorities in its self-proclaimed 

caliphate in Iraq and Syria, kidnapping hundreds of Assyrian Christians in Syria, 

forcing Christians to live under its radical strand of Islam in the central Syrian city 

of Al-Qaryatain, enslaving and raping Yazidi women and children in northern Iraq, 

as well as killing Yazidi men and dumping them in mass graves. 

Lars Adaktusson, Swedish member of the European Parliament for the European 

People’s Party (Christian Democrats) Group, who tabled the resolution, calls the 

http://europe.newsweek.com/authors/jack-moore
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bMOTION%2bP8-RC-2016-0149%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://europe.newsweek.com/more-yazidi-mass-graves-discovered-near-sinjar-iraqi-officials-399446
http://europe.newsweek.com/isis-reject-1m-offer-release-230-assyrian-hostages-326709
http://europe.newsweek.com/isis-forces-christians-live-under-its-rules-syrian-town-after-release-332538
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vote a “historic decision” that represented a further step towards recognition of 

ISIS crimes against Christians, Yazidis and other religious minorities at the United 

Nations. 

“It’s really important that the Parliament passed it, on a political level and a moral 

level. The significance is the obligations that follow by such a recognition,” he 

says, speaking to Newsweek by phone. “The collective obligation to intervene, to 

stop these atrocities and to stop the persecution in the ongoing discussion about the 

fight against the Islamic State.” 

He adds: “It gives the victims of the atrocities a chance to get their human dignity 

restored. It’s also a historical confirmation that the European Parliament 

recognized what is going on and that they are suffering from the most despicable 

crime in the world, namely genocide.” 

The radical Islamist group views Yazidis as devil-worshippers and Christians 

askafir (disbelievers) and infidels. In 2014, ISIS captured Iraq’s largest Christian 

town, Qaraqosh, forcing tens of thousands to flee, also seizing the Christian towns 

of Tal Kayf, Bartella and Karamlesh. In their takeover of the Iraqi city of Mosul, 

churches and Christian shops were attacked and the group forced the Christian 

population of 3,000 to flee or be killed unless they converted to Islam or 

paid jizya (a tax paid by non-Muslims). 

Nuri Kino, the director and founder of the Middle Eastern advocacy group A 

Demand for Action who also led the push for the genocide to be recognized with 

Adaktusson, tells Newsweek that the passing of the resolution would help to save 

lives in the Middle East. 

“It’s overwhelming. Eighteen months ago we said we will demand action. Today, 

we can say with pride that we, a team of volunteers from all over the world, worked 

around the clock to make this happen.” 

He adds: “Now our goal is the U.N. Security Council. Action must be taken.” 

The insecurity faced by Christians in the Middle East has seen their population 

decrease drastically in recent years. As of July last year, a third of Syria’s 600,000 

Christians had fled, Lebanon’s Christian population share shrank from 78 percent 

to 34 percent over the previous century and only a third of the 1.5 million 

Christians in Iraq in 2003 remain today, according to the New York Times. 

 

http://www.nytimes.com/2015/07/26/magazine/is-this-the-end-of-christianity-in-the-middle-east.html
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Assyriska Konfederationen i Europa 
 

Eugin Kurt Haninke: 
Today the Assyrians of Europe wrote history when establishing the Assyrian 

Confederation of Europe, ACE, in Brussels. Congratulations and hopefully we will 

have a stronger voice in the defense of the Assyrian nation, currently under the 

threat of extinction in Assyria. Photo from the AssyriaTV live. 

2016-04-22 

 

Jenny Orahim: 
We can with pride today 

announce that the Assyrian 

confederation of Europe was 

formed in Brussels, Belgium! The 

ceremony and the meeting was 

held at the European 

Parliament!.Another step in the 

right direction for the Assyrian 

nation and the Assyrian 

movement in Europe! We hope that this will help us in our work for the assyrian 

nations human rights on international level. 

 

Assyriska konfederationen i Europa invigd i 

Bryssel 

www.hujada.com, 2016-04-27 
 

EUROPA Assyriskt 

påverkansarbete i Europa tog ett 

stort steg framåt senaste fredag 

då den assyriska konfederationen 

i Europa etablerades vid en 

högtidlig ceremoni i 

Europaparlamentet. I och med 

bildandet av Assyriska 

konfederationen i Europa talar 

assyrierna med en enad röst.  

Delegater från assyriska förbund 
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från olika länder i Europa var senaste fredag samlade i Europaparlamentet i Bryssel 

för att markera etablerandet av en assyrisk konfederation i Europa. Assyrian 

Confederation of Europe med förkortningen ACE består i detta skede av de 

assyriska riksförbunden i Sverige, Tyskland och Belgien. Vid ceremonin fanns 

också representanter från assyriska organisationer i Nederländerna och Frankrike. 

Flera förbund från andra europeiska länder förväntas ansluta sig till 

konfederationen inom kort. 

 

Konfederationens syfte är att vara en aktör som talar för assyrierna på europeisk 

nivå. På detta sätt kommer det att bli möjligt att påverka de europeiska organen och 

få upp frågor av betydelse för assyrierna på den europeiska politiska agendan. 

Redan från tidigare har riksförbunden goda kontakter till flera 

Europaparlamentariker, vilket ceremonin i parlamentet senaste fredag är ett uttryck 

för. 

 

Assyriska riksförbundet i Sverige har varit pådrivande i bildandet av 

konfederationen. Vid invigningsceremonin var ett stort antal svensk-assyrier 

närvarande. Under ceremonin framfördes lyckönskningar av bland andra Bodil 

Valero, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.  

Konfederationen får en provisorisk styrelse fram till första ordinarie kongressen. 

Den provisoriska styrelsen består av två representanter för vart och ett av de 

riksförbund som bildat konfederationen.   

