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Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) bildades år 1997 vid ett
möte i Fittja av assyriska familjer som ville bedriva en
förening med fokus på kulturella aktiviteter för alla i familjen.
Då hette föreningen Bethnahrin Kulturförening i Botkyrka,
sedan 2007 har vi hetat Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. År
1999 fick föreningen sina första lokaler i Hallunda och funnits
där fram till år 2014. Den 1 januari 2014 fick föreningen flytta
till nya lokaler på Segersbyvägen.
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Förord - ordföranden har ordet
Shlomo
Verksamhetsår 2018 har nått sitt slut och jag känner att vi tillsammans har lyckats
skapa en hel del härliga och roliga minnen och uppnått en del av föreningens mål;
att föra det assyriska arvet vidare så som kultur och språk samt en bättre Botkyrka
kommun.
Jag vill plocka fram ett par verksamheter som jag anser har varit viktiga och visat
prov på den fina sammanhållningen och goda samarbetet vi har bland våra
medlemmar. Men innan jag gör det vill jag lyfta fram en annan viktig händelse,
nämligen lokalkommitténs viktiga arbete med att hitta en lösning på lokalfrågan.
De lyckades precis innan årsskiftet omförhandla och komma överens med
hyresvärden om ett nytt hyresavtal. Stort tack till eldsjälarna i lokalkommittén.

Lokalkommittén bestod av följande perrosner: fr. v. Aziz Poli, Edvart Kerimo,
Yildiz Kerimo, Behiye Poli, George Baryawno.
Dita Kleman som var sammankallande är inte med i bilden.
Den första aktiviteten som jag vill berätta om är Dawmo (på assyriska ”trädet”)
som jag anser är en av Assyrien Kulturcenters mest framgångsrika verksamhet.
Dagverksamheten för de äldre vuxna har lockat och fortsätter att locka många
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deltagare och är ett viktigt forum där våra äldre vuxna får möjligheten att träffas,
umgås, lyssna på intressanta föreläsningar, åka på spännande studiebesök mm.
Stort tack till allihop som bidragit!

Det traditionsenliga familjelägret, som anordnas varje sommar, är den andra
aktiviteten som jag känner bör lyftas fram. I år deltog även medlemmar från

Assyriska Stockholmsföreningen, vilken härlig sammanslutning! Mycket fokus på
barnen med aktiviteter så som kanotpaddling, fotbollsmatcher, roliga lekar, bad,
grill, sång, dans och morgongympa. Ett härligt läger som avslutades med ett stort
”JAAAA” på frågan ”Ska vi samarrangera och göra detta nästa år igen?”. Nu ser vi
fram emot nästa års läger som Assyrien Kulturcenter kommer att arrangera i
samarbete med Assyriska Stockholmsföreningen.
Den tredje verksamheten jag vill ta upp är den nystartade musikkursen för barn
med syftet att skapa ett tillfälle för barn att ha skoj med musik, att väcka intresset
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för musik och en möjlighet att utveckla de musikaliska förmågorna. Det började
med ett fåtal deltagare och har på kort tid vuxit till en lite större grupp. Vi har också

fått ett nytt ledartillskott i föreningens egna talangfulla artist och låtskrivare Ninsun
Poli. Deltagarnas åldrar varierar och sträcker sig från 0 till 12 år. Vi hoppas att
aktiviteten fortsätter locka och att barnen får med sig något kul att minnas livet ut.
Samtidigt som föreningen utför dessa positiva aktiviteter och andra, så fortsätter
också kampen för föreningens överlevnad. Ekonomin är en av utmaningarna som
blir tuffare och tuffare för varje år som går med minskade bidrag. En annan
utmaning är också att motivera och locka unga medlemmar till föreningslivet. Men
med medlemmarnas fortsatta engagemang, rätta inställning och prioritering kan vi
tillsammans hantera dessa utmaningar och förhoppningsvis hitta bra lösningar. Allt
är i våra (medlemmarnas) händer. Vill vi, så kan vi! Tillsammans!
Jag vill också ta tillfället i akt och tacka styrelseledamöterna för det goda arbetet
och särskilt till föreningens kanslist och stöttepelare George Baryawno och
föreningens allt i allo, Ashur Kerimo.
Avslutningsvis, ett innerligt tack till alla AKCs medlemmar. Nu blickar vi framåt
mot ett nytt härligt verksamhetsår fyllt med positiva minnen.
Hubo
Nabuchadnosar Poli
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AKC struktur 2 0 1 8

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.

Ungdomssektion

Kvinnosektion

Har eget årsmöte där man väljer
egen styrelse som ansvarar för
planering av ungdomsverksamhet
och frågor som berör ungdomar.
Hjälper till med barnaktiviteter

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

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.
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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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Årsmötet hölls söndag den
18 mars 2018
Genomgång av föregående års
verksamhetsberättelse
Viceordförande
Robert
Dag informerade om de
viktigaste
aktiviteterna
under
verksamhetsåret
2017 - AKC 20 års
jubileum
och
Familjelägret. I övrigt
hänvisades de närvarande
till den 136 sidiga
verksamhetsrapporten
som delades ut under
mötet. Därefter diskussion
och frågor.

Ekonomiberättelse
George Baryawno som är kansliansvarig och sköter ekonomiska förvaltningen
informerade om föreningens ekonomi, dess tillgångar och framtida förutsättningar.
Därefter diskussion och frågor.

Revisionsberättelse
Sargon Hawsho, av årsmötet vald ordinarie revisor, fick ordet och berättade att
han, tillsammans med Behiye Poli, också vald ordinarie revisor, har gått igenom
föreningens verifikationer, följt upp verksamheten och finner inte anledning till
anmärkning, och föreslår därför årsmötet att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för
2017 års verksamhetsår.

Ansvarsfrihet för styrelsen under den gångna verksamhetsperioden
Årsmötet går på revisorernas förslag och beviljar ansvarsfrihet

Behandling av inkommande förslag
Förslag 1: Styrelsens mandatperiod Mandatperioden för styrelsen ändras till 2 år
fr.o.m. 2018. (under förutsättning att Assyriska riksförbundet beviljar dispens)
Årsmötet godkände förslaget

11
Förslag 2: Höja Medlemsavgiften
6 - 17 år= 50 kr. pensionärer= 100 kr. Övriga kategorier 200 kr.
Årsmötet godkände förslaget
Förslag 3: Säga upp nuvarande lokalen och hyra en liten som räcker till ett
kansli
P.g.a. ekonomiska skäl säger upp nuvarande lokaler och personal - att gälla fr.o.m.
1/1-2019.
Föreningen får fortsätta planera de aktiviteter som går och genomföra i andra
inhyrda lokaler. Det enda aktivitet som drabbas är Dawmo. Det får vi leva med.
Eftersom inga personal kommer att finnas så får styrelsen och ev. frivilliga
medlemmar ansvara för planeringen. All underlag för planering kommer att finnas
i föreningens datorer.
Den här lösningen är det enda som får föreningen att existera både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt tills vi hittar bättre lösningar i lokal- och ekonomiska frågan.
Det skulle naturligtvis göra det lättare det fortsätta planeringen av aktiviteter för
styrelsen och för de ev. frivillig om vi kan hyra en liten lokal som vi kan använd
som kansli. Ca. 25 -30 kv.m.
Styrelsens tillägg till förslaget. Om årsmötet godkänner ovanstående förslag
så har vi följande tillvägagångssätt:
Steg 1: att bilda en kommitté
Steg 2: kommitténs uppgifter är:
a) kontakta kommunen och informera om ekonomiska läget
b) diskutera med Inanna Familjeföreningen om att hyra ett rum som ska fungera
som kansli och samtidigt kunna använda stora lokalen för AKC:s aktiviteter eller
gemensamma aktiviteter med Inanna. Inanna har redan kontaktats av kansliet och
har nästan ett färdigt förslag som har stora fördelar för AKC.
c) kontakta AKFB Norsborg och diskutera om det finns förutsättningar för
sammanslagning av båda föreningar till en.
4) i det fall man inte har kommit fram till lösning på de tre första punkter så får
kommittén leta efter en lämplig lokal utifrån huvudförslaget.
Efter många diskussioner och frågor beslutades följande:
- att årsmötet godkänner förslaget och ger nya styrelsen mandat att skriva nya
kontrakt på mindre lokal.
- att eventuellt beslut om sammanslagning med AKFB Norsborg bör ske vid
extrainkallad årsmöte.
- att bilda en lokalkommitté av följande personer: Behiye Poli, Dita Kleman, Yildiz
Krimo, Aziz Poli, Edvart Kerimo och George Baryawno
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- att riktlinjer för kommitténs arbete sker tillsammans med styrelsen.

Följande har hänt efter de av årsmötet tagna beslut:
Förslag 1: Assyriska riksförbundet i Sverige har den 10 juni 2018 beviljat AKC
dispens för två år av styrelsens mandatsperiod.
Förslag 2: resultatet av höjningen av medllemsavgiften gav bättre ekonomiskt
resultat. Dock antalet betalande var färre än det var 2017.
Förslag 3: efter lokalkommitténs insatser har styrelsen lyckats förhandla fram till
att föreningen behöll sina nuvarande lokaler med minkad antal kvadrat meter mot
minskat hyra.
- Diskussioner med AKFB Norsborg föreningen gav inga resultat då de hade
beslutat att inte diskutera ev. sammanslagning av både föreningar innan vi ens fick
diskutera frågan.

Val av ny styrelse - fördelning av poster efter konstituerande mötet:
Nabuchadnosar Poli ordförande
Robert Dag
v. ordförande
Therese Poli
sekreterare
Paul Poli
kassör/ekonomi ansvarig
Selma Hawsho
ledamot
Josef Kopar
ledamot
Natalie Kerimo
suppleant

Nabuchadnosar

Robert

Therese

Paul
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Selma

Josef

Natalie

Val av 2 revisorer och en suppleant
Behiye Poli, Besim Aydin ordinarie och Gabriel Baryawno suppleant.

Val av valkommittén – 2 ordinarie och en suppleant
Dita Kleman, Enkido Poli ordinarie, Zekiye Cansu suppleant

Värd att veta:
Styrelsemöten:
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protkollförda möten.
Medlemsantal
Uppgår till 378 personer i alla åldrar

Personalomsättning
Bestod av halvtjänst som ansvarar för kansli och administration. Heltidstjänst med
lönebidrag från staten

Kommunalt bidrag till AKC för 2018
Bidrag för lokalhyra:
Barn och ungdomsverksamhet:
För Dagcenterverksamheten:
Bidrag för feriepraktikanter
Total:

88 500
11 310
32 915
40 000
172 725kr.
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Välgörenhet - insatser
AKC:s insatser inom såväl assyriska som andra organisationer

Medlemmars insatser i andra organisationer:
Namn

position

Behiye Poli

valberedning
2:a suppleant
ordförande
v. ordförande
ordinarie revisor
Styrelseledamot
Revisor suppleant
ledande position
ledande position
v. odförande
första suppleant
Programledare
v. ordförande
styrelseledamot
Styrelseledamot
Valberedning
sekreterare
Valberedning
konsultråd
2:a revisor
aktiv
ordförande
v. ordförande

Donna-Petra Shaheen
Gabriel Baryawno
George Baryawno
Isak Betsimon
Jamil Hanna
Osyo Ibrahim Afram
Jenny Orahim
Karolina Envia Khamo
Murat Poli
Nabochadnosar Poli
Nohadra Heido
Romiana Bikasha
Siduri Poli
Sisilya Rhawi
Yildiz Kerimo
Zekiye Cansu

Förkortningar:
ARS:
AUG:
ABF:
AUF:
AMI:
AKF:
AFF:

Assyriska riksförbundet i Sverige
Assyrier Utan Gränser
Arbetarnas bildningsförbund
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige
Assyriska Media Institutet - Assyria TV
Assyriska kvinnoförbundet i Sverige
Assyriska Fotboll föreningen i Södertälje

organisation
AKF
ARS
AUG
AUG
ARS
Dolabani Stiftelsen
ARS
Assyrien Institutet
Assyrien Institutet
ARS
ARS
Assyria TV
AMI
ARS
ARS
AUG
AUG
AUG
AUG
AKF
Amnesty International
Assyriska Hjälpfonden
AKF
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Utdelning av årets AKC kulturpris för 2017 går till Malfono Nouri
Iskandar
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har under
flera år delat ut ett årligt kulturpris. Detta år
beslutade styrelsen att tilldela kompositören
Nuri Iskandar priset, med följande motivering:
”Malfono Nouri Iskandar har utmärkt sig som
en betydande person för den assyriska musiken
och dess utveckling med sin djupa musikaliska
kunskap och sitt stora engagemang. Hans
kulturgärning har varit betydelsefull för
assyrierna i många år, däribland medverkanden
i assyriska folksånger såsom Kukwo Saffro
Habibto, Shlome Shlome La Shafire och Hat L’rhamli m.fl. Han har också
medverkat i sångboken Beth Gazo där han bidrog med att skriva noter till
sångsamlingen.”

Nuri Iskandar donerar prissumman till Assyrier Utan Gränser
Givmilt nog valde Nouri Iskandar att donera hela prissumman på 5000 kr till
Assyrier Utan Gränser.
Assyrier Utan Gränser vill därför ta tillfället i akt och gratulera Nuri Iskandar till
kulturpriset samt tacka för den generösa gåvan
www.assyrierutangranser.se
2018-04-17
AUG tackar AKC!
AUG tackar AKC genom att
skänka en gåva i AKC:s namn
till AUG vars gåva kommer att
bl.a. gå till: utdelning av
julklappar till barn i Irak,
julkalppar och skolmaterial till
barn i Turabdin, Turkiet,
inköp av en ny skolbuss till
eleverna på TMS-skolan i
Libanon.

16

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:

18 januari 2018
Simon Poli about Petrus Karatay

Simon är medlem i AKC

2 februari 2018
Afram Yakoub om arbetet inom assyriska rörelsen
Assyriska
riksförbundets
förre ordförande Afram
Yakoub delar här sina
erfarenheter av assyriska
rörelsen och de utmaningar
som han har mött på vägen
sedan han blev ordförande
2011. Gamla strukturer med
dubbla måttstockar är ett
stort hinder som skapar
oreda i organisationen när
vissa
aktörer
försöker
mörklägga konflikter och
problem. I svenska organisationer skulle dessa personer, varav en del sitter i politiska
församlingar som kommunfullmäktige eller riksdagen, aldrig göra samma sak. När det
egna regelverket kolliderar med landets lagar och regler är det viktigt att säga ifrån, säger
Yakoub. Annars kommer organisationslivet inte att utvecklas sunt. Annars kommer
korruption och nepotism att fräta sönder organisationen. (Afram är medlem i AKC)
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2 mars 2018
Nödvändig omorganisation i Assyriska kvinnoförbundet
Nursel Awrohum och Zekiye
Cansu från Assyriska
kvinnoförbundet informerar om
den nödvändiga omorganisationen
som förbundet genomför.
(Zekiye Cansu t.v. är medlem i
AKC)

4 mars 2018
Exclisive interview with the
queen of Assyrian music Linda George

(Karoline Khamo t.h. är medlem
i AKC)

21 mars 2018
The clergy`s
interfering in
politics

(Seman Poli t.v. är
medlem i AKC)
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2 maj 2018
Socialdemokraternas svek om
folkmordet - Seyfo 2015 Demokrati inom assyriska
organisationer
Dr. Gabriel Oussi och George
Baryawno kommenterar i dagens
livesändning i aktuella ämnen.
(George Baryawno t.v. är medlem i AKC)

11 maj 2018
Simon Poli (medlem i AKC) from
Nohadra about Iraqi parliamentary
election

12 juni 2018
Assyriska Kvinnoförbundet beviljas
asylprojekt

Zekiye Cansu t.v. är medlem i AKC

5 augusti 2018
Nineveh Family Summer Camp
In Stockholm

Familjelägret är arrangerat av
AKC
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24 augusti 2018
Barzani in Iraq, PYD in Syria and the
PKK in Turkey work systematically to
undermine the Assyrians

(Simon Poli är medlem i AKC)

6 oktober 2018
Elias Younan, Arsan Arsan och Simon
Poli om PYD:s förtryck mot assyrier i
Qamishli/Syrien

(Seman Poli t.h. är medlem i AKC)

5 november 2018
Prof. Ove Bring about the Turkish denial of
Seyfo

(Afram Yokoub t.v. är medlem i AKC)

2018-12-21
Interview with Evin Aggasi

Caroline Khamo är medlem i AKC

20

Genomförda aktivteter 2018
2018-01-10

Dialogmöte med kommunen om Idéburet offentligt
partnerskap inom Feriepraktikinsatsen
Syftet med workshopen är att tillsammans med föreningarna inom den idéburna
sektorn diskutera och utforma nya samarbetsformer inom feriepraktiken riktade till
ungdomar med särskilda behov och förutsättningar. Aziz Poli från AKC deltog i
mötet.
2018-02-04

Naum Faik Kulturafton & Jubileum Assyria TV

Arrangerades
av
Assyriska rikförbundet
och medlemsföreningar i
Assyriska Föreningen i
Södertälje, stora lokalen.
AKC är medarrangör.
Kulturafton för hela
familjen som ägde rum i
Assyriska föreningens
stora lokal i Södertälje.
En kulturafton med ett
rikt program;
Musikkonsert, boksläpp och signering " Assyrierna-50 år i Sverige" av Svante
Lundgren, utställning och mingelbuffé.
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2018-02-08

Öppet Hus hos Botkyrka kommun
Kultur och fritidsförvaltningen bjöd in till ett öppet hus. En kväll med information,
praktiska råd och tips för föreningarnas kommande verksamhetsår.
Under mötet gick man bl.a. igenom de bidrag som är möjliga att söka med deadline
våren 2018, kommande evenemang och nyheter som berör föreningslivet och
presentation av ansökningsprocessen i interbookGo.
Ashur Kerimo från AKC deltog i mötet.
2018-03-31

Assyriska riksförbundet - ARS och Assyriska Media
Institutet - AMI höll sina årsmöten i Södertälje
Från AKC deltog Afram Yakoub, Gabriel och George Baryawno
Vid ARS årsmöte informerades om förbundsstyrelsens verksamhet som senare
beviljades ansvarsfrihet för 2017. Mandatperioden är till våren 2019. Vid
årsmötet togs även några beslut.
Närt det gäller AMI; information, redovisning och ny styrelse valdes. Murat Poli
från AKC valdes till v. ordförande.
2018-03-31

Assyriska nya året - AKITU firandet i Södertälje
AKC fick möjlighet att
dela ut kulturpriset till
Nouri Eskander under
AKITU.
Josef Kopar från AKC
styrelsen fick i uppdrag
att läsa motivationen.
Malfono Nouri kunde
inte komma till dagens
evenemang men per
telefon framförde ett stor
tack till AKC och
skänkte bort summa på
5000 kr till Assyrierna i
nöd via Assyrier Utan Gränser.
Jessika Kopar ställde upp med två bord där barnen fick möjlighet att måla. Det
var mycket uppskattat verksamhet.
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I övrigt firades AKITU traditionellenligt,
programmet innehåll barnaktiviteter från
kl. 12 - 17 och därefter sång och musik av
många sångare, tal av bl.a. Yilmaz
Kerimo.

