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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 
  

Händelserikt år! 
 

År 2019 har varit ett händelserikt år och jag känner att Assyrien Kulturcenter 

fortsätter leverera många positiva stunder och minnen. Jag vill lyfta fram ett par 

verksamheter som jag personligen tycker har varit särskilt viktiga och som visat 

prov på det goda samarbetet mellan föreningens medlemmar och hur vi 

tillsammans följt upp en del av föreningens mål, som bland annat är att föra vidare 

det assyriska arvet och bidra till ett "bättre Botkyrka kommun". 
 

Den första verksamheten 

jag vill berätta om är 

Dawmo som utan tvekan 

är en av Assyrien 

Kulturcenters främsta 

stolthet och enligt mig 

den mest framgångsrika 

och långvariga 

verksamhet vi haft 

hittills. Dagverksamheten för de äldre vuxna har och fortsätter locka deltagare 

varje dag som är ett viktigt forum för våra äldre vuxna där de får möjligheten att 

träffas, umgås, lyssna på intressanta föreläsningar och åka på spännande 

studiebesök med mera. Det är många som hjälper till och bidrar, ett stort tack till Er 

alla. Ett speciellt tack till AKC-medlemmen och eldsjälen Jeanette Kahlaji för sitt 

fantastiska engagemang och outtröttliga arbete, år efter år. Tack! 

 

Den andra verksamheten 

jag stoltserar är det 

traditionsenliga familje- 

lägret. Detta läger har 

utvecklats till det positiva 

och deltagarantalet växer år 

för år. År 2019 

samarrangerades lägret tillsammans med Assyriska Föreningen i Stockholm, ett 

samarbete som jag är otroligt stolt över. Temat var "fokus på barnen" och  några 

vanliga aktiviteter var kanotpaddling, fotbollsmatcher, roliga lekar, bad, grill, sång, 

dans, morgongympa, ja allt man kan tänka sig och lite till. Ett härligt läger som 

avslutades med ett stort ”JAAAA” på frågan ”Ska vi samarrangera och göra detta 
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ett andra år igen?”. Nu ser vi med glädje fram emot 2020 års läger! 

 

Den tredje verksamheten jag vill 

lyfta fram är barngympan som vi 

har varje onsdag. Aktiviteten har 

på kort tid blivit en barnfavorit, ett 

tillfälle för lekfull rörlighet. 

Deltagarnas åldrar sträcker sig 

från 0 till 12 år. Vi hoppas att 

aktiviteten fortsätter locka fler 

barn och att även denna aktivitet 

blir en långvarig framgångssaga 

för Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. Stort tack riktas till Sargon Hawsho, Enkido 

Poli och alla andra engagerade föräldrar för att ni gör detta möjligt! 

 

Parallellt med de ovan nämnda framgångsrika aktiviteter fortsätter kampen för 

överlevnad. Utmaningar så som ekonomi blir alltmer tuffare för vart år som går 

med bidrag som minskar och svårigheter med att motivera och locka ungdomarna 

till föreningslivet. Men med medlemmarnas fortsatta engagemang, rätta inställning 

och prioritering kan inget stoppa oss. 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 

samarbetet och ett särskilt tack till föreningens kanslist och stöttepelare George 

Baryawno samt föreningens allt i allo, Ashur Kerimo. 
 

 

Avslutningsvis, ett innerligt TACK till alla AKCs medlemmar för det gångna året. 

Nu blickar vi framåt mot ett nytt härligt 2020 fyllt med positiva minnen! 

 

Hubo 

Nabochadnosar Poli, ordförande 
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Årsmötet 
Är föreningens högsta beslutande organ 

där man väljer en ny styrelse och där 

beslut fattas om viktiga frågor. Hålls en 

gång om året under mars månad. 

Styrelsen 
Planerar verksamhen utifrån årsmötets 

riktlinjer, direktiv och beslut. Håller 

styrelsemöten en gång i månad eller fler 

vid behov. Hjälper till med barn och 

ungdomsaktiviteter. 

Kansliet 
Är underställd styrelsen och andra 

sektioner. Verkställer de tagna beslut, 

sköter samtliga förekommande 

uppgifter i kansliet. Posthantering, 

bokföring, förvaltning av handkassan, 

kontakter med myndigheter och 

medlemsfrågor m.m.  

Barn och 

Ungdomsverksamhet 
Det är Huvudstyrelsen, Kvinno- 

kommitté  och flera frivilliga ung- 

domar som ansvarar för planering 

och genomförande av verksamheten 

ungdomar.  

 barnaktiviteter 

Kvinnokommitté 
Har eget årsmöte där man väljer 

egen styrelse som ansvarar för 

planering av verksamhet och frågor 

som berör kvinnor. Hjälper till med 

barnaktiviteter 

 

AKC struktur 2019  
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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 24 mars 2019 

 
Mötesfunktionärer 
Ordförande:    Afram Yakoub 

Protokoll sekreterare:  George Baryawno 

2 justerare, tillika rösträknare:   Dita Kleman, Yildiz Kerimo 

 

Genomgång av föregående års verksamhetsberättelse 
Styrelseordförande Nabo informerade att nuvarande styrelsens mandatperiod är 

två år och löper ut mars 2020. Aktiviteter som han tog upp är bl.a. den lyckade 

Familjelägret som genomfördes var av hälften av deltagarna från Assyriska 

Föreningen i Stockholm. Just av den anledning kommer årets läger att anordnas i 

samarbete med Stockholmsföreningen. Andra aktiviteter som Nabo tog upp var 

Kör och sångträning för barn som pågår och det är stort intresse. 

Dagcenterverksamheten Dawmo fortsätter oavbrutet, nystartade projektet Samtal 

om mitt liv fortsäter med stort intresse. Familjekväller som inte hållits sedan flera 

månader då andra aktiviteter är prioriterade, bör diskuteras för återupptagandet 

under hösten. I övrigt hänvisade Nabo deltagarna att se på 110 sidige 

verksamhetsrapporten för 2018 som innehåller beskrivning av föreningens 

omfattande verksamhet.   
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När det gäller Kvinnosektionens aktiveter - deras engagemang för att 

uppmärksamma våra assyriska högtider och historiska firanden som är viktig för 

att föra vår kultur vidare. Kvinnosektionen har också medverkat nästan i alla 

föreningens aktiviteter, hjälpt till med planering och genomföranden. 

Uppmärksammandet av Internationella Kvinnodagen är en av de aktiviteter som 

arrangeras årligen av Kvinnosektionen. 

Det är flera aktiviteter som sektionen har varit med (se även verksamhetsrapporten 

för 2018.  

 

Ekonomiberättelse  
George Baryawno som sköter bl.a. ekonomiska förvaltningen fick berätta om 

föreningens ekonomi som varit under 2018 oc h hur det kommer att se ut under 

2019. 

Efter förhandlingarna med hyresvärden reducerades hyran från 22 000 kr/månad 

till 15 000 kr. Med den nya hyran får föreningen ekonomiska lättnader och efter 

beräkningarna kommer föreningen att klara sig ekonomisk väl under förutsättning 

att kommunen beviljar lika bidrag som förra året. 

 

Revisionsberättelse 
Behiye Poli, av förra årsmöte vald revisor har berättat att hon och Besim Aydin gått 

igenom föreningens räkenskaper för 2018. I och med att de inte har funnit 

anledning till anmärkning föreslår de årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

(se av revisorerna undertecknat revisionsberättelse) 

 

Ansvarsfrihet för styrelsen under den gångna verksamhetsperioden 
Årsmötet går på revisorernas förslag och beslutar att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet. 

 

 

Styrelsen vars mandatsperiod var två år - fram till mars 2019 bestod av 

av följande personer: 
 

Nabochadnosar Poli ordförande 

Robert Dag  v. ordförande 

Therese Poli  sekreterare 

Paul Poli  Kassör/ekonomiansvarig 

Selma Hawsho  ledamot 

Josef Kopar  Ledamot 

Natalie Kerimo  suppleant 
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Revisorer:  
Behiye Poli, Besim Aydin, Gabriel Baryawno 

 

Valberedning - valda vid förra årsmötet 
Dita Kleman, Enkido Poli, Zekiye Cansu   

 

Utdelning av årets kulturpriset 
Styrelseordförande 

Nabo informerar att 

AKC kulturpriset för 

2018 har beviljats till 

organisationen 

MARA - The Modern Assyrian Research Archive som sedan flera år har åtagit på 

sig att digitalisera assyrisk litteratur, böcker, kasetter och övriga dokument för att 

skapa tillgänglighet för de som är intresserade av assyrisk historia etc. 
Priset på 5000 kr. och ett diplom kommer att delas ut under AKITU dagen den 31 

mars i Assyriska kulturhuset i Södertälje till Tomas Betabdalla som är ansvarig för 

MARA.  

 

Nabochadnosar         Robert           Therese               Paul 

       Selma        Josef   Natalie 
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Övriga frågor 
- Afram Yakoub har på begäran fått möjlighet att hålla kort tal om sitt kandidatur 

till EU parlamentsvalet. 

Han informerade om vikten att rösta oavsett till vilken parti man gör. Han har små 

möjligheter att vinna valet men anledningen till att han kandiderat sig är att göra sig 

hör inom Center partiet för framtida insatser inom politik. Han avslutade sitt tal 

genom att önska föreningen lycka till med sin verksamhet. 

 

Avslut 
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat. 

 

Värd att veta: 
 

Antal Styrelsemöten: 6 

 

Medlemsantal:  375 

 

Personalomsättning:  
En heltids anställd med lönebidrag och flera frivilliga som hjälpte till 

 

- Stor tack till Aziz Poli, Jeanette Kahlaji och George Baryawno som hjälpte 

till med olika aktiviteter. 

Naturligtvis hade vi flera andra frivilliga som ställde upp men de kommer att 

nämnas vid andra aktiviteter. 

 

Kommunal bidrag för 2019 
Bidrag för hyra:     88 500 

Bidrag för Barn och ungdoms verksamhet:  9 808 

Bidrag för Äldre verksamhet:    24 207 

Bidrag för Feriepraktikanter:   40 000 

Summa:           162 515 kr. 

 

 

Kommunekations kanaler med medlemmar: 
Hemsida, e-mail, SMS, Facebook, telefon, post 
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Förkortningar: 
ARS:  Assyriska riksförbundet i Sverige 
AUG: Assyrier Utan Gränser 
ABF: Arbetarnas bildningsförbund 
AUF: Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige 
AMI: Assyriska Media Institutet - Assyria TV 
AKF: Assyriska kvinnoförbundet i Sverige 
AFF: Assyriska Fotboll föreningen i Södertälje 

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

organisationer 

Medlemmars insatser i andra 

organisationer: 

 

 

 

 

Namn position         organisation 
  

 

Caroline Bernadotte Khamo Programledare Assyria TV 

Gabriel Baryawno konsultrådet AUG 

Isak Betsimon Styrelseledamot Dolabani Stiftelsen 

 Revisor  ARS 

Murat Poli v. ordförande AMI 

Nabochadnosar Poli v. ordförande ARS 

Ninos Bethzazi styrelse suppleant AUG 

Nohadra Heido Valberedning AUG 

Romiana Bikasha v. ordförande AUG 

Siduri Poli Valberedning AUG 

Tobil Poli styrelseledamot ARS 

Yildiz Kerimo 2:a suppleant AKF 

Zekiye Cansu aktiv Amnesty International 

 ordförande Assyriska Hjälpfonden 

 v. ordförande  AKF 
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AKC och dess medlemmars 

medverkan i Assyria TV 

Assyria TV är en väldigt uppskattad assyrisk TV-kanal som 

rapporterar, debatterar och upplyser såväl assyrier som 

andra nationaliteter som följer TV-kanalen. Under året har 

flera av AKC:s medlemmar medverkat på ett eller annat 

sätt, nedan är ett axplock: 

 

Caroline Bernadotte Khamo är medlem i AKC arbetar 

frivillig för Assyria TV 

 

 

2019-01-05 

Dr. Jamil Hanna, Assyria Liberation 

Party, on current situation in Syria - 

Arabic 

 

 

Dr. Jamil Hanna - t.v. på bilden är 

medlem i AKC 

 

 

PhD Jamil Hanna representative of Assyria Liberation Party, comments the latest events in 

Syria and the goals of this party to secure the political and national rights of the Assyrian 

nationin occupied Assyria. 

Dr. Hanna also comments a recent interview with HH Patriarch Aphrem ll Karim on the 

Sama TV`s program Nabd al- Sharq where he acquits the Dawronoye group`s participation 

in the Kurdish separatist project of PYD, claiming that "these youngstersnever aimed any 

divition of Syria". The Patriarch even expressed his satisfaction over that happened in the 

case of the Assyrian schools in Gozarto, claiming that "the crisis was solved in good way" 

These statments are contradicting what the Patriarch said to Assyria TV in an interview in 

Sweden on october 1, 2018, Dr Hanna emphasizes. He urges Assyrian Church leaders not 

to interfere in political issues, because the politics are not always in the line with the 

Christian doctrine of love, he adds. 

 

2019-01-05 

Interview with former head of Assyrian 

federation of Sweden about the latest 

development in Gozarto and actions of 

Dawronoye 

 

Afram Yakoub på bilden är medlem i AKC 



16 
 

 

2019-01-09 

NPU plays a crucial role in maintaining 

Assyrian existence i Iraqi Assyria 

 

 

 

 

Caroline Bernadotte Khamo medlem i 

AKC 

 

 

2019-01-27 

Unga talanger - Rami Bazi 

 

 

 

 

Caroline Bernadotte Khamo (t.h. på 

bilden) medlem i AKC 

 

 

2019-01-31 

Kort intervju med Maryna Ashour 

 

 

 

 

 

Caroline Bernadotte Khamo (t.h. på 

bilden) medlem i AKC 

 

 

2019-02-09 

Unga talanger  

 

 

 

 

 

Mary Eskander Caroline Bernadotte 

Khamo (t.h. på bilden) medlem i AKC 
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2019-02-14Debatt mellan Lars 

Adaktusson och Afram Yakoub 

 

 

 

 

 

 

Afram Yakoub t.v. på bilden är 

medlem i AKC 

 

 

 

 

2019-05-09 

How Bishop Aboodi and the church 

leadership created the 

anti-Assyrian movement 

 

 

 

Aziz Poli t.h. är medlem i AKC 

 

 

 

2019-05-12 

Livedebatt med EU-kandidater 

Aydin Akyuz, Afram Yakoub, Ilan 

Debasso 

 

 

 

Afram Yakoub i mitten är medlem i 

AKC 

 

 

2019-07-23 

Live program on the scandalous 

conference in Paderborn in Germany 

 

 

 

Aziz Poli t.v. och George Baryawno t.h. 

är medlem i AKC 
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2019-08-15 

Assyriska Föreningars 

sommarläger 2019 

 

 

 

Programmet innehåller bl.a. 

AKC:s genomförda 

Familjeläger som anordnats i 

sammarbete med Assyriska 

Föreningen i Stockholm 

 

 

 

 

2019-09-05 

Interwiew with Dr. Ibrahim 

Afram from Furkono about 

the latest developments in 

Syria 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ibrahim är medlem i AKC 

 

 

 

 

 

2019-09-23 

Assyrian youth - Theater, Living 

Abroad and The Crisis with 

Nram-Sin Poli 

 

 

 

 

 

 

Naramsin Poli är medlem i AKC 
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Genomförda aktiviteter 2019 
 

Bakgrund  
- Under hösten 2018, 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. 

Styrelsen beslutade 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 60- 

och 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. 

 

Dokumentering:  Videoinspelning, Ljudinspelning - Assyria TV 

Projektledare:  Ninib Baryawno 
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Fr. v. Aziz Hawsho och moderator Aziz Poli 

Premiär - Samtal om Mitt liv 
Premiären som ägde rum den 2 november 2018,vars gäst var 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. 

 

 

 

 

Projektbidrag 
Under våren har föreningen sökt projektbidrag hos Botkyrka Kommun och fått 

beviljat en summa på 10 000 kr.   

 

Följande Samtal om mitt liv har under 2019 genomförts: 

 
Fredag 4/1-2019 - 

Samtal Om Mitt Liv   

Del 2: Aziz Hawsho 
Efter premiärsuccén av 

Samtal Om Mitt Liv, 

startades nya året med del 

2. Programmets nästa gäst 

är Aziz Hawsho, född 1945 

i Midyat. En malfono inom 

assyriska språket, 

shamosho inom assyriska 

kyrkan och hfito inom 

assyriska rörelsen. Assyria 

TV har tagit ansvaret att 

filma hela programmet, 

även kommande program.  

Frivilliga 

medlemmar 

förbereder 

scenen inför 

programmet. 

Fr. v. Tuma 

Duru, Aziz Poli, 

Nahir Poli, 

Enkido Poli, 

Ninib Baryawno, 

Nabo Poli 
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Fredag 15/2-2019 - Samtal om mitt liv - Del 3: Yildiz Kerimo 
Assyrien Kulturcenter 

fortsätter med sin 

succéserie Samtal om 

mitt liv. Dagens gäst att 

presentera är Yildiz 

Kerimo, född 1959 i 

Midyat. En aktiv 

medlem i Assyrien 

Kulturcenter sedan 

föreningens bildande 

och med en intressant 

livsresa från Assyrien till 

Sverige.  

 

 

Fredag 15/3-2019 - Samtal om mitt liv - Del 4: Besim Aydin 
Assyrien Kulturcenter fortsätter med sin succéserie Samtal om mitt liv. Nästa gäst 

att presentera är Besim Aydin, född 1969 i Arkah Tur Abdin och som kom till 

Sverige 1988. Besim Aydin har vigt sitt liv åt författandet och bland annat 

xxx 

Det var 

många släkt 

och vänner 

som var 

nyfikna på 

Aziz Hawshos 

livshistoria 

Yildiz svarar åskådarnas frågor efter programmet 
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utkommit med böcker om Seyfo, översatt hyllade barnberättelser och utgivit 

assyriska kokböcker.  

 

 

 

Söndag 16/6-2019 - Samtal om mitt liv - Del 5: George Baryawno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmets femte gäst är George Baryawno, född år 1955 i turkiska Assyrien, 

och emigrerade till Sverige år 1971. George var bland de första assyrierna som 

Besim Aydin t.v. hade mycket att berätta om sin barndom och intresset att skriva  

Böcker i Sverige - Assyriska barnböcker och romaner om Seyfo 

 

Efter programmet 

med George var  

det mycket 

diskussioner om 

Georges liv i både 

hemlandet och 

organisations livet 

 i Sverige 
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Ett av målet för Murat är att uppfostra 

sina barn i Assyrisk anda, aktiva inom 

den assyriska rörelsen vilket han tycks 

ha lyckat. 

landade i Sverige och kom att spela en betydelsefull roll som tolk för de nyanlända. 

George är en sann och outtröttlig eldsjäl som dedikerat sitt liv åt den assyriska 

rörelsen. Ta del av hans berättelse om Assyriska rörelsens etablering i Sverige, 

hans engagemang inom organisationslivet, namnkonflikten, det stora raggarbråket 

i Södertälje 1977, och hans budskap till kommande generationer assyrier! 

 

Fredag 27/9-2019 - Samtal om mitt liv - Del 6: Murat Poli 

Höstpremiär för Samtal om mitt liv med 

Murat Poli som gäst. Murat föddes 1948 i 

Midyat, Assyrien där han i tidig ålder 

intresserade sig för det assyriska språket. 

Via klostret Deyro d’Kurkmo (Zafaran) 

fick han sin utbildning och kom sedan att 

lära ut assyriskan i Sverige i över 38 år 

innan han 2015 pensionerade sig. Han var 

med och grundade assyriska lärarförbundet, 

motsatte sig kyrkans antagonism mot 

assyrier och kämpar än i dag som den 

eldsjäl han är för den assyriska nationen. 

Varför är just språket så viktigt för honom? 

Vad är hans syn på splittringen? 

Vart är den assyriska nationen på väg?  

Var några av de frågor han fick svara. 

