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INLEDNING 
 

Ännu ett helt verksamhetsår har passerat med fullspäckade aktiviteter av Assyriska kvinnoförbundet. Vi har 

ökat antalet medlemmar med ca 150 personer och vi försöker värva och öka antalet medlemmar 

fortsättningsvis. AKF har under året haft regelbundna styrelsemöten i olika lokala föreningar runt om i landet. 

Vi passar då även på att träffa kvinnogruppen i föreningen genom att hålla öppna föreläsningar i aktuella 

ämnen som på olika sätt berör exempelvis jämställdhet, diskriminering och hälsa. 

2018 startade vi ett asylprojekt som har fått förlängt till juni 2020 som har tagit stor del av vår verksamhet. 

Asylprojektet håller till i lokalerna hos Assyriska föreningen i Södertälje dit asylsökande kommer för att bryta 

sin isolering och samtidigt lära sig det svenska språket och introduceras i hur det svenska samhället är 

uppbyggt. En tidig introduktion i både språk och samhällskunskap påskyndar och underlättar etableringen och 

integrationen då de asylsökande beviljas uppehållstillstånd. En sysselsättning för asylsökande som bidrar även 

till att förbättra deras välbefinnande och hälsa. Vi försöker även inkludera asylsökande i våra ordinarie 

aktiviteter i föreningen.  

Under verksamhetsåret har vi även ordnat en stor konferens om Seyfo den 1 maj 2019 i Hallunda folketshus dit 

många föreläsare bjöds in. Vi ordnade även en utställning i samband med konferensen med bilder av Seyfo 

överlevare. Detta arbete kommer vi att ge ut som en rapport som vi kommer att sprida i 2020 års Seyfodag. 

AKF har anordnat även ett kvinnoläger i augusti 2019 i Katrineholm där 40 kvinnor deltog. Vi har haft 

workshops om samhällsengagemang och det assyriska språkets utveckling. Samtliga medlemmar var väldigt 

nöjda med lägret. 

AKF har under året deltagit i andras föreningars och organisationers evenemang och representerat AKF-

kvinnorna vid olika högtidlighållande och minnesdagar samt kulturdagar och kvinnodagar. Vi har deltagit i 

debatter och medverkat i andra organisationers och föreningars aktiviteter. Vi har ett gott samarbete med 

SIOS-kvinnorna där ordförande, Hulya Gursac Sinemli är vald för andra året i rad som 

representant från AKF. Vi har fått till ett samarbetsavtal med ABF centralt och vi ser 

fram emot ett gott samarbete med dem. 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla engagerade medlemmar. Vill även rikta ett 

särskilt tacka till mina fantastiska styrelsemedlemmar och alla våra 

samarbetsorganisationer samt föreningar för ett gott samarbete. Ett speciellt stor 

tack till v.ordf Zekiye Cansu som har skrivit många av texterna till VB.  

Ordförande  

Nursel Awrohum 
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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 

till Mariehamn. Kallelsen hade skickats till samtliga medlemmar 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 jobbade sig igenom 

hela mötet med mycket god stämning och harmoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötet valde följande personer 

Ordförande    Nursel Awrohum 

Vice ordförande  Zekiye Cansu 

Ledamot   Ayfer Rhawi 

Ledamot   Atea Baravdish 

Ledamot   Samira Gergeo 

Ledamot   Elisabet Nison 

Ledamot  Sara Josef 

Suppliant 1  Bironia Orahem 

Suppliant 2  Yildiz Kerimo  

 

Alla önskade den nya styrelsen lycka till med sitt kommande 2 års period och uppdrag. 
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KVINNORS RÄTTIGHET ÄR MÄNSKLIG RÄTT 

Tisdag 12 mars 2019 

 
 

Demonstration med Amnesty i Stockholm på 8:e mars!  

Amnesty demonstrerade idag med ett antal kvinnors organisationer som jobbar för att 

våldtäktöverlevare ska få tillgång till bra vård. Anledningen att Amnesty deltog i demonstrationen är 

att deras initiativ går i linje med det som vi inom Amnesty kommer jobba med under året och vi vill 

vara med och stötta initiativet. Syftet med vårt deltagande på demonstrationen är att kvinnliga 

Läkares Förening håller möte och kommer diskutera just vård efter sexuella övergrepp och våldtäkt. 

Amnesty vill att denna fråga lyfts fram helt enkelt under Amnesty-paroll. Det är inte många som vet 

att den svenska vården är så illa, för våldtäktöverlevare. Under demonstrationen så var det många 

som närvarade trots regnet och många ropade “Sexuella övergrepp ger skador-här står vi på raden. 

Patriarkatet måste falla-rätten till vård skall gälla alla!”  

Detta är en av många frågor som Amnesty lyfter upp, vi lyfter även upp:  

• 39 % av världens befolkning lever i länder där abort antingen är totalförbjudet eller bara tillåts 

om kvinnas liv eller hälsa är i fara.  

• Över 700 miljoner kvinnor som lever idag gifte sig före sin 18-årsdag och 1 av 3 mindre än 15 år.  

• Kvinnor fängslas för att de fått döds födda barn. Det sker i El Salvador, Nicaragua och även i 

USA.  

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0732051001552911968.jpg
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• Kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på offentliga platser. Sexuella trakasserier är en del av 

många kvinnors vardag – oavsett var i världen dem befinner sig.  

   

• Miljontals kvinnor nekas rätten till kontroll och självbestämmande över sina kroppar och liv.  

   

• Många Amnesty medlemmar, aktivister, Jurister som ger rättshjälp och psykosocialt stöd till 

flickor och kvinnor som utsatts för våldtäkt och våld i hemmet, könsstympning och skilsmässor. 

Övervakas av säkerhetspoliser motverkar deras arbete förtalskampanjer i regeringsvänliga 

medier, greps flera gånger, myndigheterna ökade tillslag mot människorättsförsvarare och 

civilsamhällesorganisationer, Reseförbud och får sina tillgångar frysta. De står många gånger 

anklagad riskerar många år fängelse för att dessa smutsat landets image när dessa talar om 

kvinnor utsatt för våldtäkt, ex Zeyneb, Azza, Nasrin mm.  

   

• Det kan vi inte acceptera. Kampen för kvinnors rättigheter är lika viktigt idag som någonsin 

tidigare.  

• Vi måste fortsätta kämpa så att alla flickor och kvinnor, oavsett ålder, etnicitet, hudfärg, 

nationalitet och funktionalitet själva får bestämma over sina kroppar, sitt liv och sin framtid.  

   

• Så låt oss idag fira de framsteg som vi har åstadkommit hittills, men också kavla upp ärmarna 

och förberedda oss inför allt som fortfarande behövs göras. 

 

   

AKF vise ordf. Zekiye Cansu 
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AKF STÖDJER FÖRENINGAR SOM FIRAR 

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 

Hano Kritho och 
Internationella  

Kvinnodagen AKC 
Torsdag 14 mars 2019 

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.  

   

.  

   

När alla barn och vuxna samlades i föreningens lokal började själv servering av bulgur och 

sallad. Väldigt smaklig bulgur med stekt ägg. Efter maten samlade Dita Kleman alla barn i ett 

rum där hon förklarade vad det innebär och varför man firar Hano Kritho. Ditas sätt att tala 

med barnen var så pedagogiskt och intressant att barnen 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 dag 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.  

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0618983001552570885.jpg


 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
11 

   

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.  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  

 

 
FIRANDET AV DEN INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS I 
INANNA FAMILJEFÖRENINGEN! 
 

Söndag den 10 mars firade vi i Inanna familjeföreningen den internationella kvinnodagen 8 mars, vi började 

med att äta något gått som medlemmarna hade förberett och därefter titta vi på två filmer som handlade om 

kvinnodagen, den ena filmen var tecknad film som handlade om historian bakom firandet av kvinnodagen och 

den andra var en komedifilm, när filmerna slutade ställde vi frågor om filmernas innehåll och de som kunde 

svaren fick en liten present. Efter filmvisningen spelade vi lite Bingo och avslutade med lite assyrisk dans. 
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN STOCKHOLMSFÖRENINGEN 
 

Den 10 mars firade Assyriska föreningen i 
Stockholm den internationella kvinnodagen 
genom att bland annat hylla Hano Kritho.  
Syftet med föreningsträffen var att genom att 
berätta om Hano Kritho samtidigt lyfta fram den 
internationella kvinnodagen för föreningens unga 
och äldre medlemmar. Detta gjordes med hjälp av 
medlemmen Hazari Dikmen som berättade om 
Hano Kritho; vem det var och varför vi firar dagen 
varje år söndagen innan påskfastan börjar. Genom 
berättelsen fick barnen även lära sig hur ”man 
gjorde förr i tiden”, hur barnen i Tur Abdin 
knackade dörr för att få ingredienser. Med dessa 
ingredienser lagade man sedan mat till 
gemenskapen.  
För att knyta band till samtiden spelades Ninib 
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Ablahad Lahdos låt ”Hano Kritho” upp.  Barn och unga hör och dansar 
till låten på olika assyriska evenemang men vet kanske inte vad låten 
handlar om eller vem Hano Kritho är. Genom berättelsen fick 
deltagarna förhoppningsvis en relation till det förflutna, på detta sätt 
lever traditioner och minnen vidareInnan berättelsen bjöds deltagarna 
på klassisk Hano Kritho-mat, det serverades burgul och ägg som 
medlemmar i föreningen tillagat på plats. Som komplement 
serverades även kyckling, sallad och doughe (ayran).    
 
Sammanfattningsvis kan sägas att föreningsträffen uppskattades av 
samtliga deltagare. Banden till hemlandet och folkkulturen blev 
verkligen tydliga tack vare Hazari Dikmens berättelse.  

 

 

 

 

GUNILLA VON PLATEN, PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN I 
ASSYRISKA FÖRENINGEN. 

I tre års tid har Assyriska kvinnosektionen velat bjuda in Gunilla Von Platen till 

Internationella kvinnodagen. Till sist lyckades vi i år 2019. Aygul hälsade Gunilla och 

alla som kom för att lyssna på henne välkomna och lämnade ordet till Marlen 

Eskander som ledde samtalet. Gunilla är en stor tjäna i svenska näringsliv. Som 4 

åring kom Gunilla till Sverige, Göteborg med sin familj. Redan som sex åring började 

hon tjäna sina egna pengar genom att köpa glasspinnar från glassbilen för 50 öre/st 

och sålde de för 1 kr/st innan de smälte. Hon sprang för fullt mellan husen på gården. 

Hon plockade äpplen från grannarna och gick och sålde de vidare. Öga för affärer 

hade hon redan som barn. Hennes mamma skämdes många gånger över hennes 

handlingar men Gunilla ville vara stark och klara sig själv. Hon ville frigöra sig och inte 

ville vara beroende av någon. Hon 

trotsade sin mamma och släkt fortsatte. 

Gunilla hade en väldigt stark farmor som 

överlevde Seyfo och till och med gömde 

sin son i brunnen som klarade sig undan 

Seyfo 1915. När mamma blev arg på mig 

brukade hon säga att du liknar din farmor på ett negativt sätt. 

Gunillas mamma är också en stark kvinna som överlevde fem skott 

hon fick när hon försökte förhindra sin brorsondotters botövning 

av muslimer mitt under hennes vigsel i kyrkan. Idag är hon 

tacksam för både sin mamma och sin farmor som starka förebilder 

och de har gett henne styrka. 

Gunilla berättade att hon simmade men när hon kom upp i 

puberteten försökte föräldrarna att stoppa henne. De ville att hon 

skulle vara som alla andra flickorna. Vara engagerad i hemsysslor 

och giftas bort snart. När folk skulle komma på kaffe gjorde hon 

allt för att de inte skulle välja henne. Hon anklagar inte sin mamma 

idag och säger att de inte visste bättre. Hennes pappa lärde henne allt om att göra affärer. Hennes bröder var 

väldigt tuffa mot Gunilla så att de inte skulle skämmas för henne. 
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Gunilla började sina studier och flyttade hemifrån. Det var inte så vanligt att en ogift kvinna att flytta hemifrån 

från Göteborg till Stockholm och det ansågs väldigt dåligt. Det var mest kvinnorna som pratade skit om henne. 

Det var det bästa hon hade gjort trotts att det var väldigt tufft. I början hade jag ingenting. Hon bytte tjänster 

för att få tak överhuvudet och mat på bordet. Så småningom började hon jobba på Skandia och varje dag hon 

gick till jobbet hade hon ångest för att hon ville slå sitt eget rekord med försäljnings. Som 22 åring på Skandia 

var hon bäst säljare och hade  600 anställda under sig. Idag 46 år gammal är hon 4 barns manna och har 29 000 

anställda världen över i sina firmor. Hon jobbar dygnet runt.  

Hennes tipps till alla föräldrar stötta era barn, 

hänvisa de till studier. Ta vara på allt detta 

samhälle erbjuder, tro och lita på era barn. 

Uppfostran har de fått redan som små och det 

sitter i ryggmärgen. Så ni behöver inte vara rädda 

om dem. Ge de mod och styrka. 

Hon stöttar och engagerar sig i många frivilliga 

organisationer. Gunilla påverkades väldigt mycket 

av det hon såg i medier när Syrien kriget utbröt 

och ville jättegärna hjälpa till på något sätt. Gunilla 

tog kontakt med Nuri Kino som länkade henne 

med patriarken som var på besök i Sverige, 

Södertälje. Hon frågade patriarken om han inte 

skulle lämna landet pga. krigen och han svarade 

att han blir den sista som lämnar landet. Han sa mitt liv är inte bättre än alla dessa barn i kriget. Gunilla 

berättade att hon skämdes över sin fråga 

och började engagera sig. Hon ordnade en 

stor gala som samlade över 3 miljoner kr 

och det blev starten till att bygga ett 

barnhem utanför Aleppo för föräldralösa 

barn som heter ”Little Angel”. När den blir 

klar ska det få plats med 130 barn. Alla kan 

göra något, det är bara engagera sig på 

riktigt. 