Jessika Kopar
(bilden ovan t.v.)
ställde upp med
bord där barnen fick
möjlighet att måla.

Josef Kopar (t. h. på
bilden ovan) fick
läsa motivationen
till priseutdelningen

23

Skrivelser om AKITU firanden:

Kha b`Nison - AKITU firas i Södertälje
Nu på lördag 31 mars hölls firandet av assyriska nyåret Akitu i Södertälje.
Firandet inleddes redan 12:00 med barnaktiviteter. Hoppborg, popcorn,
pysselhörna, dansuppvisning och annat skoj erbjuds barnen.
Kl.17:00 började scenprogrammet som höll på till runt 19:00. På scenen bjöds på
mycket sång och musik med folkkära sångare som Ninib Abdulahad Lahdo,
Abboud Zazi, Pascal och Ilona Danho. Även de vuxna bjöds på dansuppvisningar.
Nytt för i år var att ett inslag med allsång som planerades under firandet då
publiken deltog i sången. Förutom mingelfika kunde besökarna köpa grilltallrik på
gården utanför lokalen och barnen fick korv med bröd.
Firandet anordnades av Assyriska riksförbundet i samarbete med Assyriska
Kulturföreningen i Södertälje och med stöd av medlemsföreningarna i
Storstockholm.

Akitufiranden runtom i Sverige
Svensk-assyrierna ringde in det nya assyriska året på flera orter i
landet i vad som verkar vara en växande trend.
Det
traditionella
assyriska
nyåret
Akitu firades i
helgen för år 6768 i
den
assyriska
kalendern som går
tillbaka till de allra
första
assyriska
kungarna
som
"levde i tält" enligt
kilskriftstavlorna.
Även om assyrierna
alltid
har
uppmärksammat

Dansuppvisning under Akitu i Södertälje den 31 mars
2018. Foto: Assyria TV
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vårens ankomst så har firandet fått mer karaktären av en identitsmarkör under de
senaste årtiondena. Och firandet ser ut att öka i popularitet.
I år anordnades Akitufiranden av medlemsföreningar i Assyriska riksförbundet i
Göteborg, Jönköping, Linköping, Stockholm och Södertälje. Sammanlagt
uppskattas mellan två-tretusen personer ha deltagit i evenemangen vilket troligtvis
är en högre siffra jämfört med tidigare år.
Trenden är tydlig även utanför Sverige. Akitufiranden har anordnas flitigt och
videosnuttar och foton från runtom i världen har flödat över på sociala medier de
senaste dagarna, inte minst från Assyrien.
Till den stora bankettsalen i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje kom flera
hundra personer till det nationella firande som anordnades av Assyriska
riksförbundet i samarbete med föreningen trots kallare väder än tidigare år och att
firandet krockade med två religiösa högtider. Folkfesten är förevigad av Assyria
TV och kan ses här.
www.hujada.com, 2018-04-03
2018-04-15

Assyriska Demokratiska
Rörelsen - Zawaa firade 39 års
jubbileum
Evenemanget började kl 16:30 hos
Assurföreningens lokaler i Fittjas.
AKC representerades av Zekiye Cansu
och Aziz Poli. Aziz Hawsho fick läsa en
dikt.

Aziz Hawsho från AKC fick läsa en dikt
under firandet
2018-04-18

Hallunda/Norsborg
Föreningsråd höll sitt
årsmöte
Josef Kopar och Ashur Kerimo
representerade AKC vid årsmötet
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2018-04-24

ABF höll sitt årsmöte
Ny styrelse valdes. Fehime Poli från AKC är omvald som
ledamot i styrelsen
Från AKC deltog i årsmötet: Edvart Kerimo, Murat Poli och Ashur Kerimo
2018-05-06

AUG höll sitt årsmöte i AKC lokaler

Det var information om årets verksamhet. Nuvarande styrelsen har
mandatperiod till år 2019.
Flera medlemmar från AKC deltog i mötet.

Samordnad aktion av Assyriska Riksförbundet
Brev till lokala socialdemokratiska föreningar angående Seyfo.
AKC beslutar att skicka brevet till Botkyrkas Socialdemokraterna som protest mot
statsminister Stefan Lövens uttalande om att inte erkänna Seyfo.
***brevet har skickats den 17 maj 2018
***28 maj 2018 fick vi svar från partiet
Brevet i sin helhet som skikcades till Socialdemokratiska partiet i Botkyrka
Hej,
Vi skriver till er för att uttrycka vår besvikelse över beskedet från statsministern om
att regeringen inte avser gå vidare med riksdagens erkännande av folkmordet på
assyrierna 1915. Detta ser vi som ett svek av det löfte Stefan Lövfen gav i
Södertälje i april 2014 i samband med valkampanjen. Då lovade han inför
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kameran att en S-ledd regering kommer att göra utrikespolitik av frågan och kräva
av Turkiet att erkänna folkmordet.
Många av våra medlemmar som tidigare har röstat på Socialdemokraterna ställer
sig nu frågan om det är värt att stödja ert parti när löften sviks på detta sätt. Denna
fråga är relevant både i riksdagsvalet och i de lokala valen. Vi är också många
som undrar varför det har gått bra för regeringen att erkänna Palestina men inte
folkmordet Seyfo?
Vi vill gärna veta hur ni som företräder socialdemokraterna här i vår kommun
ställer er till denna fråga. Om ni anser att regeringen ska göra utrikespolitik av
riksdagens erkännande så vill vi att ni presenterar i ert svar hur ni kommer att
verka för detta. Vi efterfrågar ett tydligt skriftligt svar från er som vi kan
presentera för våra medlemmar.
Med vänlig hälsning
Styrelsen för Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
Svar på brevet:
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2018-06-18

Tog emot 5 feriepraktikanter via kommunen under perioden
18/6 - 6/7-2018.
Programmet för praktikanterna innehöll utbildning inom föreningslivet,
studiebesök och lite praktiskarbete. Efter periodens avslut skickades en ganska
omfattande rapport om projektet.

Sammandrag av rapporten:
Bakgrund
Januari 2018 skickade Botkyrka kommun
information om erbjudandet av 1350
ferieplatser till kommunens ungdomar i
åldrarna 16-18. Syftet är att tillsammans
skapa bättre förutsättningar för ungdomarnas
framtid.

Uppdraget är att under tre veckor, 6 timmar om dagen, handleda och sysselsätta en eller
flera feriepraktikanter så att de känner sig välkomna och delaktiga på arbetsplatsen.

Överenskommelse 2018-03-06: efter att ha ansökt om att ta emot 5 praktikanter skrevs
en överenskommelse mellan kommun och föreningen under rubriken "Överenskommelse
om Idéburet offentligt partnerskap"
Överenskommelsen innehöll information om samverkan om feriepraktik för ungdomar
med särskilda behov, värdegrund för idéburet offentligt partnerskap, mål och syfte,
Kommunens åtagande, AKC:s åtagande, och flera andra viktiga punkter.

Handledarträff: efter att ha skrivit överenskommelsen
anordnade kommunen handledarträff vid tre olika tillfällen. AKC
deltog i träffen den 14 maj 2018. Programmet för träffen innehöll
instruktion, föreläsning och inspiration av Frida Metso, leg.
Psykolog, praktisk information och erfarenhetsutbyte.
Från AKC deltog Aziz Poli som ska handleda feriepraktikanterna i
föreningen och George Baryawno och handleda och ansvara för
andra frågor som berör feriepraktikanternas tid i föreningen.

Vad är Feriepraktik? Definition av LO,
Landsorganisationen i Sverige
"Feriepraktikplats - är att anses som en arbetsmarknadsåtgärd. Som feriepraktikant bör man
inte ersätta en ordinarie anställd. Feriepraktikanten skall också ha en handledare,
varierande arbetsuppgifter samt en utbildningsplan."
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Några ord om handledarens ansvar
I uppdraget som handledare är det viktigt att man försäkrar sig om att feriepraktikanten har
förstått de arbetsuppgifter och rutiner som gäller. I arbetsuppgifterna ingår dessutom att
ordna med arbetsmaterial och arbetskläder samt att attestera tidsrapporter som krävs för
löneutbetalning.
Ett vänligt och inkluderande mottagande är extra viktigt för alla feriepraktikanter ska känna
sig välkomna på sin arbetsplats. Om möjligt, börja gärna varje dag med gemensam frukost
och planering.

Föreningens planering och mottagandet av Feriepraktikanter
Överenskommelsen med kommunen, ovanangivna regler, direktiv och riktlinjer
från kommunen som underlag började föreningens planering 3 veckor innan
perioden för feriepraktikanter börjar i föreningen - d.v.s. den 18 juni 1018.
Ansvariga för Feriepraktikanter i föreningen
Föreningen utsåg Aziz Poli som ansvarig som Huvudhandledare, George
Baryawno som kontaktperson, handledare och övriga förekommande frågor. Och
Ashur Kerimo för fotodokumentation och övriga praktiska frågor.
Kortfattat rapport om vad som har gjorts under hela perioden
Dag 1: dagen började
med fika - presentations
runda Information om
föreningen
dess
verksamhet
föreningens
senaste
verksamhetsrapport
delades ut, information
om regler, rutiner som
gäller för praktikanter om tider, lunch och
andra praktiska frågor
- föreslagen schema för
hela
perioden
diskuterades
och
fastställdes tillsammans.
- senare på dagen diskuterades om vad gör en förening - hur jobbar vi i kansliet och
övriga viktiga frågor som berör en förenings verksamhet.
Dag 2: Diskussion om Allmänt om Mänskliga rättigheter, demokratiska principer,
hur tillämpas dessa i AKC, föreningslivet i Sverige och i Botkyrka.
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- Besök till Byggföretaget Para Doumo i Södertälje och rundvandring i stan.
Dag 3: utvärdering av
besöket till Para Doumo,
praktisk
arbete
i
föreningens arkiv.

- Två peresoner från
Kommunen besökte
föreningen för att se
hur det går.

- Besök till
Changers Hub i
Alby
Vad är Changers
Hub?
Changers Hub är
ett innovationshus
i Alby, Botkyrka
samt en Hub i
Stureplan.
Utöver
coworking
space
erbjuds
även
kurser,
inspirationsföreläsningar, events och idécoachning. Visionen är att
demokratisera framgång så att alla unga får samma möjligheter.
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Dag 4: utvärdering av
besöket till Changers
Hub, föreläsning om
föreningens genomförda
Sommarlägerverksamhet
sedan
föreningens
bildandet, information om Asharidu, hur man planerar en festival
Dag 5: Besök till olika platser i Södertälje - Assyriska ri8ksförbundet, Assyriska
föreningen, Assyria TV, St: Jakob av Nsibin, Assyriska FF
Liliane (på bilden t.v.) som
jobbar
i
Assyriska
riksförbundets kansli berättar
om riksförbundets arbete.

Nursel Besara (på bilden nedan)
berättar
om
Assyriska
föreningen
och
Assyriska
kulturhuset.

Shamoun Zeito (t.h. på bilden
nedan) från Assyria TV
Berättar om den internet
baserade TV kanalen och dess
verksamhet
och
vilken
betydelse har för den assyriska
gruppen världen över.
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Därefter besöktes även St: Jakob av Nsibin katedralen - kyrkan och det intressanta
gravkammaren som finns på nedre delen av kyrkan som är avsedd för Biskopar,

präster och diakoner.

St. Jakob av Nsibin kyrkan (t.v.)
och gravkammaren på bilden
ovan.
Och efter lunchen så var det dags att besöka Assyriska Fotbolls Föreningen i
Södertälje - dess kansli och arenan som har nått många framgångar sedan den
bildades 1974.
Delmon Haffo som jobbar på
Assyriska FF kansli informerar
om Fotboll Föreningens historia
och dess värdefulla verksamhet
för ungdomarna i Södertälje
och närliggande kommuner.
Dag 6: föreläsning om etik och
moral - lagar och regler, om
mötesteknik, övning i ämnet.
- Besök till ABF, Folkets
Hus och Riksteatern i
Hallunda.
Första besöket var till ABF
där vi mottogs av Sebastian
Flygar och Hani Albitar som
visade runt och informerade
gruppen om ABF:s historia,
vad den står för och
verksamheten. Det var
mycket
givande

Sebastian Flygar från ABF berättar om ABF
organisationen och dess verksamhet
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information och några av ungdomar visade intresse på några av de studiecirklar
som ABF bedriver.
Efter ABF gick vi till Riksteaterns byggnad, visade runt och sist till Folkets Hus
där man fick se lokaler, bibliotek och vad Folkets Hus bedriver för verksamhet.
Dag 7: besök till Dita
Kleman på Östermalm hon är manager för
musiker, artister m.fl.
Information om yrket,
förutsättningar att bli
manager etc.
Därefter promenad till
flera platser i city för att
lära känna Stockholm.
Dag 8: övning i mötesteknik,
gruppredovisning
Dag 9: besök till en pizzeria i stan.
Gruppen togs emot av Tuma Duru som
informerade om verksamheten.

Han berättade om varför han valde den
här branschen som han jobbade i över 25
år. Han berättade om det positiva och
negativa att jobba inom restauranger och
förutsättningar att arbeta.
Det var intressant upplevelse att se hur

det var att jobba på en restaurang och
pizzeria.
Efter restaurang besöket så var det dags
att gå runt i stan och besöka olika platser
inom ramen av Lär känna Stockholm.
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Besöket i stan avslutades kl 16.
Dag 10: föreläsning om hur man skriver olika projekt - från idé, förslag till
ansökan om bidrag, planering, verksamhetsplan, tidsplan, genomförande,
uppföljning, rapportering, avslut. Gruppövning, redovisning på en projekt.
Dag 11: Ninib Baryawno som har doktorexamen i Biokemi informerade om hur
han vid sidan av sina
studier
växt
upp
i
föreningen och varit aktiv
inom ungdomssektionen.
Efter att ha tagit sitt
doktorsexamen
i
Karolinska
institutet
arbetade en kort period
som
forskare
inom
barnkancer tumör och att han fick möjlighet att arbeta på Harward University i
USA de senaste sju åren och att sedan januari i år flyttat tillbaka till Svarige och
inrättat sin egen laborator inom kancer forskning.
Han avslutade informationen genom att åter igen betona vikten av att engagera sig
inom föreningslivet som tas som extra merit när man ansöker om studier på högre
nivå och att man kan utnyttja de erfarenheterna livet ut.
- Efter Ninibs föreläsning promenad till Hågelby Parken. Besök av intressanta
platser nära parken.

Dag 12: utvärdering av gårdangens föreläsning och parkbesöket.
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- Robert Dag informerar om egna erfarenheter om hur han som ung böjade arbeta

inom restaurangbranschen i mer än 20 år. För två år sedan då han tröttnade på
branschen p.g.a. obekväma arbetstider och för jobbigt beslutade att utbilda sig som
process tekniker inom betong. Utbildningen var två årig och han var färdig för ett
år sen. Nu mera arbetar han i ett företag som tekniker. Robert menar att det är aldrig
försent att prova nya utmaningar.
Besök
till
Lida
Friluftsgård. Gruppen fick
förutom de vackra naturen
även såg olika lokaler där
föreningen har genomfört
två planeringskonferenser
och en pic nic med sina
medlemmar.
Det var mycket givande och
roligt upplevelse att besöka
Lida.

Dag 13: Besök till
CD
redocisningsbyrå.
Cemil Demir som
grundade företaget
berättade om hur det
hår gått till.
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- Besök till The Good Talents i Alby. Dagen hos The Good Talents avslutades med
diskussion och mingel.