Idén om att etablera en konfederation har diskuterats flitigt under de senaste 

decennierna bland assyriska riksförbund i Europa men blev inte verklighet förrän 

nu. Konfederationens främsta samarbetspartners blir Assyriska riksförbundet i 

USA och Assyriska riksförbundet i Australien. Tillsammans representerar dessa 

tre organ den överväldigande majoriteten av den assyriska diasporan.   

På konfederationens hemsida www.assyrianconfederation.com och på dess 

facebook-sida finns mer information om dess arbete som nu tar fart. 

Första konventet för Assyrian Confederation 

of Europe  

EUROPA Assyrian Confederation of Europe genomförde sitt första konvent 

under den gågna helgen. Under konventet valdes den första ordinarie 

styrelsen för paraplyorganet som samlar de assyriska riksförbunden i 

Europa.  
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Det första Assyriska 

Europeiska konventet 

pågick lördag till söndag 

8-9 oktober i Göteborg 

och lockade deltagare 

från Frankrike, 

Storbritannien, USA, 

Kanada, Tyskland, 

Nederländerna, Belgien 

och Sverige. Konventet 

är det årliga eventet för Assyrian Confederation of Europe, ett paraplyorgan för de 

assyriska riksförbunden i Europa.  

Under konventets första dag hölls Assyrian Confederation of Europe's årsmöte där 

man för första gången valde en ordinarie styrelse. Den nya styrelsen kommer att 

ledas av Attiya Gamri från Nederländerna som får titeln president. Styrelsen har en 

mandatperiod på tre år.  

Bland talarna fanns EU-parlamentarikern Bodil Valero från Miljöpartiet som 

adresserade konventet via videolänk. Riksdagsmannen Robert Hanna från 

Liberalerna höll ett längre föredrag om vikten av att uppvakta det politiska 

etablissemanget.  

Konventet markerar en viktig utveckling där assyrierna i Europa går samman och 

agerar mer koordinerat än tidigare. Assyrian Confederation of Europe (ACE) blir 

det organ som ska ge röst åt Europas assyrier främst i Bryssel.  

ACE utgörs nu av Assyriska riksförbundet i Sverige, Tyskland, Nederländerna och 

Belgien.  

www.hujada.com, 2016-10-12 

 

DEN ASSYRISKA EUROPAKONFEDERATIONENS 

ORDFÖRANDE ATTIYA GAMRI 
Attiya Gamri, en tidigare medlem av ett regional nederländskt parlament, 

har blivit vald till ordförande för det 

Assyriska Europeiska Förbundet för en 

treårsperiod i Göteborg, Sverige. Assyriska 

kvinnoförbundet AKF i Sverige vill 

gratulera Attiya Gamri och önskar henne all 

lycka med sitt uppdrag som 

konfederationsordförande. Vi önskar ett gott 

samarbete kring assyriernas situation både i 

hemländerna och i exil.  
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Assyrier i Europa anslöt sig till den första Assyriska Europeiska kongressen den 8 

och 9 oktober i Göteborg, Sverige. Under kongressen valdes också den allra första 

ordföranden för det Assyriska Europeiska Förbundet (ACE), en 

paraplyorganisation för Assyriska nationella organisationer i de olika Europeiska 

länderna. Attya Gamri från Nederländerna valdes till ordförande för en period av 

tre år. Fru Gamri är en tidigare medlem av ett nederländskt regionalt parlament. 

Kongressen samlade deltagande assyrier från Frankrike, Storbritannien, Tyskland, 

Nederländerna, Belgien och Sverige. Bodil Valero, medlem av Europaparlamentet 

från Sverige och talare på kongressen, Hon poängterade vikten av att assyrier i 

Europa gör sin röst hörd i olika sammanhang och blir väl organiserade.  

Det Assyriska Europeiska Förbundet bildades officiellt i april 2016 under en 

ceremoni i Europaparlamentet i Bryssel.Assyrierna i Europa är nästan en halv 

miljon människor och bildar en av de största samfundsgrupperna från Mellanöstern 

som lever inom den Europeiska Unionen.  

Nursel Awrohum  

www.assyriskakvinnoforbundet.se 

20 oktober 2016 

 

Assyrian Genocide Monument Unveiled in 
Switzerland 
 

www.aina.org 
Posted 2016-06-19  
 

-- A genocide memorial 

monument for the victims 

of the Turkish genocide of 

Assyrians during World 

War One was unveiled 

yesterday in Locarno, 

Switzerland. The Turkish 

genocide occurred between 

1915 and 1918 and targeted 

Assyrians, Armenians and Pontic Greeks -- the Christian subjects of the Ottoman 

Empire. 750,000 Assyrians were killed (75%), 1.5 million Armenians and 500,000 

Pontic Greeks. 
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The Assyrian genocide monument was 

unveiled in Locarno, Switzerland on June 

18, 2016. (  Eliana and Fabrizizio 

Giacomini/AINA)Locarno (AINA)  

 

Turkey has denied the genocide and claims the victims were casualties of war. 

 

The unveiling ceremony, held at 

Parco Della Pace, was opened 

by Yasar Ravi, president of the 

Swiss chapter of the Assyrian 

Genocide Research Center, and 

was attended by the mayor and 

finance minister of Locarno, a 

number of Swiss politicians, 

and members of the Assyrian 

and Swiss communities. 

 

The monument is the first of its 

kind in Switzerland. This is the 

18th genocide monument 

erected by Assyrians in various 

cities throughout the world 

(AINA 2013-08-08). 

 

The genocide monument comes 

on the heels of the German 

recognition of the Assyrian and 

Armenian genocide two weeks 

ago (AINA 2016-06-06). To 

date, 13 countries, 

municipalities and organizations 

have recognized the Assyrian 

genocide. 

 

In a speech delivered at the 

ceremony, Sabri Atman, the president Assyrian Genocide Research Center, said: 

This genocide is an event that the survivors will never forget. The wounds of this 

genocide are not healed yet. Turkey and its allies from the Kurdish tribes must not 

only acknowledge this crime that they committed but compensate the survivors for 

the pain and losses suffered at their hands. 