Efter föreläsningen var det många som 

gick fram och pratade med Gunilla samt 

tog bilder med henne. Vi hade mycket god 

fika också efter föreläsningen. 

Text och bild: Nursel  Awrohum  

 

 

 

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN I ASSYRISKA FÖRENINGEN I 
GÖTEBORG 

 

Lördag den 9 mars firades internationella kvinnodagen i Assyriska föreningen i Göteborg. 
Föreningens kvinnosektion förberedde en matbuffé och dukade upp alla bord fint för att 
gästerna skulle få äta tillsammans över en middag. 



 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
15 

Shikri Barlahdo, en känd assyrisk sångare var på plats och sjöng så att gästerna fick dansa 
assyrisk folkdans. 

Leah Zhaco är en tjej som är aktiv i föreningen. Hon närvarar nästan på alla aktiviteter i 
föreningen. Hon uppträdde med tre låtar för att hylla kvinnorna. 

Elin Aslan och Lina Asmar som sitter i föreningens styrelse hade förberett lekar för att 
underhålla gästerna. Under kvällens gång fick gästerna gå en tipspromenad med frågor kring 
ämnet kvinnan. Nisane som är en 16 år gammal tjej fick mest rätt och såklart tilldelades det 
ett pris till henne. En femkamp var också förberedd och uppskattades av gästerna. En kamp 
var bland annat att man skulle klä på sig så snabbt som möjligt en kvinnlig assyrisk folkdräkt. 

Sara Josef är en utav dem engagerade kvinnorna som var med och förberedde inför den här 
viktiga kvällen, hon höll ett tal för alla gäster. 

Kvinnosektionen har ansträngt sig och kämpat för den här dagen. Gäster var nöjda och 
tacksamma för deras hårda arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING 
Internationella kvinnodagen & Hana Hana Kritho 

 

Den 10 mars 2019 uppmärksammade Mesopotamien 

Kulturcenter i Linköping både Internationella Kvinnodagen 

och Hana Hana Kritho.  

Dagen uppmärksammades med tal och dikt. Det togs även 

upp om hur viktigt det är att uppmärksamma Internationella 

Kvinnodagen varje år. 

Barn/ungdomsgruppen uppträde med dans och med en 

teaterföreställning om Hana Hana kritho-berättelsen.  

 

 

Kvinnokommittén planerade och tillagade den goda maten. Det blev den traditionella maträtten bulgur med 

ägg. 

Det blev en lyckad hyllning till alla kvinnor runt om i världen. Alla som närvarade var väldigt nöjda med hela 

tillställningen.  
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”DE ASSYRISKA KVINNORNA I MELLANÖSTERN ... UTMANINGAR 
OCH SVÅRIGHETER ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdagen den 7 mars 2019 hölls det Assyrian Monitor For 

Human Rights en föreläsning i Assyriska Föreningen i 

Norrköping med anledning av Internationella kvinnodagen. 

Föreläsningen handlade om ” De assyriska kvinnorna i 

Mellanöstern ... Utmaningar och svårigheter ” av Jamil 

Diarbakerli Direktör för Assyrian Monitor For Human Rights.  

 

Föreläsningen handlar om verkligheten hos assyriska kvinnor i 

länderna i Mellanöstern (Syrien och Irak), kvinnornas 

svårigheter, utöver dem assyriska kvinnornas roll, skiljer sig i 

ljuset av de kriser som dessa länder upplever. Trots alla 

utmaningar gav de assyriska kvinnorna stora tjänster till vårt 

samhälle. De spelade en roll för att leda organisationer och 
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fester utöver deras viktiga roll i relief- och utvecklingsarbetet, inte att glömma sin roll som mamma och fru. 

 

Under föreläsningen presenterades en dokumentärfilm om de assyrianska kvinnornas lidande i Irak efter 

ockupationen av terroristorganisationerna i våra folks byar och städer 2016. 

Fortsättning på samma tema på med kvinnorna i föreningen 

Textoch bild: Jamil Diarbekirli 

 

 

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN I ASSYRISKA 
KULTURFÖRENING I NORRKÖPING 

 

 Assyriska kulturförening i Norrköping 

uppmärksammade internationella kvinnodagen lördagen 

den 9/ Mars 2019 i föreningen. 

Det har blivit tradition i vår förening att fira 

Internationella kvinnodagen. Tillsammans med många 

medlemmar som uppmärksammade även i år, med tal 

och dikter och delade.  I slut ordförande Said Nison höll 

ett tal vid detta tillfälle om vikten av kvinnors roll i 

Assyriska föreningen, i samhället och han önskade all 

framgång och framsteg till kvinnor i världen. En bukett 

med rosor tilldelades alla kvinnor. Festen avslutades 

med kaffe och harise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text och bild av :Jamil Diarbekerli  
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AKF-ASYLPROJEKT 20190701–20200630 

Beviljads bidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län för andra året i rad 
Assyriska kvinnoförbundet har blivit beviljat 

projektmedel för ett asylprojekt för asylsökande. 

Staten ansåg att man måste jobba med asylsökande 

från dag ett i Sverige. Detta för att stärka unga vuxna 

kvinnor samt underlätta deras situation under 

asyltiden i Södertälje och förkorta tiden för 

etableringen för de som beviljas uppehållstillstånd. 

Samt motverka passivisering. Detta görs genom olika 

aktiviteter så som träna svenska språket och främja 

hälsa och kunskaper om det svenska samhället och 

arbetsmarknad. 

Vi har anställd en SFI- lärare Arsan Arsan som undervisar 

asylsökande två gången i veckan. Det är måndagar och 

onsdagar. För att tillmötesgå kvinnor som har små barn i 

förskola skola har vi startat en grupp som börjar kl 12.00-15.00 

och en annan grupp kl 14.00- 17.00. När vi har inbjudna 

föreläsare försöker vi kombinera så att båda grupperna har 

möjlighet att ta del av informationen. Vi har en sjuksköterska 

Suheyla Aslan som kommer och pratar om hälsan och den 

svenska sjukvården. En språkpedagog Kerstin Petterson som 

kommer och pratar om hur och vilka metoder och 

tillvägagångsätt det finns för att lära sig det svenska språket.  

Thomas Witting gav information om de fackliga förbunden. En 

kurator som heter Ida Bethmorad som pratar om psykisk 

ohälsa och sömnsvårigheter.  
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AKF ASYL-DELTAGARE LÄR SIG OM ALLEMANSRÄTTEN 

Onsdag 20 mars 2019 

 

Vi bjöd in Katarina Juhlin, till Assyriska Kvinnoförbundets asyl-projekt för en föreläsning om 

allemansrätten den 20 mars. Katarina började med prata om allemansrättens lag att det har 

funnits sedan 1500-talet, det fanns inte lagar då i Sverige men allemansrätten fanns för att kunna t 

ex gå plocka bär. 13 punkter som handlar om allemansrätten. Katarina föreslog att deltagarna läser 

upp i turordning dessa 13 code of conduct. 

Vi bjöd in Katarina Juhlin, till Assyriska Kvinnoförbundets asyl-projekt för en föreläsning om 
allemansrätten den 20 mars. Katarina började med prata om allemansrättens lag att det har funnits 
sedan 1500-talet, det fanns inte lagar då i Sverige men allemansrätten fanns för att kunna t ex gå 
plocka bär. 13 punkter som handlar om allemansrätten. Katarina föreslog att deltagarna läser upp i 
turordning dessa 13 code of conduct.  

-         Att man håller sig tillräckligt långt bort från någons hem.  

-         Att man tältar bara så länge man får och där man får.  

-         Att man inte eldar på klippor eller om det finns en brandrisk.  

-         Att man tar med sig sitt skräpp och inte lämna det ute i naturen  

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0669104001554297942.jpg
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-         Att man vet hur man gör med sina behov i skogen (gräv en grop om man måste 

uträtta sina behov. Toapapper ska grävas ner eller eldas)  

-         Att man inte skall skada skog och mark  

-         Att alltid stänga grinden (man får passera genom en grind eller över ett stängsel för 

att nå mark där allemansrätten gäller så länge man inte kommer på någons privata 

tomt. Man skall aldrig glömma stänga grinden.  

-         Att plocka bara de blommor som man får plocka.  

-         Att man håller koll på vad som gäller när man är i ett skyddat område. I skyddat 

område som till exempel en nationalpark eller ett naturreservat finns skörskilda 

bestämmelser.  

-         Att man har koll på sin hund  

-         Att man alltid visar hänsyn mot djur och människor i naturen  

-         Att man badar där man får och man lägger sin båt där det är ok.  

-         Att man bör köra motorfordon där man får.  

Deltagarna tyckte om att läsa och fick en större kunskap om allemansrätten. Allemansrätten är en 

fantastik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Naturen betyder mycket för svenskarna. I 

Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätten 

och är en viktig del i den svenska kulturen. Man använder sig av allemansrätten när man går en 

promenad i skogen, kajak, klättrar eller att man sitter på ett berg/kulle och tänker. Man måste vara 

försiktiga och inte störa andra människor eller djur Man får inte heller skada naturen eller något som 

andra äger. Huvudregeln i allemansrätten inte störa och inte förstöra. På AKF:s vägnar, riktar vi ett 

stort tack till Katarina Juhlinför en trevlig och intressant föreläsning.  

AKF: s Vise Ordf. Zekiye Cansu 

 

IDA BETHMORAD FÖRELÄSER OM PSYKISKT OHÄLSA 
Fredag 22 mars 2019 

AKF bjöd in Ida Bethmorad till en 

föreläsning om Psykisk ohälsa. Ida arbetar 

som kurator på två olika skolor. En i 

Botkyrka kommun, grundskolan från klass 

1-9 och på Nacka skolan för 

gymnasieelever. Ida pratade om 4 olika 

stressmoment:   

AKF bjöd in Ida Bethmorad till en föreläsning 

om Psykisk ohälsa. Ida arbetar som kurator 

på två olika skolor. En i Botkyrka kommun, 

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0919261001553248424.jpg
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grundskolan från klass 1-9 och på Nacka skolan för gymnasieelever. Ida pratade om 4 olika 

stressmoment:  

• Akut stress  

• Långvarig stress  

• Utmattnings stress (långvarig stress leder till utmattning stress)  

• God stress  

Av dem ovan är punkt ett och fyra är inte farlig för vår kropp, akut stress är kort varig som 

adrenalinet går upp genom ex en olycka, eller att se en björn, då går över snabb och leder inte till 

någon sjukdom, det gäller samma för god stress är, det är en positiv stress, bra stress. Däremot om 

man lider av en långvarig stress kan det leda till sjukdom. Exempel på det kan vara om man lever i ett 

land med krig eller om man går genom en utmattnings stress, detta leder till att man blir sjuk.  

Ida drog sedan vilka signaler som kännetecknar på något som kroppen inte mår bra nämligen 

Symptom:  

• Huvudvärk  

• Ont i kroppen  

• Spänd i kroppen  

•  Problem med magen  

Ida förklarade att dessa punkter är mycket vanliga tecken på stress, man kan klaga på spänd i nacken, 

att man har ont i magen, när man har ont i magen så leder det till att muskler blir spända vilket i sin 

tur leder till ont och värk. Ida nämnde då hon pratar med patienterna, ofta barn, att de pratar om att 

deras föräldrar bråkar hemma och de blir rädd. Alla dessa tecken på symptom och är ofta typiska 

orsaker till barnens ohälsa. Vidare tog Ida upp om:  

Depression= Symptom fast här har det gått längre in i skälen  

• Nedstämd  

• Oro, ångest  

• Svårt att koncentration sig  

• Problem med sömnen  

• Tappa mat lust eller tröst äta  

• Känslor av meningslöshet  

• Mycket skuldkänslor  

Alla dessa symptom visar att det påverkar allt djupare i kroppen. Man blir ofta orolig klagar på varför 

saker ting inte går bra, allting blir värre, man är hungrig men vill inte äta. Man tappar självförtroende, 

tycker mindre om sig själv, man tycker att ens självbild är dålig samt så tycker man är man blir 

osocialt, känner sig värdelös, sämre självkänsla.  

Vad man själv kan göra för att lindra och kämpa mot dessa symptom av depression är att man kan 

försöka ha bra sov rutiner, när man sover bra då fylls kroppen med bra hormoner som återhämtar 

sig, det är viktigt att ha rutiner följa upp som ex att vakna, duschar, gå till arbetet, handlar om att 

röra sig för att underlätta depression. Att arbeta och trivas på sitt jobb är hälsosam för kroppen. 

Något annat som Ida tog är att röra på sig, motionera en halv timme om. Om man gör allt som 
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nämnts ovan och det inte hjälper så bör man söka läkare. Läkaren kan rekommendera medicin eller 

istället för läkemedel kan hänvisa patienten till en psykoterapi.  

Ida tog upp om ångest  

• Oro  

• Rädsla  

Av oro och stress får man huvudvärk, man kan bli spänd, hjärtat slår snabb, man får panik och tänker 

hur ska jag göra, man har klump i halsen och det påverkar kroppen, viktigt att man träffar läkare för 

att prata om vad kroppen går i genom, man ska först kontakta vårdcentralen eller träffa sjuksyster 

och sedan vidare hänvisas till rätt hjälp. Idas föreläsning om oro, ångest och nedstämdhet kan 

påverka kroppen på olika sätt samt så nämnde hon upp hur kroppen utrycker att något inte står rätt 

till.  

Ett stort tack till Ida för en mycket intressant och givande föreläsning.  

AKF vise ordf. Zekiye Cansu  

ADO AKITO, DET ASSYRISKA NY ÅRET KHA BNISON 
 

 

Den 29 mars arrangerade Assyriska Demokratiska Organisationen en familjefest i Flama 

restaurangen. Vi firade det assyriska Akitu (nya året) som också känd som ’Kha Bnisen’. Kort om 

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0786458001554095000.jpg
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Akitu, i det forna Mesopotamien inleddes ett nytt årsfirande, den 21 mars och höll på i 12 dagar med 

avslutning 1 april (Kha Bnisen). 