Dag 14 - sista dagen: utvärdering av gårdagens besök - utvärdering av hela praktik
perioden.
- Som avslutning åkte till
Sturehovs slottet och fikade
tillsammans
Sammanfattning
- Assyrien Kulturcenter i
Botkyrka av Botkyrka kommun
tog emot 5 Feriepraktikanter i
åldrarna 16-17 år under perioden
18/6-6/7-2018.
En
av
ungdomarna krävde speciella
insatser
då
den
hade
funktionsnedsättning.
- Gruppen togs emot i enlighet med kommunens regler, principer och riktlinjer.
Första dagen tillsammans med gruppen arbetade fram program för hela perioden
med reservation av ev. ändringar och tillägg.
- Programmet genomfördes med smärre ändringar och tillägg.
- Sista dagen i samband med utvärdering fick ungdomarna svara på 5 frågor för att
ta reda på hur ungdomarna upplevde praktikperioden. Svaren finns att läsa nedan.
- Sammanfattningsvis kan vi säga att Assyrien Kulturcenter har organiserat och
välförberett mottagandet av Feriepraktikanter i enlighet med Kommunens regler
och principer på ett sätt som vi anser att man uppfyllde villkoren.
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Aziz Poli
George Baryawno
Ashur Kerimo

Ansvarig handledare, kontaktperson
handledare, kontaktperson
Fotograf

Norsborg 2018-07-06

Fakta om verksamhetsperioden - Feriepraktikanter hos
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
Period:
Uppdragsgivare:
Uppdragstagare:
Antal personal från AKC:
Antal feriepraktikanter:
Antal dagar:
Antal timmar/dag:
Närvaro:
Antal besökta platser:
Antal inbjudna personer:

18 juni - 6 juli 2018
Botkyrka Kommun
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC)
3 (handledare, kontaktperson, fotograf)
5
15 (varav en ledig dag)
6.5 h (totalt 90 h)
100 %
19
2

2018-05-09

Möte med
kommunen
Ett möte med
kommunen hölls
hos AKC. Robert
Aslan och en
person till från
Kulturnämnden
var
närvarande.
Från AKC var Behiye Poli, Aziz Poli, Ashur Kerimo och George Baryawno.
Mötet gick i positivt anda. Nämndens representanter lyssnade på AKC:s
ekonomiska och lokal problemen. Robert lovade att han ska göra sitt bästa. Han
rekommenderade att vi ska begära nytt möte - den här gången även med
representanter från Kulturförvaltningen.
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Familjeläger - Camp Nineveh
- i solidariskt anda med familjer från Norra
Stockholm

I januari i år gick föreningen ut med information om årets familjeläger som skulle
äga rum mellan 20-22 juli 2018 på Björkögården i Väddö området - ca. 70 km från
Norrtälje.

Intresset verkade lågt i början men så småningom trillade anmälningarna in med
hjälp av bla extra engagemang och marknadsföring av styrelsen. Till slut fick vi 70
anmälningar varav ungefär hälften från Assyriska Föreningen i Stockholm.
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Bland deltagarna som deltog var det flera som bidrog till att årets familjeläger blev
ett av de bättre hittills. En av dessa personer var Josef Cacan som med sin ”Oud”
(musikinstrument, ”Luta” på svenska) och röst ackompanjerad av Nabuchadnosar
Poli på dragspel och en klassisk assyrisk repertoar tog oss på en nostalgisk resa
tillbaka till 70-talets Sverige.
Dikran Ego från Assyria TV var där och dokumenterade hela lägerverksamheten.
Filmen kan ses online på assyriatv.org.

Sedan vill jag också nämna
följande personer vars insatser
bidrog till lägrets framgång:
Polin Candemir, Jeanette
Kahlaji och Ashur Kerimo
som tillsammans ansvarade
för
matlagningen
och
köksarbetet.
Manayl
Hanna,
Edvart
Kerimo, Murat Poli med flera hjälpte till med grillningen och lite annat.
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Enkido, Nabuchadnosar och Nahir Poli tog sitt ansvar på allvar och
lyckades aktivera barnen med roliga, lärorika och underhållande aktiviteter
som uppskattades av alla, både barn och vuxna.
Dag två fick vi besök av tolv vänner och släktingar till deltagare från
Stockholm. Även de kände av den positiva stämningen som rådde och
uttryckte glädje över gästvänligheten och den fina inramningen.

Efter tredagars vistelse på Björkögården avslutades lägret med ett
utvärderingsmöte. Mötet var väldigt givande och många bra förslag kom
fram på hur vi i framtiden kan vidareutveckla och förbättra lägret.
Jag vill personligen tacka alla för sina insatser som gjorde att årets läger
avslutades med stor glädje och många fina idéer för kommande årets läger
tillsammans med Assyriska Föreningen i Stockholm.
Stor tack till Stockholms Fjällkoloni Föreningen som hjälpte till med
ekonomisk bidrag.
George Baryawno
Huvudansvarig
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Fakta om lägret:
Antal deltagare:
Period:
Plats:
Antal personal:
Antal frivilliga: ca.

70 personer var av 26 barn under 15 år samt 12
besökare under lördagen.
20-22 juli 2018
Björkögården
4
10 personer

Noteringar från
utvärderingsmötet:
Förbättringar:
* Rummen
hade
vissa
dörrar och skåp som
behövdes ses igenom
samt tröga avlopp.
* Historisk
föreläsning
kring
vår
historia,
identitet.
Detta
kompenserades lite med
den tipsrunda som gjordes
då alla frågor handlade om assyrisk kunskap.
* För att det skulle ha varit enklare att bada vid stranden vore det bra om
hyresvärden kunde rensa lite i vassen.
* Lägret borde ha varit längre än tre dagar. Då hade man kunnat ha en givande
föreläsning.
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* Fler organiserade aktiviteter för barn mellan 3-6 år.
* Enbart ett barn/ungdomsläger med ett rikt innehåll för barn i ex
Storstockholm eller till och med Sverige.
* Izla Poli, Rihanne Kurt, Dilana Hanna och Edessa Hanna önskar att lägret
var en dag längre.

* Önskemål om att morgongympan som avslutades med nationalsången
även kunde avslutas med att vår flagga hissas. (Här sjöng vi nationalsången
utan att hissa flaggan eftersom ingen flaggstång fanns)
* Önskemål
om
att
sjunga
nationalsången
med
verser
ur
”Lech-men-dil-shlomo”. Och att även lära barnen lite låtar.

* Vore kul om man kunde göra aktiviteter där deltagarna blandades med
varandra.
* Viktigt med en namnpresentation i början av lägret.
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Positivt med årets familjeläger:
* En förfrågan till Augin Kurt och
Konstantin Shabo att skriva en
utvärdering/sammanfattning av lägret,
där de med sina ögon beskriver
lägrets olika delmoment.
* Uppskattat att lägret har sammanfogat
gamla bekanta igen. Extra krydda!
* Lägret har gett barnen ett forum att
lära känna varandra och de har fått
nya vänner. Ett tack riktas till
lägeransvariga.
* Förslag att styrelsen fattar ett beslut
om hur många dagar lägret bör vara
nästa år samt om det ska vara barn- alternativt familjeläger.
* Lägrets hunddeltagare Pix underhöll många deltagare, små som stora.
Övrigt:
- Samtliga deltagare önskar ett samarbete nästa år med Assyriska Föreningen i

Stockholm för planering av ett sommarläger. Platsen är inte
lika viktig men
tankar om att titta på andra lägergårdar i god tid väcktes samt när i tiden lägret i
så fall skulle kunna tänkas hållas.
- Beslutades även att perioden för nästa års läger ska bli sista veckan i juni.
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- Femkampens resultat lästes upp av Nabuchadnosar. På första plats kom
”Hapsuno” följt av ”Sargon”, ”Assyrien” och slutligen ”Enhil Spor”.
- Avslutningsvis riktades ett enormt tack till alla deltagare! Speciellt de från
Stockholm och Upplands Väsby för att ha bidragit till att lägret blev roligare. Alla
håller nog med om att
årets familjeläger gick i
glädjens
tecken
men sång, bad, lek och lite
utbildning (ändå).

Sommarläger
då och nu
Augin Kurt Haninke,
lägerdeltagare
Helgen den 20-22 juli
2018 anordnade Assyrien Kulturcenter, AKC, sitt årliga familjeläger på Björkön
på Väddö. Årets evenemang lockade inte bara AKC- medlemmar, utan också ett
30-tal deltagare från Assyriska föreningen i Stockholm, särskilt från Upplands
Väsby.
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Jag vill här skriva lite kort om sommarläger i traditionell mening och dess ersättare
i form av familjeläger.
Assyriska riksförbundet
började
anordna
sommarläger för barn och
ungdomar i slutet av
1970-talet på Fröjelgården
på Gotland. Varje grupp
vistades omkring tio dagar
i
den
natursköna
anläggningen vid havet.
Verksamheten och platsen
var så uppskattad att
poeten och författaren
Johanon Qashisho skrev
låten ”Gotland gzirto shafirto, la’layme sagi rhimto” som betyder Gotland, en

vacker
ö,
mycket
omtyckt
av
ungdomarna. Texten
berättar att förutom lek
och skoj så får man
god uppfostran och
nyttiga
kunskaper.
Barnen
fick
sannerligen kunskap
för livet. De bekantade
sig med sin historia
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och kultur på ett sätt som hade varit förbjudet i föräldrarnas hemland.
Sommarlägret lade grunden för en trygg identitet hos barnet och skapade en
naturlig vilja att engagera sig i föreningsverksamheten. Många av dessa barn är
idag aktiva föräldrar på sin
hemort.
Men under resans gång
drabbades
den
assyriska
föreningsverksamheten
av
stagnation och sommarlägren
upphörde att anordnas centralt
av riksförbundet. En del lokala
föreningar
höll
liv
i
verksamheten
genom
att
anordna läger tillsammans på
lokal nivå. Själv medverkade

jag som ledare 2001-2002 på
Gotland och 2003 i Dalarna.
Därefter har jag besökt en del
ungdomsläger
och
familjeläger som föreläsare
om
assyrisk
identitet.
Familjelägret har en helt
annan karaktär än traditionellt
sommarläger. Det är mera ett
sätt att koppla av för familjen
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under en helg, då man inte behöver tänka på matlagning och städning. Men
familjeläger kan inte erbjuda barnen det som ett 10-dagars sommarläger gör. Om
vädret slår om och regnet faller i ett dygn, är det svårt att hålla en planerad
föreläsning för de vuxna när alla små barn måste vara i samma lokal. På bara en
helg hinner deltagarna inte heller komma in i den rutin som brukar förknippas med
sommarläger; morgongymnastik, hissa flaggan till nationalsången, ha
språkundervisning på förmiddagen, etc.
Apropå nationalsången, är Dashto d
Baquba inte lika slagkraftig som
Qarabashis dikt ”Lekh men dil shlomo, o
ar’o d sobay” (Var hälsad från mig, mina
fäders land!). På mitt initiativ började vi
använda den nya texten till samma melodi
som Daqshto d Baquba tre år i rad
2001-03. Barnen lärde sig texten. Tyvärr
saknade vi på den tiden en egen tv-kanal
för assyriska rörelsen som kunde sprida ut
den nya nationalsången till en bredare
publik.
Sammanfattningsvis kan
sägas
att
både
familjeläger
och
traditionella sommarläger
är
nödvändiga
i
föreningsverksamheten.
Medan familjelägret är
några dagars avkoppling,
fyller ett sommarläger för
barn och ungdomar en
viktig
funktion
i
återväxten av eldsjälar
hos
kommande
generationer. Läsaren ska inte förledas att tro att det handlar om extremism och
utanförskap som barnen drillas i. Det handlar om att skapa en trygg etnisk identitet
som blir en viktig bas för goda medborgare som blir stolta över sin assyriskhet och
svenskhet i ett – en integration som gynnar vårt nya samhälle lika mycket.
Augin Kurt Haninke
Deltagare vid årets Familjeläger 2018-08-0
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2018-08-26

AKC deltog i Vi är Botkyrka 2018
Söndag den 26 augusti Botkyrka kommun anordnade en kulturdag i
Hagelbyparken under rubriken Vi är Botkyrka 2018.
Föreningen deltog i dagen genom att framträda med musik och dans. Barnen som
får träning i kör och sångtrning fick i Hagelbyparken visa vad de har lärt sig. De
möttes av stora applåder och fick stor uppskattning.

Föreningens ambition är att delta i liknande evenemang även i framtiden.

Kommunen tackar deltagarna!
TACK!
Varmt, stort tack för att ni gjorde så att Vi är Botkyrka 2018 blev en total succé!
Publiken var så nöjd med alla aktiviteter!!!
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För femte året i rad bjöd Vi är Botkyrka in till en glittrande festdag i
Hågelbyparken för och med Botkyrkas rika föreningsliv och i år var det
publikrekord med 6500 besökare!

Dagens program var späckat med hela 53 punkter med både artister och
aktiviteter. Fler än 40 föreningar och aktörer inom idrott och kultur medverkade
och skapade ett brett utbud av aktiviteter för allmänheten att prova på.
Stora scenen bjöd på stipendieutdelning, uppträdande med den populära duon
Samir och Viktor, en gungig drakdans med barnfavoriten Bolibompadraken, ett
magiskt dansuppträdande av Fuerza de los Andes och sprudlande allsång med
Aylas sång från en luftballong i samarbete med Parkteatern Stadsteatern
Kulturhuset, Ayla Kabaca var även festivalens konferencier. På Lilla scenen bjöds
det på fantastiska ögonblick med Vattenmannen och Speeds skräpexperiment,
dansuppvisning med Ushas indiska dansgrupper från Botkyrka kulturskola,
balettuppvisning från Vackra Rosen, uppträdande av Scenskolan Fejm, sång- och
dansnummer med ViGör, karateuppvisning med Botkyrka Shukokai och Assyrien
kulturcenter som avslutade med sång och folkdans.
Varm hälsning
Susanna Freund Widman, Kultursamordnare, barn och unga
2018-08-31
NÅGRA FRÅGOR - från kommunen som besvarades av AKC ordförande:
1. Vill ni vara med 2019 igen?
Ja! Barnen var så glada över att få stå på scen (första gången för de flesta) så efter
ett utvärderingsmöte med barnen kom vi fram till att vi gärna är med nästa år om
möjligt.
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2. Vad var det bästa för er del med dagen?
För oss vuxna, att barnen fick känna på att stå på scen, uppträda inför publik och se
barnens glädje och stolthet efter spelningen. För barnen: de hade kul att att så på
scenen. De tyckte också det var roligt att få prova på att spela trummor, boll och
andra saker.
3. Vad var det sämre, som ni vill förbättra?
Att större delen av publiken försvann när vi skulle upp på scenen. Vi hamnade mitt
emellan Draken och Samir&Viktor. Det var lite tråkigt och hopps att man tänker på
det nästa gång, sätt inte en okänd artist efter en headline i programmet. Folk går
oftast efter.
4. Fick ni tillräckligt stöd av oss på kultur och fritid?
Ja. Bra info.
5. Har du och ni idéer som kan förbättra det här evenemanget?
Parkeringen behöver ses över, långa köer ut på hågelbyvägen i år.
Fler kulturella inslag i tälten hade varit kul, saknade ex mat från olika länder.
Nabo Poli

2018-10-04

Starta seriekvällar - samtal om mitt liv
Ninib Baryawno har kontaktat Nabo och berättat att han vill arrangera kvällar där
ett antal nyckelpersoner ska berätta intressanta händelser ur deras liv framför
publik i föreningen. En serie på flera kvällar med berättelser som har kopplingar till
händelser som berör det assyriska folket och dess rörelse.
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Styrelsen har via mejl beslutat den 24/9-2018 att de är positiva till ett sådant
arrangemang och att han återkommer med förslag på utformning och planering.
Styrelsen godkänner förslag på utformningen som Nabo presenterade. Därmed får
Ninib i uppdrag att leda projektet i samråd med styrelsen.

Bakgrunds beskrivning av Ninib Baryawno
Assyrier är en folkgrupp som till stora delar emigrerade från Assyrien under 60och 70 talet. I Sverige uppgår folkgruppen till över 100 000 individer, utspridda
över hela landet. Efter endast 50 år i Sverige är man idag en etablerad och
framgångsrik etnisk minoritet med tusentals individer som gjort en klassresa till
den absoluta toppen inom flera discipliner i svenskt näringsliv, akademi och idrott.
Assyrierna som anlände till Sverige bär en ovärderlig, färgstark och inte minst en
viktig historia att föra vidare till framtida generationer – både före och efter sin
emigration. Historier som kom att förändra deras liv, deras familjer men även den
assyriska rörelsen i Sverige.