 

Patriarch Ignatius Ephrem II Karim of the Syriac Orthodox Church congratulated 

the Assyrian community in Switzerland on erecting the monument. 

 

http://www.aina.org/releases/20130808172829.htm
http://www.aina.org/releases/20160606170745.htm
http://www.seyfocenter.com/
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 Assyrian Genocide Monument Unveiled in Qamishli, Syria 

AINA News, Posted 2016-06-19 20:16 GMT 

 
Patriarch Aphrem (C), 

head of the Syriac 

Orthodox Church and 

Bishop Afram Athneil 

(R) of the Assyrian 

Church of the East at 

the opening of the 

Assyrian genocide 

monument in 

Qamishli, 

Syria.Qamishli, Syria 

(AINA) -- A genocide 

memorial monument 

for the victims of the 

Turkish genocide of Assyrians during World War One was unveiled today in 

Qamishli, Syria. The Turkish genocide occurred between 1915 and 1918 and 

targeted Assyrians, Armenians and Pontic Greeks -- the Christian subjects of the 

Ottoman Empire. 750,000 Assyrians were killed (75%), 1.5 million Armenians and 

500,000 Pontic Greeks. 

 

The ceremony was attended by Patriarch 

Aphrem, head of the Syriac Orthodox 

Church and Bishop Afram Athneil of the 

Assyrian Church of the East, as well as 

Syrian dignitaries. 

 

Turkey has denied the genocide and claims 

the victims were casualties of war. 

The monument is the 18th genocide 

monument erected by Assyrians in various 

cities throughout the world (AINA 

2013-08-08). Yesterday a genocide 

monument was unveiled in Locarno, 

Switzerland (AINA 2016-06-19). 

The genocide monument comes on the 

heels of the German recognition of the 

http://www.aina.org/releases/20130808172829.htm
http://www.aina.org/news/20160619135714.htm
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Assyrian and Armenian genocide two weeks ago (AINA 2016-06-06). To date, 13 

countries, municipalities and 

organizations have recognized the 

Assyrian genocide. 

 

Hours after the ceremony a suicide 

bomber attacked a related event but was 

stopped by members of the Sutoro 

Assyrian militia. Three Assyrians were 

killed and five wounded in the attack 

(AINA 2016-06-19). 

 

Förödande extremism 

MELLANÖSTERNDEBATT 

Judar, assyrier, armenier, 

yezidier, mandéer och kopter 

är folkgrupper i Mellanöstern 

som har åtminstone tre saker 

gemensamt: De tillhör inte 

områdets majoritetsreligion 

Islam, de tillhör inte 

majoritetsidentiteten som är 

arabisk och de är alla antingen 

på väg att helt utrotas från 

Mellanöstern eller befinner sig under attack. 

När Mellanöstern förs på tal är fokus alltför ofta här och nu. Debatten präglas av 

historielöshet och leder därför till en del överraskande slutsatser. I den av 

historielöshet präglade debatten framställs Israel och judarna som den angripande 

aggressiva parten trots att Israel blivit attackerat av arabländerna sedan landet 

bildades med hopp om att tillintetgöra Israel. 

 

Israel är den enda staten i Mellanöstern där majoriteten inte är araber eller 

muslimer. Utan att på något sätt vara felfritt är Israel också den enda staten i 

området med demokrati, minoritetsskydd och respekt för mänskliga rättigheter. 

 

Dagens Mellanöstern är till 92 procent muslimskt eller arabiskt. Så har det inte 

alltid varit. Ju längre tillbaka i tiden vi blickar desto större var den etniska och 

http://www.aina.org/releases/20160606170745.htm
http://www.aina.org/news/20160619133922.htm
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religiösa mångfalden. Hänsynslös arabisk nationalism och religiös extremism har 

varit förödande för icke-araber och icke-muslimer. 

Från 600-talet och framåt har den arabiska dominansen i Mellanöstern ökat via 

erövringar och krig. Judar, kristna assyrier och andra minoriteter som sedan flera 

tusen år bott i regionen har ofta blivit förföljda, utsatta för pogromer och 

behandlats som andra klassens medborgare. 

 

I fridfullare tider har dessa minoriteter befunnit sig under, vad man kan kalla, det 

vardagliga förtrycket. I tider av oro har minoriteterna blivit attackerade, utsatta för 

massakrer eller folkmord. 1915 utsattes assyrier, armenier och greker för folkmord 

av dåvarande Ottomanska riket. 1933 utsattes assyrierna åter av folkmord i Simele, 

denna gång av det nybildade irakiska kungadömet. 

Utvecklingen i Mellanöstern har varit tuff mot minoriteter som inte är muslimska 

araber. I flera områden i exempelvis Irak har man grävt fram lämningar efter 

assyriska kyrkor i städer där hela befolkningar raderats ut. 

 

Under den arabiska nationalismen i Irak tvångsarabiserades assyrierna av Saddam 

Hussein. Detta förtryck har på senare år ersatts av Islamiska Staten som mördar och 

fördriver alla oliktänkande. 

Det finns ingen risk att den muslimsk-arabiska kulturen dör ut i Mellanöstern. 

Däremot är den risken överhängande för exempelvis den assyriska, yezidiska och 

mandeiska kulturen. 

Mellanöstern fortsätter att utarmas religiöst, kulturellt och etniskt. Minoriteterna i 

Mellanöstern behöver tydligare stöd och hjälp så att Mellanöstern kan drivas i 

demokratisk riktning med mångfald och respekt för de mänskliga rättigheterna. 