Den 29 mars arrangerade Assyriska Demokratiska Organisationen en familjefest i Flama 

restaurangen. Vi firade det assyriska Akitu (nya året) som också känd som ’Kha Bnisen’.  

Kort om Akitu, i det forna Mesopotamien inleddes ett nytt årsfirande, den 21 mars och höll på i  

12 dagar med avslutning 1 april (Kha Bnisen). Det är en tradition som går mer än 6000 år tillbaka i 

tiden. Akitu, infaller första april och började officiellt firas år 4769 före Kristus. I år firar vi år 6769.  

I Mesopotamien framfördes skapelseberättelse Enuma Elish och man firade att Ishtar steg ner i 

underjorden för att hämta sin älskade Temmuz. Man säger också att när solen kommer tillbaka, ger 

den liv till vår planet, moder jord.  

AKF var en av dem som sponsrade Assyriska Demokratiska Organisationen. Flera av AKF:s 

styrelsemedlemmar närvarade i firandet samt AKF:s asyl projektet bjöd in alla våra deltagare till Akitu 

firandet. De tyckte att det var väldigt roligt och otroligt intressant.   

Detta var glädjande för mig höra att dem hade tillbringat en trevlig fest tillsammans.  

Ayfer Rhawi och jag introducerade AKF för Ragip Zarakul och Cengiz Baydar författare och journalist 

samt människorättskämpe från Turkiet. Både var hedersgäster som ADO bjöd in, för Akitu firandet.   

Det var en trevlig och lyckad Kha Bnisen och det var en väldigt bra stämning under hela dagen.  

Jag skall inte glömma och tacka våra sångare Ninib Ablahad Lahdo, Aram Keryakous och Elias 

Keryakous. De tog oss tillbaka till 80-talet, med deras underbara låtar och många fantastiska 

assyriska folkdanser.  

Ett stort tack till våra sångare och ADO för en underbar lyckad AKITU firande.  

På AKF:s vägnar önskar vi hela assyriska folket Akitu Brisho och ett år som för med frihet, rättvisa, 

värdighet samt existens till vårt folk i Bethnahrin.  

AKF: Vise Ordf. Zekiye Cansu 

 

ASSYRISKA 
KVINNOFÖRBUNDET 
ÖNSKAR ER AKITO BRISHO 

Måndag 1 april 2019   

Assyriska Kvinnoförbundet önskar er alla 

Gott Nytt Assyriska-Babyloniska, år  

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0055611001554112438.png
https://kise-my.sharepoint.com/personal/zekiye_cansu_ki_se/Documents/Skrivbordet/SanDisk%20SecureAccess/Hubert%20Roslund.docx?web=1


 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
25 

I år är det således 6769 som firas. En frihetssaga där goda krafter segrar över onda.  

Ett år som för med frihet, rättvisa, värdighet samt existens till vårt folk i Bethnahrin.  

 AKF passar på att tacka Södertälje kommun för den fina skylten. Den gör oss så glad och stolta.  

Text: Zekiye Cansu  

 

AKITU FIRANDE I SÖDERTÄLJE FÖRENINGEN 
Onsdag 3 april 2019 

 

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 Semun Zeuito. 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.  

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.  

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0891584001554299850.jpg
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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 Semun Zeuito. 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 tradition som jag tycker måste bevaras, och barn 

som var runt bordet visade ett stort intresse.  

Klocka 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 Brisho. Jag 

ifrån AKF utryckte mina önskningar akito Brisho 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 

folkmusik 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.  
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Å AKF:s vägnar vill vi passa på att rikta ett stort tack för inbjudan, artister, barnaktiviteter alla som 

närvarade. Vi önskar ännu en gång Akitu Brisho!  

AFK:s vise Ordf. Zekiye Cansu  

 

 
UNHCR-FN INTERVJUN MED AKF 

Torsdag 18 april 2019 

 

Den 10 april fick Assyriska kvinnoförbundet besök av UNHCR-FN Nodira. Nodira kom med en massa 

frågor kring AKF som organisation om vilka uppdrags frågor vi kan ta upp och vilken utsträckning 

nivå vi kan ha att arbeta med. De vill kartlägga volontärer i ideella föreningar titta på dem som 

finns i Stockholm. Det finns 150 tusen ideella föreningar detta är omöjligt att kartlägga, därför 

valdes bara dem i Stockholm 

Den 10 april fick Assyriska 
kvinnoförbundet besök av 
UNHCR-FN Nodira. Nodira kom 
med en massa frågor kring AKF 
som organisation om vilka 
uppdrags frågor vi kan ta upp och 
vilken utsträckning nivå vi kan ha 
att arbeta med. De vill kartlägga 
volontärer i ideella föreningar 
titta på dem som finns i 
Stockholm. Det finns 150 tusen 
ideella föreningar detta är 
omöjligt att kartlägga, därför 
valdes bara dem i Stockholm.  

UNHCR-FN har först delat ut en 
enkät till olika Paraplyorganisationer, föreningar för att undersöka typ hur vi arbetar och plockat 
några org. För intervju besök för att ställa olika frågor om AKF verksamhet och hur vi arbetar med 
medlemmarna mm. AKF har en kapabel styrelse och en av våra mål är att vi vill uppmuntra våra 
kvinnor till att vara aktiva i föreningslivet och vill gärna se att varje förening skall bilda en 
kvinnosektion för att fortsätta uppmärksamma vår kultur. Vi vill förbättra kvinnors förutsättningar 
förbättra jämställdhet och stärka kvinnors jämställdhet, vi vill förstärka språket, samtidigt få in så 
mycket av den svenska kultur och integration.  

Ett annat exempel är SEYFO frågan, att den skall erkännas i Sveriges riksdag, för att implementera i 
riksdans dagordning. Med andra ord arbetar AKF både med nationalt och internationellt frågor, men 
det finns också den ekonomiska frågan, det är tyvärr ett hinder, många gånger går inte så som man 
vill. Nodira beundrade vårt arbete vi utför och att allt vi gör är att bygga på ideellt där man lägger 
mycket tid och energi.  

Nodira mötte några av våra deltagare och eftersom de hade en massa frågor till henne bestämde vi 
en träff till den 29 april, för att då ha med sig en specialiserad person som kan ge svar på deras 
frågor.  



 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
28 

Nodiras projekt är att intervjua de etniska organisationerna i Sverige för kartlägg en intervju med 
olika organisationer i Sverige och vi blev en av de som blev valda, genom länsstyrelsen och detta 
kommer småningom komma ut en rapport.  

Vi på AKF ser framemot att få se den godkända rapporten. Vi tackar både länsstyrelsen för att vi blev 
valda och ett stort tack till Nodiras värdefulla intervju om Sveriges etniska organisationer.  
Intervjun gjordes med Nursel Awrohum och Zekiye Cansu. 

 Vid Pennan Zekiye Cansu  

 

STUDIEBESÖK OCH UTFLYKT MED AKF-ASYLPROJEKT   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 13 april gjorde AKF-asylprojekt ett 
studiebesök till Kungliga Slottet på Gamla stan. Vi fick en 
guidad visning inne i Representationsvåningarna på slottet 
med en engelsktalande guide. För alla var det första 
gången de var inne i slottet. Efter besöket på slottet gjorde 
vi en stadsvandring genom Gamla stan och Drottninggatan 
tills vi kom till en Mongolisk restaurang där det serverades 
öppen buffé. Alla åt sig mätta och belåtna. Vi hade en 
härlig och trevlig dag tillsammans med våra deltagare i 
projektet. 

 

Text och bild: ordf NurselAwrohum 

 

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0887776001555576348.jpg
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FÖRENINGSDAG MED ABF- SÖDERTÄLJE- NYKVARN 
 

Lördagen den 18 maj deltog AKF mer en föreningsdag med 

alla invandrar föreningar för att sprida kunskap om vårt 

AKF-asylprojekt. Vi deltog mer en foto utställning med 

bilder från 50 år tillbaka när första Assyrierna landade i 

Sverige och alla aktiviteter de har gjort fram till idag. Det 

var många som besökte vår utställningshörna och tog av 

våra asyl broschyrer. Assyriska föreningen i Södertälje 

uppträdde med två dansgrupper Inoma och Tiama. Många 

andra föreningar sålde olika maträtter från grill till dolmar. 

Det fanns även efterrätter och kaffe till försäljning. 

Tjejjouren och Missionskyrkan var också på plats och delade 

sina broschyrer. 
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text: AKF ordf, Nursel Awrohum 
 

AKTIVITETSMÄSSA FÖR ASYLSÖKANDE 
 

Den 24 april hade vi en Aktivitetsmässa för asylsökande på Folkuniversitetets aula på Kungstensgatan i 
Stockholm. Det var flera TIA-projekt som deltog och vi fick komma i kontakt med flera nya asylsökande samt att 
vi fick presentera oss för varandra. Vi delade våra broschyrer på tre olika språk och två fodrar som vi har 
framkallat under vårt AKF-asylprojekt. Vi bjud besökarna på mandariner och jordnötter det var många som kom 
fram till vårt bord och ville veta om vårt projekt. 

 

 

 

Text: AKF ordf, Nursel Awrohum 
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FÖRELÄSNING OM HÄLSA OCH VÄLMÅENDE  

                    Av Fredrik Andersson 
Idag den 15/5 hade AKF en föreläsning, av 

Fredrik Andersson, som handlade om hälsa 

och välmående. Föreläsningen var i AKF 

undervisningslokalen för asylsökande. 

Fredrik är hälsopedagog och arbetar i 

Södertälje kommunen. Dagens föreläsning är 

byggd på att stärka och förebygga att 

personer inte skall vara sjuka. Det finns 

mycket man kan göra för att förbättra 

hälsan. Många saker påverkar människans 

hälsa. Fredrik pratade om kortvarig stress 

och långvarig stress och hur mycket man 

själv bör fokusera på sig själv för att 

förebygga så att man inte bli sjuk. En  

 

människans hälsa påverkas av många saker,  

hur en människa mår. Detta påverkas psykiskt 

eller när det blir mycket för kroppen. En av 

orsakerna kan vara STRESS, i det moderna 

samhället som kan påverka människans hälsa. 

Stress är en miljons fråga och Fredrik nämnde 

några konkreta tips och tog också upp att det 

finns skillnad på stress, kortvarig stress är inte 

positiv stress, den är inte skadlig utan det är 

naturlig reaktion för kroppen. Biologiskt så är det 

något som händer och vi måste reagera, typ 

hjärtat börjar slå snabbare och skickar blod till 

kroppen våra muskler får blod att dem kan 

jobba, kroppen skall kunna agera och människan uppmärksammas och blir starkare när man blir stressad dvs. 

kortvarig stress hjälper människan för att återhämta sig. Mycket stress och vila, det klarar kroppen ganska bra. 

Exempel på kortvarig stress, när bussen kommer snart måste hinna med den och man blir stressad men när 

man väl sitter i bussen då är allting lugnt och då glömmer man allt och man sitter och vilar i bussen. 

Långvarigstress det klarar vi mindre bra och det är ett problem. Om man känner stress som man ofta tänker 

på, det snurrar i huvudet, man har inte 

kontroll, finns ett problem som man inte ser 

lösning på, man kan ligga sova på kvällen och 

tänker. Man tänker ofta på det och orsaker på 

långvarig stress kan vara att man är arbetslös, 

ekonomin, familjeproblem som inte 

kontrollerar längre. Det är något man inte 

självkontroll på och det kan skapa stress. Den 

långvariga stressen bryter ner våra kroppar, 

bygger upp och bryter ner och det är detta 

som förstör oss. Vi har många hormoner i 

kroppen som har olika uppgifter en del gör att 

man blir sömlös, hungriga och en del bygger 
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upp oss och andra bryter ner oss när vi har för mycket av dem. Långvarigstress bryter ner vår hälsa och det är 

problematisk stress som är kvar.  

Hur hanterar man stress: om problemet är väldigt svår då skall man söka hjälp på vårdcentralen och träffa en 

psykolog, kurator, läkare eller en del fall så behöver man ta medicin för lugnande. Detta är inte lätt, det är 

viktigt en familjemedlem som ser att man lider, att de måste se till att man måste söka hjälp för ibland klarar 

man inte av det själv. Viktigt att man kan definiera vad det är som skapar stress hos mig? Det man kan göra är 

att försöka träna på att säga nej om man är en person som alltid ställer upp hjälpa andra man behöver tänka 

själv och vara egoistiskt, man måste prioritera sig själv. Motionera är bra för att minskar stress, att sova är 

viktigt, breda kontakter hjälper också för att dämpa stress. När man tränar så minskar risk för värk, smärta, 

rygg, axel, nacke besvär. När man motionerar kroppen blir starkare och tar bort smärtan, blodcirkulationen blir 

bättre när man tränar och då frigörs en hormonen endorfin och man blir lugnare av det. Man blir glad, lycklig 

när man rör sig. Kroppen belönas när vi rör oss, minnet blir bättre genom träning. Fredrik visade en tabell på 

positiva effekter av träning, exempel att man får starkare hjärta, starkare immunförsvar, man har viktkontroll 

att man minskar risken för smärtproblem samt effekter på hjärnan, minnen och inlärning blir bättre och 

framför allt blir man gladare. En annan tabell han visade är Fysiska rekommendationer är väldigt viktigt 

minimum skall man träna 3–5 gånger/veckan eller 150 min/veckan, typ 30 min/dag. Det viktigaste är att göra 

det man tycker är rolig, hitta en träningskompis, och man ska inte glömma vila.  

Kost är även den väldigt viktigt, man ska tänka på att äta rätt, tänka på mängden och man ska inte glömma att 

portion av maten ska bestå av 50 % grönsaker, 20 % kött, fisk, kyckling, linser, ägg, böner och 30 % bröd, pasta 

fullkorn, potatis, bulgur.  