Syfte
För att dessa historier inte ska försvinna vill vi med denna nya seminarieserie
dokumentera de olika livsödena samt belysa de viktiga aspekterna som kom att
forma dem till personen de är idag och den assyriska rörelsens uppkomst.
Förhoppningen är att dessa historier ska ge oss ett perspektiv över den assyriska
identiteten, det assyriska ödet samt lära oss av historien för att inte upprepa gamla
misstag.
Frågeställningar (anpassas efter personen)
Format
Första fredagen i månaden
Tidslängd 60 min.
Moderator som hjälper till med berättandet och ställer frågor. Skriftliga frågor av
publik på slutet. Bilder kan användas för att berika konversationen
Kaffe, te och fika ska serveras
Dokumentering
Videoinspelning, Ljudinspelning
Projektledare
Ninib Baryawno
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2018-11-02

Premiär - Samtal om Mitt liv
Syftet med denna seminarieserie är att regelbundet bjuda in intressanta gäster för
ett samtal där man djupdyker i deras liv. Ett ärligt och genuint samtal med fokus på
gästen.
Premiärgäst är Saro Poli, assyrisk kvinna
född 1919, som med sin historia,
erfarenhet och de utmaningar hon stått
inför bär på en ovärderlig skatt till
framtida generationer. Ett liv som
reflekterar och symboliserar den assyriska
kvinnan under senaste 100 åren.
Hela programmet inspelades för ev.
visning och dokumentation.
Nästa samtal är planerad till fredag den 4
januari 2019

Premiärgesten var Saro Poli bilden
ovan.
Ninib Baryawno (bilden t.h.) inleder
premiären med kort tal om
bakgrunden till Samtal om mitt liv
projektet.
2018-10-17

Möte med kommunen
- uppföljning av mottagandet av praktikanter under sommaren Aziz Poli och
George deltog i mötet
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2018-10-20

Konferens hos ABF
Under konferensen diskuterades om ABF och dess möjligheter att erbjuda
föreningarna i olika verksamhet som har utbildnings syfte.
Från AKC: Aziz Poli, Ashur Kerimo och George deltog i konferensen
2018-11-25

Assyriska Bokklubben – Från Nineve till Södertälje – en
lyckad komprimering av assyriernas rika historia
Den 25 november deltog omkring tio personer i det som var den första träffen för
den assyriska bokklubben. Livliga diskussioner ägde rum och alltifrån kultur,
tradition, kyrka, historia, splittring och folkmord var ämnen som yttrades från
deltagarnas tungor. Boken Från Nineve till Södertälje, skriven av Svante
Lundgren, var den bok som diskuterades och precis som det ovan antyds
diskuterades allt mellan himmel och jord och allt ifrån de två städerna Nineve till
Södertälje.

I Assyrien Kulturcenter i Botkyrka hade man samlats för att diskutera boken Från
Nineve till Södertälje skriven av Svante Lundgren.
***fortsättningen av artikeln kan läsas längre fram i boken under rubriken
Assyrisk litteratur 2018.
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2018-11-30

Samkväm - shahro med Assyriska Föreningen i Stockholm
Assyrien Kulturcenter, i samarbete med Assyriska Föreningen i Stockholm
genomförde den planerade samkväll (shahro) med anledning av årets tillsammans
genomförda Familjeläger.

Under kvällen fick barnen leka flera olika lekar

Jusef Chachan med sin oud, ackompanjerad av Nabu Poli med keyboard stod för
kvällens underhållning. Unga talanger fick visa vad de står för.
Som utlovad bjöd föreningen på traditionell assyriska Tlawhe (linssoppa), Balloh
med bröd och rålök, frukt och fika m.m.
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2018-12-12

ABF Julbord

ABF har även i år anordnat
Julbord för alla cirkelledare i
Botkyrka
- Salem på
Tumbascenen.
Från AKC deltog 15 personer.
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Dagcenterverksamhet Dawmo
Verksamheten som startades september 2006 har lämnatt ännu ett år bakom sig.
Verksamheten flöt som vanligt i skuggan av hotet att lämna nuvarande lokaler för
att p.g.a. ekonomiska skär flytta till mindre lokaler som skulle i så fall drabba
verksamheten hård. Men tack och lov att så inte blev fallet. Mot minskade antal
kvadratmeter fick vi hyran reducerat och som det ser ut nu så kommer föreningen
klara sig ekonomiskt underförutsättning att kommunen inte minskar bidraget för
kommande åren.

Aktiviteter som genomfördes under 2018
Information om viktiga frågor i samhället, hjälpa till med myndighetskontakter,
ifyllning av blanketter, månadsfester, dans, musik, lekar, tävlingar, bingo,
matlagning,
Förutom dessa aktiviteter har vi även genomför aktivteter enligt följande i
kronologisk ordning:
* 2018-01-16, ny start för 2018
* 2018-04-12, informerade om ev.
nedläggning av verksamheten p.g.a.
ekonomiska skäl
* 2018-04-19, bibelföreläsning av Dr.
Wadud Jalil Khidir
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* 2018-05-08, bibelföreläsning av Dr. Wadud Jalil Khidir

* 2018-05-29, 30 Kryssning
42 personer åkte 24 timmars
kryssning och hölls konferens
för hur man kan utveckla
verksamheten och andra frågor.
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* 2018-09-11, utflykt till Lida

Höjdpunkterna under utflykten till Lida var dans, musik och bingospel samt
restaurang besöket.
* 2018-10-04,
bibelföreläsning av Dr.
Wadud Jalil Khidir
* 2018-10-16,
bibelföreläsning av Dr.
Wadud Jalil Khidir
* 2018-12-13,
avslutning för 2018 med
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Luciafirandet
och fest.

Med dessa rapportering av verksamheten avslutar vi året 2018 i hopp om bättre
ekonomiska förutsättningar.
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Barn och Ungdomsverksamhet 2017
Ny styrelse för AUF
Den 11 november 2018
hölls extra inkallat årsmöte
för
Assyriska
Ungdomsförbundet
i
Mesopotamien kulturcenter
i Linköping. På plats valdes
en ny styrelse på en
mandatperiod om två år.
Det ordinarie årsmötet i
februari hade svalt intresse
och på förhand kunde inte någon ny styrelse nomineras och på plats kunde därmed
inte heller någon utses. Årsmötet beslutade istället att utse en kommitté till vars
ansvarsuppgifter inkluderade att anordna och kalla till ett nytt årsmöte för att välja
en ny styrelse.
Det gick ett tag men slutligen skickades kallelsen ut när det ramlat in en del
kandidaters nomineringar till styrelsen. Den 11:e november samlades flertalet
ungdomar, anslutna till föreningar runtom i landet, för att hålla AUF´s extra
inkallade årsmöte.
Årsmötet bar den frukt som dess ursprungliga syfte eftersökte, d v s att bilda en
ny styrelse. Den nya förbundsstyrelsen som valdes av lokalföreningarnas ombud är
följande:
Förbundsordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Styrelseledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Sharoken Hanna
Paul Sabo
Maria Zacho
Julia Kilic
Kristin Shamiram Shamoun
Rabi Yousef
Ramen Gabriel

En styrelse med god spridning såväl geografiskt som åldersmässigt. En styrelse
som dessutom har erfarenhet inom den assyriska rörelsen och därtill den politiska
arenan.
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Hujådå önskar den nyvalda styrelsen ett stort lycka till i framtida arbete och
kommer framöver att publicera en artikel där vi intervjuar förbundsstyrelsens
ordförande om kommande verksamhetsår att vänta.
www.hujada.com, 2018-11-18

Fotboll för ungdomar och äldre ungdomar
Genomfördes under perioden 14/1 - 18/2-2018. Verksamheten som ansvarades av
Ninos Krimo lades ner p.g.a. brist på intresse.
Under verksamhets perioden deltog sammanlagt 93 ungdomar.

Familjekvällar
Versamheten pågick sedan flera år. Föreningen hade målsättning att även under
2018 fortsätta men intresset svalnade och verksamheten lades ner. Istället
startades en ny verksamhet, nämligen Körsång och musikträning som började
redan februari.
Familjekvällarna som genomfördes i 6 tillfällen var under perioden 26/1 23/11-2018.

Påskpyssel är alltid barnens favoritämne
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Teman som var på dessa kvällar:
Free art, Påskpyssel, fria aktiviteter,
Utomhus aktiviteter och grill, att
laga Hqude (valnöter droppas i
sirapsås)
Antal deltagare vid dessa tillfällen:
134 vuxna, 110 barn.
Ansvariga för dessa kvällar var
Jessika Kopar, Selma Hawsho,
Natalie Kerimo, kvinnostyrelsen och
flera andra frivilliga.
Dita Kleman (bilden t.h) hjälper barnen
med målningen inför Halloween.
Nabu Poli, bilden nedan, underhåller
barnen.

Jessika Kopar (på bilden
t.h.) som ansvarade för Free
Art förklarar vad det
innebär: att utforska färger,
form och struktur med hjälp
av blad, sand, silkespapper
och glitter.
Det är väldigt frigivande
och lugnande för både barn
och vuxna.
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Det finns inget rätt och fel. Alla barn kan måla. Som Picasso sa: ”jag målade bäst
när jag var sex år” Övningarna kommer att lyfta barnen och även inspirera dem
äldre".

Hqude - en typsik assyrisk delikatess. Valnötsband droppas i sirapsås.
Man äter den efter 3-4 dagars uttorkning.

Bilden t.v: barnen gör band av valnötter.
Bilden t.h: Paul Poli t.h. och Robert Dag i mitten hjälper till att laga sirapsåsen
under ledning av Yildiz Kerimo
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Dags att dråppa
valnötsbanden i
sirapsås.
Barnen fick
dråppa var sin
band.
Efter 3-4 dagar
fick de hämta
var sin band.

Gympa för barn - röra sig med barnen
Aktiviteten
pågick
under
perioden 10/1 - 23/5-2018.
Selma och Sargon Hawsho som
ansvarade för denna aktivitet i
flera år. Verksamheten lades ner
pga brist på intresse.
Under perioden genomfördes 15
tillfällen och antal deltagare: 76
vuxna och 150 barn.
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Sportlovs aktiviteter anordnades enligt
följande:
Datum:
2018-02-24
2018-02-25
2018-07-22
2018-07-23
2018-07-24
2018-07-25
2018-07-26
2018-07-28
2018-11-01

Plats:
Antal: Ansvarig:
Lida friluftsgård, pulka, skidor
14 Dita Kleman
Chilla m. Cirkör, nycirkus, parkour 9 -:utflykt till Lida
15 Nabo & Rakel Poli
Huvudstabadet
12 Enkido & Therese Poli
Trosa Havsbad
19 Fadi & Diana Himo
Huvudstabadet i Solna
22 Sargon & Selma Hawsho
Trosa Havsbad
21 Dita Kleman, Brola Poli
Aspudden minigolv
21 Janne & Dita Kleman
Utflykt till Lida - Acrobat
15 Dita Kleman, Brola Poli

Familjeläger
Anordnades under perioden 20/7 - 22/7-2018
Antalet deltagare i lägret var 44 vuxna och 26 barn. Nabo och Enkido Poli
ansvarade för barnaktiviteterna under lägret.
Det finns mer att läsa om lägret under rubriken: "Familjeläger - Camp Nineveh - i
solidariskt anda med familjer från Norra Stockholm"

Körsång och musikträning
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Verksamheten startades 1 februari i år som prov och komplement till Familjekväll
aktiviteter som genomfördes några enstaka gånger sista fredag i varje månad.
Det började med några få deltagare men med tiden har antalet barn ökat till 10-tals.
Det pågick oavbrutet fram till 13 december och under Knytkalas - Julfesten den 15
december fick barnen visa vad de har lärt sig.

Under Julfesten fick barnen visa vad de har lärt sig.
Under verksamhetsperioden 1/2 - 13/12 2018 antalet deltagare varit: 256 vuxna
och 368 barn.
Ansvariga för verksamheten är: Nabuchadnosar, Aziz poli och Sargon Hawsho.
A

Verksamheten beräknas starta om i miten av januari 2019.
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Övriga aktiviteter som barnen har varit med:

2018-02-17

föreningens Kvinnosektion anordnade Hano Kritho firandet.

2018-12-15

Kvinnosektionen anordnade Knytkalas - julfest med tomten.
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Läs mer om dessa aktiviteter under rubriken Kvinnosektionens verksamhet 2018.
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Kvinnosektionens verksamhet 2018
Kvinnosektionen övergår från styrelse till Kommitté
Kvinnosektionen har inte hållit något årsmöte sedan år 2015, men vi håller oss som
kommitté inom sektionen.
21 år har redan passerat sedan föreningens bildades ! Min önskan var eller är
fortfarande att föreningslivet ska förutsätta med många av samma aktiviteter som
föreningen har haft från början.
Vi kvinnor som har varit aktiva från början tills nu och fortfarande försöker göra
vårt bästa för att kunna hålla dem traditionella och kulturella aktiviteterna igång .
Som alla andra sektioner har vi saknad nya yngre generationer, och inte lyckat med
att kunna locka de för att förbättra situationen. Jag tycker att situationen är oroande
att inte unga generationer visar nån intresse för föreningslivet numera, men trots
det vill jag inte tappa hoppet, jag tror att problemet finns i alla organisationer och
föreningar.
Dem sista 3-4 åren vi kvinnor inte haft nån kvinnostyrelse som är vald vid årsmöte,
men så länge orken finns kommer vi vara aktiva och hålla oss som sektion .
Jag vill uttrycka ett stort tack till kvinnor som har ställt upp med för alla
aktiviteterna som vi har genomförts under år 2018 som var givande för föreningens
verksamhet. Jag önskar att år 2019 blir fredlig år med många goda överraskningar
för hela världen och speciellt i mellan östen, så att vårt folk får ro där dem befinner
sig.

Yildiz Kerimo
Ansvarig för Kvinnokommitté
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Genomförda aktiviteter;
Hano Kritho firades i föreningen

Lördag den 17 februari 2018 AKC Kvinnostyrelsen stod för planering och
genomförandet av Hano Kritho firandet i Föreningen. Som vanlig bjöds på bulgur
med stekt ägg nylagade "Fateryatho"

Hano Qritho - en urgammal tradition
Av Ninva Oyal
www.hujada.com, 2006-03-17
TRADITIONER Många av oss har väl någon gång nynnat på den här sången, men vet
vi egentligen bakgrunden till den? Den är mer än en vanlig musik-text, den är
nämligen en urgammal tradition som nästan höll på att bli bortglömd, tills en bland
många av våra folkkära
sångare Ninib Ablahad
Lahdo lyckades blåsa
liv i den igen och fick
oss att bli bekanta med
den.

Liksom många andra
traditioner så tycker jag
att "Hano Qritho" är
värd
att
uppmärksammas
och
inte glömmas bort.
Eftersom
uppslagsböcker om assyriska traditioner inte existerar så får vi förlita oss på vad våra äldre,
alla "maxie" och "maxiat", har att berätta. Självklart finns det då olika versioner av
traditionen, vilket gjort att jag har valt att skriva om den allra vanligaste. Som vanligt ligger
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våra traditioner djupt förankrade i en händelse som utspelade sig för många år sedan och
denna är inget undantag.

Hano Kritho
firas årligen av
många assyrier
i flera länder,
bl.a. i Assyrien
Långt tillbaka i tiden
fanns en präst som
samtidigt var en hög
officerare, vi kallar
honom Ninos. Hans
ögonsten och enda
familjemedlem var
dottern Hana. Allt
vad hon önskade sig gav han henne och hon respekterade och älskade honom över allt på
jorden. På den tiden förekom det många krig där kungarna ville erövra nya riken för att
expandera sitt eget. Men just detta krig var mycket viktigt för överlevnaden av Hanas folk.
Det var med en stor ära den höga officieraren, Ninos åtog sig uppgiften att leda hären ut i
kriget. Men tanken på att kanske aldrig återvända och återse sin dotter, Hana, igen gav
honom ingen ro. Därför blev han fast besluten att vinna och komma tillbaka till sin älskade
dotter. För att stilla sin oro bad han gudarna om hjälp och för att visa sin tacksamhet lovade
han dem i tysthet att offra den första person som kom honom till mötes när han återvänt
hem med seger och triumf.
När han gav sig ut i kriget, kändes varje dag som ett år för honom, han kunde inte sluta
tänka på sin dotter, trots att han visste att hon var i goda händer. Han frågade sig vad hon
gjorde och om hon hade förändrats, hon var helt enkelt hans livskälla. Efter ett halvår på
slagfältet var det dags att återvända hem med segern. Det var med en obeskrivlig stolthet
han red in i sin stad för att ta emot folkets hyllning och beundran, men denna stolthet blev
mycket kortvarig då han fick syn på ett mycket välbekant ansikte springa honom till mötes
för att hälsa honom välkommen. Han blev iskall inombords, stel i hela kroppen, och det
kändes som om en dolk hade körts igenom hjärtat när Hana omfamnade honom. Hana som
kände faderns ängslan och oro frågade vad som var på tok. Hon blev bestört över faderns
svar.
- Neej! Varför just du? Varför min dotter? Jag visste inte att priset skulle vara så högt, ni vet
verkligen vad ni begär. Du förstår, min dotter, jag har avlagt ett löfte till gudarna om att
offra den första personen jag möter när jag kommit hem med seger för att visa gudarna min
tacksamhet och hängivenhet. Eftersom jag även är präst måste jag föregå med gott exempel
och verkställa mitt löfte.
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Hana visste att fadern skulle förhindra detta om han kunde, men eftersom han var väldigt
religiös var hon medveten om att han inte ville väcka gudarnas vrede genom att förvägra
dem offret de hade valt ut. Det var med tungt hjärta hon till slut accepterade sin dom, men
som sista önskan bad hon sin far att ge henne 40 dagar för att samla ihop sina 40 väninnor
och ta farväl av folket. Hennes sista önskan beviljades och tillsammans med sina vänner
gick hon runt från hus till hus i staden. Som avskedspresent fick de allt ifrån "burgul" till
smör som de festade på. När den fruktade 40:e dagen kom var de sista orden Hana yttrade:
- Far, det var du som gav mig mitt liv och det är nu i dina händer jag överlämnar det.
Farväl…
Därefter kan vi dra slutsatsen av vad som hände. Det är inte det tragiska man associerar till
sången, utan den har motsatt effekt, den är munter och lockar till dans. Kanske borde man
klä alla våra traditioner i sång och musik så att de på något sätt bevaras tills den dagen då
man i en bokhandel kan finna en bok med titeln "Assyriska traditioner". Jag tror faktiskt att
den även skulle bli en bestseller, är helt övertygad om det eftersom jag vet att det finns
många spännande berättelser från vår urgamla kultur.