 

Fredag 11/10-2019, Samtal om mitt liv - Del 7: 

Dr. Gabriel OussiSamtal om mitt liv med Dr 

Gabriel Oussi som gäst. Dr Oussi föddes 1949 i 

Midyat, Assyrien, utbildade sig till läkare i Istanbul 

och specialiserade sig inom allmänmedicin. 

Under 70-talet blev Dr Oussi en pionjär inom den 

assyriska rörelsen i Turkiet. Han var en av 
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nyckelpersonerna som 

etablerade Assyriska 

Demokratiska 

Organisationen (ADO) i 

Turkiet där han även blev 

invald i ADOs 

centralkommitté. Utöver sitt 

arbete för folket så bidrog 

han kulturellt genom att 

skriva texten till den 

folkkära sången ”Ninos 

Halyo”.  

Dr Oussi kom även att prägla 

den assyriska rörelsen i 

Sverige genom att sitta med i 

fredskommittén vars uppgift var att lösa konflikten mellan kyrkan och den 

assyriska rörelsen på 80-talet. 

 

Lördag 7/12- 2019, Samtal om mitt liv - Del 8: Attiya Gamri 

Attiya föddes 1972 i Arbo, Assyrien.  

Attiya som flyttade till Holland vid 9 års ålder är utbildad socionom och har vigt 

sitt liv till den assyriska rörelsen. 

Attiya har en lång bakgrund inom den assyriska rörelsen där hon bland annat var en 

av nyckelpersonerna som startade assyrisk lobbyverksamhet i EU-parlamentet 

men även den första ordföranden för Assyrian Confederation in Europé, ACE. 

Förutom att vara en eldsjäl för assyriska rörelsen så har hon jämlikhet som en 

hjärtefråga.  
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Under dagens intervjun som spelades in av 

Assyria TV visade Attiya att hon har 

verkligen långa erfarenheter inom det 

Assyriska rörelsen och det såg man tydligt att 

hon är en politiker som kan göra ganska 

mycket både för Assyrierna och även för 

Holland där hon bor.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tack till Aziz Poli som har varit moderator 

för samtliga program och Assyria TV som 

fortsätter att spela in programmen. 

 

Ny 

förbundsledning 

vald 
- Assyriska riksförbundet 

har fått en ny styrelse 
Assyriska riksförbundet fick 

en ny styrelse under gårdagen 

söndag 17 mars. 

Riksombudsmötet som hölls 
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på Scandic hotel i Linköping valde enhälligt en ny förbundsstyrelse att leda 

förbundet fram till våren 2021.  

 

Den nya styrelsen leds av 27-åriga Södertäljebon Kara Hermez och vice 

ordförande Nabuchadnosar Poli tillsammans med fem övriga styrelseledamöter. 

Med fyra kvinnor invalda blir detta den första förbundsstyrelsen någonsin med 

kvinnlig majoritet.  

 

Jag vill fokusera på utvecklingsarbetet 

inom förbundet 

Strax efter sin framröstning höll den nya 

ordföranden ett installationstal där hon 

lovade att fokusera på utvecklingsarbetet i 

förbundet och förnyelse av verksamheten. 

”Jag vill fokusera på utvecklingsarbetet 

inom förbundet, jag är övertygad om att det 

finns mycket kvar att förbättra och 

utveckla”, sade hon bland annat. Talet 

uppfattades av ombuden som en positiv 

signal och en brytning mot den passivitet som förbundet upplevt under den senaste 

perioden. Fyra medlemmar från den avgående styrelsen, inklusive vice 

ordföranden dök aldrig upp på årsmötet.  

Konfigurationen med sju ordinarie styrelseledamöter är ny för förbundet som 

tidigare hade nio. Minskningen av antalet platser i styrelsen är ett resultat av en 

stadgeändring som antogs under riksombudsmötet 2017 och som syftar till att 

effektivisera ledningens arbete.  

Assyriska riksförbundet bildades 1977 och har idag runt tiotusen medlemmar 

fördelade på 20 medlemsorganisationer.  

www.hujada.nu, 2019-03-18 

 

Ett mer inkluderande firande den 5 februari 
En motion som antogs under riksombudsmötet innebär att Naum Faiks dag 

blir mer inkluderande. 

Riksförbundets årsmöte klubbade igenom en 

medlemsmotion den 17 mars som innebär att 

Naum Faiks minnesdag döps om till 

Assyriska upplysarnas dag. Minnesdagen 

som uppmärksammas den 5 februari årligen 

runtom i föreningarna har hittills fokuserat på 

författaren och publicisten Naum Faik. 
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Dagen infördes under 80-talet i Assyriska riksförbundet av Assyriska 

Demokratiska Organisationen, ett politiskt parti som länge dominerade förbundet.  

Enligt förslaget i motionen ska minnesdagen fortsatt hållas den 5 februari men 

döpas om till det mer inkluderande Assyriska upplysarnas dag och inkludera även 

andra assyriska förgrundsfigurer som spelade en viktig roll för den assyriska 

rörelsen. Syftet är att skapa en rikare och mer inkluderande minnesdag som tilltalar 

till både väst- och östassyrier, samt motverka att viktiga förebilder och deras 

gärning faller i glömska.  

Totalt behandlades två motioner från medlemshåll och fem propositioner från 

styrelsen under riksombudsmötet i Linköping. 0  

www.hujada.nu, 2019-03-21 

 

Tar fram strategiskt ramverk för ARS 
Assyriska riksförbundets ledning har kickat igång arbetet för att ta 

fram ett strategiskt ramverk för verksamheten.  
Mellan den 1-2 juni 

samlades förbundets 

ledning på Kärsögården 

utanför Drottningholm i 

Stockholm för att ta fram 

ett strategiskt ramverk för 

verksamheten. 

– Det handlar om att få 

grepp om helheten i vårt 

arbete. Vi vill komma ifrån 

hur arbetet har sett ut 

tidigare för att istället ha en 

tydlig röd tråd i allt vi gör och arbeta mot tydliga långsiktiga mål, kommenterar 

förbundsordförande Kara Hermez.  

Förbundsstyrelsen under planeringshelgen.  

Förbundets planeringsarbete har tidigare haft korta intervaller där varje tillträdande 

styrelse har valt att göra olika satsningar, med en bristande insikt om hur eller om 

de olika satsningarna hjälper förbundet att uppnå en viss vision eller långsiktiga 

målsättningar.  

Förbundsstyrelsen meddelar att den räknar med att spika det strategiska ramverket 

innan hösten och att arbetet därefter kommer att präglas av operativt arbete utifrån 

handlingsplaner för olika målområden.  

0  
REDAKTIONEN 2019-06-03 

www.hujada.nu 
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AKITU firades i Södertälje 
Söndag den 31 mars 2019 genomfördes firandet som planerat. Nabo var speaker 

och moderator för hela programmet. 

Först i programmet var barnen från AKC som 

fick sjunga två assyriska barnvisor. 

Det var många aktiviteter för barn som 

programmet innehöll. Barnen från Linköping 

och Södertälje var mycket duktiga med sina 

dansuppvisningar.  

 

AKC Kulturpriset delades ut till organisationen 

MARA - Tomas Beth Abdalla som arbetar för 

MARA tog emot priset på 5000 kr och en 

diplom. AKC Ordförande Nabochadnosar Poli 

delade priset. 

 

Förutom dessa AKC 

ställde upp med ett 

bord där man visade 

hur man gör 

"Shiraye" -  tillbehör 

till bulgur som görs 

av deg. Tackar för 

Behiye Poli som 

ställde upp och visade 

hur man gör till de 

som kom till bordet. 
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Det var ganska stort intresse som barnen visade.   

AKC ställde även upp 

med ett bord för målning 

och basketspel som också 

lockade många barn och 

ungdomar.   

 

Programmet avslutades 

med sång av flera 

assyriska sångare. 

Under hela dagen var det 

över 1000 personer som 

besökte föreningen och firade AKITU. 

 

Tack till alla som har hjälpt till och medverkat under dagen: Nabo, Tobil och 

Behiye Poli, Dita Kleman, Selma Hawsho, Ashur Kerimo och Gabriel Baryawno 

samt alla barn  som har varit på scen och sjungit. 

  

Arrangörer: Assyriska riksförbundet, St. Jakob av Nsibin kyrkan, Assyriska 

föreningen i Södertälje och AKC 

 

Akitu firande i Södertälje 

föreningen 
Söndagen den 31 mars Akito festival för hela 

familjen, i assyriska föreningen i Södertälje. 

Firandet började med barnaktiviteter från kl.12 

och fram till kl. 16:30. Aktiviteterna som läslandets 

del i år bestod av att berätta och gestalta 

skapelseberättelsen Enuma Elish som berättades 

vid Akitu firandet i antika Mesopotamien, detta 

spelades av kapabla Yelda Hadodo och Shamoun  

Zeito. De spelade på scen och alla barn stod och 

tittade med stort intresse på dem. Det fanns också 

dansuppträdande, sång, pyssel, och en massa nöjen 

för små och stora. En dag full med barnaktiviteter.  

 

Från AKC föreningen så var det barn som sjöng och dansa. Barnen ifrån Linköping och 

Södertälje var väldigt duktiga med sina dansuppvisningar. Man var så glad och stolt genom 

att få se dessa dansa. Flera personer ifrån AKC var involverade på denna dag. Kvinnor 

ställde upp visa på ett bord hur man kan göra shiraye (små makaroner), som görs av deg. 

Vid bordet så satt Bahia Poli och Yildiz Kerimo och visade hur man gör. Det är en gammal 
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Många Södertäljebor sökte sig till 

Assyriska kulturhuset. 

Bild: Leif Granlind 

 

tradition som jag tycker måste bevaras, och barn som var runt bordet visade ett stort 

intresse.  

 

Klockan 16:30 började tillträdda på scen. Kara Hermez ARS nya ordförande och därefter 

från kyrkan St. Jakob av Nsibin kyrka, AKF, AUF och assyriska föreningen, var en 

önskade folket Akito Brikho. Jag ifrån AKF utryckte mina önskningar AKITU Brikho åt 

alla som närvarande och önskade att det nya året för med frihet, rättvisa åt vårt folk i 

Bethnahrin samt önskade jag att dem närvarande skall ha en glad, trevlig, kärleksfull 

fortsatt fest.  

 

Därefter började Ninib Ablahad Lahdo sjunga härliga folk musik och folk började dansa. 

Efter pausen så delade AKC sitt årliga kulturpris till organisationen MARA, Tomas Beth 

Absalla som arbetar för MARA tog emot priset och ett diplom. Personligen gratulerar 

MARA för priset och önskar dem med fortsatt lycka till med viktiga arbetet. MARA (står 

för The Modern Assyrien Research Archive) som sedan flera år har åtagit på sig att 

digitalisera assyriska litteratur, böcker, kassetter och andra dokument för att skapa 

tillgänglighet för de som är intresserade av assyrisk historia mm.  

 

Arrangörer till denna dag var ARS, St. Jakob av Nsibin kyrkan, Assyriska föreningen i 

Södertälje och AKC. 

  

Å AKFs vägnar vill vi passa på att rikta ett stort tack för inbjudan, artister, barnaktiviteter 

alla som närvarade. Vi önskar ännu en gång Akitu Brisho!  

 

AKFs vise Ordf. Zekiye Cansu 

www.assyriskakvinnoforbundet.se 

Onsdag 3 april 2019 

 
Länstidningen 
2019-04-01 

Blandade känslor när 

tusentals firade Akitu i 

Södertälje – 

Seyfofrågan ett öppet 

sår: ”Se så samlade vi 

är 
Akitu Brikho! Gott nytt assyriskt år, 
hälsade tusentals Södertäljebor på 
söndagen. En glädjens dag men också en påminnelse om Seyfofrågan som är ett öppet 
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sår.  
– Men det är fantastiskt att se, trots besvikelser, så samlade vi är, säger Kara Hermez, 
nyvald ordförande för Assyriska Riksförbundet till LT. 
Merna Eskander, 14, sjöng dansade. Tusentals assyrier/syrianer firade Akitu i 

Södertälje. 

Bild: Leif Granlind  

 

Enligt den assyriska tideräkningen 

blir det nu år 6769. Tusentals ur 

folkgruppen i Södertälje sökte sig 

till Assyriska kulturhuset på 

Hantverksvägen för att fira Akitu. 

På plats fanns bland annat 

aktiviteter för barn och en rad 

artister uppträdde på scenen. 

– En glädjens och kärlekens dag, där vi är samlade tusentals svenska assyrier, det är så 

roligt att ha firandet här i Södertälje, vi har ju haft bussar från andra städer, till exempel från 

Linköping, som har kommit för att fira med oss. Det är en stor dag, säger Södertäljebon 

Kara Hermez som häromveckan valdes till ny ordförande för Assyriska riksförbundet. 

 

Kara Hermez, nyvald ordförande för 

Assyriska riksförbundet talade på 

söndagen. 

Bild: Leif Granlind  

 

Hon höll ett tal på söndagen där hon 

påpekade att Akitu på senare tid blivit en 

politiskt laddad symbol i samband med att 

politiker bjudits in för att tala under 

firandet. 

 

– Det har tyvärr varit så att politiker stått och lovat väldigt mycket som de inte kunnat 

uppfylla. Till exempel Seyfofrågan, statsministern har stått och lovat ett erkännande av 

folkmordet. Det gör väldigt ont när han väcker den här förhoppningen och drömmen om ett 

erkännande och tusentals står och lyssnar på honom och han uttrycker sig sedan så i en 

sådan känslig fråga, säger Kara Hermez och syftar på Stefan Löfvens tillbakadragande av 

ett erkännande under 1 maj i fjol.  

 

– Det har tyvärr varit många tal, många besvikelser, många tomma ord och brutna löften 

genom åren. Men det är fantastiskt att se, trots besvikelser, så samlade vi är. Tusentals 

personer firar varje år. Vi kommer aldrig att ge upp. Vi har förhoppningen att någon dag så 

kommer vi få ett erkännande från regeringshåll. 
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Kara Hermez berättar att i stället för att jobba mot regeringen så vill hon jobba med 

regeringen. 

– Ja, det är ju jättetråkigt, vi vill jobba med det demokratiska systemet. Vi vill stärka 

civilsamhället, föreningarna är ju till för det. Och vi har fungerat som ett komplement för 

Södertälje kommun. Vi håller våra kulturella aktiviteter och vi har tagit emot migranter och 

hjälpt dem. Vi vill inte jobba mot demokratiska partier, vi vill jobba med dem, säger Kara 

Hermez och fortsätter:  

 

– Men Seyfofrågan är ett öppet sår och kommer alltid att vara det. Att använda 

folkmordsfrågan så oförsiktigt och 

så vårdslöst av statsministern, det 

kan vi inte förstå. Vi pratar om ett 

folkmord som berör en och en halv 

procent av Sveriges befolkning. Vi 

vill samarbeta med partierna, vi vill 

samarbeta med regeringen för att 

veta hur vi ska ta oss framåt i den 

här frågan för den berör alldeles för 

många svenska assyrier för att vi ska 

bortse från den.  

 

 

Assyriska sångerskan Orshina Al Chammas. 

Bild: Leif Granlind  

 

 

Assyriska FF höll sitt årsmöte - ny styrelse vald 

Ordförande: "Assyriska är 

mer än bara fotboll" 
På det assyriska nyårets afton höll Assyriska FF 

sitt årsmöte och valde en ny styrelse. Till ny 

ordförande valdes Moussa Esa, som har varit engagerad supporter och 

sponsor, "Det var bara styrelserollen som saknades, nu är cirkeln sluten" 

hälsar han från sin första dag som ordförande. 
  

Sedan september förra året, då styrelsen lämnade sina poster till förfogande, har 

Assyriska FF styrts av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen leddes av valberedningen 

ända fram till slutet på januari i år då Moussa Esa valdes som ny sammankallande 

för en mindre arbetsgrupp som skött arbetet ända fram till gårdagens årsmöte. 

Mötet flöt på bra och avklarades på drygt en timme. Ganska ovanligt för att vara 

Assyriska. Man lade ganska snabbt det gångna året till handlingarna och 
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fokuserade på den kommande säsongen och verksamhetsåret. Medlemmarna var 

nyfikna på vad den nya styrelsen ska ha för mål. Som supporter vill man alltid höra 

att vi ska satsa stort för att vinna serien och ta oss upp igen, så fort som möjligt 

helst.  

- Det stämmer, det vill väl alla, men verkligheten ser annorlunda ut. Varje år har vi 

som supportrar lovat detta för att bara några månader senare kallas till krismöten 

och insamlingar. Det är vi trötta på. Vi får vara realistiska och sätta fokus på rätt 

saker; vår organisation, vår ungdomsverksamhet och betala tillbaka våra skulder. 

Vi vill göra rätt för oss, säger Moussa Esa. 

Men vad händer med A-laget, vad är det sportsliga målet? 

- Här får vi också vara realistiska. Vi har ett nytt tränarpar och, bortsett från Kyle 

Konwea, en helt ny spelartrupp. Det finns bra kvalité i spelarna men flertalet av 

dem är inte i riktig matchform ännu och det tar tid att spela ihop ett lag. Det roliga 

är att vi har sex egna produkter i truppen som vi hoppas ska ta stort ansvar och få 

chansen att blomma ut som seniorer. Får vi arbetsro i år och publiken med oss är 

det inte helt omöjligt att vi tar steget upp redan i år, det skulle ses som en bonus. 

Som sagt vi vill främst lyckas med att bygga upp grunden och fortsätta sanera vår 

ekonomi, meddelar nye ordförande. 

Vidare förklarar Moussa Esa att Assyriska FF handlar om mer än bara fotboll. 

- Vi är bäst i världen när det gäller att vara första invandrarlag som nått ett lands 

högsta serie, vi visade vägen. Vi får inte glömma detta. Säg mig något annat lag 

som fått en dokumentärserie på fem delar i SVT. Vi är kända för att åstadkomma 

stora ting med väldigt små medel.  På 30 år hann vi spela final i Svenska cupen och 

kvala upp till Allsvenskan. Vi har levererat spelare som Kennedy, Stefan Batan, 

Nahir Besara och Michael Ishak. Men Assyriska handlar om mer än bara fotboll, vi 

vill också vara en positiv kraft i samhället och att ta ansvar för minskat utanförskap 

och mångfald. Vi ska också vara assyriernas röst i världen och värna om assyrisk 

identitet - en stark egen identitet är första steget mot integration, hälsar Esa. 

 

Styrelsen 
Moussa Esa, Ninip Kino, Fehmi Tasci, Cloude Suliman, Tairit Malkey, Ninous 

Toma, Melek Bisso, Hülya Gürsac Sinemli 

Med detta önskar vi den nya styrelsen all lycka till och vi hoppas kunna presentera 

de enskilda medlemmarna i styrelsen inom kort. 

  
 www.assyriska.se 

 

Publicerad: 1 apr 2019 (09:00) i kategorin NYHETER  

Skribent: Redaktionen 

Foto: Redaktionen 
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Dr. Donna-Petra 

Shaheen - förra 

ordförande 

berättar om 

gångna årets 

verksamjhet 

Assyrier Utan Gränsers årsmöten 2019 
Assyrier Utan Gränser höll sitt årsmöte den 12 maj i AKC lokaler. Under 

årsmötet gick AUG igenom förra årets verksamhets och ekonomi. De 

presenterade de olika projekten om Turabdin, Irak och Libanon. Till Syrien 

kunde dem inte hjälpa pga. banken i Syrien inte fungerar och det gick inte att 

diskutera problemet här med Nordbanken. AUG behöver värva nya 

medlemmar och att de bör synas mer inom vårt folks aktiviteter, eller i 

AssyriaTV. 

 

AUG har en ny samarbetspartner i Turabdin, Turkiet, Mor Shumi och Mor 

Barsomo stiftelse, som är sedan 1800-talet. De i hemlandet är väldigt glada och 

uppskattar arbetet som AUG utför.  

Något som var glädjande med årets arbete, är att ändamålskostnaderna blev upp till 

92% och det är jättebra. Stipendier utdelad till 15 studenter, Turkiet, Irak 600 

Euro/mån. AUG hjälpt till med värme till Assyriska skolor. I Irak har folket svårt 

när det gäller el, dem får bara typ 3h el på förmiddag och tre på efter middag, det är 

väldigt svårt situation.  