Vikt och kroppssammansättning BMI: (vikt/längd x längden)18,5–24,9 är normalvikt, 25,0–29,9 övervikt, 30,0–

34,9 fetma grad 1, 35,0–39,9 fetma grad 2, 40,0+fetma grad 3, finns det Midjemått för kvinnor under 80 

centimeter bra! Mellan 80–88 centimeter se upp. Över 88 centimeter =hälsorisk. För män: under 90 

centimeter=bra, mellan 94–102 =se upp och över 102 centimeter =Hälsorisk! Ett stort tack till Fredrik 

Andersson för en mycket givande föreläsning. 

AKF: vise Ordf. Zekiye Cansu 

 

MINNESCEREMONI FÖR FOLKMORDET 1915 i SVERIGE RIKSDAG 
 

Idag 24 april i Sverige riksdags arrangerat en 
minnesceremoni för folkmordet 1915. Bakom 
arrangemanget är flera partipolitiker med bland 
annat V, KD, M och S, Dagens konferencier Amina 
Kakababe välkomnar alla närvarande till denna 
viktiga minnesstund om folkmordet 1915. Hon 

presenterar 
personer 
bakom denna 
ceremoni och 
att dem 
tillsammans är 
berörda och 
vill minnas folkmordet 1915 öppnade mötet med en tystminut och fortsatte 
med en armenisk låt. 
 
 Amina bjöd in vise talman Lotta Johansson (V) öppnade möten med att 

säga Varmt välkomna till Sveriges riksdag. En högtidlig dag för att hedra 

minnet av offren för folkmordet som inleddes 1915.  
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Minnesstunden arrangerat av Sveriges riksdagsledamöter. Lotta uttryckte sig positivt för det arrangemanget, för 

mänskliga rättigheter för fred och internationella relationer. Denna minnesceremoni är ett särskilt tillfälle för oss 

att stanna upp en stund i vardag mellan möten och åtaganden, den stund för samvaro och reflektion, det stund vi 

högtidligt hedrar minnet av offren för våld som under flera årtionden drabbade etniska och religiösa minoriteter. 

 Lotta nämnde en resa när hon åkte till Armenien, som andre vise talman och ledamot av riksdagsstyrelsens 

jämställdhetsgrupp, hon deltog i ett seminarium om jämställdhet och under hennes vistelse i Yerivan besökte hon 

även museet och minnesplats för folkmordet för att göra en kransnedläggning. Hon tyckte att det var en vacker 

ceremoni och dess innebörd berörde henne väldigt djup och att hon hade fått med sig en stark känsla från det 

besöket.  

Lotta avslutade med att säga ”jag vill idag understryka det 

allra viktigaste att vi måste också ägna denna 

minnesceremoni åt att se framåt, vi som har samlats här 

idag har ett ansvar för att tillsammans värna 

människovärde. Mänsklighetens historia är alltid rik på 

våldsdåd, konflikter, folkmord och andra brott mot 

mänskligheten. Dessa är mörkaste av alla kapitel i 

mänsklighetens historia. Varje diskussion, manifestation 

eller ceremoni som syftar till att förebygga och förhindra 

sådana brott utgör viktigt bidrag till starka arbete för 

mänskligare rättigheter och till en framtid med fred för oss 

alla”.  
 

Ragip Zarakolu författare och människorättsaktivist, vittnar om folkmordet och pratade om första boken som 
kom ut 1993, svårigheter som han och hans vänner möter än idag. Han sade att folkmordet fortsatte efter 104 år 

och utgjorde en allvarlig fara för medborgarna i Mellanöstern. Han noterade att barnen och barnbarnen till de 

överlevande från 1915 levde under hotet av jihadist grupper som ISIS och al Qaida i Syrien. Han avslutade med 
folkmord måste ta slut. 
 

Rebecka Barjosef ifrån Turabdin- kommittén började med att säga “jag vaknar av att dörren slits upp”. “ERA 

OTROGNA HUNDAR! NU SKA NI DÖ! EN GÅNG FÖR ALLA!” Grå Gevärsskott Skrik. Människor ligger ner på 

marken. Utan huvud, utan ben, utan armar. Jag ser den snälla farbrodern bli skjuten medan han springer upp 

för bergen. Soldater tvingar en del att ta av alla sina kläder. “HÅLL KÄFTEN OCH GÅ! STANNAR NI SKJUTER VI 

ER” skriker soldaterna. Sen går dem. Lukten av blod och kött börjar stinka, Jag är rädd, skakar, gråter, överallt 

blir det tyst. Detta är mina minnen från den dagen, jag 

var tio år gammal. Femtio år senare är jag svensk 

medborgare. Turkiet åt turkarna, ett land, en religion, en 

flagga, ett språk, växte sig stark än en gång. Min regering 

ni vill anordna en internationell konferens med FN:s 

KOMMISSIONÄRER, ni vill att folkmordet ska skrivas in i 

läroböckerna, ni vill göra en utställning, ni vill resa ett 

nationellt monument, det är bra men jag vill inte behöva 

vänta på att synas, Erkännas, bekräftas i era ögon i 

läroböckernas för framtida 

politikers ögon, i världens 

ögon som assyrier syrianer, kaldéer, armenier och greker, för det är det jag är, 

alltid har varit och alltid kommer att vara. Rebecka avslutade sitt tal genom att 

säga “Turkiet, jag finns kvar med mig många andra. Vi kommer att fortsätta 

berätta. Världen kommer fortsätta att lyssna. Ni misslyckades med att tysta mig, 

dölja mig få bort mig, radera mig från världens yta. Ni vill att vi ska glömma, det 

kommer vi aldrig att göra, det är ni som ska göra upp med er historia. För ert bästa, 

för mänsklighetens bästa”.  

Alexander Arzoumanian från Armeniska riksförbundet, Den 24 april markerar 

början av folkmordet 1915 som krävde livet på 1,5 milj. 

Assyrier/Suryaner/kaldeer/Armenier/Pontinska Greker i dåvarande osmanska 

imperiet nuvarande Turkiet. Denna dag ihågkommer i respekt för offren men också 
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i förebyggande syfte mot framtida brott mot mänskligheten. Folkmordet som är var en systematik planerat 

dåd, för att utrota de kristna för att åstadkomma en nation och en religion och ett språk. Deras mål var solklart, 

Idag finns det inte så många ögonvittnen till händelserna kvar i livet men det finns massvis med fakta och 

forsknings dokumentationer, idag har vi hört en av dem. Ragip Zarakolu, från Armeniska riksförbundet, att det 

fortfarande finns förnekelser. I dag finns det 200,000 barnbarn till Syrianer/Assyrier/Kaldeer/Armenier och 

greker. Under åren uppmärksammar 1915 i olika organisationer, föreningar och i Sverige riksdag framför allt 

initiativet av Svensk-assyrier, Svensk-armenier, Svensk-grekiska med seminarier och föreläsningar för att utlysa 

frågan. Efter ett hårt arbete som forskare, professorer trots motstånd ifrån Turkiet lyckades arbeta fram 

faktadokument. Dokument för erkännande för systematisk planerat folkmord på kristna invånare under 

ottomanska riket i Turkiet. EU har resolution erkänd folkmordet redan under 40-talet liksom Frankrike var en 

utav dem första som erkände folkmordet 1915. 

Folkmordet erkändes i Sverigeriksdag 2010 men ingen regering har erkänt det främst för att inte försämra 

relationen med Turkiet eller för att de inte är modig nog för att reagera mot orättvisor, diskriminering, 

intoleranser, legitimera folkrättsbrottet sade Alexander. Nya regering bör följa riksdagens beslut 2010 och 

erkänna folkmordet 1915. Detta erkännande ytterst viktigt historisk gällande mänskliga rättigheter, frågan 

berör inte endast folkgrupper som drabbats utan mänskliga rättigheters fråga. Vi kommer att fortsätta arbeta 

att upplysa frågan i Sverige och till världen om folkmordet tills Turkiet erkänner. Vi kommer aldrig glömma eller 

tystas ner, vi kommer fortsätta tills det erkänns av Turkiet och men först här i Sverige. Därför tycker jag att 

Sverige regering bör erkänna folkmordet 1915. 

Kara Hermes, frågan om Seyfo är viktigt för oss alla, började hon med. Folkmordet är en unik fråga. Sverige 

riksdag prata om folkmordet på vad 

assyrier, armenier och Pontinska Greker 

gått igenom, aktuellt fråga här i Sverige 

och runt om i världen. Vi har överlevt och 

är vittne på det som det hänt och vi kräver 

en fullständigt erkännande. Erkännande 

som tyvärr arbetas hårt från Ankara.  

Mentaliteten är kvar i mellanöstern och 

det som IS har gjort. Folkmord är folkmord 

om det sker i dag eller för 104 år sedan, vi 

kräver att få ett erkännande för 1915. Om 

vi inte talar om det så riskerar vi att 

glömma bort det. Om vi glömmer det så kommer det att återupprepas. Ett erkännande är inte av ett 

kulturhistoriskt värde. “Svenska regeringen erkännande handlar om det viktiga, att bygga en trygg värld. Vi skall 

lära oss av det historiska misstaget, att kunna säga aldrig mer och faktiskt mena det” avslutade Kara sitt tal. 

Arin Karapet (M), från moderaterna, kortfattade det hela med att ta upp den 24 april, då ottomaner tog 100 

stycken intellektuella och mördade dem, för att de krävde sina rättigheter och efter 104 år så är det dags att få 

en enighet, enighet mot ondskan. Vi säger att vi aldrig ska glömma det men när det väl kommer till kritan så är 

det väldigt svårt att komma ihåg. Arin utryckte sig, att under sitt korta liv så har Seyfo upprepats. Yezedierna, 

mindre minoriteterna (assyrier, syrianer, Kaldéer) i Syrien och Irak. 2003 Fanns det 1,5 miljoner kristna i Irak 

men idag finns det bara 300 000. Arin nämnde Den skandinaviska damen som gjorde skillnad for oss och detta 

var Alma Johansson, svensk missionär jobbade på tyska föräldralösa hemmet hon är hjälte dem. Arin läste ett 

citat ur hennes skrivandet “aldrig kan jag glömma denna syn och ingenting kunde jag göra armenierna 

Grekerna blev systematiskt utrotade dödade eller sprida dem i små grupper, dö eller konvertera till Islam”, det 

händer i dag i Syrien och Irak. Idag är det inte armenierna utan Yezedierna. Vi måste se till att de ansvariga, 

som ledamöter i riksdag, att våga ta ett internationellt beslut. Arin avslutade sitt tal med att säga “låt oss hedra 

dem som är offer för folkmordet, och låt oss ge oss ett löfte nästa gång sker ett folkmord, så agerar vi”. Det var 

mycket folk som närvarade i en välorganiserad minnesceremoni, Sveriges riksdag som hedrade minnet av 

folkmordet/Seyfo 1915. Med sång, tal och löften om att vi aldrig skall glömma och kämpa för att det skall 

erkännas av Turkiet, här i Sverige och runt om i världen.  

Text:vordf Zekiye Cansu 
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ISVEÇ’TE DÜZENLENEN KONFERANSTA TÜRKIYE’YE ‘SOYKIRIMI 
TANI’ ÇAĞRISI 
İsveç'te Asuri Kadın Federasyonu’nun düzenlediği konferansta Türkiye’den “Ermeni, Asuri-Süryani ve Rumlara 

yapılan soykırımı” tanımasını istendi. 

 
 

Murat KUSEYRİ Stockholm 

İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen ve “1915 Soykırımı”nı konu alan konferansta konuşan Asuri-Süryani 

örgütleri temsilcileri ve bilim insanları, Türkiye’den Ermeni, Asuri-Süryani ve Rumlara yapılan soykırımını kabul 

etmesini istedi. 

Asuri Kadın Federasyonunun düzenlediği konferansa Prof. David Gaunt, Sol Parti eski Milletvekili ve Örebro 

Belediye Meclis Üyesi Murad Artin, Gazeteci-Yazar Ragıp Zarakolu, Yazar Anne Malle, Doçent Svante Lundgren, 

soykırım kurbanlarının yakınlarından Berolin Deniz, Günlük yayımlanan Svenska Dagbladet Gazetesi Kültür Şefi 

Yardımcısı Anders Q Björkman ve Asuri Demokratik Örgütü Temsilcisi Sait Yıldız konuşmacı olarak katıldı. 

 

"TARİHÇİLERİN ÇOĞU FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDE" 
Tarih Profesörü David Gaunt, 1915’te kurtulmayı başaran kadınların tanıklık ettiği bazı olayları katılımcılarla 

paylaştıktan sonra soykırımının olduğunu belgeleyen pek çok kitabın İsveçceye çevrildiğini ve tarihçilerin büyük 
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bir çoğunluğunun 1915’te Ermeni, Asuri-Süryani ve Rumlara soykırım yapıldığı konusunda görüş birliği içinde 

olduklarını söyledi. 

Soykırım sırasında kadınların yaşadıklarının erkeklerin davranışlarını anlayabilmek için oldukça önemli olduğunu 

söyleyen Gaunt, “Erkeklerin tamamına yakını öldürülürken kadınlar tehcir edildi. Aylarca süren yolculukları 

sırasında saldırı ve tecavüze uğradılar” dedi. 

"TÜRKİYE TARİHİYLE YÜZLEŞEREK ÇOK ŞEY KAZANABİLİR" 

Eski Milletvekili Murad Artin, Türkiye’nin Almanya’nın yaptığı gibi tarihiyle yüzleşerek çok şey kazanabileceğini 

söyledi. 

Artin, “İnsanlara okullarda soykırımın asla olmadığı öğretiliyor. Son zamanlarda ise Ermeni, Asuri-Süryani ve 

Hıristiyanların Türklere soykırım yaptığı iddiaları ortaya atılıyor” dedi. 

Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşmekten kaçınmasının üzücü olduğunu söyleyen Artin, konuşmasının devamında 

“Eğer bir ülke kendi tarihiyle hesaplaşmazsa asla ileriye doğru gidemez” dedi. 