2018-03-08

Internationella Kvinnodagen
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka firade
Internationella Kvinnodagen tillsammans
med andra organisationer. I programmet
ingick mingel, tal av kommunstyrelsens
ordförande Ebba Östlin, Zekiye Cansu,
dans och musik och andra inslag.
Evenemanget hölls i AKC lokaler.

Yildiz Kerimo (bilden ovan) - ansvarig för AKC Kvinnokommittén hälsar alla
välkomna.
Ebba Östlin (bilden nedan) håller tal om Internationella Kvinnodagen
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Nedan är artikel om firandet, taget ur:
www.assyriskakvinnoforbundet.se
- skriven av Zekiye Cansu som är medlem i AKC

AKF önskar alla kvinnor, stort grattis på
Internationella Kvinnodagen
Sammanfattnin
g på min
föreläsning om
Internationella
Kvinnodagen.
ABF
Botkyrka-Salen
tillsammans
med flera
föreningar och
andra
organisationer
firade
Internationella
kvinnodagen i
år i Assyrien
Kultercenter
Botkyrka
I dag, på internationella Kvinnodagen firar vi. Vi firar alla de framgångar som
kvinnors kamp resulterade. En kamp som på många sätt är gränsöverskridande.
43 år har gått sedan FN 1975 införde den internationella kvinnodagen. Ibland ställs
frågan om en särskildkvinnodag fortfarande behövs. Svaret är tveklöst: JA!
För internationella kvinnodagen är inte bara en dag att fira. Den sätter fokus på
ojämställdhet här hemma. Och den påminner oss om hur flickor och kvinnor runt
om i världen fortfarande kämpar för sina mest grundläggande rättigheter. Vi kan se
att:
● Omkring39% av världens befolkning lever i länder
där abort antingen är totalförbjudet eller bara tillåts om kvinnans liv eller hälsa är
i fara.
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● Över700 miljoner kvinnor som lever idag gifte sig före sin18-årsdag och
omkring 1 av 3 av dem var under 15 år. När flickor tvingas in i tidiga äktenskap
resulterar det ofta i att de måste sluta gå i skolan och istället föda barn.
I många länder betraktas inte våldtäkt inom äktenskapet som ett brott. Trots att
feminister kämpade för ändrad lagstiftning under större delen av förra
århundradet, så ses sex fortfarande som en äktenskaplig plikt. Det gäller
exempelvis Bahrain. Där kan dessutom våldtäktsmän gå fria om de gifter sig med
sina brottsoffer.
Kvinnor fängslas för att de fått dödfödda barn. Det sker i El Salvador och
Nicaragua och har även hänt i USA. Kvinnor som gripits efter att ha fått missfall
och andra komplikationer under graviditeten hålls ibland fängslade i årtionden.
Det kan bara ske i stater där abort är olagligt och det leder till att kvinnor
misstänkliggörs när något går fel: de riskerar att anklagas för mord.
I över 75 länder anses homosexuella handlingar vara ett brott. Diskriminering av
transpersoner är utbredd. I många av Europas stater tvingas transpersoner att
genomgå hormonbehandlingar, operationer, sterilisering och psykiatriska
utredningar innan de kan ändra sitt juridiska kön.
Kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på offentliga platser. Sexuella
trakasserier är en del av många kvinnors vardag – oavsett var i världen de
befinner sig.
Miljontals flickor och kvinnor nekas rätten till kontroll och självbestämmande över
sina kroppar och liv. Det kan vi inte acceptera. Kampen för kvinnors rättigheter är
lika viktig idag som någonsin tidigare. Vi måste fortsätta kämpa så att alla flickor
och kvinnor, oavsett ålder, etnicitet, hudfärg, nationalitet och funktionalitet själva
får bestämma över sina kroppar, sitt liv och sin framtid.
Så låt oss idag fira de framsteg som vi har åstadkommit hittills, men också kavla
upp ärmarna och förbereda oss inför allt som fortfarande behövs göras.

Zekiye Cansu, AKF Vise ordf.
www.assyriskakvinnoforbundet.se
Torsdag 8 mars 2018
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AKFs årsmöte 2018
Assyriska kvinnoförbundet
höll sitt årliga årsmöte, som
var
ett
mellanårs
informationsmöte,
i
Norrköping den 24 mars
2018. Till mötet kom närmare
40 medlemmar från olika
delar av Sverige. Bland annat
kom mötesdelegaterna från
Göteborg,
Linköping,
Södertälje, Botkyrka och
Norrköping.
Ordförande
öppnade mötet och sedan
valdes Elisabeth Kavakcioglu till mötes ordförande och som mötes
sekreterare valdes Sonya Aho.
Sedan flöt mötet på med i en god och positiv anda. Det blev mycket diskussion om
verksamheten, omorganiseringen och medlemsvärvning. Till att närvara på
årsmötet inbjöds både Ungdomsförbundet och Riksförbundet men tyvärr hörde
inte någon representant av sig.
Ett inslag i mötesprogrammet var Akkad Saadi som var speciellt inbjuden dels för
att tala om sitt arbete med Bet Kanu som han grundat och dels för att motta årets
utmärkelse för sin insats. Han visade några exempel på produktioner som Bet Kanu
arbetat med. Bland annat har de arbetat med att ta fram nätbaserade spel, tecknade
filmer och appar som visar på bredden i deras arbete. Deras främsta mål är att
utveckla språkinlärningsmaterial för barn, ungdomar och vuxna. Syftet är också att
utveckla barnens assyriska språk genom olika digitala verktyg. De närvarande fick
en genomgång av några av verktygen som de utvecklat.
Saadi berättade om hur han lämnade ett bra jobb och en lovande framtid i USA mot
att flytta tillbaka till det krigsdrabbade Qamishli i Syrien. Han har tillsammans med
några vänner startat företaget Bet Kanu i Qamishli. I dag är det en verksamhet som
sysselsätter ett tio-tal ungdomar i staden. Det är unga duktiga förmågor som är väl
bekant med internätvärlden, de skriver egna texter, ritar och tecknar egna
animerade bilder samt använder bekantas egna sång röster. De använder båda
assyriska dialekterna, öst- och västassyriska i både tal och skrift. All detta arbete
gör de med mycket små medel och utan betalning. Det är mot den bakgrunden som
Assyriska kvinnoförbundet idag tilldelar 2017 års utmärkelse till ”Bet Kanu” och
utser dem till årets initiativtagare som dessutom jobbar under svåra förhållanden i
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Qamishli i hemlandet Syrien. Mötesdeltagarna var så imponerade över Bet Kanus
arbete att de startade en spontan insamling till förmån för Bet Kanus verksamhet.
När årsmötet avslutades och presentationen av Bet Kanu var avklarad var det dags
för lunch. Förbundet bjöd alla medlemmar på lunch.
Efter lunch fanns en programpunkt kvar. Nabil Barkino var inbjuden att tala om
den Assyriska rörelsens (ADO) från att den grundades år 1957 till att den
splittrades några decennier senare. Vi har bland vårt folk olika benämningar, det
finns de som kallar sig assyrier, syrianer, kaldéer och araméer. Han menade att vi
på senare år har splittrats mer än vi har förenats. Han anser att det därför är bra att
gå in under Syrisk ortodoxa kyrkans tak och endast ägna sig åt kulturella
aktiviteter. Men där fick Nabil Barkino mothugg och flera deltagare ifrågasatte
Barkinos intensioner med föredraget. Många trycket på att vi inte är endast en
religiös kristet folkgrupp utan att vi även är en grupp med nationell tillhörighet och
en etnisk folkgrupp utan landsgränser.
www.Assyriskakvinnoforbundet.se 2018-03-24

Från AKC deltog i mötet:
Zekiye Cansu, Janet Barhanna, Pero Dag och Pervin Poli

Assyriska kvinnoförbundet under almedalsveckan
Onsdag 4 juli 2018

Söndag den 1/7 inleddes årets
politikervecka i Visby med
fler än 4100 seminarier och
många andra arrangemang
anmälda. Utöver dessa kan det
också läggas till en stor mängd
mer eller mindre officiella
träffar,
nätverksmöte,
rundabordssamtal och mingel.
Här hittar man landets toppar
inom rikspolitik, myndigheter,
kommuner,
landsting,
näringsliv som medier.
För assyriska kvinnoförbundet är det första gången förbundet deltog i
Almedalsveckan, som är en imponerande och kraftfull manifestation för
transparent och tillgänglig samhällsdebatt.
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Alla seminarier, paneldebatter, föreläsningar var gratis och helt öppna för alla som
vill gå.
För att detta med öppenhet och att tillgängliggöra samhällsdiskussioner är en viktig
anledning till Assyriska kvinnoförbundet valde att vara representerade under
politikerveckan.
Enligt programmet höll Assyriska kvinnoförbundet två seminarier. Det har varit
mycket givande och spännande dagar för i Visby.
Våra föreläsningar handlade om assyrierna som är en utsatt minoritet i
Mellanöstern,
Sedan pratade vi om:
• Vilka som är Assyrier
• Assyrier i Sverige
• Om folkmordet, SEYFO
• Speciellt lyfte vi upp kvinnornas situation i väpnande konflikter och särskilt
belyste vi assyriska kvinnors situation under kriget i Syrien och Irak.
• Vi tog även upp i konferensen som AKF arrangerade 2016 i EU-parlamenten
Medverkande i Almedalen: Nursel Awrohom, Ayfer Rhawi, Atia Barawdis och
Zekiye Cansu. Journalisten Sonya Aho led samtalen under både föreläsningarna
Efter våra föreläsningar deltog vi i också många andra föreläsningar,
rundabordssamtal och mingel. Vi har också fått möjlighet i att träffa och prata med
många politiker samt journalister, bland annat Beatrice Ask(M), Alice Bah (MP),
Ibrahim Baylan (S), Boel Godner (S), Jonas Sjöstedt (V) m.fl. Vi är ganska nöjda
med vårt uppdrag och kan lägga även till att utan någon tvekan att flera hörde av sig
till oss visade positiv återkoppling och uppskattning. Något annat viktigt i
Almedalen var absolut glädjande nog gott Sverige vidare till åttondelsfinal i fotboll
-VM.
Å AKF:s vägnar vill vi ge ett stort tack till Suad Varli och hennes man Edver på
Flourence restaurang i Visby, för gästvänligheten och all den goda mat dem bjöd
oss på. Suad guidade dessutom oss runt flera spännande platser i Visby.
Vi vill också framföra ett stort tack till Sonya Aho för all energi och tålamod med
oss.
Vise Ordf. Zekiye Cansu
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AKF Veckoslutskurs i Köping 27-28 okt 2018
Gabriel Moushe,
människorättskämpen och
ordföranden i ADO:
Det finns hopp om fredliga
lösningar
Gabriel Moushe, känd för sin
kamp för mänskliga rättigheter i
Syrien, var den sista föreläsaren
på AKF:s veckoslutkurs i Köping
27-28 oktober. Han är även
ADO:s ordförande. Han föreläste
om skolsituationen i Gozarto,
Qamisly. Han talade även om
Syriens fredsprocess, som han
deltagit i samt om ADO:s
framtidsplaner. Gabriels Moushe
började med att tacka Assyriska
Kvinnoförbundet för inbjudan till
veckoslutskursen och sedan
började han med sin föreläsning.
Under föreläsningen tog han upp tre punkter:
1. Om de senaste händelserna i Gozarto, Qamisly.
2. Kriget i Syrien
3. Kontakterna med våra organisationer
I Gozarto finns det två beslutfattande styren. Det ena är Basar och det andra är
YDP. Det sistnämnda består av olika folkgrupper: araber, kurder, turkar och
“davronoye”. Båda styren utövar administrativ kontroll. Till exempel, om du är
läkare och vill starta din egen klinik måste du få tillstånd ifrån båda styren. Detta
försvårar situationen för folket eftersom man måste betala skatt till båda. Gabriel
berättade om de senaste oroligheterna i skolorna i Gozarto, Qamisly. Våra skolor
grundades under 1930-talet av vår kyrka. Undervisningen fortsatte fram till
60-talet, då den dåvarande regimen stängde skolorna under en kort period men
sedan fortsatte undervisningen igen. Det senaste från skolfronten är att YDP- styret
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ville visa sin makt över oss assyrier genom att tvinga oss att lyda deras beslut. De
lade fram tre punkter som handlar om skollagar som vi måste ändra i vår
skolundervisning.
1. att vår skolgrund skall ändras
2. att lärarundervisningen inte är tillräckligt
3. att kurdiska barn inte skall delta i dessa kolor
Många assyrier har flytt till Europa och många kurdiska föräldrar har skickat sina
barn till dessa skolor. På vissa skolor är kurdiska barn fler än assyrier och därför
kräver kurder att vi måste ändra vår skollag. Dawronoye lyder under YDP, och de
kom ut med nya böcker för undervisningen i våra skolor, men när kyrkan inte gick
med på förslaget beslöt YDP att gå in i skolorna med vapen och stänga vissa skolor.
Händelserna ledde till en stor oro bland vårt folk. Så nu arrangeras en stor
demonstration av folket mot YDP:s beslut. Det kunde ha gått mycket värre men
med mycket mod och skicklighet har man löst problemet tillsammans med alla
organisationer, kyrkan och ADO. Så satte man sig ner tillsammans med
YDP:s högsta ledning. De fick även stora påtryckningar från utlandet, från
Frankrike, Tyskland samt ifrån sina egna politiker. Nu är problemet löst med
skolundervisningen. Skolorna undervisar som tidigare, från klass 1–9. Det som är
positivt för oss assyrier är att antal timmar i assyriska undervisningen ökat från 4
till 5 timmar.
Sammanfattningsvis kan jag säga att det hela handlar om att YDP vill ha makten
över oss som är en minoritetsgrupp. Det pågår tyvärr mycket fult spel bland de som
har makten då de inte vill att vi ska lyckas. Deras mål är se oss svaga, förtrycka,
lågutbildade, men deras främsta mål är att försöka indoktrinera oss med sin
ideologi. Undervisningsböckerna som undervisas idag är Nsebin Sheseltos och
Davronoyes nytryckta böcker, Karabasi, och de innehåller ett stort antal bilder. Vi
som är med i ADO måste ha dialog med alla organisationer. ADO är i opposition
och YDP stödjer Asad regimen.
Gabriel Moushe pratade också om inbjudan han hade fått från Tyskland, ett möte
om den senaste politiska utvecklingen i Syrien. Det syriska folket är trött på kriget,
de vill att landet skall byggas om på nytt. Enligt FNs Syriensändebud, representant
Stefan De Misture krävs det att man bildar styrelser. Från regimen skall utses 50
representanter, 50 representanter utses av oppositionen, där Gabriel Moushe var en
av dessa och 50 representanter ska vara sekulära. Sedan skall dessa bilda tre
styrelser, en för parlamentet, en för infrastrukturen och en för de fängslade och
flyktingarna. Många länder är inblandade och vår önskan är att FN och
deklarationen 2254 skall påskynda fredsprocessen. Vi vill ha fred för det syriska
folket och för de politiska fångarna i Syrien. Vår ambition i fredsprocessen i det
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nya Syrien är att hela folket ska få uppleva ett demokratiskt samhälle, lika
rättigheter för hela folket och för oss assyrier.
Gabriel Moushe är positiv ställd till dessa fredsmöten och har förväntningar om att
året 2019 kommer att ge ett lovande resultat, att EU och de andra stormakterna ska
stödja FN och 2254 -deklarationen.
FN:s Syriensändebud, representant Stefan De Mistura har varit i Syrien och
meddelat att han lämnar sin post. Något som Gabi Moushe har nämnt är att bland
dessa 50 representanter i oppositionen ingår även Ablahad Staifo och Lahdo, men
han ingår i den parlamentariska styrelsen.
Gabriel nämnde också att mötet i Riad var ett positiv möte, där han lämnade flera
bra synpunkter om identitet, religion, sekulära rättigheter samt förslaget att
acceptera minoriteter. Assyrier och alla närvarande var väldigt positiva till hans
förslag.
Gabriel Moushe påpekade att vi assyrier är i behov av personer som är
högutbildade, som jurister och politiker. Vårt mål är att 30 % bör vara kvinnor i den
konstitutionella kommittén som skall stifta den nya grundlagen. Han lyfte upp en
assyrisk kvinna vid namnet Orshina Hanna. Hon var närvarade på ett möte i
Libanon. Hon är en framgångsrik kvinna och hon gav ett mycket positiv intryck för
de som deltog i mötet. Vi är stolt över hennes roll och ser framemot att flera
kvinnor tar plats i samma roll. Gabriel Moushe kommer snart att åka till Grekland
på nästa fredsmöte. Han berättade också om Assyriska Demokratiska
Organisationens vision att alltid ha ett förhållande med alla våra organisationer,
även om vi inte delar samma åsikter. Det är viktigt att samarbeta på vissa punkter
som vi är överens om samt även med andra som vi lever med. Det är viktigt att ha
dialog, vara öppen och transparant. ADO grundades 1957 och har sitt fäste i ett
diktaturland. Många assyrier har flytt landet sedan kriget i Irak. Här i Europa
spelade vi en stor roll för våra länder, Syrien, Turkiet och Irak. Våra
organisationer, föreningar och ARS och deras styrelser gjorde mycket men tyvärr
måste man säga att situationen nu ser helt annorlunda ut.
När Saddam föll försökte ADO vara vid folkets sida. När det uppstod skolproblem
i Syrien tog vi kontakt med Davronoye trots den kritik ADO fått. Vi tillkallade alla
organisationer för att diskutera och hitta en lösning. Vi accepterar aldrig orättvisor
mot vårt folk.
Gabriel Moushe fick frågan om biskop Hanna är i liv. Svaret blev ja. 2011 var
biskopen öppen mot regimen för de oskyldiga fångarna. Han kom ut med ett
uttalande mot regimen och därför tror jag att han sitter i regimens fängelse. Biskop
Hanna är en stark person, känd i hela världen och hade bra kontakter på en
internationell nivå.
Gabriel Moushe träffade flera riksdagsledamöter här i Sverige och informerade
dem om den politiska utvecklingen och internationella diplomatiska
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ansträngningar som görs för att komma igång med processen som skall leda till en
fredlig lösning i Syrien. Gabriel Moushe fick också svara på frågor samt vädjade
om svenskt stöd till den konstitutionella kommittén som ska bildas enlig FN
säkerhetsbeslut, 2254-deklarationen samt stöd för assyriernas rättigheter det nya
Syrien.
På AKF:s vägnar tackar vi Gabriel Moushe, ordförande i ADO, för en givande
föreläsning och önskar honom all framgång i sitt arbete och framför allt i den
syriska fredsprocessen.
AKF:s Vise Ordf. Zekiye Cansu
www.assyriskakvinnoforbundet.se
Söndag 28 oktober 2018
* Följande personer - medlemmar från AKC deltog i kursen:
Zekiye Cansu, Janet Barhanna, Yildiz Kerimo, Pero Dag, Pervin Poli