 

Mål  

Ø  att utveckla hemsidan  

Ø  öka medlemstalen  

Ø  Fortsätta växa på sociala medier  

 

Medlemmarna röstade fram en ny styrelsen och det nya Styrelsen består av:  

Ferid Rhawi, Romiana Bikasho, Zelga Aho, Sandra Yousef, Anna Laine, Ninos 

Bethzazi, Jennifer Yousef. 

Lennard Yako och Gabriel Baryawno valdes till konsultrådet  

Jag var närvarande och AKF vägnar önskar vi den nya styrelsen lycka till med 

deras arbete för utsatta familjer i hemlandet.  

   
Zekiye Cansu  

www.assyriskakvinnoforbundet .se 
Torsdag 16 maj 2019 
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Kurs Första hjälpen och 

hjärt-lungräddning till barn  

 

Det var en ganska givande kurs som genomfördes söndag 

den 16 juni 2019 i föreningens lokaler, under ledning av 

Emma Rönnholm från Röda Korset. Dita Kleman hjälpte till 

med att organisera kursen 

Bakgrund 
Vad gör du om ett barn plötsligt sätter i halsen och inte kan andas? Eller ramlar i 

trappan och blir medvetslöst? 

För ca två år sen hade vi Röda Korsets utbildare på besök i AKC och i år upprepar 

vi samma erbjudande. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till 

barn, inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga 

barnolycksfall. 

 

Kursinnehåll 

- L-ABC (Livsfarligt läge,  

Andning, Blödning och 

Cirkulationssvikt) 

- Kontroll av livstecken 

- Medvetslöshet –  

 Stabilt sidoläge 

- Larma 

- Utföra hjärt-lungräddning 

- Åtgärder vid luftvägsstopp 

- Stoppa blödning 

     I kursen ingick praktisk övning 
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Mottagandet av Feriepraktikanter 2019 

Bakgrund 

Kommunen har inomramen av Feriepraktikplatser beslutade att placera 5 

ungdomar att praktisera hos Assyrien Kulturcenter i Botkyrka med konceptet;  

Information och föreläsningar om föreningsteknik, etik och moral, 

entreprenörskap, mänskliga rättigheter(lag och rätt)lär och känna din kommun 

och stockholmsstaden, besök till olika företagsbranscher, samarbete med andra 

organisationer som tar emot feriepraktikanter och fler ämne kan förekomma.   

 

Planering 
Onsdag 30/1-2019 kl 15 Planeringsmöte hos Botkyrka Kommun för 

Feriepraktik 2019 
Aziz Poli och George har närvarat på mötet där man diskuterade mottagning av 

feriepraktik under 2019. Villkoren är det samma som förra året.  

Aziz och George siktar på att ta emot fler Feriepraktikanter än förra året. 

 

Onsdag 6/2-2019, Azra Jahic som är ansvarig för mottagandet av 

Feriepraktikanter i kommunen besökte AKC. 
Aziz Poli och George tog emot henne. Anledningen till mötet är att informera om 

mottagandet av Feriepraktikanter under sommaren i år. 

Förra året tog AKC emot en grupp på 5 ungdoms praktikanter och för detta fått 40 

000 kr. Önskemål om att ta emot det dubbla framfördes till Azra. Hon skulle 

återkomma om det det går. Ansökan om att ta emot Feriepraktikanter för i år är 

senast 15 mars. 

 

Feriepraktikanter från kommunen 
AKC tog 5 ungdomspraktikanter under perioden 17/6 - 5/7-2019 

Det var bara 4 som kom och deltog i hela programmet som skrevs av Aziz Poli och 

George. 

Verksamheten genomfördes utan problem, Ashur var med hela tiden och hjälpte 

till. Detaljerad rapport om verksamheten har skickats till kommunen som finns att 

läsa i AKC dokument. 

För detta verksamhet har AKC fått 40 000 kr i bidrag. 

 

Start och genomförande 
- Dagen innan starten ringde en av praktikanterna och lämnade återbud p.g.a. 

utomlandsresa. Vi fick starta med 4 ungdomar. 
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Här nedan rapporteras dag för dag vad praktikanterna fick för arbetsuppgifter 

och vilka ämnen man tog. 

 

Dag 1. Måndag 17/6-2019 09:00 - 12:00 

- efter insamlingen fick både 

praktikanter och hanledarna 

presentera sig för varandra. 

Praktikanterna fick visa en 

dokument från polisregistret. 

Inga anmärkningar på någon. 

- genomgång av förslag på 

arbetsuppgifter, schema - program för hela perioden fastställdes i samråd med 

praktikanter. 

 

12:30 - 15:30  

- George informerade om hur Föreningslivet i Sverige fungerar och vad förening 

gör.  

Aziz informerade om Assyrien Kulturcenter (AKC), om dess verksamhet, vilka 

aktiviteter som genomförs, vilka roll föreningen spelar både i kommunen och 

utanför kommunen - på nationell och internationell nivå.   

  

George informerade om 

föreningens kansliarbete; bland 

frågorna som togs är;   

öppna kansliet, hämta posten, 

hantera e-mail, förvalta ekonomi - 

in och utbetalningar, fakturering, 

skriva olika projekt, ansöka om 

olika bidrag från olika 

myndigheter, arkivering, 

kommunicera med styrelsen, medlemmar, riksförbund, myndigheter, rapportera 

veckans uppdatering, hantera medlemsregistret och skriva årets 

verksamhetsrapport. 

 

Dagen avslutades med utvärdering av dagens diskuterade ämnen och om vad som 

väntas imorgon. 

 

Dag 2. Tisdag 18/6-2019 08:30- 11:30 

Aziz Poli informerade allmänt om gällande 

mänskliga rättigheter 
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George Baryawno informerade om demokrati och  principer. 

Därefter fördes diskussion om både ämnen och Aziz informerade om hur 

Föreningen (AKC)  tillämpar dessa viktiga ämnen i praktiken. 

 

Vi hade även besök av Verdandis 6 praktikanter som fick möjlighet att lyssna och 

delta i diskussionerna. 

 

12:00 - 13:45  

Strax efter lunch tog vi Rundvandring till Tumba, Utrann och besökte några 

platser, Möllebadet  

 

14:00 - 15:30   

Vid halv två tiden var det dags för 

besöket till Tumba bruk och 

Bruksmuseum. 

Vi fick välbemötande och en ansvarig 

informerade om Tumba bruks historia 

som var ganska intressant. Det var första 

gången för många att besöka denna 

intressanta platsen. Ungdomarna ställde 

många frågor. 

  

 

Dag 3. Onsdag 19/6-2019 08:30 - 10:00  

En person från Länkarna som 

finns i samma byggnad som 

föreningen inbjöds att berätta om 

verksamheten som består av att 

hjälpa med rehabilitering av 

personer med alkohol problem. 
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10:00 - 11:30  

Andreas Demir från bokföringsbyrå - CD redovisningsom skulle hålla föreläsning  

fick förhinder, kunde ej komma.  I stället fick gruppen diskutera olika viktiga 

frågor i Botkyrka. 

 

12:00 - 15:30  

Besök  till Botkyrka Hallen - Botkyrka Boksningsklubben - prova olika hälsogym. 

Yilmaz Poli som ansvarar för verksamheten  

tog emot gruppen och informerade om 

verksamheten, vilka möjligheter man har att 

komma och prova ev. komma regelbunden. 

 

Dag 4.Torsdag 20/6-2019 08:30 - 

10:00  

Aziz Poli informerade om hur man 

arrangerar en festival - exempel : Asharidu 

Festivalen som arrangerades av Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige i 

Samarbete med AKC. Festivalen arrangerades i Hallunda Botkyrka hallen 2004.  

Festivalen krävde stor planering och varade i 4 dagar med över 7000 besökare. 

  

10:00 - 11:30 George Baryawno informerade om hur man planerar, genomför och 

rapporterar om sommarläger verksamhet - exempel på av AKC arrangerade 

sommarläger genom tiderna.  

 

12:00- 15:30  

Efter lunch så var det dags att  

besöka ABF för att få information 

om organisationen sedan bildandet, 

varför den har bildats för över 100 

år sedan, vad ABF står för etc. 

Hani Al Bitar som är 

verksamhetsansvarig informerade gruppen. 

Därefter besöktes  Folkets Hus, Riksteatern i Hallunda och Hallunda biblioteket 

som Aziz informerade om dessa platser och vikten för att tillmötesgå folkets 

behov. 

 

 

Fredag21/6-2019 Midsommarstängt  

 

 



40 
 

 

Dag 5. Måndag 24/6-2019 08:30 - 11:30 

Idag hade vi fullspäckad program med att 

besöka flera platser i Södertälje: 

Första besöket var till Astra Zeneka som är 

internationell känd för medicin tillverkning. 

Det rådde strikta regler när det gäller 

besökandes identitet, att följa de regler för att 

allting måste vara rent, ta på sig skyddskläder, 

mössa  och andra åtgärder för att förebygga 

ev. införsel av bakterier då det är mycket 

känslig att tillverka medicin och säkerhet och 

renhet prioriteras i allra högsta grad. 

Vi tackade Maria Izar för information och 

rundvisningen i fabriken. 

 

Bulgurfabriken i Södertälje var helt annan 

upplevelse. Robert som jobbar i fabriken visade 

gruppen runt och informerade hur man tillverkar 

Bulgur 

 

12:00 - 15:30  

Efter lunchen fick vi besöka Assyria TV. Dikran 

Ego som är ansvarig för Internet baserade TV:n 

informerade och visade hur allting funkar. 

Nursel Besara 

informerade om 

Assyriska 

Föreningens 

verksamhet som 

är den första 

Assyrisk förening i Sverige Södertälje som 

bildades 1970.   

Sista platsen att besöka var Assyriska FF 

Arena. Där möttes vi av Ninos som 

informerade om laget som bildades 1974, 

dess verksamhet och nära 300 ungdomar 

som är aktiva inom Fotboll som gör stora 

insatser för Svenska samhället och för 

Södertälje kommun.  
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Dag 6. Tisdag 25/6-2019 08:30 - 11:30  

Dagens första besök var till Fryshuset. Dita Kleman som jobbar där och har 

Manager tjänst informera om Fryshusets verksamhet och visade runt. 

 

12:00 - 15:30  

Efter besöket på Fryshuset besökte vi 

Kungsträgården, Kungliga slottet där 

gruppen fick möjlighet att se 

vaktbyte. Dagen avslutades med att 

besöka riksdagen och gamla stan. 

 
Dag 7. Onsdag 26/6-2019 
08:30 - 11:30  

- besökte Inanna Familjeföreningen och följde deras program som bestod av att 

måla Fågelholkarna. Även 

våra praktikanter fick hjälpa 

till. Aziz fick möjlighet att 

informera om föreningens 

verksamhet.  

12:00 - 15:30  

Paul Poli som skulle berätta 

om hur han efter flera års 

uppehåll började studera kunde ej komma då han fick förhinder. 

I stället fick Aziz berätta om olika 

branscher, möjligheter att studera även 

efter ett långt uppehåll. 

 

Dag 8.  Torsdag 27/6-2019  
08:30 - 11:30  

- Aziz höll föreläsning om etik och moral 
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- gällande lagar och regler; 

Etik och Moral  -  Vilka vägar ska man välja i livet? 

Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. 

Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. 

God etik är därför förenligt med dålig moral (därav dubbelmoral) 

Människan är en social varelse som gärna lever tillsammans med andra 

människor. Denna samvaro kan ibland skapa problem varför vi behöver regler och 

lagar av olika slag. Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som 

anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. 
Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt 
att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt perspektiv. Att 
något är rätt enligt lagen innebär inte automatiskt att det är rätt enligt etiken. Det finns 
t.ex. ingen juridisk lag mot otrohet men många skulle nog anse att det är omoraliskt och 
alltså etiskt fel att vara otrogen mot sin partner. Det är en ganska grundläggande 
moralregel i många kulturer. 
 

- George höll föreläsning om Förenings - och mötesteknik och tog upp följande 7 

punkter: 

1- Struktur 

2-Nyckel personer i styrelse,    

ansvar och arbetsuppgifter 

3-Valberedning, revisorer 

4-Informationskanaler till 

medlemmar och övriga 

instanser 

5- Dokumentation, digitalisering 

6- Samarbete med medlems- och andra organisationer 

7- Lite extra om kansliets ansvars- och verksamhetsområde 

 

12:00 - 15:30  

Så var det dags för praktisk arbete i föreningens lokaler. Gruppen visade stort 

intresse att städa runt i föreningslokalerna då de fick möjlighet att röra sig. 

 

 

Dag 9.  Fredag 28/6-2019 
08:30 - 11:30  

Idag hade vi besök till Verdandi 

som har många aktiviteter. Våra 

praktikanter fick möjlighet att 

delta i Verdandis verksamhet. 
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Studiebesök; Changers Hub i Alby - 12:00 - 15:30   

Neda och Soraya från Changers Hub tog emot gruppen och informerade om 

organisationen.   

 

Vad är Changers Hub? 
Changers Hub är ett 

innovationshus i Alby, 

Botkyrka samt en Hub i 

Stureplan.  

Utöver coworking space 

erbjuds även kurser, 

inspirationsföreläsnin- 

gar, events och idécoa- 

chning. Visionen är att 

demokratisera framgång så att alla unga får samma möjligheter. 

  

Dag 10. Måndag 1/7-2019 
08:30 - 11:30  

Naramsin Poli som är miljöaktivist informerade om rörelsen som kämpar mot 

klimatförändring och dess orsakande faktorer. I slutet av föreläsningen visade han  

 

en kort film av nyligen genomförda protestaktionen som skedde i Tyskland som 

har en av de största kolutsläpp. 

 

Därefter tog Aziz ordet och informerade om vikten att engagera sig i klimatfrågor 

och vad man kan som individ göra.  

 

Till denna föreläsning fick Inanna Familjeföreningens praktikanter närvara och 

lyssna på föreläsningen. 

 

12:00 - 15:30 Städning  och ordning i kansliet 
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Dag 11.  Tisdag 2/7-2019 
08:30 - 11:30  

Dagens program 

innehöll ämnen om 

hur man projekterar 

olika verksamhet och 

som exempel 

föreningens pågående 

Dagcenterverksamhet 

för seniorer. 

 

Det var Georges tur att hålla föreläsning om dessa ämnen. Först informerades om 

olika faser av projektering, från idé, förslag till planering, budgetering och 

rapportering. 

För att göra det lätt för Feriepraktikanterna att förstå, så tog man som exempel 

föreningens pågående verksamhet för seniorer sedan 2006 där man startade 

verksamheten som en projekt och fick bidrag från kommunen för att genomföra 

projektet. Under tiden fick deltagarna se bilder på aktiviteter. 

 

12:00 - 15:30  

På programmet stod det att Lär känna Botkyrka - promenera till Hågelby parken - 

visa runt. Men pga dåligt väder och regn fick man stanna i föreningen och där man 

diskuterade olika viktiga samhällsfrågor.  

 

Dag 12.  Onsdag 3/7-2019 
09:00 - 11:30  

 

Idag skulle vi 

åka till Lida. 

Men p.g.a. 

dåligt väder 

fick gruppen 

stanna i 

föreningens 

lokaler där man fick se på några filmer och efter filmerna debatterades innehållet.  

 

 

12:00 - 15:30  

Fortsatt se på filmer och debatt 
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Dag 13. Torsdag 4/7-2019 
08:30 - 11:30  

Besök second hand - hjälpa till med arbetsuppgifter. Fram till lunch fick våra 

praktikanter var hos Second 

Hand och såg hur 

verksamheten fungerade. De 

fick hjälpa till vid olika 

praktiska arbeten. 

 

12:00 - 13:30  

städning utanför huset 

 

 

13 30 - 15:30  

Efter lunch fick gruppen vara i lokalen och diskutera om sina framtid. 

Aziz informerade om olika branscher, ämnen och diskussion och debatt kring 

dessa diskuterades. Syftet med diskussionen är att tänka på vilka möjligheter finns 

att fundera över när man ska välja studier, yrke etc. 

  

Dag 14. Fredag 5/7-2019 - sista dagen 
08:30 - 11:00  

- Utvärdering av hela perioden - diskussion om framtida planer 

- Planering för eftermiddags aktiviteter tillsammans  med Inanna Föreningens  

praktikanter 

 

11:00 - 15:00  

Gemensam avslut tillsammans med Inanna Familjeföreningen och 

Verdandi 

- p.g.a. dålig väder genomfördes aktiviteterna inom hos. Inannas och AKC lokaler.  
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- Föreningarna bjöd var sina praktikanter på lunch. 

Dagen avslutades med olika lekar, 

frågesport m.m.  

 

Sammanfattning: 
- Från början var det meningen att 

vi skulle få fem praktikanter men 

strax före starten fick en av de 

lämna återbud p.g.a. 

utomlandsresa. Så vi hade fyra 

praktikanter. 

 

- under den tre veckors perioden hade vi fullspäckad program och enligt vår 

mening har vi lyckats tillföra ganska nyttiga kunskaper till våra praktikanter som 

de kommer utan tvekan ha nyttja av de i framtiden. 

 

- Med så fullspäckad program skulle man önska att antalet Feriepraktikanter var 

fler.  

 

- Det är vår förhoppning att, om kommunen fortsätter även nästa år att placera 

Feriepraktikanter hos olika företag, föreningar, att vi ska få möjlighet till ökad 

antal praktikanter. 

 

Handledare: Aziz Poli, George Baryawno 

Assisterande handledare och fotograf: Ashur kerimo 

 

Norsborg 5 juli 2019  



47 
 

Dagcenterverksamhet Dawmo - 

Seniorverksamhet 2019 

Föreningens verksamhet för äldre är på sin 13:e år. År 2006 startade föreningen 

veksamhet för äldre som kom att heta Dagcenterverksamhet Dawmo. Oavbrutet 

genomfördes verksamheten sendess med många olika aktivteter så som Bingo, 

nyhetsuppläsning, information om samhälls och andra viktiga frågor, 

föreläsningar, dans, musik, tävlingar, matlagning, studiebesök, utflykter, 

utlandsresor och många andra aktiviteter som bidrar till att våra äldre besöker 

föreningen två dagar i veckan - tisdagar och torsdagar - som bidrar till att de 

kommer ut, träffar sina vänner, släktingar och alra viktigaste är att de har brutit 

isoleringen som de upplevde innan de hade tillgång till föreningen som de känner 

som sitt hem.  

 

Föreningens begränsade ekonomi och kommunens svek att inte bevilja bidrag som 

föreningen förtjänart när det gäller äldre veksamheten, tvingas föreningen att 

begränsa även verksamheten som annars skulle man kunna utveckla och öka 

verksamheten i många områden. 

Nytt för i år är att föreningen har deltagit i Botkyrka kommuns planering och 

genomförande av Seniorveckan som framgår nedan. 
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Det andra nya för i år är att vi har ökat verksamheten för Medlems Seniorer som 

också presenteras nedan. 

 

Genomförande av aktiviteter under Dagcenter dagarna i dagboksform: 

2019-01-10: nystart för2019 

 

2019-02-19: Knytkalas p.g.a. Nineveh Fastan 

2019-02-26: januari månadens fest genomfördes idag på begäran av   

  deltagarna 

 

 2019-03-28: februari månad avslutas med fest 
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2019-05-16:  Information om EU Valet för Dawmo deltagare och senior  

   medlemmar. 

 

Ahmat Azizi (på bilden t.h.) från Botkyrka kommun 

informerade om vikten av att rösta på EU-Valet som 

äger rum 26 maj 2019. Dinkha Elia från Inanna 

Familjeföreningen ställde upp  med översättning. Ett 

stor tack till honom. 

 

 2019-05-28:  maj månad avslutas med fest 

 

 

 2019-06-04:  resa till Koptiska Klostret i Katrineholm 

 

 

2019-06-11, 

avslutningsfest 

för 

vårtermin 2019 

 

2019-08-20:  nystart för ht 
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2019. Idag har gruppen diskuterat om olika förslag    och 

beslutat att även deltagarna ska hjälpa till med matlagning. 