 

Fotoğraf: Evrensel 

"ORTAK ACI 

ÇEKENLERİN ORTAK 

TESELLİYE İHTİYACI 

VAR" 

Yakınlarını soykırımda 

kaybeden Berolin Deniz, 

salonda bulunan Asuri-

Süryanilerin büyük 

birçoğunluğunun yakınlarını 

yitirdikleri için ortak bir acı 

çektiklerini ve ortak bir 

teselliye ihtiyaç duyduklarını 

söyledi. 

Berolin Deniz’in Seyfo (Süryanilerin soykırıma verdikleri isim) konusunda araştırmalar yapan ağabeyi Sosyoloji 

Doktoru Fuat Deniz bundan 11 yıl önce Örebro Üniversite’sinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüştü. 
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"KIZ KARDEŞİMİN MEZARINI GÖSTERMEDİLER" 

Kadınların yaşadıklarını araştırmak amacıyla soykırım kurbanı kadınlar ve yakınlarıyla yaptığı söyleşileri 

kitaplaştıran Yazar Anna Malle, araştırmaların travmatik olayları yaşayan insanların yeni bir dil öğrenme ve 

topluma entegre olmalarının güç olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. 

Soykırım sırasında erkek ve kadınların öldürüldüğünü ve genç kadınlara tecavüz edildiğini belirten Malle, “Pek 

çok kişi sürgün edilirken yollarda açlıktan yolda öldü” şeklinde konuştu. 

Kadınların tanıklıklarına başvurarak soykırımının gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçladığını 

söyleyen Malle, “Soykırım Türkiye ve diğer ülkeler tarafından kabul edildiğinde yaralar iyileşmeye başlayacaktır. 

Soykırım kurbanlarından özür dilenmeli. Bu çok önemli. Eğer bu yapılırsa uzlaşma sağlanır ve pek çok kişi 

yapılanları affeder” dedi. 

Soykırım konusunda yaptığı araştırmalarla bilinen Asuri-Süryani Yazar Besim Aydın, Evrensel’e yaptığı 

açıklamada “Eninde sonunda Türkiye soykırımını kabul etmek zorunda kalacak” dedi. Aydın, İsveç Hükümeti’nin 

parlamentonun 2010 yılında aldığı kararı yürürlüğe koymamasını da şöyle değerlendirdi: “İsveç Hükümeti, 

Ermeni, Asuri-Süryaniler için Türkiye ile ekonomik ilişkilerini bozmak istemiyor. Türkiye ile İsveç arasında 

milyarlarca kronluk ticaret hacmi var. İsveç soykırımını kabul ettiği zaman milyarlarca kronluk maddi kayba 

uğrayacağını düşünüyor. İşte bunu değiştirmek için çok mücadele etmek gerekir. 

 

SVERIGES GRUNDLAGAR OM TRYCKFRIHETSORDNING OCH 
OFFENTLIGHETSPRINCIPER 
Sonya Ahos föreläsning handlade om Sveriges grundlagar om yttrande tryckfrihet vad innebär 

offentlighetsprinciper samt mediernas roll i samhället  

Sveriges Grundlagar 

1. Regeringsformer- Bestämmer hur Sverige stall styras. Det är hur man väljer en riksdag, 

regering, kommuners självstyre. Sverige har demokrati dvs. alla vi som är bosatta i Sverige 

har rösträtt. 

2. Tryckfrihetsförordningen- rätt att ge ut 

tidningar fritt, man har rätt att skriva 

vad som helst. Den lagen förbjuder 

sensor. Man får inte i förväg sätta stop 

på en artikel, däremot kan man göra det 

efter den kommit ut. Man kan tex 

kritisera en film som visas ute på duk, 

klaga om det visar något som kan vara 

farlig till barn. Offentlighetsprinciper 

tillåter allt, medborgare kan ta del av 

vad myndigheter gör, beslut man kan 

begära, alltså laglig se vad 
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staten/regeringen gör. Man kan delta i en domstol. Här kan man också begära en politikers 

post, allt som han/hon har gjort inom politiken. Det finns 70 länder som har inte denna lag. 

Det finns undantag – Säkerhet mot riket 

- Sekretess på uppgifter om patientjournaler  

- Företagshemligheter 

- I praktiken medierna och journalister kan nå till dessa 

tre undantag 

Vem som helst av folket kan nå offentlighetsprinciper, även kan komma till spelat tal kan fri ha rätt 

att lyssna få det, inspelade filmer dvs. allt som finns inom offentliga. Vad är medias roll: att skriva och 

ta fram utredningar, information till medborgarna, kommentera, analyseragranska, främja 

kommunikationer mellan individer i olika grupper, förutsättningar för demokratin i samhället och 

krav skall vara oberoende, dvs. dem skall inte ta sida/ parti. Trovärdiga fakta basera ej falska. 

Journalisten måste kontrollera att det är fakta. Här är det chefredaktören som är ansvarig för det 

som skrivs och alla tidningar har sina regler, vad får man skriva eller vilka regler man har att följa, 

man har principer att följa. Pressetiska regler- det innebär att baserade på fakta, dem skall vara 

sakliga verkliga händelser. De kända politikerna skall vara mer tåliga än vanliga folket, ju mer ansvar 

man har desto mer tålamod för att kunna hantera sin roll men det finns gräns på integriteten ex med 

politiska barn har inte med saken att göra, går det över gräns kan man anmäla och leda till rättegång. 

Princip är bra, att höra och lyssna på både sidor, det blir allsidigt åsiktsbildning. Man skall inte ange 

namn, bild på en person som har begått brott, när den personen först döms till längre straff ex 2-4 år 

då kan man komma ut med bild och namn. Vid olyckor skall man inte ta bilder och publicera. Man 

skall ta hänsyn till föräldrar, barn eller anhöriga. Etiska reglerna, det finns pressens opinion och 

pressensombudsman, man kan kritisera dem som publicerat sådant, dessa ansvariga skall inte tillåta 

det. Denna person kan kritisera rådet som blev publicerat, dvs. pressombudsman. Yrket journalistik, 

man skall inte utnyttja sin position, ibland kallar man tre eller fjärde statsmakten. Många politiker 

slutat sitt jobb på grund av journalistiken granskar på något som gjort inte rätt. Regeringen Riksdag 

och median har stort makt. 

3. Yttrandefrihet -att man har rätt prata om sin ideologi, åsiktsfrihet, tankefrihet, 

demokratiskrättigheter, ej sensor 

4. Succétrions ordning- lagen kom 1980-talet då en kvinna kan ta kunglighets roll som vår 

kronprinsessaviktoria, innan dess var det bara män. Folket här i Sverige röstade för det. 

Ett stort tack till Sonya Aho för en viktig föreläsning som hölls åt asylprojekts deltagare. 

Text: vordf Zekiye Cansu 

 

FAKTA OM SVERIGE FÖR ASYLSÖKANDE 
 

Sverige är 450 000 km2 till ytan. 1600 km lång är från Norr till söder. 

Femte största land i Europa efter Ryssland, Frankrike, Spanien och Ukraina 

Sverige har ca 10 000 000 invånare. Ca 19 % är utrikesfödda 60 % av utrikesfödda är svenska 

medborgare. Ca 23 % av befolkningen har en annan etnisk bakgrund än Svensk. Största invandrar-  

gruppen kommer från Syrien, Finland, Irak, Polen, Iran, Turkiet, Somalia. Huvudstaden heter 

Stockholm med ca 2 000 000 invånare. Sverige har 228 000 km2 skog 100 000 sjöar, de tre största är 

Vänern och Vätten och Mälaren. Vårt dricksvatten är från Mälaren. Södertälje har mycket bra vatten 
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och det ska vi vara rädda om och inte slösa i onödan. Sverige har 2700 km havskust, 2 stora öar och 

det är Gotland och Öland. 

Många skärgårdar tex 

Stockholms skärgård har  

25 000 öar 

Sverige är indelad i 25 

landskap, t.ex. Lappland i 

norr, Skåne i söder och 

varje landskap har egen 

blomma och djur som 

symbol. Sverige är också 

indelad i 21 län och varje 

län har flera olika 

kommuner denna indelning 

är mer för att man ska 

kunna styra landet politisk. 

t.ex. Stockholms län där 

dessa kommuner ingår: 

Södertälje, Botkyrka, 

Rinkeby, Kista m.fl. Man har ett vapen som symbol för varje län. 

Sverige exporterar mycket trä, järn, bilar, maskiner, mobiltelefoner och läkemedel. Många jobbar inom den 

offentliga sektorn eller industrier 

Infrastrukturen är välutbyggt och detta finansieras av skattemedel som varje anställd person som jobbar 

betalar skatt till staten. Det svenska välfärdsystemet är välfungerande. Vi har föräldraförsäkring, barn och 

studiebidrag, A-kassa, sjukvårdssystemet, utbildningssystem och pensionssystemet. 

Lite Historik om Sverige 

Vikingatiden ca 800-1050 e. Kr. Vikingarna reste med sina båtar till andra kontinenter. På vikingatiden trodde 

man på Asagudarna och hade Asatro. Asagudarna hade veckodagarna som namn t.ex. Tor, Oden, Freja. Mot 

slutet av vikingatiden kom Kristendomen till Sverige och då började man bygga kyrkor. Ursprungsbefolkningen i 

Sverige är samerna och de livnär sig på renskötsel. De har eget språk som heter samiska och är ett erkänt 

minoritetsspråk i Sverige såsom finska språket. 

Innan 1800-talet bar det 

bondesamhälle och folket 

livnärde sig på jordbruk och 

hantverk men mot mitten av 

1800-talet kom industrialismen. 

Folk började flytta mot städer och 

lämna landsbygden för där fanns 

jobben. Runt sekelskiftet samlade 

folkrörelserna mycket folk och 

arbetarrörelsen protesterade mot 

orättvisor i samhället eller på 

arbetsplatserna. Man bildade 

fackföreningar, frikyrkorörelser 

och nykterhetsrörelsen. 

Allmänrösträtt för män kom år 

1909 och för kvinnor år 1921. Det 

är fria och demokratiska val var 
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fjärde år i Sverige där Sveriges grundlag som styr riksdag och regeringen. Man väljer vilket parti man vill rösta 

på i tre olika val som är riksdagsval, landstingsval och kommunval. 

Kan ni några partier i Sverige? 

Till diskussion: vilken bild hade du av Sverige innan du kom till hit och vad har du för bild nu? 

Text :ordf, Nursel Awrohum   
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SNART TIO ÅR SEDAN RIKSDAGENS BESLUT OM FOLKMORDET 
1915  – VARFÖR HÄNDER INGET! 
 

Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) anordnar den 1 maj 2019 en 
konferens om seyfo – folkmordet på assyrier, armenier och 
pontiska greker. AKF:s ordförande, Nursel Awrohum, inleder 
konferensen med att en tyst minut för att minnas de som föll 
offer för folkmordet 1915. Efter att hon hälsat alla välkomna 
inleddes seminariet med att ett tv-reportage om Seyfo-
överlevaren Feride Rhawi visades upp för deltagarna. I 
reportaget från riksdagens erkännande 2010 så 
uppmärksammades och lyftes av riksdagsledamöter Kerstin 
Lundgren (C) och Annelie Enochson (KD) att överlevarens ”sista 
önskan i livet var att folkmordet skulle erkänna det hon har sett 
och upplevt” 

Därefter lämnades ordet till Sonya Aho som var moderator för dagens 

konferens. Hon börjar med att berätta om hanteringen av Seyfo-frågan i 

Sveriges riksdag de senaste 20 åren.  

Den första motionen om ett erkännande av folkmordet 1915 lades fram av Murad Artin 1999. Men då 

omfattade hans motion enbart armenier, men när 

några assyrier gjorde honom uppmärksam på att det 

även berörde fler andra kristna minoriteter gjorde han 

ett tillägg till sin tidigare motion och omfattade även 

assyrer/syrianer och pontiska greker.  

2001 debatterades Seyfo-frågan för första gången i 

Sveriges riksdag och de stora partierna sa då nej till ett 

erkännande. De tyckte att det var en fråga för forskare 

och historiker att lösa. Men som professor  

David Gaunt kommer att berätta var forskare redan då 

ense om att det inte var några tvivel om att det som 

hände 1915 är ett folkmord – även om inte folkmords-

bestämmelsen var juridiskt bindande då. FN:s folkmordskonvention grundar sig på Haag-konventionen som 

kom till redan 1899. 

2007 lades en ny motion fram i riksdagen och denna gång var det miljöpartiets Mats Pertoft och Bodil Valero 

som var pådrivande tillsammans med Yilmaz Kerimo. 

Nästan 10 år efter den första motionen var frågan om ett erkännande åter ett debattämne i riksdagen 2010 

och då gick beslutet igenom med en rösts marginal. Socialdemokraterna, som var i opposition sedan 2006, 

hade fattat ett kongressbeslut om ett erkännande 2009. Även Miljöpartiet och Vänsterpartiet stödde förslaget. 

Folkpartisterna Gulan Avci och Agneta Berliner samt Annelie Enochson (KD) gick emot sin partilinje och röstade 

för ett erkännande. 

Alliansregeringen gjorde ingen politik av riksdagens beslut snarare tvärtom dåvarande utrikesminister Carl Bildt 

bad Turkiet om ursäkt. Men inte heller sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet väl kom i regeringsställning 

2014 har något mer konkret hänt i frågan.  

De har förhalat hanteringen om att föra in riksdagsbeslutet i utrikespolitiken.  

Och där står frågan och stampar än idag, förhalad genom utredningar och så kallad konsekvensanalys som 

ingen vet när de blir klar. 



 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
42 

AKF:s konferens idag ska fokusera på vad som hänt eller inte har hänt sedan riksdagsbeslutet. 

Professor David Gaunt – Inledningstal 

David Gaunt är professor i historia vid Södertörns högskola. Han har 

länge bedrivit forskning om vad som verkligen hände den kristna 

befolkningen 1915-1916 i sydöstra Turkiet. 2006 kom han ut med en 

bok som bland annat beskriver hur turkar tillsammans med kurdiska 

stammar genomförde nästan 200 massakrer på assyrier, syrianer och 

armenier under åren 1915-1916. Gaunt beskriver noggrant hur 

förövarna gick till väga by för by. 