2018-11-10

Knytkalas för alla medlemmar

Knytkalas för alla medlemmar som planerades av Kvinnostyrelsen genomfördes i
föreningen lördag den 10 november 2018. Anledningen till kalaset är bl.a. Fars
Dagsfirandet.
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2018-11-17

Föreläsning av Robert Hanna hos AKC
- Politik och Potatisskallen
Robert Hannah, Svenskassyrisk riksdagsman och invald i liberalernas

partistyrelse, bjöds in den 17 november 2018 av AKF, AKC och Inanna
föreningen, för att ha en föreläsning. Under föreläsningen pratade han om sin
nyutkomna roman, “Potatisskallen” och syftet med hans verk. Robert
Hannah berättar om tre svenskfödda ungdomar med utländsk bakgrund.
Huvudkaraktärerna är assyrier. Boken handlar om kulturkrock och hur det
är att växa upp med en ständig känsla av utanförskap. Boken bygger på hans
erfarenheter från politiken, men framför allt från hans egen uppväxt I
förorten Tynnered, “lilla Södertälje” i Göteborg. Enligt honom beskrivs
boken vara en berättelse om ett annat Sverige där helt andra regler gäller ett parallellt samhälle med hedersvåld och utanförskap.
Efter att Robert pratade om sin nyutkomna bok började han tillsammans med de
närvarande dra upp viktiga och informativa frågor om hur dagens samhälle ser ut
för oss Assyrier generellt, och hur man kan jämföra oss Assyrier som ett av de mer
“lyckade” folkgrupperna i Sverige. Ett utav hans punkter handlade om att folk tar
aktivt ett avstånd från sin kultur och tradition. Det här är mycket farligt för vårt
folks överlevnad. Han säger att efter några generationer kommer folk att börja välja
bort sitt modersmål. Därför är det mycket viktigt för oss att börja agera och föra
vidare kulturen. Ungdomar får inte de “verktygen” som behövs för att läsa sig sitt
språk och traditioner.
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Detta beror mycket på att vi som Assyrier, precis som de flesta andra utländska
folkgrupperna är bosatta på utsatta områden. Han säger att Sveriges framtid avgörs
i områden som är mest drabbade, såsom Södertälje, Norsborg, Tynnered, mm. Men
den stora anledningen till varför vi Assyrier är viktiga och varför han jämför oss
som ett utav de mest framgångsrika folkgrupperna i Sverige, är på grund av att det
är vi som har flytt från förtryckt, islamister och ofrihet. Vi lever öppet, tolerant,
man både kan utveckla sin religiösa tro och frihet. Vi är mest erfarna av dessa
områden och därför är vi också nyckeln till förändring i vårt samhälle. Vi måste ta
de här problemen på allvar för att det är vi som drabbas av det. Men varför är dessa
ställen så drabbade? Samhället har misslyckats, för att ingen har nödvändigtvist
velat ta de här problemen på allvar. Kriminella misslyckas redan när dem var unga
och gick på skolan utan att riktigt lära sig något. Då allting börjar med en dålig
skola. Vi måste fysiskt lyfta upp de utsatta områdena. Dem har byggts upp på
otrygga grunder, varje byggnad är lik den andra. Vi måste göra om dessa trakter
mer attraktiva, sade Robert Hannah.
Ett annat stort ämne som Robert drog upp var kvinnorna i vårt folk och generellt
om vilket steg framåt vi har tagit för kvinnans respekt och man jämför det med de
äldre generationerna. Då diskuterade hela salen med varandra. Det man kom fram
till är att kvinnor idag är mer fria och öppna av sig. Det var en stor glädje att se alla
säga sina åsikter och vad dem har upplevt. Robert Hannah ställde frågan varför
kvinnor sedan tidigare håller sig bak trots att det är den gruppen (svenskfödda
kvinnor med utländsk bakgrund) som har bäst betyg och mer förutsättningar.
Varför är kvinnorna i vårt folk smartare och mer kunniga än männen? Varför ska
ädla Assyriska kvinnor gifta sig med Assyriska kriminella män? Hur kan vi
förändra på det här, hur kan vi bli större i mängd utan att bli dåligt påverkade av
samhället?
Det var en mycket uppskattad föreläsning och
mycket intressant att se alla närvarande delta i
diskussioner, utifrån det som Robert föreläste
om. Det var frågor som besvarades idag. Tack
så mycket för en lärorik och nyttig föreläsning!

Zekiye Cansu, v. ordförande för AKF
www.assyriskakvinnoforbundet.se
Lördag 17 november 2018
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Lördag 15/12-2018

Föreningens traditionella ”Mor Zokhe” julknytis
Genomfördes som planerad.
Med de 20 tals goda rätter
som deltagarna tog med sig
dukades bordet. De 100
personer
som
var
närvarande skapade ett
mysigt stämning där man åt
tillsammans.
Därefter fick barnen som
deltar i körsång och
musikträning visa vad de
har lärt sig.
Strax efter uppvisningen
fick vi besök av tomten
(Mor Zokhe) som delade ut presenter till alla barn. Kvällen avslutades i Julanda.
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Internationella Händelser
som berör oss!
Assyrian Organization Opens Office in
Brussels
Brussels (AINA) -- The
Assyrian Confederation
of Europe (ACE) has
announced the opening
of its political office in
Brussels, Belgium. The
announcement
comes
just months after the
official registration of
ACE granted by Belgian
authorities and two years after the formal establishment of the organisation during
a ceremony in the European parliament.
"We are extremely happy to announce this positive step, the more so because it
coincides with the Assyrian New Year celebrations," said Attiya Gamri the
president of the Confederation. "Our organisation is now fully operational and we
have the necessary structures in place to take the Assyrian European community to
a new level in the political and organizational domains."
The office, which is situated within walking distance from the institutions of the
European Union in the centrer of Brussels, will engage in political lobbying, media
and community outreach. ACE is the first pan European Assyrian organization to
establish a permanent presence in Brussels. The Confederation is composed of the
national Assyrian federations in Sweden, Germany, Belgium and the Netherlands.
The Assyrian community in Europe is estimated at half a million, making it one of
the largest ethnic communities from the Middle East.
www.aina.org/mailinglist.html
2018-04-01 18:59 GMT
AINA News
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California Recognizes Assyrian Genocide
By Carmen Morad
Posted 2018-04-28, 00:30 GMT

Sabri Atman, second
from right, with
members of the
California State
Assembly.
(AINA) -- Sabri Atman, the founder and the director of the Assyrian Genocide and
Research Center, was invited to attend the 103rd Anniversary of the Armenian
Genocide Remembrance at the California State Assembly in Sacramento
California on April 23, 2018. Assembly Joint Resolution No. 37 was introduced by
Assembly Member Friedman and coauthored with Assembly Member Nazarian.
Related: The Assyrian Genocide
The Turkish genocide claimed the lives of 750,000 Assyrians (75%), 1 million
Greeks and 1.5 million Armenians.
AJR 37 designates "...the year 2018 as 'State of California Year of
Commemoration of the Anniversary of the Armenian Genocide of 1915--1923,'
would designate April 24, 2018, as 'State of California Day of Commemoration of
the 103rd Anniversary of the Armenian Genocide of 1915--1923,' and would call
upon the President of the United States and the United States Congress to formally
and consistently reaffirm the historical truth that the atrocities committed against
the Armenian people constituted genocide." AJR 37 also states "...1.5 million men,
line 16 women, and children of Armenian descent, and hundreds of line 17
thousands of Assyrians, Greeks, and other Christians, lost their line 18 lives at the
hands of the Ottoman Turkish Empire and the Republic line 19 of Turkey..."
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Related: Brief History of Assyrians
Related: Assyrians: Frequently Asked Questions
AJR37 reaffirms, these crimes against humanity also had the consequence of
permanently removing all traces of the Armenians and other targeted people
(Assyrians, Greeks, other Christian minorities) from their historic homelands of
more than four millennia, and enriching the perpetrators with the lands and
property of the victims of these crimes, including the usurpation of several
thousand churches.
Assembly member Heath Flora welcomed and recognized Mr. Sabri Atman and
other members of the Assyrian community in his district. Mr. Sam David,
president of the Assyrian American Civic Club of Turlock, invited Mr. Atman as a
special guest to attend this special commemoration of the 103rd Anniversary of the
1915 Genocide.
www.aina.org

Förintelsen av Iraks kristna minoritet
av Raymond Ibrahim
12 november, 2018
Översättning av originaltexten: The Annihilation of Iraq's
Christian Minority
"Jag är stolt över att vara irakier, jag älskar mitt land. Men mitt
land är inte stolt över att jag är en del av det. Det som drabbar mitt folk [kristna] är inget
annat än folkmord ... Vakna!" – Fader Douglas al-Bazi, irakisk katolsk präst, Erbil.

Enligt"World
Watch
List
2018"-rapporten
så
upplever
kristna i Irak – det åttonde värsta
landet i världen att vara kristen –
"extrem förföljelse" och inte bara av
"extremister". På bilden: En kyrka
som bränts och förstörts i den
kristendomsdominerade
staden
Qaraqosh, Irak.
(Foto av Chris McGrath/Getty
Images
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"Om vi kontaktar myndigheterna så tvingas vi identifiera oss [som kristna], och vi är inte
säkra på att en del av de som hotar oss inte är personer från de myndigheter som ska skydda
oss." – Irakisk kristen man, om varför kristna i Irak inte vänder sig till myndigheterna för
skydd.
Regeringsstöttade läroplaner framställer inhemska kristna som oönskade "utlänningar"
trots att Irak var kristet i flera årtionden innan det övervanns av muslimer under det sjunde
århundradet.
"En ny våg av förföljelse kommer att innebära slutet för kristendomen efter 2 000 år" i Irak,
menade en irakisk kristen ledare nyligen. I en intervju för några veckor sedan diskuterade
den kaldeiska ärkebiskopen Habib Nafali från Basra hur över ett årtionde av våldsam
förföljelse i stort sett har förintat Iraks kristna minoritet. Sedan den USA-ledda invasionen
år 2003 har den kristna befolkningen minskat från 1,5 miljoner till cirka 250 000 – en
minskning på 85 %. Under dessa 15 år har kristna blivit bortförda, förslavade, våldtagna
och slaktade, ibland genom korsfästning; en kyrka eller kloster har förstörts per 40 dagar i
genomsnitt, sade ärkebiskopen.
Även om det ofta antas att Islamiska Staten (ISIS) var källan till förföljelse så har
situationen för kristna knappt förbättrats sedan gruppens uttåg ur Irak. Som ärkebiskopen
sade, kristna lider fortfarande av "systematiskt våld" som utformats för att "förstöra deras
språk, splittra deras familjer och få dem att lämna Irak".
Enligt "World Watch List 2018"-rapporten så upplever kristna i Irak – det åttonde värsta
landet i världen att vara kristen – "extrem förföljelse" och inte bara av "extremister".
Även om "våldsamma religiösa grupper" (såsom Islamiska Staten) är "mycket starkt
ansvariga" så är två andra samhällsklasser som sällan kopplas till förföljelse av kristna i
Irak även de "mycket starkt" ansvariga, anger rapporten: 1) "Regeringstjänstemän på alla
nivåer från lokal till nationell", och 2) "Icke-kristna religiösa ledare på alla nivåer från lokal
till nationell". Dessutom är tre andra samhällsgrupper – 1) "Ledare av etniska grupper", 2)
"Vanliga medborgare (personer från allmänheten), inklusive ligor", och 3) "Politiska
partier på alla nivåer från lokal till nationell" – samtliga "starkt" ansvariga för förföljelsen
av kristna i Irak. Med andra ord så är i stort sett alla inblandade.
Rapporten utvecklar:
"Våldsamma religiösa grupper såsom IS och andra radikala militanta är kända för att rikta
in sig på kristna och andra religiösa minoriteter genom kidnappningar och mord. En annan
källa till förföljelse är islamiska ledare på alla nivåer, särskilt i form av hets mot folkgrupp
i moskéer. Regeringstjänstemän på alla nivåer rapporteras ha hotat kristna och
"uppmuntrat" dem att emigrera. Dessutom ska vanliga medborgare i norr ha kommenterat
offentligt och ifrågasatt varför kristna fortfarande är i Irak."
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Flera regionala kristna ledare bekräftar dessa fynd. Enligt den syrisk-ortodoxa biskopen,
George Saliba:
"Det som pågår i Irak är märkligt, men det är normalt för muslimer, för de har aldrig
behandlat kristna väl, och de har alltid varit kränkande mot kristna ... Vi brukade leva och
samexistera med muslimer, men sedan visade de tänderna ... [De har inte] rätt att storma
hus, stjäla och attackera kristnas heder. De flesta muslimer gör detta, osmanerna dödade oss
och efter det förstod de regerande nationsstaterna omständigheterna men gav alltid
muslimerna fördel. Islam har aldrig förändrats."
Fader Douglas al-Bazi – en irakisk katolsk präst från Erbil som fortfarande bär med sig
ärren från tortyren han utsattes för 9 år tidigare – gjorde samma observation:
Jag är stolt över att vara irakier, jag älskar mitt land. Men mitt land är inte stolt över att jag
är en del av det. Det som drabbar mitt folk [kristna] är inget annat än folkmord. Jag ber er:
kalla det inte för en konflikt. Det är folkmord ... När Islam lever bland en så kan kanske
situationen kan verka acceptabel. Men när man lever bland muslimer [som minoritet] så
blir allt omöjligt ... Vakna! Cancern knackar på dörren. De kommer förstöra en. Vi,
Mellanösterns kristna, är den enda gruppen som har sett ondskans ansikte: Islam."
Den irakiska regeringen är delaktig – när den inte deltar aktivt – i förföljelsen. Som en
kristen man förklarade efter att ha blivit tillfrågad varför kristna i Irak inte vänder sig till
myndigheterna för skydd:
"Om vi kontaktar myndigheterna så tvingas vi identifiera oss [som kristna], och vi är inte
säkra på att en del av de som hotar oss inte är personer från de myndigheter som ska skydda
oss."
När kristna väl tar risken och kontaktar en lokal myndighet så straffar polisen dem ibland
med kommentarer som "[du] borde inte vara i Irak, för det är muslimskt territorium."
Den irakiska regeringen har bara hjälpt till att främja sådana anti-kristna värderingar. I
slutet av 2015 godkände man till exempel en lag som tvingade kristna och alla andra
icke-muslimska barn att bli muslimer om deras fäder konverterar till islam eller om deras
kristna mödrar gifter sig med muslimer.
Regeringsstöttade läroplaner framställer inhemska kristna som oönskade "utlänningar"
trots att Irak var kristet i flera årtionden innan det övervanns av muslimer under det sjunde
århundradet. Som en kristen politiker i Iraks utbildningsdepartement förklarade:
"Det finns nästan inget om oss [kristna] i våra historieböcker, och det som står är
fullkomligt felaktigt. Det står inget om att vi var här innan islam. De enda kristna som
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nämns är från Väst. Många irakier tror att vi har flyttat hit. Från Väst. Att vi är gäster i detta
land."
"Om [de kristna] barnen säger att de tror på Jesus" i skolan, noterar en rapport, "så får de
utstå misshandel och hat från sina lärare."
Mest talande är att den irakiska regeringen anställer och skänker plattformar åt radikala
religiösa ledare vars lära är nästan identiskt jämfört med Islamiska Statens. Den store
Ayatollah Ahmad al-Baghdadi, till exempel, en av nationens högst uppsatta shialedare,
förklarade under en tv-sänd intervju hur man ställer sig till icke-muslimer som lever under
ett muslimskt välde:
"Om de är folk av boken [judar och kristna] så kräver vi jizya [en skatt för icke-muslimer]
av dem – och om de vägrar så går vi emot dem. Om han är kristen, vill säga. Han har tre val:
antingen konvertera till islam, eller, om han vägrar och vill fortsätta vara kristen, så får han
betala jizya. Men om de fortfarande vägrar, då går vi emot dem, vi för bort deras kvinnor
och förstör deras kyrkor – detta är islam! Detta är Allahs värld!"
Med tanke på att muslimer i Irak indoktrineras av en sådan anti-kristen retorik från tidig
ålder – först i klassrummen och sedan i moskéerna – så bör det förmodligen inte komma
som en överraskning att många muslimer vänder sig emot sina kristna grannar när tillfälle
ges.
I ett filmklipp, till exempel, så berättar en traumatiserad kristen familj från Irak om hur
deras små barn blev mördade – levande brända "bara för att de bar en korssymbol". Modern
förklarade hur det "ISIS" som attackerade och mördade hennes barn var deras egna
muslimska grannar, med vilka de åt, skrattade, och till vilka de till och med erbjöd
utbildnings- och sjukvårdstjänster – men som vände sig emot dem.
På frågan om vem som egentligen hotade och drev ut de kristna ur Mosul svarade en annan
kristen flykting:
"Vi lämnade Mosul för att ISIS kom till staden. [Det sunnimuslimska] folket i Mosul
omfamnade ISIS och drev ut kristna ur staden. När ISIS gick in i Mosul så hyllades de av
folket och de kristna drevs iväg ... Folket som omfamnade ISIS, folket som levde där med
oss ... Ja, mina grannar. Våra grannar och andra människor hotade oss. De sa: "Åk härifrån
innan ISIS tar er". Vad betyder det? Vart skulle vi ta vägen? Kristna har inget stöd i Irak.
Den som säger sig skydda kristna är en lögnare. En lögnare!"
Iraks kristna är på randen av utrotning, inte lika mycket på grund av ISIS som på grund av i
princip varje del av det Irakiska samhället.
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"Om detta inte är folkmord", sa den kaldeiska ärkebiskopen Habib Nafali mot slutet av en
färsk intervju, "var är det då?"
Raymond Ibrahim, författare av en ny bok, Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War
between Islam and the West, är Distinguished Senior Fellow vid Gatestone Institute och
Judith Rosen Friedman Fellow vid Middle East Forum.
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Assyrisk litteratur 2018
2018-11-25