  

Johannes Akkurt Styrelseledamot Assyriska Ungdomsförbundet  

Victor Borslöv-Reichmann Liberal-konservativ debattör 

 

 

2016-09-23 

 

(Johannes Akkurt är medlem i AKC) 
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  ܕܶܢܫܰܟܚ ܢܰܣܡܶܣܡ܆ ܘܶܢܥܶܒܕ ܥܽܨܘܒܝܳܐ
  ܗܶܘܐ ܥܽܩܘܪܝܳܐܰܘܠܽܽܟ ܺܟܐܳܒܐ܆ ܢܶ 

  ܕܰܠܒܢ̈ܶܝܿܗ ܠܟܗܘܢ ܶܢܥܶܒܕ ܟܢܽܘܫܝܳܐ
  ܰܘܢܰܟܢܶܫ ܠܗܘܢ ܡܢ ܠܟ ܶܦܢܝܳܐ

  
  ܰܘܢܺܣܝܡ ܠܠܟܗܘܢ܆ ܬܶܚܬ݂ܝ ܚܕ ܶܪܢܝܳܐ

  ܘܢܰܘܶܡܐ ܐܢܘܢ܆ ܕܐܠ ܢܶܗܐ ܫܢܽܘܙܝܳܐ
ܐ܆ ܶܢܗܶܘܐ ܓܽܪܘܕܝܳܐ ݂ܓܶ

ܳ
  ܠܽܟ ܽܦܘ̈ܠ

   ܘܰܥܠ ܽܚܘܝܳܳܕܐ܆ ܐܠ ܢܶܗܐ ܣܽܪܘܒܝܳܐ
 

  ܕܳܪܚܰܡܐ ̱ܗܘ ܕܰܚܺܒܝܒ܆ ܕܽܚܘܶܒܗ ܰܡܗܢܝܳܐ
  ܘܰܚܒܰܪܐ ̱ܗܘ ܕܰܫܺܪܝܪ܆ ܫܳܪܶܪܗ ܰܰܓܝܳܐ

ܘܳܗܝܳܐ
ܽ
ܗ܆ ܕܐܠ ܬ

ܶ
  ܢܰܣܪܶܗܒ ܠܘ݂ܬ

  ܢܰܰܟܰܪ ܰܥܶܡܗ܆ ܕܐܠ ܽܫܘ݂ܓܢܳܝܳܐ܀
 

  .ܐܠܝܐ ܕܐܪܐ ܝܘܢܫܘܒܝܢܓ
 

 

   ܗܝܕܝܢ ܚܕܝܐ
ܡܝ܆ ܕܳܗܐ ܥܰܠܝ ܳܒ݂ܟܝܳܐ

ܶ
  ܶܫܡܶܥ̣ܬ ܥܠ ܐ

  ܡܰܟܦܺܪܝܢ ܶܕܡܶܥ̈ܝܿܗ܆ ܘܺܗܝ ܐܠ ܳܫܠܝܳܐ
  ܰܠܗܽܦܘ݂ܟܝܳܐ ܺܕܝܠܝ܆ ܗܐ ܺܗܝ ܡܰܣܟܝܳܐ

ܚܶܙܝܢܝ܆ ܳܗܝܶܕܝܢ ܳܚܕܝܳܐ
ܶ
  ܶܕܐܰܡ݂ܬܝ ܬ

  
  ܳܗܐ ܒܽܒܘܝܳܐܐ܆ ܐܠ ܳܣ݂ܟ ܳܨܒܝܳܐ

ܘܒ ܰܳܓܝܳܐ
ܽ
  ܰܚ̈ܫܐ ܕܶܠܳܒܿܗ܆ ܐܠ ܬ

ܣܝܳܐ
ܳ
  ܰܕܢܰܣܡܶܣܡ ܳܠܿܗ܆ ܐܠ ܐܬ݂ܝ ܐ

  ܺܗܝ ܳܠܿܗ ܠܢܰܦܫܿܗ܆ ܰܒܐܺܡܝܢ ܳܳܐܝܳܐ
  

  ܒܺܪܝܰܫܝ ܽܛܘܶܪܐ܆ ܠܽܟܳܫܥ ܳܦܗܝܳܐ
  ̇ܟܦܳܪܐ ܒܰܚ̈ܝܶܝܿܗ܆ ܰܒܕܽܡܘ݂ܬ ܳܫܢܳܝܐ
  ܡܢ ܰܡܫܪܝܳܐ܆ ܐܠܚܺܪܝܢ ܡܰܫܪܝܳܐ

ܚܶܙܐ ܢܝܳܳܚܐ܆ ܰܒܐܺܡܝܢ ܡܢܰܣܳܝܐ
ܶ
  ܕܬ
  

  ܳܪ̱ܐܳܙܐ ܳܗܳܳܢ܆ ܒܶܠܳܒܿܗ ܡܰܚܦܝܳܐ
ܐܣܝܳܐ   ܥܰܕܳܡܐ ܠܝܰܘܳܡܐ܆ ܕܒܗ ܶܡ݂ܬܰ

  ܰܠܡܥܰܕܪܶܢܝܿܗ܆ ܳܗܝܶܕܝܢ ܰܡܘܕܝܳܐ
  ܠܳܛܒ݂ܬܐ ܺܕܝܠܽܗܘܢ܆ ܐܠ ܳܣ݂ܟ ܳܳܛܝܳܐ

  
ܦܽܪܘܥܝ ܰܚܘܒ݂ܬܽܗܘܢ܆ ܶܡܚܳܕܐ ܡܰܫܪܝܳܐ

ܶ
  ܕܬ

ܿܗ ܝܳܡܝܳܐ
ܳ
  ܰܕܬܰܥܶܦܦܝ ܠܽܗܘܢ ܳܒܐ݂ܬ

  ܐܬ݂ܝܘ̱ܗܝ ܳܡܪܝܳܐܰܣܒܳܪܿܗ ܒܳܗܶܠܝܢ܆ 
ܣܝܳܐ

ܳ
  ܰܕܢܺܩܝܡ ܡܢ ܒܢ̈ܶܝܿܗ܆ ܠܽܚܘܕ ܳܚܕ ܐ
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ܝܶܗܒ ܐ̱ܠܳܢܫ ܰܡܳܓܢ ܐ ܰܘܐ̣ܓܘܳܳܢ ، ܰܠܬܝ ܶܙܕܳܩܐ ܕܶܡ݂ܬܺ