Vad fick David Gaunt att börja intressera sig för just det här 

folkmordet? 

Jag blev först intresserad av detta då några av mina studenter, som 

själva var assyrier, kom fram till mig och frågade om jag visste något om 

folkmordet på assyrierna år 1915. I och med det kom jag även i 

kontakt med två Södertäljebor som hjälpte mig att skriva boken som utkom år 2006 som är baserad på 

sammanställt arkivmaterial från folkmordet. Då Sveriges riksdag erkände seyfo som ett folkmord var det med 

endast en rösts övertag. Egentligen borde hela riksdagen vara överens om en sådan sak, att det är ett folkmord. 

David Gaunt läser ur några böcker som handlar om kvinnliga överlevare från seyfo eftersom kvinnor och män 

upplevt folkmordet olika. Män blev dödade nästan direkt medan kvinnor utnyttjades i form av övergrepp och 

blev bortrövade. Han lyfter fram några kvinnliga röster från den tiden ur boken Boodied but unbowed som 

handlar om överlevnadsstrategier i Turkiet, Syrien och Libanon. David Gaunt läser en bit ur boken som handlar 

om Ashur Yousifs änka Arshaluy Oghkasian som var dotter till en armenisk minister. Ashur Yousif, född 1858 i 

Harput, var en intellektuell professor som redan 1909 gav ut en tidning om assyrierna som hette Murshid 

Athuriyion. Han arresteras den 19 april 1915 och hängs kort därefter. Änkan lämnas ensam med flera barn 

sedan hennes man dödats. I boken återges ett samtal so, äger rum den 22 juli 1915, mellan modern och 

dottern Alise som då var 6 år. Alise såg på sin mor som var ledsen och grät. Flera andra kvinnor hade kommit till 

deras hem och tröstade modern Arshaluy. Kvinnorna grät också.  

”Mor, varför gråter du?”, frågade Alise sin mor. ”Jag gråter för att de ondskefulla turkarna har tagit din far 

veck”. ”Varför har de gjort det?”, frågade 

dottern igen. ”För att döda honom, för att 

döda honom”, svarade modern. 

David Gaut tror att det verkligen är en 

sexårings minnesbild som återges här, trots 

att det har gått lång tid. 

Gaunt läste om en annan händelse; ”De 

ondskefulla soldaterna hade lämnat byn 

och snart kom två beduiner fram till ett 

hus. Den ene sa till den andra; tänd ett ljus 

så ser vi om någon fortfarande lever så gör 

vi slut på dem. I ljusskenet såg de en kvinna 

som rörde sig i hörnet av ett rum de gick 

fram till henne. Hon levde på sitt yttersta 

och hade inte mycket kraft, men lyckades få 

fram; snälla döda mig inte. Ni ska få tio pund om ni låter mig leva. Hon löste upp sin fläta som hon hade gömt 

sina pengar i. Beduinerna tog pengarna och dödade henne ändå.” 

Gaunt fortsätter att läsa ännu ett vittnesmål ur Isak A. som var ärkebiskopens sekreterare i Mardin vid tiden för 

folkmordet. Han dokumenterade många berättelser om överlevande: ”En kvinna kom fram till soldaterna och 

bad dem släppa henne och dottern fri. ”Istället gav de mig ett par slag i huvudet så att jag för andra gången 

förlorade medvetandet. Soldaterna trodde jag var död och lämnade mig där och försvann med kollon på 
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omkring 300 kvinnor som fördrevs ut i öknen.”  Efter några timmar vaknade kvinnan av att någon kallade på 

henne ”Yoma, Yoma!” Det var dottern som ropade på sin mamma. Dottern hade tagits om hand av en beduin 

och kvinnan ropade efter honom; ”Gud beskydda dig, låt mig få följa med dig”. På så sätt blev kvinnan räddad. 

Bodil Valero - EU-parlamentariker sedan 2014. Hon har tidigare varit riksdagsledamot och redan 2010 då 

riksdagens beslut om att erkänna det som hände 1915 som ett folkmord var Bodil aktiv talar för ett 

erkännande. 2016 var hon också aktiv för att få EU-parlamentet att slå fast att assyrier och yazidier i Irak och 

Syrien är offer för folkmord.  

Bodil Valero, du har sagt att ”Det är viktigt att ni som är berörda vet att 

vi, omvärlden, ser, vi hör och att vi inte är likgiltiga” – varför är det 

viktigt, frågar Sonya Aho Bodil?  

Bodil Valero svarar: Det sista steget av ett folkmord är att förneka det. 

Det som verkligen berört mig i mötet med överlevare av ett folkmord är 

att förnekelsen av denna upplevelse är absolut det värsta. Om något 

kan vara värre än ett folkmord så är det just förnekelsen av upplevelsen 

från omvärlden. När vi skrev första motionen var det viktigt för oss att 

bygga den både på fakta och juridik. Vi vet att det faktiskt har hänt och 

då är det vår skyldighet att erkänna det som hänt. Det finns inga tvivel 

om att det som hände 1915 är ett folkmord och därför var vi 

övertygade om att visa att detta är sanningen. Att inte regeringen kan fullfölja ett erkännande är en sak men vi 

kände att vi vill visa er att vi i riksdagen vet att det var ett folkmord.  

Det får aldrig hända igen. Om man förnekar ett folkmord är det som att säga att det är bara att fortsätta med 

att döda en ny grupp. Hitler använde folkmordet 1915 som en ursäkt för det han gjorde. Han menade att 

eftersom ingen i omvärlden hade stått upp för de 

drabbade under folkmordet 1915 så varför skulle någon 

bry sig om vad han gjorde mot judarna under andra 

världskriget.  

Hur gick det då till när beslutet om erkännandet gick 

igenom? Vi använde oss av den forskning som fanns om 

seyfo som underlag, för att stärka våra argument. Vi fick 

med oss Socialdemokraterna tillsammans med en 

person från Krisdemokraterna och folkpartisten Gulan 

Aci som själv var kurd, och som gick upp i talarstolen och 

bad om ursäkt och gick därmed emot sitt eget parti. 

Efteråt började andra parlament i Europa erkänna seyfo som ett folkmord. Många i regeringen är emot ett 

erkännande på grund av att relationen mellan Sverige och Turkiet skulle störas, därför har seyfo ännu inte 

erkänts av någon regering. Ibland händer det att vi röstar emot ett erkännande, 

men då handlar det ofta om att det är fel forum för att ta upp frågan. På de 

ställena vi kan ska seyfo-frågan tas upp i EU-parlamentet.  

” Det har varit flera Seyfo” – Seyfo Center 

Fehmi Barkarmo – representant för Seyfo Center som grundades 2004 för att 

sprida kunskap om folkmordet på assyrierna och andra kristna minoriteter i 

sydöstra Turkiet.  Seyfo Center är kanske den enda internationellt aktiva 

organisationen som assyrierna själva driver för att sprida kunskap och vara 

pådrivande i Seyfo-frågan.  

Vad betyder den egna organiseringen för att lyfta Seyfo-frågan internationellt? 

Jag är ingen politiker, utan en soldat i seyfo-frågan. Vårt huvudmål är ett 

internationellt erkännande men framförallt få ett erkännande från Turkiet. Idag 

vill jag lyfta tre frågor: vi vet vad som har hänt men frågan är om vi verkligen 
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har förstått på djupet vad det har för påverkan i folks liv. Vi vill ha ett erkännande av seyfo, men vad innebär 

det i förlängningen? Och vad gör våra organisationer för att samarbeta i seyfo frågan? Vi alla känner till seyfo 

som någonting som har varit och det påverkar oss fortfarande negativt i vår vardag, vi lever med ett trauma. 

Vårt folk har minskat till antalet och språket samt kulturen har försvagats. Hur skulle vår vardag ha sett ut om 

seyfo inte hade hänt? Ett mål för vårt folk är att få ett erkännande från Turkiet om att det som hände oss under 

seyfo var ett folkmord, men vad händer efter ett erkännande? Hur går vi vidare? Det skulle kanske till att börja 

med handla om ekonomiskt skadestånd, sedan skulle vi kanske återfå ägodelar och marker som tillhört oss och 

vi skulle erkännas som nationell minoritet. Hur ska vi då uppnå detta? Många organisationer gör någonting litet 

men vi gör inget tillsammans. Alla kyrkor och organisationer bör jobba tillsammans för ett erkännande. Vi 

lyckas inte eftersom att var och en arbetar på sitt håll. Vad är problemet? Är det största hindret benämningen? 

Tycker vi olika i olika sakfrågor? Det är till skada för sakfrågan att vi inte samarbetar. Det tyder på att vi gräver 

på vår egen grav! Vi måste vara beredda att samarbeta med de som inte tycker som vi i alla frågor och jobba 

över förenings-, parti- och kyrk gränser eftersom att seyfo-frågan är större och viktigare än vad vi själva är. Man 

måste börja med att fråga sig själv vad som är viktigast för att vi alla ska kunna samarbeta.  

Är folkmordet 1915 en svensk angelägenhet? – Murad Artin 

Murad Artin kom in i riksdagen år 1998 och år 1999 la han sin första 

motion om det armeniska folkmordet som riksdagen erkände med 

acklamation. Assyriska aktivister hörde då av sig och frågade hur 

han kunde glömma att nämna assyrierna som offer för samma 

folkmord. Efter detta lade han en tilläggsmotion där han även 

inkluderade assyrier och pontiska greker i erkännandet.  

Är då folkmordet 1915 en svensk angelägenhet? 

Det tycker jag absolut att det är, det handlar om en kamp för 

rättvisa! Jag är stolt över att ha varit med och startat upp detta 

arbete om ett erkännande av seyfo som ett folkmord i riksdagen 

2010. Det är ett stort framsteg i försoningsprocessen. I mer än 100 

år har Turkiet blockerat alla försök att ge offren upprättelse därför 

är det vårt ansvar att utgå från att det som hände 1915 var ett 

folkmord. Lidandet ska erkännas. Att uppmärksamma en historia av 

död och etnisk rensning är en omvälvande upplevelse och resultatet vi sett i Sverige är ett kvitto på långa 

strävanden efter rättvisa och upprättelse. Alla demokratiska krafter har ett ansvar för att historien inte ska 

försvinna. På samma sätt som Tyskland har bearbetat sin skuld efter Förintelsen, behöver Turkiet ta ansvar för 

vad tidigare generationer under det Osmanska riket gjort. Jag är besviken på utrikesminister Margot Wallström 

när hon nu säger att hon vill titta på folkmordskonventionen trots att det finns mycket litteratur och 

dokumentation av vad som hände under folkmordet 1915. Att då påstå att detta behöver utredas mer är 

antingen att vara okunnig i allt som rör folket och folkmordskonventionen eller att vara politiskt feg för att man 

inte vill störa relationerna till Turkiet. Vi bör kräva ett erkännande från politikerna och att de gör det till en del 

av utrikespolitiken eftersom det är en svensk angelägenhet. 

”Folkmordet pågår alltjämt” – Ragip Zarakol 

Ragip Zarakol - är journalist, författare och människorättsaktivist och känd 

för att ha haft över 40 rättegångar mot sig för att bland annat ha 

publicerat böcker som berör det armeniska folkmordet under första 

världskriget i nuvarande Turkiet men även för att ha publicerat böcker 

som berör andra minoriteters situation i Turkiet. Han har tilldelats flera 

internationella utmärkelser för hans viktiga arbete. Han har till och med 

blivit nominerad till Nobels fredspris 2012. 

Var det värt att hamna i fängelse för detta? 
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Ja, det var det absolut. År 1915 hade flera av länderna i Europa nåtts av dåliga rapporter om händelserna i det 

osmanska riket, vilket aldrig tidigare hade varit så samstämmigt tidigare. Det diskuterades hur man skulle 

benämna händelserna och kom fram till att kalla de 

tragiska händelser och massaker mot kristna. Man 

kom fram till att det var brott mot mänskligheten, 

eftersom begreppet folkmord ännu inte använts 

juridiskt utan kom till efter andra världskriget 1948.  

Under folkmordet 1915 utnyttjades religionen islam i 

argumentationen för att få med sig de stora 

folkmassorna. Förföljelserna av kristna började redan 

i november år 1914, då heligt krig mot kristna 

utropades. Redan natten efter att heligt krig utropats 

gick grupper av ungturkar till attack mot kristna, först 

armeniska sedan assyriska och pontiska grekers 

affärer och byggnader. Attackerna förekom först i Istanbul sedan spreds de till Ankara och Diyarbakir.  Det 

välkända hotellet Tokatian Hotell som ägdes av armenier blev bland de byggnader i Istanbul som attackerades 

först. De brände ned hus och affärer som tillhörde kristna. Dessutom bojkottades kristnas varor och tjänster så 

det var även ett ekonomiskt krig mot kristna. Därefter påbörjades deportationer och folkomflyttningar. Hela 

befolkningar i assyriska byar i Hakkari deporterades till Urmia i Iran. De kristna användes som handelsvara och 

misstänkliggjordes i handeln mellan de allierade som Tyskland och Storbritannien och det osmanska riket. 

Tyskarna var beroende av att ha goda förbindelser med dem Osmanska rikets ledare, likaså USA och 

Storbritannien. Alla viste vad som försiggick i det osmanska riket. New York Times publicerade mer än 300 

nyheter om händelserna, Storbritannien mottog rapporten ”Blue book” som var först med att beskriva 

övergreppen mot kristna minoriteter i det osmanska riket. Även svenska myndigheter mottog rapporter om 

händelserna vid den här tiden. Men idag vill ingen kännas vid detta. 

Redan som ung student kom jag i kontakt med assyrierna. Under en av mina resor hamnade jag i en 

nestoriansk assyrisk by som kallades Shawata. Det var en vacker by där byborna livnärde sig på grönsaks- och 

spannmålsodlingar men de producerade även silke. Jag läste mycket poesi och kom över en diktsamling av en 

poet som hette Shemiste Belli, som kom från denna by. Hans diktsamling hette Anayarso som betyder 

konstitution. Dikterna handlade om en bys isolering då vintern kom till byn.  