2019-08-22:   efter diskussioner om hur man ska effektivisera verksamheten har 

  gruppen beslutat att bilda en kommitté som ska stå för planering  

  av nya förslag etc. 

  Följande personer är valda till kommittén:   

  Aziz Poli, Jeanette Kahlaji, Nejat Shamoun, Lamia Suleyman,  

  Janet Yakoub, Nejwa. 

2019-08-29: Lamia Suleyman har till minnet av sina avlidna släkt bjöd på lax 

  m. potatis och sallad. 

  Dagen avslutades med samkväm då det är sista dagen i månaden. 

 

2019-09-10:  

Idag har Nejat 

Shamoun bjudit på 

Ockra m. tärnad kött 

och ris 

 

2019-09-12:  

Murat Afram har till 

minnet av sin nyligen 

avlidne bror bjöd på pizza. 

 

2019-09-17: Shukriya Warto har till minnen av sina döda bjudit på mat till alla. 

  Ugnslagad kycklingklubba med ris. 
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2019-09-24: Nejat Shamoun till minnen av sin döda lagade och bjöd på  

  Köttgryta m. ris. 

 

 

2019-10-03: 

månadens 

Fest för 

september 

månad.  

Dans, musik, 

lekar, Bingo 

 

 

 

 

 

2019-10-08:  Saber Mekdizadek 

(t.h.) från Socialförvaltningen och 

Johan Nieander (mitten) 

Anhöriganordnare från Vård och 

Omsorgförvaltningen 

informerade om gällande regler 

och andra viktiga frågor inom 

anhörigastöd. Aziz Poli (t.v.) 

 hjälper till med översättningen. 

 

2019-10-10:  

idag hade vi besök av Fader Tony Saliba som tjänstgör i St. 

Maria Syriska ortodoxa kyrkan i Tumba. Han höll 

föreläsning om kristendomen och några styck från Bibeln. 
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2019-10-31: 

månadsavslutning 

med  

samkväm 

 
2019-11-13,14:  
24 timmars 
kryssning med 
Viking line 
Cindrella 
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2019-10-31: Avslutningsfest för Dawmo Dagcenterverksamheten för 2019. 

Programmet innehöll Luciafirandet, dans, musik, lekar, bingo m.m. 
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Aktiviteter för Seniormedlemmar 
Bakgrund  
Under hösten i fjol Aziz Poli hade föreslagit att starta olika aktiviteter för AKC 

pensionerade medlemmar. Vi har 10 tal personer som visat intresse. Syftet är att 

planera och genomföra olika aktiviteter så väl inom hus som utom hus.  

 

Första mötet hölls onsdag den 16 januari 2019 
16 personer var närvarande vid dagens första möte där man diskuterade olika 

aktiviteter som kan tänkas. Mötet har också beslutat att hålla regelbundna möten 

varje onsdag om det inte föreligger hinder. Under dessa möte kommer man att 

planera och genomföra olika aktiviteter samt laga mat och äta tillsammans där man 

delar kostnaderna. Aziz Poli utsågs till att bli sammankallande för dessa möten. 
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Under hela våren och hösten genomfördes dessa möten som blev populära och som 

blev en alternativ till de som inte kunde komma på Dagcenterverksamheten som är 

på tisdagar och onsdagar.  

 

Föreläsning om diskriminering av SIOS 

Onsdag 20/2-2019, Till Dagens samling har vi bjudit in en representant från SIOS 

Bojan Brstina som informerade om organisationens verksamhet och 

diskriminering. 

 

Biobesök på Tumba scenen 
Tisdag 16/4-2019, Filmpremiär och samtal kring Folke Rydéns nya film Ovan 

Babylon med efterföljande diskussion om filmen. 
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I filmen följer vi Murtada, en man som vill visa upp en 

annan bild av sitt älskade hemland Irak. Efter filmen 

följdes ett samtal med Folke Rydén med gäster om 

vikten av alternativa, sanna skildringar av vår 

omvärld. I tider när ignorans, 

okunskap och brist på empati är vår största fiende 

behöver vi skapa en nyanserad bild och hjälpas åt att 

bygga ett medmänskligt och inkluderande samhälle. 

Biografturnén arrangeras av Folkets Hus och Parker i 

samarbete med Lucky Dogs och gör nerslag på 

biografer och Folkets Hus i landet. 

Under diskussionen AKC medlemmar 

uppmärksammade assyriernas utsatta läge i Irak och 

den pågående folkmordet som inte nämns i filmen. 

16 personer från AKC såg filmen   

 

Om filmen "Ovan Babylon"   
När Murtada Al-Hachami återvänder till sitt hemland Irak efter 18 år i ofrivillig 

exil blir han bestört.Västerländska mediernas kaosbild av Irak stämmer inte. 

Murtada blir besatt av tanken att ge omvärlden en annan bild av Irak – ett av 

världens vackraste och historiskt viktiga länder. Han övertygar världens främsta 

luftballongspiloter att flyga sina gigantiska farkoster över Babylon och det 

historiska Mesopotamien. Men alla delar inte hans dröm, mäktiga intressen 

försöker stoppa projektet. Vid samma tid reser sig ett nytt hot mot landet – 

terrororganisationen IS rycker fram samtidigt som ballongflygarna anländer till 

Irak. 
Ovan Babylon är den fantastiska historien om en ensam mans otroliga projekt: att 

bekämpa terrorism och främja fred och kärlek genom att flyga luftballonger över 

ett krigshärjat Irak.   

PRO besöker AKC 

Onsdag 9/10-2019, 

Idag hade vi två 

representanter från 

Pensionerarnas 

förening PRO som 

informerade om sin 

verksamhet. Vi har 

bl.a. diskuterat om ev. samarbet och andra frågor. 
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Utflykt till Lida 

I programmet för Aktiviteter för Seniormedlemmar ingår utflykter till olika 

platser. Den 22 maj 2019 har vi varit i Lida och bl.a. ätit lunch. 

Avslutningsvis kan vi säga att nya verksamheten för Seniormedlemmar på 

onsdagar, har ökat seniorernas möjligheter att komma ut och vara med i 

flera dagars aktiviteter som ger de bättre hälsa både fysiskt och pskykiskt. 
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Seniorveckan - en hel vecka med aktiviteter för 

seniorer 
Bakgrund och planering 

Carina Savborg som är ansvarig för att planera en hel 

vecka med aktiviteter för Seniorer i Botkyrka 2019 

anordnade flera planeringsmöten. 

Dessa möten hölls 18/1, 15/2, 3/6 och flera andra 

möten var av en i AKC där Carina ville personligen 

komma för att informera och diskutera AKC insatser under denna veckan. 

Till dessa möten deltog Aziz Poli och George Baryawno samt på ett av de även 

Pero Dag, Meryem Hawsho 

 

AKC:s insatser under Seniorvecka 

AKC är med och ställde upp två dagar - 18/9 - informatiosbord, prova på - smaka 

assyrisk rätt (Kutle bu sahno) i Folkets Hus Hallunda. Edvart Kerimo och Murat 

poli serverade maten till de besökande som vill smaka på den goda maten. 
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Ca. 25 personer från AKC deltog på Hälsodagen i Hallunda Folkets Hus under 

Senior veckan. 

Programmet för denna dag innehöll bl.a. hälsorelaterade aktiviteter, dans, musik 

m.m.  

När det gäller Bussturen som kommunen stod för; vi hade 30 personer från AKC. 

Bussen körde till många fina sevärda platser i Botkyrka som resänärerna 

uppskattade mycket. 

På uppdrag av kommunen 

gjorde 55 smörgåsar till 

resenärer som kommunen 

betalade. 

Ansvariga från AKC som 

deltog i kommunens 

möten, planering:  

Aziz Poli och George 

Baryawno 

 

Tack till Edvart Kerimo, 

Murat Poli och Ashur 

Kerimo som ställde upp 

och hjälpte till. 

 

Utvärdering av 

Seniorveckan gjordes hos 

kommunen den 11 

oktober. Aziz Poli och 

George Baryawno var 

närvarande. 

Sammanställning av 

utvärdering: 
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- Över 1000 deltagare. 

- 27 aktiviteter under 5 dagar, varav 18 stycken skedde i södra och 9 stycken i 

norra Botkyrka. 

- Två bussturer till olika platser i Botkyrka. 

- 11 aktiviteter skedde i samarbete mellan olika föreningar och verksamheter. 

- Tre annonser köptes i Botkyrka Direkt och Mitti Botkyrka. 

- Ett evenemang och en film skapades för sociala medier. Digitala annonser på 

Facebook köptes. 

- 3000 foldrar delades ut. 

- Botkyrka direkt skrev två reportage. 

- 112 enkätundersökningar: 74/38% kvinnor respektive män, 70% 66-84 år, De 

flesta bodde i Tumba 25% Tullinge 22%, Hallunda 12.5%, Norsborg 10% Fittja 

10%Alby 9%Grödinge 6% Utanför Botkyrka 5.5%. De flesta fick reda på 

Seniorveckan via program eller genom en vän. 99% tyckte mycket bra eller bra om 

aktiviteterna och ca 50% besökte mer än en aktivitet. 2/3 känner inte till 

kommunens projektstödsmöjligheter. Mötesplatser, dans och fler bussturer sticker 

ut som nästa års önskemål. 

 

Kommunen begärde information om assyriska köket: 
Här är några ord om köket som Aziz har skrivit; 

Det assyriska köket kommer från en mångtusenårig matkultur och traditioner som 

var anpassade till Assyriens (Mesopotamiens) klimat och dess jordbrukstillgångar. 

Man lagade olika rätter beroende på årstid. Under våren var mjölkprodukter 

dominerande för att djuren under den perioden hade fött sina ungar och 

produktionen av mjölk var som mest. På slutet av sommaren och början på hösten 

var grönsaks- och frukträtter populära, för då var det skördetid. Under vintern 

hade folk inte så mycket för sig, då passade man på att laga maträtter som krävde 

mer tid och tålamod. De assyriska rätterna är som godast när de tillagas under rätt 

årstid.  

De vanligaste ingredienserna i det assyriska köket är bulgur, ris, mjöl, olika bönor, 

kikärtor, köttprodukter, fisk och mejeriprodukter. Till kryddning används 

mestadels salt, paprikapulver, svartpeppar, ”hemsitho” (sumak), torkad 

koriander, persilja, mynta, vitlök, olivolja, citron och vinäger. 

Kort info om Assyrierna 
Informationsblad som delades under veckan - sammanställt av Aziz Poli 
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Assyrierna kommer ursprungligen från Assyrien som är idag ockuperat av Irak, 

Syrien, Turkiet och Iran. Assyrier är ett samlingsnamn för alla assyrier, även 

kallade kaldéer och syrianer. Folkmängden är ca: 5-6 miljoner, utspridda över hela 

världen: Irak ca 1,5 - 2 miljoner, Syrien ca en miljon, Turkiet ca 1,5 miljoner, Iran 

500 000, i diasporan ca 1,5 miljoner i USA och EU med vardera omkring 600 000 

och övriga i Latinamerika, Kanada och Australien. 

Massmord och förtryck (Under Sayfo år 1915 dödades över 500 000 offer) har 

plågat och dödat assyrierna. Majoriteten blev tvångskonverterad till islam och 

tvungna att antingen kalla sig för kurder, turkar, araber eller perser och med tiden 

blev dessa assimilerade i sina samhällen.  

Dagens assyrier runtom i världen är över 2 miljoner och tyvärr är detta inget som 

omvärlden erkänner eller får någon rättvisa för.  

De kristna assyrierna är uppdelade i olika kyrkor; den öst-assyriska kyrkan, den 

kaldeiska kyrkan, den syrisk-katolska kyrkan, den syrisk ortodoxa kyrkan och den 

protestantiska kyrkan. 

Assyrierna har emigrerat från sitt moderland Assyrien de senaste 40 åren. Detta på 

grund av att den rådande situationen var ohållbar av bland annat olika förtryck 

(politiskt och religiöst) och orättvisor både av diktatoriska regimer men även det 

lokala kurdiska styret i hela området. På senare år har IS (Islamiska staten) 

barbariskt utfört folkmord och på ett grymt sätt tvingat nästan mer än hälften av 

assyrierna som levde kvar i Assyrien att lämna och fly från sina hem. Under 

oroligheterna och ockupationerna av IS har flera tusentals assyrier, Yezidier och 

även liberala muslimer mördats brutalt.  

Nu finns det ca 160 000 assyrier i Sverige som flytt från sina ursprungsländer. De 

har under en kort period lyckats etablera sig väldigt bra både ekonomiskt och 

socialt. De har bildat hundratals föreningar, 4 riksförbund, 3 ungdomsförbund, 

flera kvinnoförbund och 4 kyrkosamfund. Ett exempel är Assyriska Riksförbundet 

som bildades år 1977 och har över 10 000 medlemmar från alla kyrkosamfund. 

Den är sekulär-, partipolitisk- och religiöst obunden.  

Språket som assyrierna talar och skriver är assyriska men det har olika dialekter 

som alla andra språk. Vissa grupper kallar språket olika efter till exempel sin 

kyrkotillhörighet, antingen kaldeiska eller syrianska. Assyrierna har anpassat sig 

under en kort tid till det svenska samhället genom att integrera sig på alla områden 

när det gäller eget företagande, lära sig det svenska språket och utbilda sig 

yrkesmässigt redan några år efter flykten hit. De första assyrierna som invandrade 
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till Sverige började sin karriär inom restaurang- och servicebranschen för att det 

inte krävdes särskild höga språkkunskaper. Efter 10-15 års kamp för att vänja sig 

till det kalla svenska klimatet och det svenska språket, började folk istället satsa på 

studier och höga utbildningar. Idag kan assyrier arbeta inom de flesta branscher; 

bygg-industrin, IT, ekonomi, vård, frisör, politik, utbildning, juridik m.m. Våra 

landsmän har startat många privata vårdcentraler, läkarmottagningar och hemtjänst 

m.m. Vi har två friskolor som utöver den statliga läroplanen fokuserar och satsar på 

det assyriska språket och kulturen.  

Arbetslösheten är inte så hög hos assyrierna. De som är arbetslösa är det eftersom 

de är nyanlända från krigen i Irak och Syrien och därför också har hälsoskäl på 

grund av detta. Assyrierna är ett kreativt och händigt folk, detta kan historien 

bevisa. Det betyder att de har lätt för att lära sig nya instruktioner inom ett arbete i 

nästan alla yrkeskategorier, på alla nivåer.  

När det gäller publikationer har assyrierna startat egna tidningar redan från slutet 

av 1970-talet på de språken som folk kunde; assyriska, svenska, arabiska och 

turkiska. Våra organisationer började sända program på egna Tv-kanaler efter 

sekelskiftet. Idag har vi 4-5 webbtidningar, 3 Tv-kanaler som sänder program på 

assyriska och informerar om det som sker i hemlandet och runtom i världen i övrig. 

I Botkyrka bor ca 15 000 assyrier och har mer än 10 organisationer.  

Assyrien Kulturcenter är en av dem och har olika aktiviteter för alla åldrar året 

runt.  

För mer info kontakta: info@assyrien.se 

mailto:info@assyrien.se
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Fakta om årets Familjeläger 
Period: 19 - 21 juli 2019 

Plats: Björkögården 

Arrangörer: Assyriska föreningen i Stockholm  

& Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 

Antal deltagare: 116 + 5 personal 

Antal Kvinnor: 61 

Antal män 55 

Barn    under 8 år: 30 

Barn    9-17: 21 

Ungdomar  18-33: 5 

Över 34 år: 60 

AFS Stockholm: 47 

Från AKC: 69 

 

Familjeläger sommaren 2019! 

Björkögården! 
Arrangörer:  

Assyriska föreningen i Stockholm & Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 

 

Om Björkögården 
*Mitt i naturen, långt 

bortom storstadens jäkt, i 

Roslagens famn, ligger 

Björkögården. Endast en 

och en halv timmes 

bilresa från Stockholm 

och Uppsala. Långt borta 

men ändå nära! 

*Björkögården är 

uppskattad av gästerna i 

allmänhet, av 

föreningarnas medlemmar 

i synnerhet från förra årets 

lägervistelse för den 

trivsamma miljön, nya 

fräscha rummen och den 

stora matsalen. 

*Björkögården är öppen 

hela året och är medlem i 

Kristna Gårdar och Hotell. 

 

Bakgrund 
Vid mötet den 7 oktober 

2018 som hölls av både 

föreningar beslutades att: 

 

- Båda föreningarna är intresserade av att gemensamt planera 2019 familjeläger. 

- Lägerkommitte: har bildats och består av närvarande på mötet. Kommer att 

kommunicera via email framöver. 
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-Ekonomi: 50/50 mellan båda föreningarna. AKCs kansli sköter 

bidragsansökningar. 

- Lägerplats: AKC har preliminärbokat Björkögården 19-21 juli 2019. 

Lägerkommitten ska leta ytterligare alternativ och försöka fokusera på ett tidigare 

datum (mitten på juni, början på juli). Nabo delar listan på lägergårdar med 

övriga i kommitten via mejl. Lägergård ska vara max ca 1.5-2h timmar med 

bilavstånd från Stockholm. 

-Planeringsmöte (bestämma aktiviteter, 

maträtter etc.): kommer att ske drygt en 

månad innan lägret och är öppen för 

endast lägergårdsdeltagare. 

Mötesdatum/tid/plats bestäms vid ett 

senare tillfälle. 

- Marknadsföring: så fort som möjligt 

men senast januari/februari 2019. 

 

Den 19/2 och 7/7-2019 hölls ytterligare möten för att planera olika frågor och 

aktiviteterna under lägret. 

 

Sista dagen av lägret hölls utvärderingsmöte 

Förbättringsområden:  

- fler personal som hjälper till med förberedelser. Även deltagarantalet får inte 

”ruckas” efter det att vi bestämt antalet. Runt 100 deltagare är optimalt.  

- ”Lördagsbesökarna” bör vi fundera lite kring om dem ska få komma på besök 

eller inte.  

- Kökspersonalen ska vara med vid planeringen innan lägret för att kunna lägga 

upp en så bra planering som möjligt. 
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- Nästa steg är att vi ska försöka boka in ett möte med Stockholmsföreningen under 

återträffen för att planera inför kommande års familjeläger. 

 

Tack till följande bidragsgivare, 

sponsorer och frivilliga medhjälpare: 

Stockholms Fjällkoloni Föreningen         en summa pengar   

Assyriska Kvinnoförbundet  en summa pengar  

Assyriska riksförbundet  en summa pengar 

Solna Korv                                 Hamburgare, korv m.m. 

Tingstad  Fadi                              Engångsartiklar 

GFI Stockholm AB   Moris Marwan Farkouh  kycklingfilé, pannkakor 

Gabriel Kurt                                skåpbil för transport 

Tomas Rhawi                               Veganburgare för två dagar 

Gabriel Kuryakos                            engångsartiklar 

 

Kommitté för planering och genomförande av aktiviteter under lägret: 

Nabochadnosar Poli (sammankallande), Ishtar Rhawi, Robert Dag, Lea Rhawi, 

Yelda Hadodo, och Nahir Poli 

Personer som hjälpte till: 

Edvart Kerimo, Murat Poli, Gabriel Kurt, Aziz Poli, 

Nabochadnosar Poli, Josef Kopar 

Personal 

Polin Candemir, Jeanette Kahlaji,  

Ashur Kerimo, George Baryawno 

Ett stor tack till Assyria TV  
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Sist men inte minst ett stor tack till Dikran Ego från Assyria TV som var på lägret 

en hel dag och filmade aktiviteterna. 

Programmet visades den 15 augusti 2019 

Rapporten sammanställt av George Baryawno för: 

Assyriska Föreningen i Stockholm & Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 

Stockholm september 2019  

Stort intresse för årets Familjeläger 
Av: Nahir Oussi,  Stockholm 

Helgen den 19-21 juli 2019 anordnade AKC och Assyriska Föreningen i 

Stockholm (AFS) årets familjeläger på Björkögården, Väddö. 