ܳ
 ܚܦ̣ܝܛܘܬ

ܳ
ܐ، ܕܐܠ

ܳ
  ...ܰܒܐܬܳܪܐ ܰܘܒܳܳܓܘܬ

ܐ ܕܽܠܘܩܰܒܠ ܰܥ̣ܡ̈ܡܐ   ܳܒܶܤܡ ܶܠܗ ܒܳܦܘܠܝܛܝܩ̣ܝ ܰܕܐ̣ܟ ܳܗܶܕܐ ܡܙ̣ܝܳܦܢܬ̣ܝܳ
ܳ
ܬܘܳܪܝܐ ܐܠ

ܳ
ܰܥܳܡܐ ܐ

، ܘܬܒ̣ܝܪܐ ܰܘܠܜ̣ܝ̈ܡܐ 
̈
ܬܘܳܪܝܐܢܰܦ̣ܝ̈ܠ

ܳ
ܕܻܐܬܝܰܘ̣ܗܝ ܳܡܳܪܐ ܕܰܡܪܕܘܬܐ . ܘܰܥܡܗܘܢ ܰܥܳܡܐ ܕ̣ܝܰܠܢ ܐ

  .ܰܗܘ ܰܕܒܳܕܰܪܘܗܝ ܰܕܗܳܒܢ̈ܳܝܐ ܰܐܥܰܬܪ ܠܠܽܟܶܗ ܳܥܠܳܡܐ. ܘܶܠܳܫܢܳܐ ܦܪ̣ܝܳܫܐ
 

ܐ ܕܰܡܕܢܳܚܐ
ܳ
ܬܘܳܪܝܐ ܳܒܶܥܐ ܰܫܝܢܳܐ ܘܺܕܝܡܘܩܰܪܳܛܝܘܬܐ ܰܒܝܢܳܬ ܠܟܗܘܢ ܰܥ̣ܡ̈ܡܐ ܶܘܐܡ̈ܘܬ

ܳ
 ܰܥܳܡܐ ܐ

ܐ ܠܠܟܗܘܢ ܡܢ ܰܚ̈ܝ̈ܠ ܬܐܒ̈ܠܝܐ ܕܢܰܗ  ܶܡܨܳܥܝܳܐ ، ܬܘܒ ܳܒܶܥܝܢܰܢ
ܳ
ܦ݂ܟܘܢ ܠܰܫܝܢܳܐ ܰܘܒܗܝܠܘܬ
  .ܩܠ̣ܝ̈ܡܐ ܘܶܦܢܬܳ̈ܝܐ ܕܰܡܕܢܳܚܐ ܶܡܨܳܥܝܳܐ ܰܕܐܬܳܪܐ، ܒܣܘܻܪܝܰܐ، ܒܥ̣ܝܰܪܐܩ، ܘܬܘܪܟܻܝܰܐ

  :ܕܡܠܝܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ   7102ܘܕܝܳܠܢܳܐܬܝ ܒܥܝܢܢ ܰܠܒܢ̈ܝ ܰܥܰܡܢ ܫܢܬܐ 
 

 ܥܙܝܙ ܰܚܘܫܐ :ܒܝܕ                                                 
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ܬܘܪܬܝܐܰܥܳܡܐ ܳܗܳܳܢ ܗܘܝܘ  
ܳ
ܐ ܕܰܡܠܟܘܬܐ ܐ

ܳ
ܰܐ̣ܟ   ܰܥܳܡܐ ܶܫܪܳܫܢܳܝܳܐ ، ܕܒܬ̣ܝܢܰܗܪܝܢ ܰܐܘܟܬ̣ܝ ܝܳܪܘܬ

            ܰܘܒܶܠܳܫܢ̈ܐ ܕܰܡܶܥܪܒܐ. ܶܠܳܫܢܳܐ  ܳܘܐܦ  ܐܘܡܳܬܐ ܘܰܐ̣ܟ ܰܥܳܡܐ
         

ܐ ܳܗܳܫܐܬܻܝ ܬܚܬ݂ܝ ܶܩܢܳܛܐ ܰܪܳܒܐ ܳܚܝܳܐ ܬܰܝܝܪ ܶܡܢ ܠܟܽܗܘܢ ܙܰܒܢ̈ܐ ܰܕܥܰܒܪܘ
ܳ
ܬܘܪܬܝ

ܳ
 ܰܐܘܟܬ̣ܝ ܐܘܡܳܬܐ ܐ

 ܗܘܐ ܫܳܪܝܳܐ ܠܶܩܛܪܐ ܕܰܥ̣ܡ̈ܡܐ ܕܰܡܕܢܳܚܐ ܶܡܨܳܥܝܳܐ ܰܡܠܘܢ ܕܝܶܢ  ܶܥܠܳܬܐ ܕܝܢ ܰܡܐܪܳܙܐ
ܳ
ܰܥܠ ܕܐܠ

ܬܝܐ   ܡܠܛ ܗܢ̈ܝܢܶܐ ܘܝܽܘ݂ܬܪܳܶܢ ܳܦܘ̈ܠܝܛ̣ܝܳܩܝܐ ܕܫܘ̈ܠܳܛܢܳܘܬܐ ܰܐ̣ܬܪܢܬܳܝܐ
̈
ܰܘܕܰܡܶܠ̈ܟܳܘܬܐ ܰܡܶܥܪܳܒ

ܢ ܶܒܬܝ ܢܗܪܝܢ
̈
  .ܕܐܣ̣ܝܪܢ ܰܒܐܪܳܥܐ ܰܕܐܳܒܳܗܬ

    
ܝܶܐ 

̈
ܒܰܙܒܢ̈ܐ ܳܗܶܠܝܢ ̱ܐܚܳܪ

ܐ ܕܪܝܻܫ
ܳ
 ܳܚܶܙܝܢܰܢ ܠܝܰܥܢܽܘ݂ܬ

ܐ ܕܬܘܪܟܻܝܰܐ ܰܛܶܝܒ 
ܳ
ܩܘܛܢܘܬ

ܐܢ ܰܕܐܩܰܪܚ  ܰܐܪܕܘܰܓ̣
ܡܕܝ̱ܢܬܐ   ܕܰܠܡ

ܕܰܡܘܰܨܠ ܰܥܡ ܶܫܛܳܚܐ 
ܕܢ̣ܝܢܶܘܐ ܳܙܶܕܩ ( ܰܫܠܳܒܐ)