Genom åren har jag ofta undrat över vad som hänt människorna i byn. Efter många år kom jag över en bok, 

som jag fick av Can Bethsliwo, där det framkom att byborna tvingats fly till Urmia i Iran och sändes därefter 

under hot till Sibirien i forna Sovjetunionen. 

Av en händelse träffade jag nyligen på en som kom från byn på en konferens i Sverige. Han berättade då att de 

hade tvingats på flykt igen efter att Ryssland annekterat Krim-halvön. En 100-årig överlevnadsresa som hade 

tagit dem till Sverige. 

Rubriken på mitt tal är ” Folkmordet pågår än idag”. 

1944 antogs en lag (beslut) som tillät konfiskation av kristnas och judars ägor och landområden. De kristna i 

Istanbul men även i Urfa, Mardin och Midyat fick sina ägor konfiskerade. 

1955 antogs ett politiskt program där grupper av nationalister attackerade kristna på flera håll i landet bla i 

Istanbul, Urfa och Mardin men också i Midyat. 

1960 attackerades den kristna byn Kerburan. Folk mördades och kidnappades utan att någon ställdes till svars 

för övergreppen. 

1974 fanns en stor oro och rädsla för följderna av Cypernkrisen.  

I början av 70-talen blev det upplopp i Midyat då en mobb från grannstaden Estel hade kidnappat en gift kvinna 

vid namn Lupie. Kvinnan hade konverterat till kristendomen och gift sig med Sabri Altunkaya. Den muslimska 



 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
46 

mobben var rasande och ansåg inte att en kristen skulle få gifta sig med en muslimsk kvinna. Tillslut lyckades 

Midyatborna stå emot mobben och därmed rädda paret. 

Militärtjänstgöringen var en annan form av accepterat förtryck och tortyr på kristna som fick en sämre ställning 

under sin tjänstgöring. 

Det förekom attacker så sent som 1980-talen. 1981 attackerades bland annat Mor Gabriel klostret, 

landområden och ägor har konfiskerats även senare. 

Idag har vi ett tyst Bethnahrin där ursprungsbefolkningen nästintill försvunnit. År 2013 när jag besökte en 

gammal assyrisk by, var den nästan tom vilket var sorgligt att se hur folk fördrivits ifrån deras hem. Där fanns 

endast två till tre assyriska familjer kvar. Seyfo pågår fortfarande. Det är skamligt av Turkiet och av historien där 

man stjäl de kristnas egendom. Det är helt tyst om detta i turkisk debatt. Det är en skam att dessa attacker har 

fått fortgå. Det är inga enstaka tillfälligheter utan en väl planerad och genomförd politik från turkiska 

nationalister och statsmakten. Det har varit 100 år av förnekelse och man accepterar nu folkmord eftersom att 

det inte har erkänts. Det är därför upp till oss att få våra röster hörda för att stoppa framtida folkmord. 

”Kvinnornas villkor under folkmordet 1915” – Anna Melle 

Anna Melle – Författare som bland annat har skrivit om kvinnornas 

levnadsvillkor under Seyfo. Hon har skrivit flera böcker om 

kvinnoöden, starka överlevare som tex i boken ”Från Eufrat till 

Sverige” skildrar hon en hundraårig armenisk/assyrisk kvinnas 

livsöde. Flickan överlever massakern 1915 och säljs som slav till en 

äldre muslimsk man. 

 

En del av de kvinnor Anna Melle har skildrat har levt ett 

”svenssonliv” – en vardag i Sverige – mitt ibland oss. Hur är det 

möjligt att dessa kvinnor kan fungera som mamma och kvinna i det 

svenska samhället? 

Självklart lever man isolerat i Sverige och en bild talar mer än 1000 

ord. Min familj flydde till Sverige år 1974 på grund av att Turkiet och 

Cypern var nära ett krig. Minoriteter i Turkiet blev trakasserade och 

mördade. Det är viktigt att dokumentera det som har hänt för att 

det inte ska hända igen. Vi behöver därför känna till den historiska 

bakgrunden till Seyfo och vår egen bakgrund. Jag skrev böcker för att skapa medvetenhet kring seyfo och 

folkmords begreppet. Hitler använde seyfo som ursäkt under förintelsen och sa ”vem kommer ihåg folkmordet 

1915?”. Seyfo var ett planerat folkmord för att utrota de kristna i området. De kristna förintades och byarna 

tömdes nästan helt. Majoriteten av vårt folk har lämnat sina hemländer och samma folkmord pågår just nu i 

hemländerna. Så länge Turkiet inte erkänner seyfo så kommer flykten och övergreppen att fortsätta. Först när 

Turkiet erkänner kan såren börja läka och då kan vår historiska identitet stärkas. Många äldre kvinnor säger till 

mig ”glöm inte vår historia och lova att föra den vidare”. Detta har inte fallit i glömska, berättelserna finns i 

mina böcker och eftervärlden vet vad vi har varit med om.  

 
”Nio år sedan riksdagen erkännande av folkmordet1915 - vad 
som hänt och (inte) hänt sedan dess.” – Svante Lundgren 
 
Svante Lundgren är forskare vid Centrum för Mellanösternstudier vid 

Lunds universitet. År 2015 gav han ut boken ”Hundra år av 

tveksamhet” om seyfo och Sveriges reaktioner på folkmordet. Nio år 

har gått sedan riksdagens erkännande och vad har inte hänt? 

Regeringen tyckte att det var ett misstag att erkänna seyfo som ett 

folkmord och hittills har det inte skett någon förändring i den frågan. 



 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
47 

Kunde vi ha gjort något annorlunda? Organisationer tar initiativ men drivkraften har varit att göra något innan 

någon annan gör det. Detta är inte värdigt våra martyrer. Vi kan tycka olika men i just denna fråga har vi 

samma mål och intresse. En annan sak är att det är vanskligt att överdriva som tex antalet som föll offer för 

folkmordet 1915. Det har figurerat olika siffror från 500 000 till 1,5 miljoner.  

Antal dödade under seyfo är oklart och det är farligt att överdriva antalet eftersom turkarna som förnekar 

folkmordet vinner på det. En annan sak är att komma fram till vad vi vill ska hända efter ett erkännande. Vi har 

krävt att regeringen ska implementera beslutet men vad innebär det i praktiken, vad vill vi ska hända sen? Hur 

ska det bli utrikespolitik? Sverige bör driva frågan på ett klokt sätt för att diplomatiskt framföra det till den 

turkiska regeringen. Budskapet ska visas tydligt från Sveriges regering. Turkiet bör pressas på EU-nivå, något 

som vår nuvarande regering inte vill. När Margot Wallström var på besök i Södertälje sa hon att de inte 

kommer att erkänna seyfo som ett självmord men att de kommer att ordna en internationell konferens i 

Stockholm, ta med seyfo som en del i skolundervisningen samt göra en nationell utställning om folkmordet. Jag 

gick igenom läroböcker för gymnasiet och fann att det i en historielärobok för gymnasieelever finns två hela 

sidor om folkmordet 1915 av tio sidor som handlar om första världskriget, vilket jag tycker är en bra början.  

Nu återstår det för oss att se till att det Margot Wahlström lovade vid sitt besök i Södertälje efter valet 2018 

blir verklighet. 

Berolin Deniz är seyfoättling 

Berolin Deniz är sociolog och genusvetare och till vardags arbetar hon 

med läsfrämjande och kulturaktiviteter för barn i Läslandet. Berolin, är 

en av många av oss som under sin uppväxt fått det berättat för sig, i 

små små fragment vad som verkligen hänt våra föräldrar, mor- och 

farföräldrar och deras föräldrar under åren kring 1915 och framåt. 

Det är berättelser och minnen som etsats sig fast i huvudet men också 

i kroppen. Dessa berättelser har förts vidare från generation till 

generation. Berolin, kommer att berätta för oss hur dessa minnen har 

påverkat hennes liv.  

Vi är här idag för att bearbeta sorgen och förlusten. Min mamma 

förlorade ett barn år 1972. Den nyfödda flickan togs ifrån henne på 

sjukhuset i Istanbul och vi vet än idag inte vad som hänt min syster. 

Blev hon stulen? Blev hon dödad? Detta skulle omöjligen hända om 

inte seyfo hade ägt rum. Istället för att Turkiet ber om förlåtelse för 

vad de har gjort, fortsätter det att ske. Som begrepp är folkmordet 1915 missvisande. Det ägde rum både före 

och långt efter 1915 och det var utplåning av kristna i området.  

Min farfar var vapenmogen under seyfo vilket betyder att han bar vapen så han kan ha varit mellan 10 och 15 

år gammal. Min farmor var ett spädbarn. Farmors äldre 

systrar blev misshandlade, bortförda och 

tvångskonverterade. Detta folkmord pågår än idag och 

det är vår uppgift att se till att seyfo inte blir fullbordat. 

Vi förlorade mycket på grund av seyfo – vi förlorade en 

stor del av vår kultur som matrecept, musik och historia, 

vårt språk och så mycket mer. Vi måste lära våra barn 

och visa hur de stärker sin identitet. Vi har en lång, rik 

historia av kultur och litteratur och det bästa vi kan göra 

är att leva kulturen, äta den, dansa den och läsa den. 

Genom att leva och föra vidare historien, glöms den 

aldrig bort.  
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”Folkmordet 1915 i kulturen och media” – Anders Q Björkman 

Anders Q Björkman, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, är 

journalist och har följt det som skrivits och sagts om seyfo i både 

medierna och genom sin svärfamilj sedan 36 år tillbaka. Hur upplever du 

folkmordet i svenska medier under de senaste 36 åren? 

Det har varit tyst om seyfo i medier och många visste inte ens vad 

assyrier var. Kultur är viktigt både inom folkgruppen och utanför. När 

man säger ”folkmord i medierna och kulturen” kan folk ofta tro att det 

handlar om förintelsen. Förintelsen är väldokumenterad men om seyfo 

finns det väldigt lite skrivet även om det blivit mer på senare år. Varför är 

seyfo då så lite skildrat i litteratur och film? Inom media brukar vi prata 

om ”närhetsprincipen” det vill säga att man bryr sig mer om saker som 

händer i närheten av en själv. En annan skillnad är att Tyskland har erkänt 

och varit aktiv i att ge upprättelse till drabbade medan Turkiet förnekar än idag vad som hände 1915. Om 

förintelsen har det skapats både böcker och film. Men redan 1933 var det aktuellt att ett amerikanskt filmbolag 

ville göra en film om seyfo med Clark Gable i huvudrollen men la ner projektet efter påtryckningar från den 

turkiska staten. Många av filmerna om seyfo handlar om armenier och utesluter för det mesta assyrier, syrianer 

och kaldéer. En turkisk författare som berört seyfo i en av sina böcker ”Snö” är Orhan Pamuk som åtalades för 

att ha förolämpat den turkiska identiteten efter att ha uttalat sig om seyfo i en intervju. I Sverige har det länge 

funnits en okunskap kring seyfo. Detta bör läras ut i skolorna, då jag på min tid aldrig fick höra talas om 

folkmordet 1915. Tre faktorer som har bidragit till ökad medvetenhet kring seyfo i Sverige: Man förstår att 

assyrier/syrianer finns och deras närvaro gör att folkets historia aktualiseras, kunskapen ökar. Seyfo 100-årsdag 

har bidragit till att öka medvetenhet hos omgivningen. Det som idag händer i Syrien och Irak, som även har 

hänt i europeiska huvudstäder har fört med sig medvetenhet om vad jihadistisk terror kan innebära och ökar 

därför förståelse för assyriernas/syrianernas utsatthet. På senare år har det skrivits mycket om seyfo i svenska 

tidningar samt reportageradio och tv. Inför 100-årsdagen 2014 skrev jag ett reportage där jag försökte 

redogöra hur min frus och även mina döttrars förfäder överlevde Seyfo i Midyat 1915. Med tanke på 

öppenheten gentemot frågan, som nu råder i Sverige, är jag övertygad om att man i framtiden kommer att 

kunna utöka min redogörelse för hur seyfo har tagit sig uttryck i kultur och medier.  

”Hur går vi vidare med seyfofrågan” – Sait Yildiz 

Sait Yildiz är ordförande för Assyriska Demokratiska Organisationen i 

Sverige som bildades år 1957 och arbetar med bevarandet av den 

assyriska identiteten som seyfo är en stor del av. Hur går vi vidare med 

seyfo-frågan efter allt vi har hört här idag? Vad är nästa steg? 

Vi måste vara målmedvetna. År 2001 fanns det endast två böcker som 

källor för seyfo. Vi måste jobba med seyfofrågan på akademisk nivå. Då 

vi arbetade för att få ett erkännande av seyfo som folkmord, hittade 

riksdagen på nya begrepp, kallade det tragedi som det inte är. Då fick vi 

hitta motbevis. De sa att detta var historikernas ensak och inte 

politikernas. Vi anordnade stora konferenser och seyfo blev en fråga för 

alla. Vi försökte utnyttja alla tillfällen vi fick för att göra oss hörda. Vi 

utmanade turkiska staten att undersöka skelett för att hitta bevis men 

de fanns inte på plats när vi kom dit. 

Seyfo-frågan är en samhällsfråga. Detta var ett välorganiserat folkmord av de som utförde det. Vi bör nu bilda 

en kommitté och lägga upp en strategi för vad som ska hända framöver, efter riksdagens erkännande. Vi måste 

verka för att Turkiet och EU ska erkänna seyfo som ett folkmord. Om vi jobbar strategiskt kan vi lyckas. Vi 

kommer ingenstans med de som förnekar, men vi har många vänner också bland turkar och kurder och de 

måste vi samarbeta med. Vi måste vara trovärdiga i det vi gör. Om vi inte är trovärdiga mot de som samarbetar 
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med oss är det samma sak som att vi stöttar Turkiet. Många människor sätter sina liv i fara för att uttala sitt 

stöd för oss och för sanningen. Tillsammans med andra etniska minoriteter måste vi hjälpas åt för att skapa en 

strategi i seyfo-frågan för hur vi går vidare från där vi står idag.    