Intresset för familjelägret var väldigt stort, fler än ett 100-tal medlemmar från båda 

föreningarna anlände glada och förväntansfulla till lägret på fredag eftermiddag. 

Efter att ha avnjutit en lunch tillsammans och därefter inkvarterat sig i de tilld  elade 

rummen, var det dags för ett samlingsmöte. 

Nabuchadnosar Poli gick 

igenom agendan för de 

kommande dagarna, en 

planeringskommitté från 

AKC och AFS hade med 

gemensamma krafter planerat 

ett gediget program inför den 

stundande helgen. 

Medlemmarna delades upp i olika lag där lagen skulle hjälpas åt med logistiken när 

maten skulle serveras, men också utgöra lagen i femkampen på 

lördagseftermiddagen. En av lägrets yngre deltagare, Lea Rhawi, föreslog att 
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medlemmarna skulle tala om sitt namn samt vad de tycker om, för att alla skulle 

lära känna varandra. En utmärkt aktivitet för att medlemmarna från båda 

föreningarna skulle lära känna varandra på ett naturligt sätt.      

Vädergudarna hade förskonat oss från regn, och vi bjöds på strålande sol och härlig 

sommarvärme. 

Medlemmarna 

tillbringade den icke 

schemalagda tiden 

med att sola, bada, 

paddla kanot eller att 

bara umgås och 

bekanta sig med 

nya/äldre 

vänner.  Det förekom 

även spontan assyrisk sång på stranden när Josef Cacan spelade på sin Oud.  

På kvällarna bjöds medlemmarna på 

härliga grillrätter och det trevliga 

samkvämet fortsatte med en shahro i 

matsalen. Shahros programledare 

Nabuchadnosar Poli som spelade 

dragspel, Josef Cacan på Oud och 

Ninos Poli Darbuka, hade förberett 

allsång. Det sjöngs gamla 

nostalgiska sånger (Greshla Idi, 

Kmisawri Lqoli, O Habibo, etc.) 

men också barnsånger för de yngre (Ha Tre Tlotho, Olaf Beth, Nison Rished di 

Shataydan).  

På lördagskvällen fick 

lägret även ett 

överraskningsbesök av en 

hedersgäst: Hulto (Tant) 

Basna, som engagerade 

barn och vuxna i samtal 

om Assyrien och vår historia. Det måhända att det finns ett visst geografiskt 

avstånd mellan medlemmarna i de båda föreningarna, men den familjära 

stämningen på lägret, den assyriska andan och den gemensamma kulturen bidrog 

till en väldigt lyckad och minnesvärd helg. 
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Ett stort tack till 

planeringskommittén från de båda 

föreningarna: Tack till 

Nabuchadnosar Poli, Josef Cacan 

och flera andra för deras fina in 

satser. 

Nahir Oussi 

Urvalda bilder från lägret 
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Övriga aktiviteter i korthet 

Måndag 21/1-2019, Möte med Robert Aslan 
Aziz Poli och George träffa Robert Aslan som är Ordförande för Kultur och 

fritidsnämnden i Botkyrka kommun. Under mötet diskuterades föreningens 

ekonomiska situation då vi kommer i dagarna ansöka om bidrag för 2019. Robert 

lovade att diskutera AKC läget med de som beslutar om bidraget. 

 

Tisdag 29/1-2019, Möte med Kommunen - Nechma Yasemine 
Aziz Poli och George hade ett möte med Neckma Yasemine som är 

föreningskonsulent på Kultur och Fritid som ansvarar för handläggning av bidrag. 

AKC representanter informerade om föreningens ekonomiska läget och vikten av 

att förvaltningen behandlar bidragsansökan på ett rättvisst sätt. Även flera andra 

frågor som berörde föreningen togs upp. 

 

Söndag 17/3-2019, Assyriska riksförbundet i Sverige höll sitt årsmöte i 

Linköping 
Ombud från AKC är Robert Dag, Poul Poli och Afram Yakoub 

Även Nabo varit på mötet i egenskap av ledamot i ARS styrelse 

 

Söndag 12/5-2019 Information om EU - Valet  
Inanna Familjeföreningen, i 

samarbete med AKC 

anordnade informationsmöte 

om EU - valet där man bjöd 

representanter från politiska 

partier. 

 
Kvällen började med att man åt 

från den dukade bordet då 

föreningen bjöd på mat.  

 

Därefter var de dags för 

information av inbjudna 

politiker om EU-valet 

med efterföljande 

diskussion och frågor 

man ställde till 

politikerna. 
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Söndag 8/9-2019, Bokklubbträff hos AKC 

Den periodiska träffen - under ledning av Nemrud Barkarmo ägde rum i AKC 

lokaler. Aziz Poli från AKC var med. 

Söndag 13/10-2019 kl 15 Föreläsning av prof. Efrem Yildiz 

Föreläsningen som arrangerades av bl.a. 

Aziz Poli och George Baryawno 

genomfördes i Assyriska Kulturhuset i 

Södertälje som planerat. 

 

Det var ett givande föreläsning där prof. 

Efrem Yildiz presenterade nya idéer hur man 

ska utveckla det assyriska språk, kultur, 

historia och litteratur. Han fokuserade på 

Nineveh Academic Chair som finns numera i 

Salamanca universitetet i Spanien. 
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Torsdag 28/11-2019, Möte med Assyriska Föreningen i Stockholm för 

slutrapportering och planering av nästa års Familjeläger. 

 

- Tisdag 3/12-2019, kl 9-11Workshop för Kvalitativ feriepraktik 
Planering av nästa års mottagandet av praktikanter. Aziz Poli och George 

Baryawno deltog i mötet 

 

Nära halv miljon i medlemsavgifter till 

föreningar 
Intäkter från medlemsavgifter fortsätter att öka i Assyriska riksförbundet. I 

år har nära en halv miljon kronor betalats ut till föreningarna.  
Assyriska riksförbundets föreningar har nyligen fått dela på nära en halv miljon 

kronor. Det är medlemsavgifter som medlemmarna har betalat in via det centrala 

medlemssystemet för i år. Årets rekordsiffra följer en positiv trend med ökande 

intäkter från medlemsavgifterna sedan förbundet gick över till central hantering för 

några år sedan. Antalet betalande ökar något för varje år och bidrar till en starkare 

ekonomi i föreningarna.  

Skillnaderna är dock stora mellan de enskilda föreningarna. Den förening med 

störst intäkt är Assyriska föreningen i Västra Frölunda med drygt 145 000 kronor. 

Den med minst är Inanna familjeföreningen med drygt 4900 kronor.  

Förutom ökande intäkter bidrar det automatiserade systemet till att kraftigt minska 

den administrativa bördan på föreningarna som istället kan fokusera på sin 

kärnverksamhet. 

www.hujada.nu, 2019-09-26 

 

Press release 

ACE ELECTS NEW PRESIDENT 

The Assyrian Confederation of Europe has elected Marta Youeel Eshoo as the new 

head of the organisation. The election marks the beginning of a new three year 

mandate and the second since the establishment of the 

confederation.  

 

"I'm humbled to be elected for this role and look 

forward to continue developing and strengthening 

ACE together with the board and our member 

federations, commented Ms Youeel Eshoo, adding; I 

believe ACE has an important role to play and that we are yet to realize the full 

potential of the Assyrian European community." 
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Ms Youeel Eshoo who is also serving on the board of the Assyrian Federation of 

Sweden since March of this year, replaces Attiya Gamri from the Netherlands who 

served as ACE president since 2016.  

 

The Assyrian Confederation of Europe was established in 2016 by the Assyrian 

national federations of Belgium, Germany, Sweden and the Netherlands. The 

organisation is registered in Belgium with its office near the European quarter in 

central Brussels. 

 
www.hujada.nu, Oktober 2019 
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Barn och Ungdomsverksamhet 2019 
Sång och musikträning 

verksamheten har genomförts under perioden 17/1 - 16/5-2019 i föreningens 

lokaler.  
Antal deltagare vid 

dessa tillfällen: 214 

barn och 148 vuxna. 

Ansvariga: 

Nabochadnosar Poli, 

Sargon Hawsho och 

Ninsun Poli 

Verksamheten har ej 

kunnat upptas under 

hösten p.g.a. hinder 

av ansvariga. 

Ambitionen är att 

starta om under 

våren 2020. 
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Gympa för barn - röra sig med barnen 

verksamheten har genomförts under perioden 11/9 - 11/12-2019 på 

Björkhagaskolan i Tumba 

Antal deltagare vid dessa tillfällen: 220 barn, 96 vuxna,  

Ansvarig: Enkido Poli   

Det är stort intresse för denna verksamhet. Vilket gör att den kommer att fortsätta 

även under år 2020. 

 

Sportlovs aktiviteter anordnades enligt följande: 
2019-02-19: Storvredsbadet   8 barn,   5 vuxna 

Ansvariga:  Aziz Poli, Selma Hawsho 
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2019-02-28: Tumbabruksmuseet 9 barn,   5 vuxna 

Ansvariga: Aziz Poli, Dita Kleman 

2019-03-01: Tumba Brandstation 10 barn, 5 vuxna 

Ansvariga: Aziz Poli, Sar  gon Hawsho 

Övriga aktiviteter som barnen varit med: 

2019-03-10: Hano Kritho firandet 
9 barn, 17 vuxna Ansvariga: Kvinnokimmitté 
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2019-03-31: uppträdande vid AKITU i Södertälje  

20 barn, 25 vuxna  

Ansvariga: Nabo Poli, Selma Hawsho, Dita Kleman 

  

2019-04-25 Vi uppmärksammar Påsken tillsammans 

30 barn, 25 vuxna, Ansvariga: Nabo, Rahel och Aziz Poli 

På torsdag den 25 april uppmärksammade vi påsken genom att påskpyssla istället 

för ordinarie musikkursen. Under kvällen hade vi kul med fjädrar, påskris och måla 

ägg mm. Föreningen bjöd på korv med bröd och mackor.  
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2019-05-01: Valborgfirandet på Hågelbyparken  

15 barn,18 vuxna, Ansavrig: Nabo Poli  

 

2019-05-30: Avlutning för barn och ungdomsaktiviteter 

28 barn, 29 vuxna 

Avslutningen för 

vårterminen genomfördes 

med utomhusaktiviteter + 

grill. 

Förutom lekar för barnen 

bjöd föreningen barnen på 

korv med bröd och för 

vuxna fick köpa 

hamburgare med tillbehör. 

Dita Kleman, Nabo Poli 

hjälpte till med lekar till 

barnen, Edvart Kerimo, 
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Murat, Aziz och Poul Poli i hjälpte till med grillen.  

Tack till alla. 

 

2019-07-19 -21 Familjeläger   

56 barn o. ungdomar, 65 vuxna. Ansvarig: Kansliet och styrelsen 

(Läs mer om lägret under rubriken Genomförda aktiviteter) 

 

2019-12-08:  

Assyriskt Julbord 
Även i år anordandes Julbord i 

föreningen. Läs mer om detta 

under rubriken 

Kvinnosektionens verksamhet. 

45 vuxna och 25 barn var 

närvarande vid Julbordet. 
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2019-12-14: Lucia och Julfirandet med Jultomte 

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka - liksom gångna åren anordnade även i år 

Luciafirandet och Julfest. 

 

Det är föreningens styrelse i samarbete med Kvinnokommittén stod för planering 

och genomförandet.  

 
Evenemanget ägde rum lördag den 14 december kl 15 i föreningens lokale. 

Programmet började med luciatåg där 10 tals barn som följde tåget och sjöng Lucia 

sången. Nabochadnosar Poli som tog ansvaret på sig att hjälpa barnen med 

Luciatåget såg till att barnen sjöng även andra julsånger. 
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Därefter var det dags för tomtens (mor Zokhe) framträdande. Med en säck fyllda 

presenter såg vi tomten komma fram och tomtesången på assyriska började alla de 

ca. 80 personer sjunga. 

 

När tomten var fram tog han emot barnen och efter att ha frågat de om de har varit 

snälla började han dela ut presenterna. Barnen var mycket glada över presenterna 

och det rådde en my cket bra julstämningen i lokalen. 

Efter 

presentutdelningen tog 

Nabo ansvaret för 

barnen igen och såg till 

att underhålla barnen 

genom olika lekar, 

sånger, danser etc. 

Kvällen avslutades 

genom ett korttal av 

Nabo som är 

föreningens ordförande 

genom att tacka alla som bidrog till kvällens program och som hjälpte till i olika 

uppgifter. 

 

Fotboll för ungdomar och äldre ungdomar 
På initiativ av äldre ungdomar - under ledning av Ninos Kerimo startades denna 

verksamhet den 10 november 2019 i Botkyrka Hallen. 

Man har hunnit genomföra några tillfällen och ambitionen är att fortsätta under 

hela nästa år med start janauri 2020.  
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Kvinnokommitténs verksamhet 2019 
 

London resan till British museum 
Assyriska Kvinnoförbundet 

besöker utställningen om 

Ashurbanipal på British 

museum. Den 1-3 februari 2019 

åkte Assyriska kvinnoförbundet 

med 27 st medlemmar från olika 

städer i Sverige till London för 

att titta på en utställning som 

heter ”I am Ashurbanipal king 

of the world, king of Assyria”. 

En fantastisk utställning med 

föremål som har samlats från 

hela världen och ställdes ut på 

British museum. Det kom även 

assyrier från Holland, Belgien, Frankrike för att titta på utställningen. 

 

Assyriska Kvinnoförbundet besöker utställningen om Ashurbanipal på British 

museum.  

Den 1-3 februari 2019 åkte Assyriska kvinnoförbundet med 27 st medlemmar från 

olika städer i Sverige till London för att titta på en utställning som heter  ”I am 

Ashurbanipal king of the world, king of Assyria”. En fantastisk utställning med 

föremål som har samlats från hela världen och ställdes ut på British museum. Det 

kom även assyrier från Holland, Belgien, Frankrike för att titta på utställningen 

 

http://assyriskakvinnoforbundet.se 

Fredag 8 februari 2019 

 

Lördag 16/2-2019 Knytkalas hos Inanna Familjeförening 
Inanna Föreningen 

anordnade 

Knytkalas som 

AKC blev inbjudan 

till. Det var en 

aptitretande bord 

som innehöll 

många goda rätter  
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som vi fick äta tillsammans. Efter maten var det dags för dans, musik och 

bingospel under det härliga stämningen s  om rådde hela kvällen. 

Under kvällen diskuterades att både föreningarna kan turas om och anordna 

liknande knytkalas en gång i månad. 

 

Föreläsning om 

Antidiskriminering 
Den 23 februari 2019 

arrangerade AKF en 

föreläsning av Bojan Brstina 

som är verksamhetschef för 

SIOS. SIOS: Som är etniska 

organisationer för 

gemensamt intresse, språk 

och kulter. Bojan började 

med en kort presentation om 

SIOS, som driver 

antidiskrimineringsbyrå, 

som grundades år 2002 i 

Stockholm syd, 

Rättvisefrågan i Haninge SIOS.s som Huvudman. 

 

De försöker förhindra diskriminering samt arbetar med organisationernas bästa 

intresse och de samverkar med myndigheter som t.ex. MUCF, DO, Kommuner, 

Arbetstagarorganisationer, Folkbildnings aktörer och lokala föreningar. Bojan 

berättade om att dem arbetar Reaktivt, handläggning av enskilda ärande och 

Proaktivt utbildning som op  inionsbildning samt Politisk påverkan.  
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Bojan nämnde några exemplar på vad diskriminering är:  

 Olikbehandling  

 Grupptillhörighet (upplevd/reell)  

 Missgynnande  

 Kan jämföras med norm  

 Lagreglerad, Proportionell, Påvisad behov  

 

Han tog också upp det Internationell nivå (FN) om Konventioner rörande all 

diskriminering som:  

 Avskaffande av rasdiskriminering (1969)  

 Kvinnokonventionen (1981)  

 Medborgerliga & Politiska rättigheter (1979)  

 Ekonomiska, Sociala & Kulturella rättigheter (1976) Efterlevnaden 

kontrolleras av kommittéer, Han betonade vikten om den Europakonventionen om 

dem mänskliga rättigheter som reglerar statens agerande dvs. Artikel 14 Brett 

diskrimineringsförbud som gäller endast konventionsrättigher  
 

Bojan beskrev också hur de olika diskrimineringsgrunderna definieras i 

diskrimineringslagen och dess för arbete.  

 Kön, Könsöverskridande identitet/uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion/annan 

trosuppfattning, Funktionshinder, Sexuell läggning, Ålder, Politisktillhörighet, 

Social klass, Kriminalitet. Andra diskrimineringsgrunder är Klass, Icke- normativa 

familjer, Sub-kulter, Politisk tillhörighet, Social klass(utbildning) Kriminalitet. 

Andra typer av diskriminering; Direkt diskriminering, Indirekt diskriminering, 

Trakasserier, Sexuella Trakasserier, Instruktion att diskriminera.  
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 Tendenser som Bojan visade i statistiken är mängd av samtal som kommer in, 

400 st. De flesta ärenden handlar om etnicitet, när det gäller könsfördelning är 

tyvärr fler kvinnor än män och där mest dominerande platser som händer i 

samhällsområde är på arbetslivet och på vården, det ökar ständigt.  

 Att kunna bevisa en diskriminering krävs skriftlig korrespondens, inspelade 

samtal, Vittnen, Starka indicier och erkännande.  

 Dilemma/Svårigheter att vinna en rättegång är svårt, därför många inte vågar 

överklaga, om man förlorar en rättegång då blir stora summor att betala, 

fackföreningen hjälper till ibland men inte tillräckligt.  

 

Varför har man lagstiftningar? Det är för att markera hållbarhet, samhällskontrakt, 

styrka, åtagande/förpliktelse med mänskliga rättigheter. Lagar finns inte för att 

skydda de som är starka, de klarar sig ändå, lagarna finns för att skydda de som är 

svaga så att inte de blir utnyttjade av de starka i samhället. FN; den 10 december 

1948 allmän förklaringen definierar vilka de grundläggande mänskliga 

rättigheterna.  

 

`` alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter``  
Ett stort tack till Bojan för en intressant och givande föreläsning om 

antidiskrimineringsbyrån från SIOS, alla som närvarade deltog i diskussionen samt 

stort tack till föreningen Assyrien Kulturcenter i Botkyrka - AKC - för gästfrihets 

vänligheten.  

 

Zekiye Cansu, v. ordförande för AKF 

www.assyriskakvinnoforbundet.se 

Torsdag 28 februari 2019 

 

AKC är medarrangör och Föreläsningen hölls i AKC lokaler. 

 

Internationella 

Kvinnodagen 

firades i samband 

med Hano Krotho 
- AKC Kvinokommittén 

planerade att hålla 

internationella 

Kvinnodagen den 8 mars 

men p.g.a. för många 

frånvaro anmälningar har 
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dagen flyttats till på söndag den 10 mars och hölls samtidigt som firandet av Hano 

Kritho. 

 

- Under dagen serverades burgul med stektägg, fika och frukt. Därefter Dita Kleman 

tillsammans med flera kvinnor samlade barnen och berättade om vad det innebär och 

varför man firar Hano Kritho. Efter informationen en dockparaden visades av barnen 

under ledning av Dita. 

 

- Rahel Poli höll tal om 

Internationella 

Kvinnodagen och vid slutet 

av dagen var en intressant 

debatt om jämlikhet mellan 

man och kvinnor etc. 

- AKC tackar Assyriska 

Kvinnoförbundet för det 

ekonomiska bidraget 

 
 

 

Dagens evenemang ur Zekiye Cansus perspektiv: 

Hano  Kritho 

och 

Internationella Kvinnodagen 
 

- Söndag den 10 mars har Assyrien Kulturcenter  i Botkyrka - 

AKC firat Hano Kritho i föreningens lokaler. Yildiz Kerimo och 

Pervin Poli lagade Bulgur med stekt ägg.  

- Efter Hano kritho så var det dags för Internationella 

Kvinnodagen 

 

När alla barn och vuxna samlades i 

föreningens lokal började själv 

servering av bulgur och sallad. 