ܘܪܟܝܐ 
ܽ
ܕܒܳܡܰܬܐ ܕܬ

ܰܣܪܝ
ܶ
݂ܬܐ
ܶ
  .ܕܬ

 ܳܤܶܦܩ ̱ܗܳܘܐ ܰܗܘ ܳܡܐ ܕܶܥܒܰܕ̣ܬ ܬܘܪܟܻܝܰܐ ܒܰܓܪܰܒܝ ܰܡܕܢܳܚܐ ܰܐܘܺܟܬ݂ܝ ܒܛܘܪܰܥܒ̈ܕܝܢ؟
ܳ
  ܰܐܰܪܐ ܐܠ

 
ܽ
ܐ܇ ܳܒܰܬܪܶܟܢ ܰܣܚܰܦܬ ܠܩܘܪܝܐ ܰܕܳܐܰܨܬ ܠܥܳܽܡܘܰܪܘ̱ܗܝ ܶܫܪܫܢܝܐ ܠܳܳܓ

ܳ
ܐ ܰܘܠܰܬܘܬܽܒܘ݂ܬ

ܳ
ܘ݂ܬ

ܡܠܛ ܳܗܶܕܐ ܥܰܕܳܡܐ ܠܳܗܳܫܐ ܐܬ̣ܝ̣ . ܕ̣ܝܠܗܘܢ ܣܰܛܪ ̣ܡܢ ܟܳܡܐ ܩܘܪܝܐ ܕܳܦܫ ܰܠܢ ܝܰܘܳܡܢܳܐ
ܐܶܩܛܪܐ ܘܒ

ܳ
̈ܠ ܰܣܓܻܝ̈ܐܐ ܶܒܬܝ ܩܘܛܢܘܬ

̈
ܰܥܠ ܳܗܝ . ܕܰܒ̣ܓܰܕܕ ܰܘܠܰܓܪܒܝܳܐ ܕܥ̣ܝܰܪܐܩ  ܘ̈ܠܳܒ

ܫܰܬܰܪܪܘ  ܕܶܙ̈ܕܩܐ ܕܰܥ̣ܡ̈ܡܐ ܐܘܡܬܳܢ̈ܝܐ ܕܰܩ̈ܠܝܠܘܬܐ
ܶ
 ܥܰܕܺܟܝܠ ܐ

ܳ
ܰܕܒܰܫܠܳܒܐ ܕܢܝܢܶܘܐ ܐܠ  ܠܛ̣ܝ̈ܡܐ

ܝܶܗܒܘ
ܺ
ܬ
ܶ
  .ܘܐܦ̈ܠ ܐ

ܐ ܳܗܶܠܝܢ
ܳ
̈ܬ

̈
ܬܘܳܪܝܳܐ ܰܗܘ ܳܡܐ ܕܳܙܶܕܩ ܕܶܢܥܶܒܕ ܐܬ̣ܝܰܘ̱ܗܝ ܒܝܘܳܡ

ܳ
ܐ̈ܤܘ̱ܗܝ : ܰܥܳܡܐ ܐ

ܳ
ܕܠܽܟܗܘܢ ܫܘܬ
ܘ̱ܗܝ، ܛܘܳܟܰܤ̈ܘ̱ܗܝ، ܘܚܘܝ̈ܳܕܘ̱ܗܝ ܕܶܢܬܠܘܢ ܐ̣ܝܳܕܐ ܕܚܘܝܳܳܕܐ ܰܠܚܳܕ̈ܕܐ  ܰܓܰܒ̈ܘ̱ܗܝ، ܰܙܘ̈ܥܰ

ܬ݂ܝܐ  ܐܬ݂ܝ ܘܓ̱ܢܒܪܐܬܝ ܠܰܚ̈ܝ̈ܠ ܫ̈ܠܝܛܐ ܕܥܡܪ݂ܬܐܘܢܶܰܫܡܥܘܢ ܠܳܩܠܗܘܢ ܐܘܝ
̈
ܰܓ

ܰ
ܒܝܰܕ ܬ

ܐ، ܳܗܶܕܐ ̱ܗܝ ܕܶܡܤܰܬܟܝܳܐ ܶܡܢ ܙܰܘ̈ܥܐ ܕ̣ܝܰܠܢ ܳܦܘܠܝܛܝܳܩ̈ܝܐ ܕܳܦܠܚܝܢ
ܳ
 ܘܒܽܽܟ ܙܢ̈ܰܝ ܰܕܚܦ̣ܝܛ̈ܘܬ
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ܐ . ܕܐܝܟ ܡܫܝܳܚ̈ܝܐ ܕܥܻܝܪܐܩ܆ ܡܫ̣ܝܚ̈ܝܐ ܕܣܘܻܪܝܰܐ ܐܘ ܡܫܻܝܚ̈ܝܐ ܕܛܘܪ ܰܥܒܕܝܢ ܘܒܝܕܥ݂ܬܳ
 ܰܡܘܶܕܝܢ

ܳ
ܐ ܐܘܡܳܬܳܢܬܝ  ܟܦܪܝܢ ܘܐܠ

ܳ
  ܐ ܕܝܠܗܘܢ؟ܒܺܗܝܝܳܝܘܬ

ܰܡܠܘܢ ܕܝܢ ܛܒ ܘܫܦܝܪܐܬܝ . ܶܡܢ ܠܽܟ ܦܪܘܣ ܳܦܪܫܻܝܢ ܘܝܳܕܥܻܝܢ ܻܒܝܰܕܥܳܬܐ ܳܥܒܕܝܢ ܠܗ̇ 
ܬܘܪܝܐ ܽܗܘܝܽܘ ܕܰܩܕܝܻܡ ܒܶܫܪܶܫܗ ܶܡܢ ܠܽܟܗܘܢ ܰܥ̣ܡ̈ܡܐ ܰܕܡܰܫܠܛܻܝܢ ܳܗܳܫܐܬܻܝ 