Assyriska Bokklubben – Från Nineve till Södertälje –
en lyckad komprimering av assyriernas rika historia
Den 25 november deltog
omkring tio personer i det
som var den första träffen
för
den
assyriska
bokklubben.
Livliga
diskussioner ägde rum och
alltifrån kultur, tradition,
kyrka, historia, splittring
och folkmord var ämnen
som
yttrades
från
deltagarnas tungor. Boken
Från Nineve till Södertälje,
skriven av Svante Lundgren, var den bok som diskuterades och precis som det
ovan antyds diskuterades allt mellan himmel och jord och allt ifrån de två städerna
Nineve till Södertälje.
I Assyrien Kulturcenter i Botkyrka hade man samlats för att diskutera boken Från
Nineve till Södertälje skriven av Svante Lundgren. Det var den första assyriska
bokklubbsträffen och syftet med dessa träffar är genomgående att läsa och
diskutera assyrisk litteratur. Det kan vara en bok om assyrier, eller helt enkelt
skriven av en assyrier. Teman kan variera från gång till gång men huvudämnet är
alltid assyrier.
För denna träff var det alltså en bok som belyser assyriernas historia, ända från
grundandet av staten Assyrien fram tills idag, då assyrierna har starka samhällen i
diasporan, i synnerhet i Södertälje. Olika diskussionspunkter hade på förhand
skickats ut till deltagarna som genom hela sitt läsande tog dessa i beaktande för att
senare under träffen diskutera dem med övriga. I vissa frågor var åsikterna av olika
slag medan i andra kunde man samtycka i mångt och mycket.
Genom livliga diskussioner kunde nya kunskaper och insikter förmedlas för
samtliga. Vissa tolkningar av stycken var olika och många hade olika stycken eller
avsnitt som de fastnade för extra mycket. Genom att ta del av andra läsares
erfarenheter öppnas ögonen för sådant som man själv kanske missat eller inte
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tolkat på liknande sätt. Ett av de starkaste syften med denna gemenskap och
aktivitet.
Att sammanfatta assyriernas mer än 6000-åriga historia på blott 100 sidor innebär
en rejäl komprimering och kraftiga avgränsningar i samtliga områden som täcker
assyriernas rika historia. Deltagarna tyckte att författaren lyckats med sin
komprimering på ett bra sätt men att det för en utomstående, utan goda kunskaper
inom samtliga avsnitt som boken täcker, kan väcka en del frågetecken. Man ser det
dock som något ytterst svårt att lyckas med att få med all denna historia och
samtidigt räta ut alla frågetecken inom den komplexa assyriska historian, i
synnerhet de uppdelningar som finns inom kyrka och identitet med mera. Många
stycken som man dessutom ansågs kunna använda som argument i den omtvistade
namnfrågan skulle man önska att det fanns källhänvisningar till.
Boken uppskattades av samtliga och man tycker att det är ett viktigt verk som
självklart, trots att det finns andra sammanfattande böcker om assyriernas historia,
fyller ett tomrum. Något som gör denna bok än viktigare än många andra verk
kring samma tema är att den just skrivits av en ”utomstående”. Svante är dock att
beaktas av många assyrier mer assyrier än dem själva, det inkluderar mig
personligen enligt min åsikt. Det han gjort för assyrierna och folkmordsfrågan är
något som förhoppningsvis aldrig kommer att glömmas. Något som samtliga kände
stolthet över under de diskussioner som ägde rum.
Trots att en del frågetecken kan uppstå så var samtliga överens om att denna bok
bör rekommenderas och läsas av många, i synnerhet unga assyrier som inte känner
till hela sin historia, men även äldre assyrier som ”bara” lärt sig att kalla sig för
assyrier. För de som boken rekommenderas till kan förslag på vidareläsning ges i
bokens avslutande del där författaren hänvisar till nyttiga böcker kring varje ämne
som avhandlas i bokens olika kapitel.
Svante sammanfattar assyriernas historia på ett bra sätt och till nästa träff kommer
ett nytt ämne att stå i fokus, även om det är samma författare som ligger till grund
för den bok som ska diskuteras. Den 3 februari kommer assyriska bokklubbens
andra träff att hållas i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje kl. 12:00 och då
kommer boken ”Hundra år av tveksamhet” att ha lästs av de som önskar att delta.
Träffen är öppen för samtliga som önskar och man kan höra av sig till mig, Nemrod
Barkarmo, eller Ninos Badur ifall man önskar att delta eller har några frågor.
Vanliga frågor om bokens innehåll kommer att avhandlas men även andra mer
personliga frågor såsom; vad för erfarenheter/historier som deltagarna har om
Seyfo samt varför/varför inte assyrier fortsatt bör arbeta för ett erkännande av
Seyfo – kommer att finnas på dagens agenda.
NEMROD BARKARMO
www.hujada.com, 2018-12-22

93
2018-09-08

Debt of Honour
On Saturday 8 September 2018, His Grace Mar Benyamin Elya, Bishop of Victoria
and New Zealand attended the launch of Ms Sarah Lindenmayer's new book, Debt
of Honour at Melbourne's Shrine of Remembrance.
This important new book tells the remarkable and almost unknown history of how
one of Australia’s great military heroes, Lieutenant General
Sir Stanley George Savige became instrumental in saving
tens of thousands of Assyrians in 1918 while a Captain in the
Australian Imperial Force.

Debt of Honour :
How an Anzac Saved the Assyrian People From
Genocide
By Sarah Lindenmayer

War is the father and king of all: some he has made gods and
some men; some slaves and others free – Heraclitus of Ephesus. One hundred years
have passed since Captain Stanley Savige, an Anzac, signed up for a hell-raising,
secret military mission in January 1918; one he was not expected to survive.
Sailing up the palm fringed Tigris River with Dunsterforce to the exotic lands of
Scheherazade and whirling dervishes, he never imagined that within a few months
he and his men would stare death in the face during one of the most extraordinary
episodes of Australian military history. Against immense odds in the mountain
wilderness of northern Persia, Captain Savige rescued sixty to eighty thousand
Assyrian refugees from genocide at the hands of the Ottoman Turks. But why was
he there and who are the Assyrians? Untold until now, this remarkable odyssey
speaks to the mystery of human suffering, courage and sacrifice.
2018-10-02

The Dark Prophesy
This is (English/Deutsch/Francais) Maryam
Shaja, a 16 year old young Lady from Alqosh,
Ninive Plains, Iraq. Today was a great day for
her, as she presented her book "The Dark
Prophecy" to the public.
This event was something absolutely unique, as
usually women don´t use to write and publish
books in Iraq. And the less 16 years old teenagers do. But Maryam did - and she
even wrote her book in Arabic and English.
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Babylonians and Assyrians: Life and Customs
by Archibald Henry Sayce (English) P
Publisher Description
Archibald Henry Sayce (1845-1933) became
interested in Middle Eastern languages and
scripts while still a teenager. Old Persian and
Akkadian cuneiform had recently been
deciphered, and popular enthusiasm for these
discoveries was running high when Sayce
began his academic career at Oxford in 1869.
This work in 'The Semitic Series', intended to
present 'a knowledge of the more important
facts' in the history of the Near Eastern
civilisations, was published in 1900. Sayce's
account begins with the geographical and
historical background, and then surveys life in
the cities, from the family and its home to the
government, the law and the army, economic
issues such as slavery, prices and banking, the
extent and relevance of literacy, and the importance of religion. Scholarly, but
written for a popular audience, this work remains of relevance to anyone interested
in studying the everyday lives of ordinary people in this ancient society.
The sad thing was: no media were present at the book presentation. Neither Rudaw,
nor Kurdistan24 (if Maryam was a kurdish girl, surely both had reported, as they
did with other young artists), nor one of the Assyrian media.
So it is on us - on me and you - to spread the news about that corageous young Lady
and her book. At least there´s been so much interest, that all the printed books went
away at the end of the presentation and i had to more or less insist to get one copy to
be able to read it and talk about.
During the next days, when i will have read the book, i will meet Maryam to talk
with her about her book and her intentions...
2018-11-08

95
We would like to announce the release of our newly published
book: 'Bloodied, but Unbowed: A Memoir of the Ashur & Arshaluys Yousuf
Family’, by Alice Nazarian.
SHORT DESCRIPTION OF THE BOOK
In this memoir, author Alice Nazarian tells the story of her parents and family in
the shadow of the Armenian/Assyrian Genocide. Her father, Ashur Yousuf, a
prominent Assyrian intellectual and professor at Euphrates College in Kharpert,
Turkey, became a victim of the Genocide in 1915. Her mother, Arshaluys Yousuf,
heroically struggled on after her husband’s death, raising their six children while
helping educate countless young children in orphanages and schools in the Middle
East.
The memoir comprises a narrative of the turbulent
life of Arshaluys and a section devoted to writings
by and about Ashur Yousuf. This English
translation, while faithful to the original Armenian,
contains some new material and an updated
genealogy of the descendants of Ashur and
Arshaluys Yousuf.
Nineveh Press
Foto: Bokens omslag Ashur Yousufs änka
Arshaluys i Aleppo med sina fem vuxna barn.
Stående fr v: Meryem, Alice (författare av boken),
Sella. Sittande; Sargon, Arshaluys, George. Äldste
sonen Rasin bodde då i Armenien och fick namnet
Tigran Hovsepian.

Familjen Ashur Yousufs heroiska kamp i Seyfos
kölvatten
AUGIN KURT HANINKE
www.hujada.nu 2019-01-22

De fasor som folkmordet Seyfo förde med sig beskrivs i en ny bok, som
handlar om den assyriske nationalhjälten Ashur Yousuf och hans änka
Arshaluys liv. Det är en gripande berättelse om en familjs tragiska öde och ett
vittnesmål om den starka livsvilja och uppoffring som Arshaluys Yousuf visar
prov på under sitt 80-åriga liv. Samtidigt skildrar den försöken av att utrota
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områdets två ursprungsbefolkningar, assyrier och armenier, skriver
journalisten Augin Kurt Haninke.
Första delen handlar om Arshaluys vedermödor och kamp för överlevnad efter att
hennes make Ashur Yousuf mördas under Seyfo. Han grips den 19 april 1915
tillsammans med en grupp andra intellektuella. Han torteras och skickas därefter
till Diyarbakir där han, enligt vissa uppgifter, hängs i fängelset den 22 juni 1915.
Men enligt signaturen ”French” i en minnesskrift som föreningen Assyrian Five i
USA gav ut till Ashur Yousufs minne 1919, drevs fångarna ut på en dödsmarsch
mot Urfa/Urhoy. Där skulle ett gäng inhyrda kurder ha massakrerat fångarna till
döds. Ashur Yousuf blev 57 år och hans kvarlevor återfanns aldrig. De ligger
sannolikt i en okänd massgrav. Hustrun Arshaluys skrev ett tackbrev till Assyrian
Five och bad signaturen ”French” att berätta var han såg hennes kära make dödas
för att hon ville bli begravd bredvid honom.
Tidigare hade Ashur Yousuf kallats till förhör hos polisen och släppts. När han
hämtades den där ödesdigra dagen i april undrade Arshaluys varför han villigt
följde med. Han hade i och för sig ingen chans att fly just då, men hon syftade väl
på tiden innan dess. Ashur Yousuf lugnade ner sin hustru med orden; ”Var inte
orolig. Jag ska berätta för dem vad de vill höra. Sedan kommer de att skicka mig
hem igen”. Men han återkom aldrig och lämnade sex barn faderlösa; Rasin (senare
kallad Tigran Hovsepian i Armenien), Sella som förlorade sin man i folkmordet,
George som dog av sina brännskador vid en olycka i Aleppo i sin mammas famn,
Sargon som var hjärtsjuk och dog i Jerevan 45 år gammal – också i sin mammas
famn, Meryem som föddes tre månader efter pappas död och Alice som är
författaren av den här boken – Bloodied, but Unbowed (Nineveh Press 2018).
Alice Nazarian var Ashur Yousufs näst yngsta barn och skrev boken 1965. Hon
växte upp i Aleppo och dog 1976 i USA. Hennes barn och barnbarn har nu låtit
översätta berättelsen från armeniska för att möjliggöra för en bredare publik, inte
minst ättlingarna i västvärlden som inte kan läsa armeniska, att ta del av
berättelsen, skriver barnbarnet Arda Darakjian Clark som har redigerat materialet.
Familjen Yousuf upplevde sannerligen olycka efter olycka medan de var tvungna
att flytta runt mellan Kharput, Diyarbakir, Beirut, Aleppo, Homs och slutligen
hamnade en del i Armenien och en del i USA. Men deras enastående mamma
Arshaluys stod orubblig i sin tro och övertygelse om att bästa sättet att hämta nya
krafter och gå vidare låg i att hjälpa andra drabbade, framför allt armeniska
föräldralösa barn och ungdomar. Hon undervisade vid olika skolor i Beirut, Aleppo
och Homs, där de föräldralösa eleverna ofta såg henne som sin egen mor.
För att läsa hela artikeln besök www.hujada.nu
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Slå dem inte på käften – slå dem
med häpnad
“Slå dem inte på käften, slå dem med häpnad!”
Så lyder den unge Roberts livsmotto. I
Potatisskallen, skriven av Robert Hannah, får vi
läsa en självbiografisk roman om alltifrån
hederskultur, normer, ungdomar, värderingar och
rätten att själva bestämma över sitt liv samt mycket
mer.
Med oss har vi debutantförfattaren Robert
Hannah för att svara på Hujådås frågor om hans första bok ”Potatisskallen”,
en självbiografisk roman.
 Potatisskallen är din debutbok. För den som inte läst boken kan du berätta kort

om innehållet och varför man ska läsa den?
Om man vill läsa en bok med en svenskassyrisk huvudkaraktär så är detta boken
för dig! Potatisskallar är ungdomar som är födda i Sverige, uppvuxna på potatis
som alla andra men som ses som invandrare – svartskallar. Potatisskallen är en
ordlek som syftar på ordet svartskalle.
”Potatisskallen” handlar om en ung grabb som, till skillnad från de flesta han växer
upp med, använder sin hjärna istället för sin näve för att slå sig fram från Göteborgs
förorter hela vägen till Sveriges riksdag. Boken tjänar som inspiration för många
från förorten som tror det är omöjligt att använda sin hjärna för att slå sig fram.
 Hur kommer det sig egentligen att riksdagspolitiker Robert Hannah skrev en

bok? Hur föddes idén bakom verket och hur har det fungerat att varva arbete med
författande?
Idén till boken föddes när en journalist tyckte att jag var för opersonlig i mina
debattartiklar – hon tyckte jag skulle skriva en bok. Hennes önskan har nu blivit
sanning.
Jag tror helt enkelt att ordets makt är starkare än en vanlig politiker. Jag tänker
använda alla metoder jag kan för att påverka Sverige till det bättre. Det saknas
berättelser från ”orten” och jag ville bidra till en ökad förståelse för orten. Om folk
förstår de politiska problem som jag vill lösa bättre så kan jag lättare få med dem på
tåget.
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Det har varit ganska lätt att hinna med både jobbet som politiker och skrivandet av
boken – jag skrev färre debattartiklar och fokuserade på boken på kvällar och
helger under sommaren och hösten 2017. Det gäller att prioritera.
 Ett citat ur boken är ”Slå dem inte på käften, slå dem med häpnad”. Kan du

berätta kort om var citatet är hämtat ifrån och historien bakom det.
Citatet kommer ursprungligen från Fryshuset vad jag vet. Jag hörde det då och då
som ung och tyckte det passade in på mig. Jag är inte så stark eller snabb – så jag
kunde aldrig bli sportstjärna –men jag lyckades alltid använda min hjärna för att slå
mig fram. Så det är faktiskt lite av mitt livsmotto. Jag gillar att överraska – t.ex.
genom att skriva denna bok.