Väldigt smaklig bulgur med stäckt 

ägg. Efter maten samlade Dita 

Kleman alla barn till ett rum där hon 

förklarade om vad det innebär och 

varför man firar Hano Kritho. Ditas 

sätt att tala med barnen var så 

pedagogiskt och intressant att barnen 
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var tysta och lyssnade mycket nyfiken om Hano Kritho historien och varför vi firar 

Dagen varje år söndagen innan påsk fastan. Dita berättade för barnen om Tomten, 

Påskkärringen, halloween och sedan vidare om dockan som symboliserar Hano  

Kritho.  

Barnen fick även andra frågor som ex, vad de vill bli när de blir stora, alla var 

duktiga svara på frågorna. Sedan hjälpte Dita barnen komma i en led, två och två, 

de promenerade runt i föreningslokalen med Hano  Kritho dockan. De vuxna blev 

glatt överraskade och applåderade barnen, alla tyckte att de var duktiga och 

imponerade av hur de klarade av att genomföra Hano Hano tåget tillsammans med 

dockan. 

 

Det är viktigt att uppmärksamma Internationella Kvinnodagen  

Efter Hano kritho firandet så var det dags att uppmärksamma  Internationella 

Kvinnodagen som planerades av föreningens  kvinnokommitté,  vilket skulle ha 

skett fredag den 8 mars men av olika skäl valdes det att göra samma dag som Hano 

Kritho firandet. 

 

Programmet började med ett tal av Rahel Poli. I talet tog Rahel upp varför kampen 

för lika rättigheter fortfarande är aktuellt och viktigt. Tillsammans visar vi varför 

kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Därefter fortsatte Rahel historien om 

att 1909 noterades den första internationella kvinnodagen i USA. Internationella 

kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen på initiativ 

av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Varje år i varje land skulle man på samma 

dag fira en kvinnodag under parollen; rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i 

kampen för socialism. Ryssland 1917 demonstrerade kvinnorna för bröd och fred.  
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FN:s generalförsamling beslutade sedan om detta i en resolution 1977. Sedan 1978 

finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.  

Man uppmärksammar internationella kvinnodagen än idag för att världen 

fortfarande inte jämställd och kvinnors situation över hela världen.  

 

Efter Rahels tal blev det en stor diskussion mellan män och kvinnor. Det positiva 

var att det fanns mer män än kvinnor bland de närvarande. Diskussionen handlade 

om just Assyriska kvinnans situation generellt. Detta ledde till en givande mycket 

trevligt debatt med många frågor och svar ur flera perspektiv. 

 

Jag vill tacka AKC;s Kvinnokommitté för det fina arrangemanget av Hano Kritho 

och uppmärksammandet av Internationella Kvinnodagen samt det god Bulgur med 

stekt ägg och andra förtäringar. 

 

Vid pennan Zekiye Cansu 

- V. ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet 
- Medlem i AKC 
 

Rahel Polis tal:  

I dag, den 8 mars, 

är det den 

internationella 

kvinnodagen. 

 
Det är en dag som  

uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. 

Internationella kvinnodagen uppkom i början av 1900 talet i USA, Ryssland och 

flera andra länder. Internationella Kvinnodagen instiftades 1910 vid den 

socialistiska världsorganisationens andra konferens i Köpenhamn. Iden kom fram 
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av den Tyska kommunisten Clara Zetkin. Syftet var att lyfta fram kraven på 

kvinnliga rättigheter och framförallt rösträtten. Men först 1921 i Moskva bestämde 

man att Internationella Kvinnodagen skulle vara den 8 mars till minne av dem som 

dog under Februarirevolutionen i Ryssland.  

   

Dagen är ett sätt att uppmärksamma att kvinnor på många platser inte har samma 

rättigheter som män. T.ex. i mellanöstern, många länder i Asien och Afrika. Om vi 

tar assyriska kvinnans situation i vårt samhälle förr och nu, vad kan vi säga? Är vi 

jämlika? Har vi yttrandefrihet? Kan våra kvinnor bestämma över sig själva? Är vi 

medvetna om våra rättigheter? …   

 

Många kvinnor över hela världen behandlas sämre än män. Kvinnor har ofta 

lägre löner och mindre makt än vad män har. Tjejer i tonåren säger, den viktigaste 

frågan för oss som kvinnor är att man få säga vad man vill, oavsett om man är 

kvinna eller man. Man ska se alla som personer, inte som kön. Eftersom lagen för 

yttrandefrihet gäller för alla. 

 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men även här kan man se att det 

finns ojämlikhet mellan kvinnor och män. Män tjänar till exempel mer pengar än 

kvinnor. Och det är fler män än kvinnor som är chefer, högtuppsatta politiker, 

debattörer, poliser och med mera.  

 

Kvinnor är hemma med barnen fler dagar än vad männen är. Många politiker i 

Sverige vill att det ska bli mer jämlikt mellan kvinnor och män. Regeringen vill till 

exempel att pappor ska vara hemma med sina barn fler dagar. Men jag tycker att 

eftersom man skaffar barn tillsammans, då ska man ta hand om dem lika mycket 

och det är därför det ska vara jämna dagar för båda könen.   

 

Det är fantastisk att kvinnorättigheter uppmärksammas på många sätt i Sverige i 

dag och i olika sammanhang och det är extra bra för samhällsutvecklingen om 

kvinnor tar mer plats i samhället. 

  

Jag tycker inte att det är bra att ha en Internationell Kvinnodag. Det ska vara året 

runt och jämlikt för både kvinnor och män. Det är bra att man har kommit så långt 

i kampen för kvinnans rättigheter, men det är fortfarande mycket kvar. Kampen 

går vidare. Samtidigt tycker jag att det är bra att det finns en kamp där det blir 

väldigt mycket medial uppmärksamhet kring det. För då kan man ju ta lite 

draghjälp. Vi ska ha kvinnor på alla platser i samhället jämlika mannen. 
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Assyriska kvinnoförbundets årsmöte 2019 

Assyriska kvinnoförbundet hade 

sitt årsmöte den 23 mars 2019 på 

Viking Grace båten som åkte från 

Stockholm. kallelsen hade skickats 

till samtliga medlemar och vi var 

30 anmälda var av en manlig 

medlem var med. Detta är 

historiks.  

Till mötesordförande valdes 

Journalisten Sonya Aho  och 

Hülya Sinemli till sekreterare. De 

jobba sig igenom hela mötet med 

mycket god stämning och 

harmoni  

Till ordförande valdes     Nursel Awrohum  

Vice ordförande                        Zekiye Cansu  

Ledamot                                    Ayfer Rhawi  

Ledamot                                    Atea Baravdish  

Ledamot                           Samira Gergeo  

Ledamot                                    Elisabet Nison  

Ledamot                                    Sara Josef  

Suppleant 1                               Bironia Orahem  

Suppleant 2                               Yildiz Kerimo   

 

 

Alla 

önskade 

den nya 

styrelsen 

lycka till 

med sitt 

kommande 

uppdrag 

www.assyriskakvinnoforbundet.se,  

Lördag 23 mars 2019 
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AKF:  

Vi uppmärksammar SEYFO med konferens 

Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige - AKF 

anordnade Seyfo konferens  onsdag den 1 

maj 2019 i Hallunda Folkets hus. 

 

Det var flera talare under konferensen som 

berättade om Seyfo och vikten av ett 

erkännande m.m.  

 

Förutom Nursel Awrohom - AKF 

ordförande, (bilden t.h.) även Murad 

Artin, Ragip Rarakoglu, (t.v. på 

bilden), Sait Yildiz, Sonya Aho, Svante 

Lundgren, Anna Melle, Anders 

Björkman, Berolun Deniz Maraha, 

Bodil, David Gaunt var de talare som 

var bjudna att hålla tal om Seyfo från 

egna perspektiv. 

Ca. 400 personer hade besökt 

konferensen  
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ABF höll sitt årsmöte och valde ny styrelse 
Årsmötet hölls Tisdag 16/4-2019. AKC representerades av Fehime och Rahel Poli 

 

SIOS:s Kvinnokommitténs årsmöte 2019 

SIOS:s Kvinnokommittén hade årsmöte den 11 maj i Mångkulturellt Centrum i 

Fittja. Man startade dagen med frukost ute i den vackra utsikten utanför kafeterian i 

Mångkulturellt Centrum. Årsmötet började kl. 10. Till mötets ordförande valdes 

Bahiye Poli. Hulya gick igenom verksamhetsberättelsen och därefter om 

verksamhetsplan samt budget för 2020. 

 

Majoriteten av 

de närvarande 

nominerade 

Hulya för att 

fortsätta leda, 

som ordförande 

i ytterligare ett 

år till. Hulya 

tackade alla 

åhörare för 

förtroenden för 

fortsatta 

ledastyrelsen i 

ytterligare ett år 

till och 

hoppades för ett 

bra samarbete, 

för tillsammans är man starkare. Bahiya Poli avslutade sitt arbete genom att önska 

den nya styrelsen lycka till och tackade för sig. Hulya bokade ny tid för att hålla det 

konstituerande möte. Efter mötet blev alla närvarande bjudna på lunch, det bjöds 

på en väldigt god vegetarisk buffé.  Dagen fortsatte, med SIOS:s 

representantskapsmöte 2019. Även här valdes efter många frågor och diskussioner 

samma sittande ordförande fortsätta ett år till. Ordföranden Amadeu Badel tackade 

alla för förtroendet men förtydligade att det får bli sista året.  

 

Efter fika så blev Ilan De Basso bjuden för prata dels om EU-valet där han 

betonade hur viktigt det är att rösta, dels pratade han om att han var en av dem 

ungdomar som var med startade SIOS ungdomsstyrelsen och att han kände flera av 

dem närvarande sedan gamla SIOS tiden.  
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Efter Ilan var det 4 ungdomar som presenterade sig för åhörare, de är aktivister för 

projekt SE FÖR NORRA B, de har fått bidrag och varvar ungdomar för att vara 

involvera i politik och rösta EU-valet. Anledningen är att många utländska 

föräldrar i Botkyrka inte ser viktigt att rösta verken på EU-valet eller riksdagsvalet.  

 

Från AKF var jag som närvarade på denna dag och ifrån AKF:s vägnar önskar vi 

både SIOS ordföranden, Hulya Gursac Sinemli och Amedeu all lycka i sina roller. 

  
Sammanfattning av Zekiye Cansu  

www.assyriskakvinnoforbundet.se 

Torsdag 16 maj 2019 

 

AKF sommarläger 
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige har anordnat sommarläger för kvinnor i 

Katrineholm den 16-18 augusti. Inga medlemmar från AKC kunde delta. 

 

Öppet hus för Kvinnor hos AKC - arrangeras av 

ABF 

ABF  erbjöd en helt gratis workshop som är riktat till alla kvinnor i AKC. Denna 

workshop som hölls i AKC loakaler  tisdag 26/11-2019 handlade dels om ABF's 

historia, betydelse i Botkyrka och nuvarande samhälle men även vilka gratiskurser 

som kommer att finnas tillgängliga för dem under kommande termin. 

Följande Personer deltog i kursen: Yildiz Kerimo, Fehime Poli, Seyde Hawsho, , 

PervinPoli, Pero Dag och Behiye Poli 
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Assyriskt Julbord hos AKC  

Assyriska Julbordet hos AKC genomfördes som planerat söndag 8/12-2019. 

Liksom senaste åren har AKC styrelsen tillsammans med Kvinnokommittén 

anordnade Julbordet.  

Julbordet som har blivit föreningens klassiker anordnades i form av knytkalas som 

innebär att var och en tog med sig någon maträtt där vi dukade gemensamt bord. 

Förutom det härliga Julbordet som innehöll 10 tals goda maträtter som 

medlemmarna tog med sig - även levande musik påbjöds av Andreas Barjosef med 

sin Keyboard stod för underhållning och fick många barn och vuxna dansa.  

Kvällen avslutades med glada miner av de som var i föreningen. 
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Internationella Händelser som berör oss! 

Pashinyan congratulates Assyrian community 

of Armenia on Ha b' Nisin 
Spara  

Share 

YEREVAN, APRIL 

1, ARMENPRESS. 

Prime Minister Nikol 

Pashinyan has 

congratulated the 

Assyrian community 

of Armenia on Ha b' 

Nisin – the Assyrian 

New Year. 

 

“Dear representatives 

of the Assyrian 

community of 

Armenia”, the PM 

said in an address published on his website. “I cordially congratulate you on the 

Assyrian New Year, Ha b' Nisin. Through destiny have the Armenian and Assyrian 

peoples, who have cultural relations of many centuries, withstood together 

numerous challenges, and shared each other’s both sorrow and joy. A part of 

Assyrians scattered all around the world have for a long time settled in Armenia, 

becoming an inseparable part of our society. It has had its permanent and 

undeniable contribution to the multilateral development and progress of our 

country. 

 

Let this magnificent spring holiday of love and fertility symbolizing the rebirth of 

nature be a beginning of new constructive plans and realization of ideas for our 

brotherly people Assyrian people. 

I am wishing you welfare and realization of all honest goals. 

Happy Ha b' Nisin”. 

 

Edited and translated by Stepan Kocharyan  

1 April, 2019 
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U.S. House of 

Representatives Passes 

Resolution Recognizing 

Armenian, Assyrian, 

Greek Genocide 
 

2019-10-29 22:17 GMT 

(AINA) -- In a landmark vote, the U.S. House of Representatives passed 

Resolution 296, which recognizes the genocide of Armenians, Assyrians and 

Greeks by the Ottoman Empire during World War one. The resolution received 

237 yeas, 4 nays (all Republicans), 2 present, and 189 not voting. 

The Turkish genocide killed 750,000 Assyrians (75%), one million Greeks and 1.5 

million Armenians. 

The resolution is non-binding. 

Here is the text of the resolution: 

Affirming the United States record on the Armenian Genocide. 

Whereas the United States has a proud history of recognizing and condemning the 

Armenian Genocide, the killing of 1.5 million Armenians by the Ottoman Empire 

from 1915 to 1923, and providing relief to the survivors of the campaign of 

genocide against Armenians, Greeks, Assyrians, Chaldeans, Syriacs, Arameans, 

Maronites, and other Christians; 

Whereas the Honorable Henry Morgenthau, United States Ambassador to the 

Ottoman Empire from 1913 to 1916, organized and led protests by officials of 

many countries against what he described as the empire's "campaign of race 

extermination", and was instructed on July 16, 1915, by United States Secretary of 

State Robert Lansing that the "Department approves your procedure...to stop 

Armenian persecution"; 

Whereas President Woodrow Wilson encouraged the formation of the Near East 

Relief, chartered by an Act of Congress, which raised $116,000,000 (over 

$2,500,000,000 in 2019 dollars) between 1915 and 1930, and the Senate adopted 

resolutions condemning these massacres; 

Whereas Raphael Lemkin, who coined the term "genocide" in 1944, and who was 

the earliest proponent of the United Nations Convention on the Prevention and 

Punishment of Genocide, invoked the Armenian case as a definitive example of 

genocide in the 20th century; 

Whereas, as displayed in the United States Holocaust Memorial Museum, Adolf 

Hitler, on ordering his military commanders to attack Poland without provocation 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/296/text?format=txt
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in 1939, dismissed objections by saying "[w]ho, after all, speaks today of the 

annihilation of the Armenians?", setting the stage for the Holocaust; 

Whereas the United States has officially recognized the Armenian Genocide, 

through the United States Government's May 28, 1951, written statement to the 

International Court of Justice regarding the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, through President Ronald Reagan's 

Proclamation No. 4838 on April 22, 1981, and by House Joint Resolution 148, 

adopted on April 8, 1975, and House Joint Resolution 247, adopted on September 

10, 1984; and 

Whereas the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act of 2018 (Public 

Law 115-441) establishes that atrocities prevention represents a United States 

national interest, and affirms that it is the policy of the United States to pursue a 

United States Government-wide strategy to identify, prevent, and respond to the 

risk of atrocities by "strengthening diplomatic response and the effective use of 

foreign assistance to support appropriate transitional justice measures, including 

criminal accountability, for past atrocities": Now, therefore, be it 

Resolved, That it is the sense of the House of Representatives that it is the policy of 

the United States to-- 

(1) commemorate the Armenian Genocide through official recognition and 

remembrance; 

(2) reject efforts to enlist, engage, or otherwise associate the United States 

Government with denial of the Armenian Genocide or any other genocide; and 

(3) encourage education and public understanding of the facts of the Armenian 

Genocide, including the United States role in the humanitarian relief effort, and the 

relevance of the Armenian Genocide to modern-day crimes against humanity. 

This item is available as: HTML | PDF. 

© 2019, Assyrian International News Agency. All Rights Reserved. Terms of Use. 

 

Congresswoman Anna Eshoo 

(D-CA), House Foreign 

Affairs Committee Chairman 

Eliot Engel (D-NY), and 

House Foreign Affairs 

Committee Senior member 

Chris Smith (R-NJ) testifying 

before the House Rules 

Committee on the Armenian 

Genocide Resolution 

(H.Res.296). 

 

http://www.aina.org/news/20191029181758.htm
http://www.aina.org/news/20191029181758.pdf
http://www.aina.org/terms.html
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Congresswoman Anna Eshoo (D-CA), who is of Armenian and Assyrian heritage, 

made an impassioned plea for passage of the resolution during her testimony in 

support of H.Res.296. Last week, Rep. Eshoo told Congressional colleagues, 

“Members of my own family were among those murdered. My mother escaped 

with my grandmother from Armenia, and my father, an Assyrian Christian, was 

driven from the Middle East. Both carried the terror of the atrocities of the Ottoman 

Turks for a lifetime.” 

 

Historiskt steg I delstaten Kalifornien, USA 
Delstatskongressen i Kalifornien har formellt erkänt det assyriska folkmordet som 

genomfördes 1915 i Osmanska riket 

(nuvarande Turkiet) samt massmordet som 

verkställdes 1933 utav den irakiska armén i 

staden Simele i Irak. 
 

De mångsidiga ansträngningarna som 

gjordes utav Seyfo Center sedan lång tid 

tillbaka har nu gett resultat. Sedan en tid 

tillbaka kom de republikanska och 

demokraternas kongressledamöterna överens 

om ett förslag som går ut på ett formellt fördömande och erkännande av folkmordet 

som genomfördes utav det Osmanska imperiet 1915 samt massmordet som 

genomfördes 1933 i den irakiska staden Simele. Kongressen röstade enhälligt för 

erkännadet.  

 

49 av USA:s 50 delstater har redan erkänt det armeniska folkmordet. I de tidigare 

framtagna lagförslagen nämndes det bara det armeniska folkmordet. Men med det 

senaste erkännade från kalifornien inräknat har nu tre olika delstater även erkänt 

folkmordet på assyrierna och  grekerna. 
 

Ordföranden för Seyfo Center, organisationen för forskning och erkännandet av 

det assyriska folkmordet, Sabri Atman betraktar beslutet av Kaliforniens kongress 

som ett historiskt steg. Atman förklarar att man arbetar nu på att flera delstater ska 

gå i samma fotspår och fatta liknande beslut som det i Kalifornien samt att 

behandlingen av folkmordet på armenierna, assyrierna och greker i böckerna i 

Kalifornien kommer att förverkligas inom snar tid.  

 

SEYFO Center 

www.seyfocenter.com 

September 11, 2019 , Kalifornien 

http://www.seyfocenter.com/
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California Recognizes Two Assyrian Genocides 

2019-09-12 22:51 GMT 

Sacramento, California (AINA) -- The State of California recognized the Assyrian 

Genocide of 1915 in the Ottoman Empire and the Simmele massacre of 1933 in 

Iraq in a binding resolution passed on September 9, 2019. The resolution was 

backed by both Democratic and Republican assembly members and it passed 

unanimously. 

 

The resolution states: 

Resolved by he Assembly of the State of California, That the Assyrian Genocide of 

1915, also known as the Seyfo Genocide, as well as the Simmele massacre, are 

recognized by the Assembly of the State of California as crimes against humanity, 

and that the Assembly of the State of California hereby recognizes August 7, 2019, 

as Assyrian Remembrance Day; and be it further 

Resolved, That the chief Clerk of the Assembly transmit copies of this resolution to 

the author for appropriate distribution. 