ܳ
ܝܳܕܥܝܢ ܕܰܥܳܡܐ ܐ
ܐ
ܳ
   .ܰܒܐܪܶܥܗ ܰܐܳܒܳܗܬܝ

  
ܢܳ 
ܳ
ܘܕܬܻܝ

ܰ
 ܡܰܟܢܶܝܢ ܢܰܦܫܗܘܢ ܒܫܘܳܡ̈ܗܐ ܬ

ܳ
̈ܝܐ ؟ ܳܥܒܕܝܻܢ ܰܐܰܪܐ ܠܡܘܢ ܗܢܘܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܐܠ

ܐ 
ܳ
ܐ ܕܰܩܠܝܠܘܬ

ܳ
ܬܘܪܬܝܐ ܰܒܨܒܘܬ

ܳ
ܐ ܕܐܘܡܳܬܐ ܐ

ܳ
ܠ̇ܗ ܠܳܗܕܐ ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܰܕܢܰܫܚܠܦܘܢ ܰܠܨܒܘܬ

  .ܡܫܻܝܳܚܬܳܝܐ
  

ܬܘܳܪܝܳܐ 
ܳ
ܳܢ̈ܝܐ ܰܒܝܢܳܬ ܰܥܳܡܐ ܐ

ܳ
ܘܕܬܝ

ܰ
ܐ ܬ ܰܘܒܳܗܶܕܐ ܰܨܶܒܝܢ ܕܶܢܒܪܘܢ ܶܩܛܪܐ ܫ̣ܓܘܫ̈ܝܐ ܘܦܘܠ̣ܓ̈

    .ܘܰܠܫܳܒ̈ܒܘ̱ܗܝ ܰܥܰܪܒ̈ܝܐ ܘܟܘܪܕܝܐ ܰܡܫ̈ܠܳܡܢܐ
  

 
ܳ
̣ܬܳܡܠܝ ܘܝܰܘܳܡܢ ܶܡܬܬܕ̣ܝܫ̣ܝܢ ܶܙܕܰܩ̈ܘ̱ܗܝ ܕܰܥܳܡܐ ܐ

ܶ
 ܶܡܢ ܕܪܐ ܰܣܓ̈ܝܐܐ.ܬܘܳܪܝܳܐ ܰܠܘ ܶܡܢ ܐ

ܳ
ܐܠ
ܶ
 .ܐ

 ܒܶܨܒܝܳܢܶܗ
ܳ
ܰܡ̣ܬܝ ܕܰܫܪ̣ܝܘ ܩܪܒܐ ܒܰܡܕܢܳܚܐ ܶܡܨܳܥܝܳܐ ܰܥܳܡܐ ܰܐܬܘܳܪܝܳܐ ܒܶܨܒܝܳܢܶܗ ܘܕܐܠ

ܶ
ܝܶܳܗܒ  ܘܠܽܟ ܐ

 ܶܡܢܝܳܢ
ܳ
  .ܩܘܪܳܒܢܐ ܕܐܠ

 
ܬܘܳܪܝܐ ܰܕܫܟ̣ܝܚ ̱ܗܳܘܐ ܶܡܢ ܩܳܕܡ

ܳ
 ܝܰܳܕܥ ܕܰܥܳܡܐ ܐ

ܳ
ܰܥܳܡܐ  .ܡܫ̣ܝܳܚܐ ܰܠܬܝ ܒܥܳܠܳܡܐ ̱ܐܳܢܫ ܕܐܠ

ܬܘܳܪܬܝܐ ܘܰܠܡܕ̣ܝܢܳܝܘ̣ܬܐ
ܳ
ܐ ܐ

ܳ
ܬܘܳܪܝܳܐ ܗܘܝܘ ܰܥܳܡܐ ܰܩܕܳܡܝܳܐ ܕܰܫܶܬܐܣ ܠܰܡܠܟܘܬ

ܳ
ܰܩܕܳܡܬܝܐ  ܕ̣ܝܰܠܢ ܐ

ܐ )ܒܒܪܬܝܐ ܰܒܝܢܳܬ ܬܪܝܢ ܢܰܗܪܐ ܶܕܩܰܠ̣ܬ، ܰܘܦܳܪܬ 
ܳ
ܬܘܒ ܗܘܝܘ ܰܥܳܡܐ  )  ܘܠ̣ܝܡܰܦܪܰܐ̣ܬܘܳܪܝܘ̣ܬ

ܐ ܡܫ̣ܝܳܚܬܝܐ
ܳ
ܪ . ܰܩܕܳܡܝܳܐ ܕܰܩܶܒܠ ܰܠܣܰܒܪܬ

ܰ
ܰܫܪܬܰܝ̣  ܡܺܫܝܳܚܐܰܘܒܳܕܳܪܐ ܚܡ̣ܝܳܫܝܳܐ ܕܒܘ݂ܬ

ܐ 
ܳ
ܐ ܰܩܕܳܡܬܳܝܐ ܒܳܕܳܪܐ ܚܡ̣ܝܳܫܝܳܐ ܦܘܳܠ̣ܓܐ ܰܥܠ ܦܘܳܠ̣ܓܐ ܡܢ ܚܳܕܐ ܥܕܬ

ܳ
ܦܠ̣ܝ̣ܓܘܬ
ܘܡ݂ܬܢܬܳܝܐ

ܽ
ܬܐ ܗ̈ܘܝ ، ܰܘܠܫܘܳܡ̈ܗܐ ܡܰܫܶܚܠ̈ܦܐ ܰܕܐ̣ܟ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܰܡܠܳܟ̈ܝܐ  ܐ