Vad är det för budskap som du vill förmedla med denna bok?

Det är många som debatterar om hur det är att växa upp i en förort. Men det är
sällan personer som själva kommer därifrån om det inte handlar om kriminella eller
sportstjärnor. Jag ville berätta om de ungdomar som växer upp i svenska förorter
och om hur de handskas med dubbla kulturer, rasism, utanförskap och
hederskultur. Boken är skriven på deras språk – förortssvenska.
 Var potatisskallen en engångsföreteelse eller har du tankar på att skriva fler

böcker?
Mitt drömprojekt är att skriva en bokserie i romanform som berättar om det
assyriska folkets moderna historia. Våra ungdomar och kommande generationer
kommer vara nyfikna på varför vi hamnade i Sverige och hur ”vägen” hit såg ut.
Men det kommer vara lättare att få den presenterad i romanform. Serien kommer
likna Per Anders Fogelströms ”Stad”-serie till upplägget.
Bokserien kommer kräva mycket arbete och efterforskningar så jag kommer nog
behöva sluta med politiken innan jag tar mig an detta projekt. Men någon gång ska
jag lyckas ro även detta projekt i hamn.
 Hur har bemötandet och responsen varit hittills för boken

Regeringsbildningen har tagit mycket fokus från boken – så den har inte
uppmärksammats på samma sätt som jag hade hoppats. Men – de som har läst
boken tycker den är både humoristisk och allvarlig. Läsaren får en god bild av hur
det är att växa upp i en förort och i en assyrisk familj.
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 Slutligen har du något övrigt som du vill tillägga

Alla kan skriva en bok – eller nå sina drömmar. Allt handlar om motivation och
vilja!
WWW.HUJADA.COM, REDAKTIONEN
2018-11-15
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Mezopotamya medeniyeti (turkiska)
Titel: Mesopotamiens Civilisation
Sammanställt av: Yasar Kucukaslan
(bosat i Svarige sedan några år)
Språk:Turkiska
Bokrecension av: Feyyaz Kerimo
Imponerande utgåva om civilisationen i
Mesopotamien av Yasar Kucukaslan med
fokus på Assyriska/Syrianska/Kaldeiska
nationella frågan.
I boken ”Mesopotamiska civilisationen:
Assyriska/Syrianska/Kaldeiska nationella fråga och lösning” skriver
Kucukaslan historia sakligt och kronologiskt. Vi får följa denna civilisation från
gamla världens förhistoriska tid till dagens post-industrialistiska samhällen. Denna
resa i historien förkastar all inblandning, förfalskning som bygger på osanningar
som sprider sig över Mesopotamiens kultur och historia i många språk.
Resan handlar inte enbart om kulturen och historien av Mesopotamien utan den tar
också upp konflikter mellan olika folkgrupper, upproren mot orättvisor och den
ständiga kampen för frihet och fred i mellan östern.
En stor öppning finner man när Kucukaslan fördjupar sig i den egna gruppens
nationella fråga och lyfter upp vilka olika lösningar finns för att välja som
folkgrupp.
Boken är en maffig sammanställning i Mesopotamiens historia med otroligt vackra
fotografier och faktarutor om olika tidsperioder som ger läsaren ett gediget
arkivmaterial som man kan att grotta ner sig i.
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Hawro shariro
En unik och spännande bilderbok för vuxna
barn har lämnat tryckeriet och nått våra
lokaler för försäljning.
Boken berättar om vänskap med djur hur
hjälpsam man ska vara. Berättelsen är en
folksaga från Mesopotamiens. Boken är
skriven på Suryoyo (väst assyriska) med det
talade dialekten.
Boken
kan
beställas
via
mail:
www.arjovi.com...
Eller via mejl: aydinbesim@hotmail.com

2018-12-19

Assyrisk folkhjältes historia tillgängliggörs på flera
språk
De
som
läser
berättelserna
om
Shamun Hanne Haydos
och övriga assyriers liv
i Bsorino och Sare
kommer att bevittna ett
tydligt exempel på vad
kärlek och betydelsen
av ens hemland innebär.
Så
lyder
sammanfattningen på
bokens baksida i stora
drag. En bok som
förutom omslutandet av
dess tjocka pärmar
innefattar totalt över 600 sidor av historia som ännu inte dokumenterats och
berättats i den mån som det bör. Nu kan du läsa historien om den assyriska
folkhjälten Shamun Hanne Haydo på inte bara ett, utan flera språk.
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Shamun Hanne Haydo, också känd under Malke Hammo Hido, var en assyrisk
folkhjälte och ledare under tidigt 1900-tal. Han är mest känd för att ha försvarat det
assyriska folket under det assyriska folkmordet 1915, i Osmanska riket.
Semun föddes 1874 i Sare, en by i Tur Abdin, Turkiska Assyrien. Både Shamuns
far (Hanne) och farfar (Haydo) blev mördade av kurdiska muslimer. Shamuns bror,
Malke, mördades år 1917 av kurder och turkar i Mor Dodo kyrkan. Shamun å andra
sidan lyckades undkomma det tragiska ödet som många släktingar och andra
assyrier kom att möta under Sayfo och han var en starkt bidragande faktor till att
många andra assyrier kom undan med livet i behåll.
Shamun satt totalt 13 år i fängelse under hans livstid, men hans brinnande låga för
nationen avtog ändå inte. Han fortsatte att kämpa för assyriernas rättigheter och
mot förtrycket av deras muslimska grannar under hela sitt liv tills att han dog en
naturlig död vid 90-års ålder.
Nu har författaren Kemal Yalcin dokumenterat denna viktiga berättelse och
livshistoria och den har dessutom tillgängliggjorts på flertalet språk; engelska,
tyska, holländska, turkiska och assyriska (Surayt). Översättningen till assyriska är
gjord av Jan Beth-Sawoce. Boken är mer än 600 sidor lång och innehåller alltifrån
dokument, skildringar, intervjuer, bilder och andra personliga berättelser. Boken
går att köpa direkt av författaren och information om hur man går tillväga finns
bland annat på hans personliga facebooksida.
Författaren Kemal Yalcin har tidigare gjort sig känd hos assyrierna genom att
bland annat ha skrivit en trevolymsserie om assyriska folkmordet Sayfo,
volymerna kan köpas på tigrispress. Det man som assyrier måste fråga sig är varför
vår historia allt så ofta skrivs av ”utomstående” istället för av oss själva. Samtidigt
måste man hylla och beundra sådana som Kemal som trots att han är turk väljer att
viga stora delar av sitt liv för att berätta om assyriernas tragiska historia och
livsöden. Nu bidrar han än en gång och denna gången väljer han att berätta om en
känd assyrisk folkhjälte vars historia tidigare endast berättats från mun till mun.
Genom Kemals insats finns Shamun Hanne Haydos liv för alltid dokumenterat och
fler assyrier kan inspireras av hans stordåd och kamp för hemlandet och assyriernas
rättigheter.
WWW.HUJADA.COM - REDAKTIONEN
Publicerad: 2018-12-19
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The history of the Assyrian American Association of
Chicago revealed in new book
December 24, 2018December 24, 2018
By Joe Snell | Photos contributed
Chicago – Assyrian author Vasili Shoumanov has released a new book titled
“Assyrian American Association of Chicago: 100 years.”
The 128-page book provides a historical look into the Assyrian American
Association of Chicago, a non-profit educational, cultural and charitable
organization founded in 1917 with the mission to preserve history and invest in
future Assyrians.
“These pages are filled with old and new photographs that
bring the organization’s history to life and provide a
firsthand look into the past and present,” Shoumanov said.
A new book release was held at the association on Dec. 16,
where guests could meet with Shoumanov and discuss the
book.
Shoumanov has published a number of books on Assyrian
history and language including “Images of America:
Assyrians of Chicago” (2001) and a Russian-Assyrian Dictionary.
The book’s publisher, Acadia Publishing, has
worked on more than 14,000 books across the
country with the goal of celebrating and
preserving the heritage of America’s people and
places. Some Assyrian books they have
published include “Assyrians of Chicago,”
“Assyrians of Eastern Massachusetts” and
“Assyrians of New Britain.”
As a member of the Assyrian American
Association, Shoumanov received his master’s degree in History of Eastern
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Civilizations from St. Petersburg State University. He also holds masters in
coaching wrestling. For six years, he served as editor-in-chief of Homeland
magazine in St. Petersburg. Among other projects, he is currently the cultural
director of the Assyrian American Association of Chicago.
More books on Assyrian history are coming soon. In February of 2019, the book
“Assyrians of Yonkers” by Dr. Ruth Kambar will be released.
Books can be purchased directly through Arcadia Publishing or contact the
Assyrian American Association of Chicago directly by phone and get 20% off:
(312) 802-2208.

Union eller splittring? –
Assyriernas eviga vägval
Union eller splittring? Det är en fråga som
behandlat många gånger genom assyriernas
historia, något som Nemrod Barkarmo menar
genom sin recension där han refererar till
händelser och dokument ur boken Huyodo
skriven av Jan Beth-Sawoce.
NEMROD BARKARMO
2019-01-03
I den senaste av Jan Beṯ-Şawoces böcker finns likt hans tidigare volymer otaliga och
ovärderliga dokument, skrifter och historiska källor samlade och inbundna i blad
som säger oss så mycket mer än bara om vår historia. Mellan dess två pärmar finns
omkring 300 sidor som berättar om assyriernas tragiska livsöde under de senaste
hundra åren. Sidorna berättar om mord, förföljelse, förtryck. De berättar om kamp,
överlevnad och rättigheter.
Om strävandet efter en nation, ett land, räddandet av ett språk i fara och kampen för
folkets bästa. Men främst av allt så talar sidorna om union och splittring, assyriernas
eviga trampande i samma ingjutna hjulspår. Kommer assyrierna någonsin att lära av
sin historia eller står vi för alltid kvar vid samma vägval?
Boken
oḏo (Union) har fått sitt namn från tidskriften som gavs ut i USA av dess
assyriska nationella rörelse (ANA) under åren 1920-21. Denna volym innehåller många
artiklar från tidskriften men den inkluderar även material som sträcker sig långt bakåt i
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historien med artiklar om assyriernas klassiska medeltida kultur och dess teologiska
tänkare.
Exempelvis kan vi läsa om Lucianos (120–180 e.Kr.) och hans definition om patriotism. En
definition som än idag gör sig gällande och som jag inte tror skulle kunna beskrivas med
mer hänförande och bländande ord. Följande kan vi läsa av Lucianos om människor i exil
och deras patriotism:
”Det finns ingen människa som helt glömt bort sitt land eller blivit likgiltigt för det när hon
slår sig ned i ett annat land. Alla som far illa utomlands tänker på hur landet är det bästa
av allt det goda medan alla de som upplevt framgång är medvetna om att något fattas, trots
deras relativa rikedom. De lever inte hemma utan är i exil, och exilen är klandervärd.” (…)
”Varje gammal man inriktar sina ansträngningar och böner på att få avsluta livet i det
egna landet. Hans kropp ska vila där han började leva, i jorden som formade honom och
dela fädernas grav. Det är en fasa att dömas till exil även vid döden och vila i främmande
jord.”
Lucianos beskriver det många av dagens assyrier i diasporan känner. Trots framgångar
ekonomiskt, kulturellt, socialt och akademiskt så finns en känsla långt därinne som man
inte förmår att göra oss av med. Många gånger har jag själv velat tillintetgöra den. Jag vill
känna mig nöjd och tillfreds med det jag har. Jag vill vara bekymmerslös och åtnjuta de
”rikedomar” jag har inom dess olika kategorier. Men exilens klor griper förfärande tag om
mitt hjärta med all dess kraft. Jag är inte hemma, och mina tankars inre böner och
ansträngningar skriker om att min kropp ska få vila i den jord som en gång formade den.
Vidare finns annorlunda inslag i boken så som syriologen
Nina Pigulewskas monografi om den syriska (assyriska)
kulturen under tidig medeltid, information om den
abbasidiska staten och kristnas påverkan under dess styre,
källor om kurder och dess relationer (på gott och ont) med
dess kristna grannar, vi får veta om assyrier som fängslats av
såväl turkar som fransmän under åren efter Seyfo samt
mycket mer.
Tillbaka till huvudämnet för boken, det som nämndes ovan i
inledningen, union och splittring. För det bör snarare vara tal
om och istället för eller mellan dessa två motpoler. I varje
avsnitt i vår historia där försök har gjorts till det förra (union),
har det senares (splittring) krafter väckts och dragit det
längsta halmstrået, det till assyriernas förtret. Ofta har
splittringen förorsakats av yttre krafter och intressen men inte alltför sällan även inom den
egna gruppen och dess olika fraktioner, kyrkliga så som ”nationella”.
Under kapitlet om den abbasidiska staten kan vi läsa om nestorianerna och jakobiternas
förakt och mot varandra. Ett exempel ges om vad läkaren Baxt-I o gjorde mot den kände
översättaren, forskaren och läkaren Hunayn Bar-Isẖaq (809-873 e.Kr.)[1] Baxt-I o hade
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gett en förfalskad ikon av jungfru Maria med Jesus i sitt sköte till kalifen Mutawakkil.
Kalifen blev mycket belåten och bad Baxt-I o att kyssa ikonen.
Läkaren berättade om en kristen man i denne kalifs tjänst som spottade på den och
föraktade den. Kalifen förargades över detta och bad honom att hämta denne man och om
det låg till så som han beskrev skulle han torteras och piskas. Baxt-I o gick till Hunayn och
sade till honom att kalifen föraktade symbolen, spottade på den och bad honom att göra
likadant. Han uppmanade Hunayn att göra likadant som honom. Så snart Hunayn befann
sig hos kalifen och ikonen spottade han på den och arresterades på beordran av kalifen.
Än värre får vi läsa om avskyvärda förolämpningar, misshandel och vandalisering av
egendom mot omvända katoliker och protestanter, utförda av egna landsmän tillhörandes
en annan kyrka, nämligen den jakobitiska. Exempelvis belägrades katolska familjers hus i
byn Azekh. Jakobiterna hotade att bränna dem levande med deras hustrur och barn om de
inte genast återvände till den ”rätta” tron.
Boksomslag – Huyodo
Självklart har trakasserier förekommit mot katoliker och andra som lämnat den
syrisk-ortodoxa kyrkan, samtidigt måste man ta vissa källor med en nypa salt och även ha
förståelse för att det säkerligen har förekommit likande dåd från båda sidor, även om
majoriteten av fallen kanske var av jakobiter då de var flest på dessa platser.
Källorna i denna bok är mestadels skrivna av katolska missionärer som inte alls är nådiga i
sina redogörelser om de “vilseledda”, “fåfänga” och “oorganiserade” jakobiterna som de
kallar dem.[2] De syrisk-ortodoxa assyrierna kallas även för schismatiker, d v s avfällingar
eller sekterister, och när missionärerna nämner omvändandet av jakobiter till katolicism
gör de det med en fröjd och tillfredsställelse som kan tyckas närma sig en sorts rasism och
förakt mot de tidigare nämnda. Det hindrar dock inte det faktum att jakobiter var grymma i
sina handlingar mot sina landsmän som övergått till den katolska kyrkan.
Ytterligare ett exempel på denna grymhet är då Mor Malkes ärkebiskop Seweriyos-Şamuel
Laẖdo antog den katolska tron. Hans religionsbröder angav honom till det jakobitiska
patriarkämbetets generalvikarie i Mardin som i sin tur lockade Laẖdo till sitt kloster. Han
stängde sedan in honom i Za´faran-klostret. Där tillsades jakobitiska munkar och tjänare att
övervaka och misshandla honom för att tvinga honom bort från sin nyantagna tro.
Det fortsätter likt detta i flertalet dokument, vissa gånger är förtrycket enbart från och inom
den assyriska folkgruppen, andra gånger har turkar eller andra folkgrupper ett finger i
spelet för att söndra, härska och splittra den assyriska nationen. Vad som är än mer
skrämmande är att dessa skildringar väl skulle kunna handla om assyrier i dagens samhälle.
Även om vi kommit en lång bit på vägen så finns det stora delar av folkgruppen som
betraktar sig själva utifrån sin kyrkotillhörighet.
Genom att köpa och läsa denna bok får du som läsare ta del av några av de inre konflikter
som splittrat vårt folk och som gett oss de sår som kvarstår än idag. Du kan ta del av
assyriernas eviga vägval, som så länge handlat om union eller splittring.
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Därtill får du läsa om gamla assyriska författare och om assyrisk medeltida kultur och
mycket mer. Boken är precis som många andra böcker som Jan Beth-Sawoce givit ut en
samling av viktiga dokument och berättelser.
Boken kan köpas på följande länk

[1] Känd som Johannitius i latin. Han översatte grekiska vetenskapliga och medicinska
verk till arabiska och klassisk syriska.
[2] I ett brev skrivet 2 december 1881 av proprefekten för den dominikanska missionen i
Mosul R.P. Rhétoré nämns jakobiterna som Eski assuri, d v s gammalassyrier.
NEMROD BARKARMO
www.hujada.nu, 2019-01-03
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