Related: The Assyrian Genocide 

Related: The 1933 Massacre of Assyrians in Simmele, Iraq 
 

The Ottoman Genocide against Armenians also targeted Assyrians and Greeks. 

750,000 Assyrians were killed (75%) and one million Greeks were killed during 

World War One, as well as 1.5 million Armenians. 

Related: 1933 Assyrian Genocide in Iraq Inspired the Word 'Genocide' 

Related: Raphael Lemkin and the Assyrian Genocide 
 

Assyrians faced targeted killings, rape, abuse, destruction of homes and villages, 

and the razing of churches at the hands of the Ottoman Turks and their Kurdish 

allies. 

Assyrians around the world continually work for the remembrance of the 

genocides committed against their nation. 

Related: Genocides Against the Assyrian Nation 
 

According to Sabri Atman, the director the Assyrian Genocide and Research 

Center, 49 States in The United States have recognized the Armenian genocide and 

"we will work so that all of them will include the Assyrian genocide as well." The 

Assyrian Genocide and Research Center also focuses on advocating for the State of 

California and other states to include in their history curriculum information about 

the Assyrian genocide. 

http://www.aina.org/mailinglist.html 

© 2019, Assyrian International News Agency 

http://www.aina.org/genocide100.html
http://www.aina.org/releases/20040805022140.htm
http://www.aina.org/news/20070115185021.htm
http://www.aina.org/news/2012039175155.htm
http://www.aina.org/martyr.html
http://www.seyfocenter.com/
http://www.seyfocenter.com/
http://www.aina.org/mailinglist.html
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Assyrian Parliament formed in Armenia 
Siranush Ghazanchyan  
September 12, 2019, 19:16 
 

Sona Hakobyan 

Public Radio of Armenia 

 

An Assyrian Parliament was 

formed in Armenia today upon 

the conclusion of a large-scale 

international conference in 

Yerevan. 

 

About 40 representatives of Assyrian communities in nine countries came together 

in Yerevan to discuss their problems and form a parliament. The issue had been on 

the agenda since 2011-2012.  

  

Armenia was specially chosen as a venue of the conference and formation of the 

parliament, President of the Atur Assyrian Union, MP Arsen Mikhaylov told 

Public Radio of Armenia.  

 

“We share a similar fate with Armenians. We have passed through bitterness and 

joy. We are glad to be able to gather in Armenia to discuss and realize our goals. 

We’ll try to solve issues facing the Assyrian people worldwide, especially on the 

territory of historic Assyria,” he added. 

 

The Parliament will raise the issue of the Assyrian Genocide, a genocide that still 

continues on the historic land of the ancient nation. 

 

The Parliament will convene in different countries of the world, but Armenia will 

be the main center.  

 

 

 

 

 

 

https://en.armradio.am/author/news/
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Assyrisk litteratur 2019 
 
2019-04-24 

The Thirty-Year Genocide 
Turkey’s Destruction of Its Christian Minorities, 1894–1924 

Benny Morris 

Dror Ze'evi 

A reappraisal of the giant massacres 

perpetrated by the Ottoman Empire, and 

then the Turkish Republic, against their 

Christian minorities. 

Between 1894 and 1924, three waves of 

violence swept across Anatolia, targeting the 

region’s Christian minorities, who had 

previously accounted for 20 percent of the 

population. By 1924, the Armenians, 

Assyrians, and Greeks had been reduced to 2 

percent. Most historians have treated these 

waves as distinct, isolated events, and 

successive Turkish governments presented 

them as an unfortunate sequence of accidents. 

The Thirty-Year Genocide is the first account 

to show that the three were actually part of a single, continuing, and intentional 

effort to wipe out Anatolia’s Christian population.  

The years in question, the most violent in the recent history of the region, began 

during the reign of the Ottoman sultan Abdulhamid II, continued under the Young 

Turks, and ended during the first years of the Turkish Republic founded by 

Ataturk. Yet despite the dramatic swing from the Islamizing autocracy of the sultan 

to the secularizing republicanism of the post–World War I period, the nation’s 

annihilationist policies were remarkably constant, with continual recourse to 

premeditated mass killing, homicidal deportation, forced conversion, mass rape, 

and brutal abduction. And one thing more was a constant: the rallying cry of jihad. 

While not justified under the teachings of Islam, the killing of two million 

Christians was effected through the calculated exhortation of the Turks to create a 

pure Muslim nation. 

http://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=46501
http://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=46502
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Revelatory and impeccably researched, Benny Morris and Dror Ze’evi’s account 

is certain to transform how we see one of modern history’s most horrific events 

 

Product Details Publication Date: 04/24/2019 

672 pages,  6-1/8 x 9-1/4 inches30 photos, 7 maps, 2 tables World 

 

Harvard University Press 

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674916456 

 
2019-05-15 

'The Assyrians – Fifty Years in 

Sweden',  

by Svante Lundgren.  

In the spring of 1967 the first group of Assyrians 

came to Sweden. During the fifty years since 

then, the Assyrian community has grown 

steadily and is today one of the largest immigrant 

groups in Sweden. Many of them are born in 

Sweden and are fully integrated Swedish 

citizens. Others have come recently because of 

the continued persecution they suffer in their 

homelands. 

 

This book describes how the Assyrians arrived in 

Sweden, how they established churches and 

organizations, how the lively debate went about their right to stay in the country, 

how they achieved as entrepreneurs and in soccer, and how their relationship with 

Swedish society has changed over the years. The book also features a number of 

interviews, giving a variety of Swedish Assyrians the chance to tell us directly of 

their experiences  of what it is like to live in Sweden. 

 

Svante Lundgren, ThD, is a researcher at the Center for Middle Eastern Studies at 

Lund University. 

 

www.ninevehpress.com 

2019-05-15 
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2019-07-03 

The French Press and the Assyro-Chaldeans 
By Abdulmesih BarAbraham, MSc. 

 

(AINA) -- A new book titled La France et 

les Assyro-Chaldéens - qu'en dit la presse? 

(France and the Assyro-Chaldeans -- What 

does the press say?) has been published by 

Claire Weibel Yacoub, a French historian 

and author of three books on Assyrians.
1 

 

The book's introduction starts with the bold 

title "Return of the Assyro-Chaldeans on 

the stage." The French "stage" at least, in 

form of an extended historical press review, 

is traced meticulously and in a scholarly 

manner for almost two centuries by the author. 

Given the existential threat Assyrians have faced since World War One, Mrs. Waibel 

Yacoub's asks what do French people know about the Assyro-Chaldeans based on the 

French press? Are they the forgotten ones? Compared to the Armenians, with whom the 

French public opinion is familiar with, the Assyro-Chaldeans seem less visible. The book is 

structured into seven chapters, each representing an important historical phase in modern 

Assyrian history in the Middle East and its coverage in the French press. 

 

Chapter one deals with the growing interest of France in Eastern churches and the protector 

role it took for the Catholics during the Ottoman Empire. A short chapter two reflects on the 

archaeological discoveries of ancient Mesopotamian cultures and their impact on the 

identity of the Assyro-Chaldeans as indigenous population of the region. Chapter three 

analyzes the press coverage on the Assyro-Chaldeans prior World War One, including 

reports on the Adana Massacre in 1909 and various French interventions with the Ottoman 

Sublime Porte. Chapter four is devoted to French press coverage of the tragedy of the 

Assyro-Chaldeans during World War One and the genocide in Persia and Turkey between 

1915 and 1918. Chapter five elaborates on the coverage related to the post-war Peace 

Conference. A subsection deals with the various Assyrian national delegations from 

Turkey, United States, Persia and Caucasus sent to the conference, among them notable 

personalities and prelates such as the Orthodox Bishop Ephrem Barsaum, who later became 

Patriarch. The chapter continues with the coverage on the Treaty of Sevres in which the 

Assyro-Chaldeans achieved first international recognition as a nation. Chapter six covers 

the time after the Lausanne Treaty and outlines how the Assyrians became refugees, the 

Mosul question, and the Simmele Massacre in Iraq in August 1933. A subsection deals with 

the press coverage of the resettlement of the Hakkari refugees in the Khabour region in 

Syria and on the formation of an Assyro-Chaldean Battalion. A brief Chapter seven finally 
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deals with the time of the French mandate in Syria. Closing remarks and a bibliography 

conclude the 198-page book. 

Related: The Assyrian Genocide 

The French press, in fact, spoke of the Assyrian Christians for hundreds of years using 

various designations, more often during the 19th century and later. Even though sometimes 

the religious designations of "Chaldean" Catholics, "Syriac" Catholics, "Jacobites" and 

"Nestorians" were used, over time the term Assyro-Chaldeans was also adopted. 

 

Related: The 1933 Massacre of Assyrians in Simmele, Iraq 

Very early on papers like the Journal Political and Literary Debates portrayed the situation 

of the Assyrians by publishing the stories of travelers and archaeologists who have traveled 

through Mesopotamia and the mountainous territories close to the Turkish-Persian border. 

These were the first journalistic traces. At the beginning of the 19th century, Claudius 

James Rich (1787-1821), a great British explorer, went to meet them in the northern 

villages of present-day Iraq and "raised the awareness of the Nestorians, Armenians and 

Chaldeans, carved out in a rock in the highest mountains previously unknown in Europe." 

He undertook also a study of the site of Babylon, considered the starting point of 

explorations of the ancient Mesopotamia. 

This same newspaper echoes other often tragic events involving Kurdish leaders, who were 

constantly harassing the Assyro-Chaldeans to eliminate them physically from their villages 

in the foothills. This was the case 1843 and 1847, when the infamous Kurdish leader Badr 

Khan, the governor of Jezire, repressed them fiercely; the respective article states that 

"many villages of the Chaldeans and Jacobites groan under his oppression." 

 

Through its archaeologists, France participated in the excavations conducted between the 

Tigris and the Euphrates. A buried universe of Nineveh and Babylon resurfaced. The press 

contributed to the revival as the Louvre Museum in Paris exhibited these in 1847, along 

with the Opera of Paris, which put them in scene in 1860 by rebuilding the "world of stone, 

miraculously found in the plains of Nimrud and Khorsabad ." A considerable linguistic, 

archaeological and anthropological work followed that had its impact on the 

Assyro-Chaldeans, heirs of this ancient civilization. A cultural renaissance movement then 

engages the religious denominations of Nestorians, Chaldeans or Jacobites, now with 

added strong feeling belonging to the same people. 

 

Long before the war, France maintained privileged links with the Eastern Catholic 

Churches. During the 19th century, the attention paid to these Christians was accentuated. 

For the Assyro-Chaldeans, this particular relationship is reflected through initiatives 

diplomats from France presented to the Ottoman Empire, or by the attribution of honorary 

recognition of the French State and its institutions to oriental personalities. 

 

During World War One the French press reported that Armenians were not the only victims 

of the genocide, but also the Assyro-Chaldeans. By sending reporters and disseminating 

information through the press, it amplified the debate around it. In 1916, for instance, Le 

Journal sent its correspondent, Henry Barby, to Erzurum. In an article published on June 

http://www.aina.org/genocide100.html
http://www.aina.org/releases/20040805022140.htm
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21, he drew up a detailed picture of the massacres that had just been committed within the 

Ottoman Empire, reporting on the massacres of Armenians and also giving precise account 

about the Assyro-Chaldeans persecuted in the regions of Djézireh, Séert and Tur Abdin. 

 

As various Assyrian national delegations went to Paris when the Peace Conference started 

in 1919, the term Assyro-Chaldean, backed up by France, gained momentum and was 

included in the international treaty of Sèvres signed on August 10, 1920. The French press 

reflects, albeit to varying degrees, on the break-down of the dream of the Assyro-Chaldean 

self-determination in context of the Lausanne Treaty. Likewise, many newspapers report 

on another tragic event, that of August 1933, where Assyrians were massacred in Iraq. 

 

Claire Weibel Yacoub emphasizes that the visibility given to the Assyro-Chaldeans from 

1820 on is strongly linked to the advent of the freedom of press. She elaborates on the 

evolution of the press and emergence of various press agencies and papers she uses as main 

references. 

 

With this heavily researched book, the author proves not only knowledge in the timeline of 

history of the Assyro-Chaldeans, but demonstrates profound expertise in historiography. 

The book contains nearly 400 references, mostly uncovered so far, are an overwhelming 

source for focused and future scholarly research on the various historical episodes treated. 

 

The book is an excellent resource for scholars as well as non-scholars interested in 

Assyrian history. 

La France et les Assyro-Chaldéens - qu'en dit la presse?  

 

By Claire Weibel Yacoub  

Paris, L'Harmattan, 2019  

Series: Understanding the Middle East  

ISBN : 978-2-343-17606-2 

 
1
 Other books by Claire Weibel Yacoub: 

 

*Surma l'Assyro-Chaldéenne (1883-1975). Dans la tourmente de Mésopotamie, Paris, 

L'Harmattan, 2007. 

*Le Rêve brisé des Assyro-Chaldéens. L'introuvable Autonomie, Paris, Les Editions du 

Cerf, 2011.  

*With Joseph Yacoub, Oubliés de tous, Les Assyro- Chaldéens du Caucase, Paris, Les 

Editions du Cerf, 2015. 

 

Assyrian International News Agency  

http://www.aina.org/mailinglist.html 

2019-07-03  

 

 

http://www.aina.org/
http://www.aina.org/mailinglist.html
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2019-09-05 

Seyfo Center Publication: 

Seyfo - When Where How 
 

SEYFO CENTER was established in 2004 by 

Assyrians from various countries to bring 

awareness to the Assyrian Genocide, by 

publishing and distributing books to institutions 

and parliaments, organiz ing conferences, and 

lobbying governments. In order to raise 

awareness about the Assyrian genocide, we 

have republished a new book through Amazon. 

We are thankful to Prof. David Gaunt for giving 

us permission to republish this important book. 

 

This book, The Assyrian Genocide SEYFO 

When Where How, written by professor Davit 

Gaunt and Sabri Atman wrote the foreword to 

this book. 

 

Gaunt explores briefly when, where, and how 

these atrocities to the Assyrian people have 

occurred. It refers to the mass slaughter of the 

Assyrian population of the Ottoman Empire and 

those neighboring Persia by Ottoman troops 

during the First World War in conjunction with 

the Armenian and Greek genocide. 

 

The Assyrian genocide also known as SEYFO 

refers to the mass slaughter of the Assyrian 

population of the Ottoman Empire and those 

neighboring Persia by Ottoman troops during 

the First World War in conjunction with the 

Armenian and Greek genocide. This book, The 

Assyrian Genocide SEYFO, written by 

professor Davit Gaunt explores briefly when, where, and how these atrocities 

occurred. 
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2019-09-07 

Ny assyrisk barnbok: "Mina Första Ord" 
Efter en lång tids arbete och mycket förberedelser är den äntligen klar.  

Många har uttryckt att de saknar en barnbok där 

barnen får bekanta sig med de första orden i sin närhet.  

Vi kan idag stolt meddela att vi har lyckats.  

Boken "MINA FÖRSTA ORD" är skriven på latinska 

och syriska bokstäver.  

Boken tar upp en stor del av de ord som föräldrar och 

barn stöter på under sin vardag. 

Ha den i din barnvagn, eller varför inte bära den som 

en väska tack vare det praktiska handtaget som den har 

på sin rygg.  

Detta är utan tvekan bland de viktigaste böckerna vi 

har lyckats skapa. Det är en bok för framtiden, ett ljus i ett tomt hål där 

barnlitteratur på syriska är sällsynt. 

Kontakta oss redan idag. Du gör din beställning här på facebook, instagram eller på 

hemsidan. 

Arjovi Bokförlag 

www.arjovi.com 

7 september 2019  

 
2019-09-08 

Bokklubbträff hos AKC 
Den periodiska träffen - under ledning av Nemrod 

Barkarmo ägde rum i AKC lokaler söndag den 8 

september 2019.  

Aziz Poli från AKC var med. 

Ämnes boken för dagen var Den assyro-kaldeiska 

nationalrörelsen. 

 

Bokens innehåll gav verkligen avtryck på dagens diskussioner. Från att ha pratat 

om förtvivlan och ledsamhet över antal offer, förtryck, förföljelse och folkmord så 

kom vi även in på de positiva bitarna som fanns under denna mörka tid. För det 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.arjovi.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Q4vI3QPDPbg_8Sp-3mlPXjp75rNC7ly7vj8SxqFNLhFl1uC9aSh4Pb68&h=AT12DXdbj1Ts6Jn8z2GDUOizz_UOMRm-dK4qm6cEbJNm-4aj3026vWm5y8amB04w6Hjiwl7pedftLRVoKru4Y0xcw-o7SqQ96vZSow0a5JLGMm0P6KAukw_l2k3wPbFuKcI754gE5mzPXkiNtpc3ZKuH5HaruWA
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fanns även ljusglimtar under och efter folkmordens år. 

Exempel på dessa är upplysningen bland delar av den assyriska befolkningen, 

anspråken på en autonom stat samt motståndet mot osmanska och kurdiska trupper 

som iscensattes av assyriska reguljära styrkor understödda av ryssar, engelsmän 

och fransmän. Vi pratade om hur en sådan liten minoritet, trots sitt numerära 

underlag, kunde spela en så stor roll i ett stort geografiskt område. Det är inte för 

inget som vi kallades för britternas minsta allierade, men ack så viktiga för hela 

Mesopotamiens roll under första världskriget och dess efterföljande år. 

Om det är något som vi alla kunde enas om och om det är något som vi alla kan ta 

med oss från dagens träff så är det att demografi kanske inte alltid spelar den roll 

som vi vill tro. Väldigt få kan åstadkomma otroligt mycket, det visade iallafall 

Malik Qambar, Agha Petros och de andra Assyro-kaldeiska delegaterna och 

soldaterna under denna svåra tid. Få kan vara starka, så länge vi tror på det vi gör 

och enas under samma mål!  

Böcker kan inte bara förmedla kunskap, ibland kan de även inge förtroende och 

hopp, och viktigast av allt: En lärdom om vad som skett, så att vi kan ta med oss 

detta inför vad som komma skall. 
 

Tack till AKC och tack till alla deltagare. Hoppas att se er åter till nästa 

bokklubbsträff och hoppas att fler känner sig manade att komma. Få är starka, men 

ju fler vi är, desto starkare kan vi bli. 
 

Nemrod Barkarmo - Den Assyriska Bokklubben 
 

2019-09-11 

BOOK OF THE WEEK. 

Clarkson University Professor Publishes 

Book on Ancient Assyrian King Sargon 

II. 
 

Clarkson University Associate Professor of 

Ancient History Sarah Melville has just 

published a book examining military and 

political struggles in the ancient the Near East. 

Sarah MelvilleThe Campaigns of Sargon II, 

King of Assyria, 721-705 B.C. is the first 

in-depth military study of an Assyrian king. 

Melville's book demonstrates how Sargon changed the geopolitical dynamics in 

the Near East, inspired a period of cultural florescence, established long-lasting 
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Assyrian supremacy, and became one of the ancient world’s most successful kings. 

Sargon reigned in what is now northern Iraq, the area where ISIS recently 

destroyed Assyrian ruins at Nineveh (modern Mosul) and Nimrud. By contrast, 

Sargon II aimed to improve the territory he took. 

“He was not only a conqueror, but a clever politician and excellent judge of human 

nature,” says Melville, who received her Ph.D. in Near Eastern languages and 

civilization from Yale University. “Sargon understood that in order to control a 

huge empire, he would have to apply force selectively and persuade people that 

they were better off coming to his side.”  

11 september 2019 

 

2019-11-23 

New publication by SEYFO Center: 

 

The Spilled Blood 
The Spilled Blood: Torments, Massacres, and the 

Subsequent 1915 Genocide of the Assyrian/Syriac 

People by the Ottoman Turks and their Kurdish 

Accomplices in Mesopotamia  

SEYFO CENTER was established in 2004 by 

Assyrians from various countries to bring 

awareness of the Assyrian Genocide. We do this by 

publishing and distributing books to institutions and 

parliaments, organizing  conferences, and lobbying 

governments. In order to raise awareness about the 

Assyrian genocide, we have republished another 

book through Amazon. We are thankful to Mr. 