̈
 ܥ̈ܕ݂ܬܐ ܡܰܫܶܚ̈ܠܳܦ

ܝܰܘܳܡܢܳܐ . ܢܰܣܛܘܪܝܐ ، ܘܠܰܟܳܕܝ̈ܐ ، ܘܳܡܽܪܘܳܢ̈ܝܐ ، ܣܘܪܝܳܝܐ ܰܩܬܘ̈ܠܝܩܝܐ ، ܰܘܦܪܘܳܛܝܐ
ܐ ܰܥܡ ܰܫܒܥܳܐ ܰܦܜܪܝܰܪ̣ܟܐ  ܰܚܕܠ

ܳ
ܥ ܻܥ̈ܕܬ

̈
ܬܘܳܪܝܳܐ ܐܬ̣ܝ ܫܰܒ

ܳ
ܬܳܠ̣ܬ ܡܢܗܝܢ ܻܥ̈ܕ̣ܬܐ . ܰܥܳܡܐ ܐ

ܳܪܳܡܬܳܝܐ» ܘܠܽܟ ܚܳܕܐ ܡܢܗܝܢ ܶܥܒܰܕ݂ܬ ܠ̇ܗ ܠܢܰܦܫ̇ܗ ܐܘܡܳܬܐ ܘܶܠܳܫܢܳܐ  ܪܝܳܫܬܝܐ
ܳ
 ܐܘܡܳܬܐ ܐ

ܐ ܠܰܟܳܕܬܝܐ ܶܠܳܫܢ̇ܗ ܠܰܟܳܕܝܳܐ» ܶܠܳܫܢ̇ܗ ܐܳܪܳܡܝܳܐ  ܐ ܶܠܳܫܢ̇ܗ ܐܬܘܳܪܝܳܐ«ܐܘܡ̣ܬܳ
ܳ
ܬܘܳܪܬܝ

ܳ
ܘܡܳܬܐ ܐ

ܽ
  «ܐ



150 
 

      ܒܐܬ̈ܪܘ݂ܬܢ ܠܝܬ ܒܢ ܡܘܕܝܢܘܬܐ 

ܬܘܳܪܝܳܐ 
ܳ
ܡܳܗܝܳܐ ܕܝܻܠܗ ܬܚܬܶܝ ܒܥܻܝܰܪܐܩ ܰܒܐܬܪܳ  ܝܰܘܳܡܢܳܐ ܰܥܳܡܐ ܐ

ܶ
   ܕܟܘܪܳܕܝܐ  ܫܘܥܳܒܕܐ ܐ ܐ

  .ܰܘܕܰܥܰܪܳܒܝܐ ܳܚܝܐ
  

ܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܳܗܠܝܢ ܰܥܳܡܐ 
 ܘܰܤܝܳܦܐ 

ܳ
ܺܕܝܠܢ ܠܶܩܛ̈ܠ

ܐ ܥܪܝܨ 
ܳ
ܓܘܢܳܚܐ ܘܰܳܓܘܬ

ܒܠܟܗܘܢ ܐ݂ܬܪܘ݂ܬܐ 
. ܕܡܕܢܳܚܐ ܡܨܥܝܐ

ܕܳܗܠܝܢ ܘܰܚ̈ܝ̈ܠ ܰܫܺܠ̈ܝܶܛܐ 
ܐ ܟܣܝܐܬ݂ܝ 

ܳ
ܐ݂ܬܪܘ݂ܬ

ܐ 
ܳ
ܘܰܰܓܝܐܬ݂ܝ ܒܫܟܝܚܘ݂ܬ

ܘܡ݂ܬܢܬܳܝܐ ܕܰܥ̈ܡܶܡܐ 
ܽ
ܐ

. ܶܫܪܳܫܢܶܳܝܐ ܳܟܦܺܪܝܢ
ܥܠܳܗܶܕܐ ܶܡ݂ܬܐܠܨܝܢ 
ܕܶܢܫܒܩܘܢ ܠܠܟܶܡܶܕܡ 
ܐ 
ܳ
ܘ݂ܬ

ܽ
ܕܐܬ݂ܝ ܠܗܘܢ ܰܘܒܳܳܓ

  .ܶܢ݂ܬܰܓܘܣܘܢ
 

 ܰܘܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܳܗܶܠܝܢ ̱ܐܚܪܝܐ ܒܰܙܒܢܳܐ ܰܕܩܳܪܳܒܐ ܰܓܳܘܝܳܐ ܕܥܻܝܰܪܐܩ ܐܬ̣ܝ ܳܦܘܠ̣ܝܛ̣ܝܩ̣ܝ ܠܘܩܰܒܠ
ܬܘܪܝܐܰܥܳܡܐ ܕܝ̣ 

ܳ
ܐ ܐܘܡܳܬܳܢܬܝܐ ܕܰܥܳܡܐ ܐ

ܳ
ܟܦܘܪ ܻܒܐܬܝܘܬ

ܶ
  .ܰܠܢ ܰܘܡܢܰܣܝܳܐ ܰܕܬܰܚܶܦܐ ܘܬ

 
 ܕܝܻܠܗܘܢ ܕܰܟܕ ܡܰܬܶܢܝܢ ܥܠ 

ܶ
̈ܠ ܢܬ̈ܝܐ ܰܕܦܰܪܣ̱ܘ ܰܒܡܰܓ̈ ܘܝܻܕܝܻܥܐ ܳܗܶܕܐ ܶܡܢ ܦܪܝܳܣܳܬܐ ܐܘܡܳܬ̣

ܘܡ݂ܬܳܢܝܳܐ 
ܽ
ܬܘܳܪܝܐ ܒܽܫܘܡܗܐ ܡܫܝܚܝܐ ܡܰܫܡܺܗܝܢ ܠܗ ܘܠܘ ܒܽܫܘܡܗܐ ܐ

ܳ
ܰܥܳܡܐ ܐ
  .ܫܪܫܢܝܐ
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