Emanuel Solomon who spent three years and 

painstakingly translated this book from classical 

Syriac, it was edited by D  olour A. Daoud MA/ESL 

& Linguistics.  

This book was written and published in classic 

Syriac by Malphono Abdilmassih Karabashi in 

1965. In his preface, the author used the words 

“time” and “generations” elliptically to denote the 

perpetrators of the Genocide as he literally writes: 

“I wrote these annals so that they be a reminding sound that resonates in the ear of 
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the generations etc.” and, “if time returns to its senses, etc.” In both cases, the 

connotation is pretty clear, for the sentences that follow the above two quotations 

conclusively denote the perpetrators. 

Please spread the word and enrich your library by ordering this book: 

https://www.amazon.com/dp/1711040789?ref_=pe_3052080_397514860 

The Spilled Blood: Torments, Massacres, and the Subsequent 1915 Genocide 

of the Assyrian/Syriac People by the Ottoman Turks and their Kurdish 

Accomplices in Mesopotamia Paperback – November 23, 2019  

by ABD-MSHIHO NE'MAN D'KARABASH (Author), Dolour A. Daoud 

MA/ESL (Editor), Emmanuel J. Solomon (Translator) 

 

The Spilled Blood written by Abdil–Masih Karabashi, tells the long-overdue 

account of the heinous atrocities and mass murder committed by the Young Turks 

and their Kurdish accomplices against the indigenous peoples of eastern Anatolia 

and Mesopotamia, the Assyrians and Armenians, ensuing their Genocide and 

ethnic cleansing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ܶܡܢ ܽܟ 

Filmen KAPI som hade premiär den 12 april 2019 bl.a. i Sverige, sågs av 

tusentals Assyrier både i Sverige och Tyskland, Turkiet m.fl. 

Filmen som handlade om en Assyriska familjs öde utsplear sig både i Tyskland 

och Tur Abdin Assyrien. Filmen fick ganska positiva recentioner.  

 

https://www.amazon.com/dp/1711040789?ref_=pe_3052080_397514860
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=ABD-MSHIHO+NE%27MAN+D%27KARABASH&text=ABD-MSHIHO+NE%27MAN+D%27KARABASH&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Dolour+A.+Daoud+MA%2FESL&text=Dolour+A.+Daoud+MA%2FESL&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Dolour+A.+Daoud+MA%2FESL&text=Dolour+A.+Daoud+MA%2FESL&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Emmanuel+J.+Solomon&text=Emmanuel+J.+Solomon&sort=relevancerank&search-alias=books
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ܬܘܪܬܝܐ 
ܳ
ܢ ܐ

ܰ
ܐܰܗܶܦܟ ܶܡܟ̣ܝܠ ܚܝܳܪܬܐ ܕ̣ܝܠ̣ܟܘܢ: ܙܢ̈ܰܝ ܫܳܪܝ ܰܩܛ̈ܪܐ ܘܰܤܳܡܢ̈ܐ ܶܡܠܛ ܨܒܘܬ ܶܡܢ ܽܟ ܝܘ̣ܬܳܪܐܢ  

ܶܦܢ ܰܡܪܝܪܬܐ ܳܗܝ ܶܡܠܛ ܕܐܬ̣ܝܝܟܽܘܢ ܡ̈ܫܐܐܠ ܰܥܠ ܽܟ ܳܡܐ ܕܳܓܶܕܫ، ܰܘܥܬ̣ܝܕ ܕܶܢܓܰܕܫ 
ܳ
ܠܫܪܝܪܘ̣ܬܐ، ܐ

ܳܢܐܬ̣ܝ، ܟܢܘܫܝܳܐܬܝ، ܘܦܘܠ̣ܝܛ̣ܝܳܩܐܬܝ̣ 
ܳ
ܐ ܝܻܰܩܪܬ ܘ̣ܬܐ ܰܡܢ ܰܘܒܨ̣ܝܰܪ̣ܬ ܰܗܘܐܢ، ܰܡܶܗܡܝܳܢ: ܰܠܥܰܠܝܡܘܬܐ ܥܛ̣̣ܝ̣

ܢܰܘܝ ܕܰܚ̈ܝܐ ܡܰܫܶܚܠ̈ܦܐ ܰܕܐ̣ܬ̈ܪܘܬܐ
ܰ
ܝܗܽܘܢ ܰܥܣ̈ܩܐ ܳܕܚܩܝܢ ܰܠܥܰܠܝܡܘܬܐ ܕ̣ܝܰܠܢ ܰܡܶܪܚܩ̣ܝܢ  ܘܬ ̣

ܳܗܶܠܝܢ ܕܐܬ̣ܝܰ
ܳܢܝܐ، ܰܠܫܒ̣ܝܐܠ ܥܩܻܝܡܐ، ܰܐܟ ܰܕܒܣܘ̣ܓܐܐ ܥܰܠܝܡܘܬܐ ܚܰܤܪܢܰܢ،  ܠ̇ܗ ܶܡܢ ܽܦܘܠܳܚܢܐ ܕ̣ܝܰܠܢ ܐܘܡܳܬ̣

ܢ̣ܳܝܐ ܘܐܝܻܰܩܪܬܢܳ  ܐ ܐܘܡܳܬ̣ ̣
ܳ
ܳܢܝܐ ܕܝܰܘܳܡܢ : ̣ܝܐܘܳܪܚܩ̣ܝܢ ܶܡܢ ܡܰܫܐܠܘܬ ܶܡܠܛ ܳܗܶܕܐ ܐܰܝܰܟܢܳܝܘܬ ܕܦܘܠܳܚܢܰܢ ܐܘܡܳܬ̣

.ܝܰܘܡܐ ܰܥܠ ܝܰܘܳܡܐ ܶܡܢ ܚܳܕܶܕܐ ܳܪܚܩܝܢ ،ܶܡܢ ܚܘܕ̈ܪܐ، ܰܘܠܚܘܝ̈ܳܕܐ، ܰܘܠܫ̈ܘܬܐܤܐ، ܰܘܠܛܘܳܟ̈ܤܐ ܠܟܗܽܘܢ  
ܘܗܝ، ܐܝܻܳܕܐ ܒܐ̣ܝܳܕܐ ܶܡ̣ܬܰܪܘܰܪܒ، ܝܰܘܳܡܐ ܰܥܠ ܝܰܘܳܡܐ ܬܰܝܝܪ ܳܪܚܩ̣ܝܢ ܶܡܢ ܚܳܕ̈ܕܐ ̣

 ܰܪܳܒܐ ܐܬ̣ܝܰ
ܳ
، ܳܗܐܳܢ ܫܘܐܐܠ
ܢܳܝܐ ܰܫܪܝܳܪܐܘܶܡ̣ܬܰܦܪ ܶܡܠܛ ܳܗܕܐ ܳܙܶܕܩ ܰܕܢܰܫܐܠ ܠܢܰܦܰܫܢ ܕܰܡܢܘ ܶܡܢܰܢ ܥܳܛܶܝܢ : ܫ̣ܝܢ ܶܡܢ ܚܛܘܳܛܐ ܐܘܡ̣ܬܳ

ܝܗܘܢ ܰܐܳܒ̈ܗܐ ܶܘܐܡ̈ܗ̣ܬܐ ܳܗܶܠܝܢ ܰܕܚܝܰܘ ܒܶܟܢ̈ܦܐ ܰܕܟܝܳܢܐ ܕܒܐ̣ܰܬܪܐ ܰܕܐܒ̈ܗ̣ܬܢ؟ ܰܐܘ  ̣
ܰܠܡܰܫܐܠܘ̣ܬܐ ܳܗܕܐ؟ ܰܐܰܪܐ ܐܬ̣ܝܰ

 ܡܰܗܠ̣ܟܝܢ ܠܦܘ̣ܬ ܳܩܢܘܐ̈ܢ ܟܢܘܫܝ̈ܳܝܐ ܘܰܡ̈ܪܕܘ
ܳ
ܝܗܘܢ ܳܗܶܠܝܢ ܕܐܠ ܳܢܝܐ ܰܕܐܬ̈ܪܘܬܐ ܰܕܒܗܘܢ ܳܚܐܝܢ؟ܐܬ̣ܝ̣ ̣

ܳ
 ܬ

ܝܗܽܘܢ ̣ܓܒ̣ܝ̈ܐܠ ܒܢܘܗܳܪܐ ܘܙܰܠ̈ܓܐ ܕܝܘܠܳܦܢܐ،  ̣
ܐ ܘܫ̈ܘܐܐܠ ܟܢܘܫܝܳ̈ܝܐ ܕܐܬ̣ܝܰ

ܳ
ܰܕܐܟ ܳܗܶܠܝܢ ܟܻܐ̈ܒܐ ܰܕܦܠ̣ܝ̣ܓܘܬ

 .ܘܝܻܰܕܥܬܐ ܢܰܗܝܪܬܐ
  

ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܰܕܐܒ̈ܗ̣ܬܐ ܰܘܡܰܕܒ̈ܪܐܢ ܕܰܥܳܡܐ ܳܗܐܢ 
ܳܢܝܐ  ܚܤ̣ܝܳܡܐ ܳܙܶܕܩ ܕܶܢܕܰܪܫܘ ܐܘܪܳܚܐ ܐܘܡܳܬ̣

ܠܥܘ̈ܒܐ  ،ܰܠܥܰܠܝܡܘ̣ܬܢܰܕܟܝܳܐ ܘܰܫܪܝܪܐ 
ܳܙܶܕܩ . ܕܚܻܐܪܘ̣ܬܐ ܘܕܝܻܡܘܩܰܪܳܛܝܘ̣ܬܐ ܰܫܪ̣ܝܪܬܐ

ܕܢܰܗܶܦ̣ܟ ܰܐܦ̈ܝܢ ܠܳܩܐܠ ܐܘܡܳܬܳܢܝܐ ̱ܐܳܢܳܫܝܐ 
ܢܳܢ̈ܳܝܐ 

ܶ
ܰܫܪܝܪܐ، ܕܶܢܦܪܘܫ ܶܡܢܰܢ ܠܰܩܛ̈ܪܐ ܐ

ܰܘܟܢܘܫܝܳ̈ܝܐ، ܰܘܢܰܚܶܝܕܘ ܠܽܚܘܕ̈ܪܝܢ 
ܬܘ̈ܪܝܐ ܰܘܢܥܰܰܕܪܘ 

ܳ
ܰܘܠܫܘܬܐܰܤ̈ܝܢ ܐܘܡ̣ܬܳܢ̈ܝܐ ܐ

ܳܦܝܐ
ܳ
، ܠܦܘܠܳܚܢܳܐ ܕ̣ܝܰܠܢ ܐܘܡܳܬܳܢܝܐ ܰܫܘܬ

ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܰܕܢܰܒܰܨܪ ܠܰܩܛ̈ܪܐ ܕܐܬ̣ܝ̣ ܰܠܢ ܰܒܝܢ̣ܳܬ 
ܢܳ̈ܝܐ ܰܫܪܝ̈ܪܐ ܬܘܳܪܬܝܐ ܰܫܪܝܪܬܐ ܚܳܕ̈ܕܐ ܰܐܟ ܐܘܡܳܬ̣

ܳ
ܐ ܐ ̣

ܐ ܕܟ̣̣ܝܳ ̣
ܳ
ܳܙܶܕܩ ܰܠܢ ܕܶܢܫܡܥܘ ܠܳܩܐܠ ܕܳܢܩܘܫܐ : ܳܡ̈ܪܝ ܬܻܐܪܬ
ܢ، ܰܕܥܰܒܪܢܰܢ ܰܒܫܢ̣ܰܬ ܕ  ܕ̈ܢܰܬ̣ ܢ ܶܒܐ

ܶ
ܳܒܥܘ̣ܬܐ ܕ̣ܝܠܝ ܰܕܢܰܫܚܶܠܦܘ ܠܙܰܘܥܐ ܐܘܡܳܬܢܝܳܐ : ܡ 0202ܕܳܙܐ

ܬܘܳܪܝܳܐ ܰܫܪܝ
ܳ
ܐ ܰܒܤ̣ܝܡܘ̣ܬܐ ܶܕܐܚܰܕܬ ܰܒܢ، ܰܐ̣ܟ ܢܽܘܡ̣ܝ ܠܰܚ̈ܝܐ ܘܚܻܐ̈ܪܐ ܐ ܪܐ ܠܫ̱ܢܬܐ ܳܗܕܐ ܝܰܩܝܪܬܐ ܡܠ̣̣ܝܳ

 
̇
ܬܘܪܝܐ

ܳ
ܳܢܝܐ ܫܪ̣ܝܪܐ ، ܘܰܒܤܝ̈ܡܐ، ܰܒܝܢ̣ܳܬ ܦܘܠܳܚܢܳܐ ܕ̣ܝܰܠܢ ܰܫܪܝܪܐ ܠܥܰܡܐ ܕ̣ܝܰܠܢ ܐ ܘܰܕܥܬ̣ܝܕ ܐܘܡ̣ܬܳ

 :ܠܥܰܡܐ ܕ̣ܝܰܠܢ ܰܕܒܠܟ ܰܐ̣ܬܪ ܘܶܦܢ̈ܝܢ
 

0202ܥܙܝܙ ܚܘܫܐ                 

 



112 
 

 ܚܙܝܬܐ ܕܝܠܝ ܓܘܢܝܬܐ
ܥܙܝܙ ܰܚܘܫܐ: ܒܝܕ̣   

ܰܚܒ̈ܪܐ ܘܰܗܳܕ̈ܡܐ ܡܝܰܩ̈ܪܐ ܕܢܘܰܩܙܬܐ ܳܕܐ̣ܬܘܪ ܕܒܘܛܫܻܝܪܟܐ، ܶܡܠܛ ܰܕܗܳܘ̣ܬ ܥܝܳܕܐ ܰܫܦ̣ܝܪܐ ܒܚܘܕܰܪܢ، ܕܽܟ ܫܢܳܐ 
ܫܳܪܪܐ ܰܕܚܦܝܛ̈ܘ̣ܬܐ ܰܕܫܢ̣ܰܬ 

ܰ
ܒܘܐܢ ܕܕܬ ̣

ܳ
ܰܘܡܰܩܪܒ̣ܝܢܰܢ ܶܠܗ  0202ܰܒܫܢܳܐ ܳܦܪܤ̣ܝܢܰܢ ܰܒܙܐܢ ܰܫܦ̣ܝܪܐ ܰܘܤܩ̣ܝܐܠ ܟ

ܚܐ ܕܝܻܠܗ، ܰܐܟ ܳܕܫܢܳܐ ܙܥܘܳܪܐ ܠܽܟܘܠܗܘܢ ܰܗܳܕ̈ܡܐ ܕܝܻܠܰ 
ܳ
ܢ ܡܝܰܩ̈ܪܐ ܒܶܠܫܢܳܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܰܒܠܚܘܕ ܠܦܘܬ

 .ܰܘܐܚܪܐܢ ܒܠܳܫܢܐ ܣܶܘܝܳܕܝܐ
 

ܥܰܕܳܡܐ ܠܰܗܳܕ̈ܡܐ ܕ̣ܝܰܠܢ 
ܕܶܢܗܶܘܐ ܠܗܽܘܢ ܝܻܰܕܥ̣ܬܐ 
 ܓܡ̣ܝܪܬܐ ܡܰܫܡܳܠ̣ܝܐ
ܰܥܠ ܰܐܝܰܟܢܳܝܘ̣ܬ ܰܥܡܐ 
ܕ̣ܝܰܠܢ ܘܙܰܘܳܥܐ ܐܘܡܳܬܳܢܝܐ 

ܒܝܰܘ̈ܡ̣ܬܐ .   ܰܓܳܘܢܳܐܬܝ̣ 
ܳܗܶܠܝܢ، ܒܳܗܝ ܶܕܐܐܢ 
ܚܙܐ ܠ̣ܝ  ܩܢܘܡܐܬ̣ܝ ܶܡܶܬ̣
̣ܬܘܳܪܝܐ، ܶܡܠܛ ܕܳܗ̣ܟܰܢ 

ܳ
ܘ ܦܘܠܳܚܢܐ ܐ ܡ ܒ̣ܓܰ

ܶ
ܳܢܝܐ ܟܪ̣ܝܳܗܐ ܐܬ̣ܝܰܘܗܝ، ܳܢܩܘܳܫܐ ܕܶܩܢܳܛܐ ܳܙܐ ܦܘܠܳܚܢܳܐ ܐܘܡܳܬ̣

ܘ  ܕܐ̈ܢ ܰܕܢܨܘܬܘܢ، ܰܥܠ ܰܗܘ ܳܡܐܐ ܕܳܓܶܕܫ ܒܰܙܒܢܰܢ ܳܗܐܢ، ܒ̣ܓܰ
ܶ
ܡ ܒܰܙܒܢܳܐ ܕܰܠ̣ܝ ܐ

ܶ
ܶܡܶܬܚܶܙܐ، ܕܳܢܩܘܳܫܐ ܳܙܐ

ܐ، ܶܡܢ ܟ̣̣ܝ̣ ܰܩܛ̈ܪܐ ܕܐܬܻܝ̣ ܒܦܘܠܚܳ  ̣
ܳ
ܳܢܝܐ ܰܕܒܳܳܓܘܬ ܢܰܢ ܰܘܒܰܚ̈ܝܐ ܕ̣ܝܰܠܢ ܟܢܘܫܝܳ̈ܝܐ ܝܰܘܳܡܐܬ̣ܝ ܦܘܠܳܦܢܰܢ ܐܘܡܳܬ̣

 
ܳ

 ܝܳܕܥ̣ܝܢܰܢ ܡܽܘܢ ܳܥܒܕܝܢܰܢ، ܳܩܐܠ
ܳ
ܐܠ

ܡ ܐܰܠܝܟܐ ܳܕܐܙ̱ܠܝܢܰܢ ܰܘܐ̣ܟ 
ܶ
ܕܳܢܩܘܳܫܐ ܳܙܐ

ܦܶܪܫ ܶܡܢܰܢ  ܶܡܶܬ̣
ܳ
 ܐܠ

ܳ
ܐܠ
ܳ
ܦ : ܶܶܛ

ܳ
ܐ

 
ܳ
ܕ̈ܢܝܢ، ܒܰܪܡ ܬܘܒ ܐܠ

ܶ
ܕܳܣ̣ܟܪ̣ܝܢܰܢ ܐ

ܳܫܡܥ̣ܝܢܰܢ ܠܳܩܶܠܗ ܕܳܢܩܘܫܐ 
ܰܒܩܪ̣ܝܚܘ̣ܬܐ ܰܒܝܢܳܬ ܙܰܘܳܥܐ ܕ̣ܝܰܠܢ 

̣ܬܘܳܪܝܐ، ܥܰܕܡܳ 
ܳ
ܰܡ̣ܬܝ ܳܪ̣ܓܫ̣ܝܢܰܢ ܐ

ܶ
ܐ ܐܠ

ܐ  ̣
ܳ
ܒܟܻܐܳܒܐ ܳܗܐܢ ܕܰܡܶܗܡܝܳܢܘܬ

ܥܝܪ ܶܡܢ   ܶܢ̣ܬܶ
ܳ
ܰܘܕܰܣ̣̣ܟܘ̣ܬܐ، ܶܘܐܢ ܐܠ

ܐ ܝܰܩܘܪܬܐ، 
ܳ
ܶܫܢܰܬܢ ܳܗܶܕܐ ܰܕܦܠ̣ܝ̣ܓܘ̣ܬ

ܪܶܟܢ ܰܠ̣ܝ: ܐ ܳܗܐܢ ܢܰܨ̣ܝܳܚܐܙܳܡ̈ܡܐ ܕܶܩܢܳܛܐ ܡܶܨܝܢ ܕܶܢܗܘܘܢ ܶܥܠ̣ܬܐ ܠܰܡܦܘܠܳܬܐ ܕܦܘܠܳܚܢܐ ܐܘܡܳܬܳܢܝ ܳܒ̣ܬܰ  

 



113 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 