Text: Athrin Aho 

 

SIOS:S KVINNOKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 
 

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.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 

Amedau all lycka sina roller 

 

Text: v.ordf Zekiye Cansu 
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ASSYRIAN WOMEN’S FEDERATION IN SWEDEN 

 

                

 

 

  

 

  

  

   

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Less than 10 staff members 

nationally? 

Up to    

25% 
Refugee volunteers 

 
 

• Social cohesion/integration 
 

• Health  
  

• Women’s empowerment 
  

• Labour market 
 

• Civic orientation 

• Legal aid to refugees 

 

• Language and literacy courses  

 

• Celebration of traditional days 

 

• Summer camps  
 

• Support in finding employment 

  

• Recreational activities 

 

• Social and psychological 

support 

 

 

 

 

 

 

• Conferences, lectures and 

trainings 

 

• Empowerment and gender 

equality  

 

 

 

 

Activities 

Main Objectives  

 

  

Established 1980? 

Communication with refugees through 

 

Nation
al

Local

Regional

Scope of 

activities 
 

C“Language barriers” 

“Get to know the 

Swedish society” 

“Health promoting 

measures” 

hallenges  

Network engagement 
Assyriska Kvinnoförbundet  

 

Relationship with Government 
Meeting with local municipalities in different cities every month  

To refer refugees to specific governmental services 

Networking 

 

Open to further relationship with UNHCR 
Yes 

ASSYRISKAKVINNOFORBUNDET.SE 

19 local associations in 

Sweden  

More than 50% of staff 

members are refugees 

Approximately 

10 
Refugees 

 

Reached monthly nationally? 

Information sessions Call centers Visiting schools   

Information brochures SMS/WhatsApp 
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UTVÄRDERINGS KONFERENS AV UNHCR 
En rapport som har skrivits av UNHCR vad det gäller Volontärskap. Det har gjorts en kartläggning av centrala 

flyktingar och frivilliga organisationer i Sverige skulle kunna göra mycket för flyktingar och 

migrationssituationen i Europa. FN:s volontärsprogram UNV och FN:s flyktingkommission UNHCR har 

genomfört en undersökning i 4 europeiska länder (Sverige, Spanien, Ungen och Frankrike) för att kartlägga de 

frivilliga organisationers nätverk som är involverade och engagerade flyktinggemenskapet. Svenska samhället 

bör förstå hur gamla flyktingar är engagerade och aktiva i volontärsarbetet till stöd för nya flyktingar. Där med 

blir de aktiva i det svenska civilsamhället. De blir också tillgängliga, inkluderande, informationskälla för de nya 

flyktingarna. 

Syftet med kartläggningen har varit att lära sig om de befintliga nätverken, volontärgrupper, organisationer 

som är involverade i samhällsuppdraget med 

flyktingar.de olika typer av aktiviteter för att 

stödja relationen mellan organisationer, civila 

samhället och flyktingar. Vad som påverkar 

dessa organisationer i samhällsuppdraget.  

Metoden för uppsökande och 

kommunikations utmaningar och möjliga 

lösningar till fakta om kartläggningen, 

forskningsfrågor, observationer och 

slutsatser. Denna insats för att representera 

flyktingarnas röster. Vilka huvudsakliga 

aktiviteter finns för målgruppen. Flyktingarna 

är aktiva hos de frivilliga organisationerna och 

deras volontärverksamhet. Statliga 

organisationer och frivilliga organisationer bör ha bättre kontakt kring mottagandet av flyktingar. UNHCR har 

haft kontakt med 115 organisationer med flera språkgrupper och nationaliteter. Främst de som har kontakt 

med personer från Afghanistan, Syrien, Irak och Somalia.de har varit i kontakt med grupper organisationer som 

är involverade i samhället med flyktingar och är flyktingarnas röst utåt. 

De stora frivilliga organisationerna som har hand om flyktingar är Arabiskateatern, Caritas, svenska kyrkan, 

invandrarorganisationer, flyktingmottagningar, idrottsorganisationer, Farr och röda korset. Man måste se på 

flyktingar som resurser men tyvärr ser många på 

de som offer. Vi måste ändra på grundläggande 

attityder och ha dialog med grupper. Vi måste 

stärka demokratin och motverka segregationen. 

Eftersom integration är en mänsklig rättighet och 

demokrati. Kapaciteten hos de frivilliga 

organisationerna är starka men är begränsade. Det 

är dåligt med nätverkande bland organisationer. 

De kan ha dåligt med finansiering, kunskap, 

kontakt och befogenhet. Vi måste involvera 

samhällsdebattörer, kändisar och bygga broar och 

bidra med nytt innehåll till den befintliga 

diskursen. Det måste finnas samarbetsplattform 

för arbetsmarknadsdepartementet, 

justitieministeriet, migrationsverket tillsammans 

med e frivilliga organisationerna och civilsamhället. 

Det måste finnas gemensamma metoder för att förespråka individer i den politiska debatten tex under 

Almedalsveckan, politiker besök, demonstrationer mm. Prata om volontärs verksamhet och uppmuntra fler 

etablerade flyktingar att bli volontärer i mottagande av nya i Sverige. För att kunna hjälpa målgruppen måste 

man inkludera de i arbetslivet. Skapa mötesplatser, kulturaktiviteter, utveckla svenska språket och prata om 
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familjeåterförening, fadderverksamhet. Hjälpa till att sprida broschyrer, affischer till friviliga org.

 

UNHCRs roll är internationellt expertis, opartiskhet kan ge mervärde för individer och org. En fokusgrupp var 

från Assyriska kvinnoförbundets asyl projekt. De hade olika bakgrund och religioner. Det var sex personer var 

av tre män och tre kvinnor som deltog. De var i åldrarna 18-38år. Behovet av språk och information är stort. De 

jobbar med olika teman och rådgivning. Gruppens kommentarer var för långa väntetider på asylutredningar. 

Önskemål om statusuppdatering med jämna mellanrum. Det var jättebra med mötesplatsen hos Assyriska 

kvinnoförbundet. 

Text : ordf Nursel Awrohum 

 

MÖTE I KULTURFÖRENINGEN I NORRKÖPING 
 

Söndagen den 19 maj har AKF varit med på ett möte 

som Assyriska kulturföreningen i Norrköping har kallt. 

Det var ett möte för alla uteslutna ARS föreningar. 

Sammanlagt var det sju st föreningar, AKF och den 

nybildade UAS Unga Assyrier i Sverige som deltog. 

Det var tre frågor och ställningstagande som har 

diskuterades. Det första frågan ställningstagande 

med det nya ARS styrelsen. Vi valde två personer från 

de uteslutna föreningarna, en från AKF och en från 

UAS som ska föra talan för alla.  En påminnelse om 

att åter ta en kallelse till alla ordföranden i assyriska 

föreningarna och AKF för ett gemensamt möte. 
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Den andra punkten som diskuterades och 

var en presentation av den nybildade 

ungdomsförbundet UAS som är en 

förkortning för Unga Assyrier i Sverige. De 

berättade att eftersom 19 personer som 

tänkte delta i AUFs senaste årsmöte och 

som har nekats tillträde till mötet har de 

tröttnat och därför har bildat en egen 

förbund för unga. Alla handlingar är i stort 

sätt klara endast små detaljer kvar.  

Den tredje punkten som diskuterades på 

mötet var kallelsen som har kommit från 

Tysklads riksförbund om att diskutera 

samma problem de står för  även i 

Tyskland att många förbund och 

föreningar har uteslutats att delta i  

Konfederationen . representanter från de missnöjda uteslutna föreningarna kommer att delta sant 

representanter för AKF och UAS kommer också att delta den 8 juni i Tyskland, Paderborn. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Text:  ordf Nursel Awrohum   

I DAG 100 ÅRSDAGEN FÖR KVINNLIG RÖSTRÄTT 2019 
Fredag 24 maj 2019 

Det är 100 år sedan riksdagen 

beslutade att införa allmän och lika 

rösträtt för svenska medborgare 

oavsett kön och inkomst i kommunval. 

Rösträttsrörelsen startade i slutet av 

1800-talet. Det var en politisk rörelse 

som kämpade för lika värda rösträtt åt 

alla myndiga medborgare i Sverige. 

 

 

 

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0068492001558932983.jpg
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 Det är 100 år sedan riksdagen beslutade att införa allmän och lika rösträtt för svenska medborgare 

oavsett kön och inkomst i kommunval. Rösträttsrörelsen startade i slutet av 1800-talet. Det var en 

politisk rörelse som kämpade för lika värda rösträtt åt alla myndiga medborgare i Sverige. 

I början bestod rörelsen av olika organisationer men vid sekelskiftet började de politiska partierna 
driva rösträttsfrågorna. Den första motionen om olika politiska rättigheter för kvinnor och män 
väcktes i riksdagen år 1884 men motionen avslogs. Före år 1910 var det i stort bara män som hade 
rösträtt i kommunalval, och bara män var valbara. Vid kommunala val hade en del kvinnor rösträtt 
enligt 1862 års kommunallagar. Det gällde de som var myndiga, ogifta och hade egna inkomster över 
en viss nivå eller en viss egen förmögenhet. 

 
Den 17 december 1918 gick första kammaren med på en rösträttsreform som nu gjorde det möjlig 
för kvinnor att rösta och bli folkvalda. Med de nya reglerna hölls det allra första riksdagsvalet 1921 
där alla myndiga, svenska medborgare fick rösta och 5 kvinnor valdes in i riksdagen. 

 
26 maj är det val i EU och idag exakt 100 år sedan riksdagen beslutade att införa lika rösträtt för män 
och kvinnor. Måste hedra varje dag genom att alltid stå upp för jämställdheten i Sverige och I EU. 

                                                                            

Jag måste lägga till här att vi 
påminns om rättigheter aldrig är 
självklara. Det är resultat av hårt 
arbete och kamp, det är något vi 
kvinnor och många andra aldrig får 
ta för givet eller att sluta kämpa för. 
Vi skall hedra 100 år av kvinnlig 
rösträtt genom att stå upp för 
samma värde som 
kvinnorättskämparna genom seklet 
har stått upp för. Därför kommer 
Assyriska Kvinnoförbundet fortsätta 
driva på jämlikhet och kvinnors 
rättigheter. Stå upp för rättvisa och lika värde för alla, Nu och i framtiden. 

Text: v.ordf Zekiye Cansu 

UTFLYKT TILL MÅSNAREN OCH HOVSJÖ KOLONIOMRÅDE  
 

Den 26 maj bjöd vi Katarina Juhlin till asyl-projektet, för att ta oss runt 

Hovsjö, för att lära våra asyldeltagare om växternas namn och 

fridlysning. Deltagare fick lära sig om björkträd, palmträd, maskros, 

blåsippa och vitsippa. Katarina förklarade att fridlysning betyder att det 

är förbjudet att 

plocka, fånga, döda, 

eller att på annat sätt 

samla in eller skada 

vissa växter. Hon gav 

oss exempel på några 

som inte får plockas 
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och det var Backsippa, blåsippa, gullvivor. Vidare berättade Katarina hur hon brukade klä ut sig till skogsmullen, 

där hon kom ut före sina elever för att klä ut sig till skogsmulle så att barnen inte skulle känna igen henne och 

hon visade oss hur hon sjöng då. Skogsmulle är en sagofigur skapad på 1950-talet av Gösta Frohm för 

friluftsfrämjande, och ett koncept för en friluftsskola riktad till barn som friluftsfrämjandet arrangerat sedan 

1957.  

Ordet skogsmulle används som beskrivning på naturälskande och naturskyddade människor. Långsam i vår 

promenads vandring kom vi fram till Hovsjös fina koloniområde, här pratade Katarina var man får gå och inte 

gå, om det privata område eller ej. Vår slut destination efter koloniområde blev Måsnaren sjö i Södertälje, ett 

mycket fint område med utsikt över vattnet och här satt vi alla och njöt av en god sallad. Det var jättetrevligt 

och deltagarna var väldigt glada och tackade för projektet. Vi tackar Katarina Juhlin för en lyckad givande och 

trevlig dag. 

 Text: v.ordf Zekiye Cansu 

 

FÖRELÄSNING AV IDA BETHMORAD OM SÖMNBRIST 
 

Fortsättning på sin tidigare föreläsning om sömnlöshet. När man har sömnbrister då påverkas många saker i 

kroppen. Punkter som Ida tog upp idag den 29 maj.  

➢ Att koncentrationsförmåga 

försämras/blir dålig  

➢ Reaktionsförmåga 

försämras/blir dålig 

➢ Leder till Irritation och 

stressad 

Våra lagrade hormoner tar slut och 

biologi slappnar av, hela vår 

biologiåterhämtning när man sover blir 

dåligt.  Vår biologi återhämtar sig först 

när man sover då kroppen bygger upp 

vårt immunsystem och det gör det 

under natten när vi sover. Sömnlöshet 

leder till att man blir ständig trött och svårt att tänka klart, risker för depression ökar och detta bero på att vi 

leker med våra hormoner då blir det t ex svårt att kunna sortera papper i ordning i en pärm samtidigt minnet 

påverkas negativt både mental och psykologisk. Man äter sötsaker för piggar upp, men detta varar en kort 

stund och kort där efter går det ner igen. 

Sömnbrister----------socker------------sjukdomar,  

                                   Kaffe                      Fetma 

                                  Kolhydrater            hjärt- och kärlsjukdomar 

                                                                  Diabetes blir jättevanlig 

Maktlöshet kommer när man inte har någon styrka över sig, detta är vanligt symptom. 

Mobilstrålning lurar hjärnan, man bör inte använda mobilen 1h före sovandet, annars kan det ge huvudvärk, 

man får spänningar på nacken. Vår hjärna får mycket information och hjärnan blir trött och påverkar vår sömn. 

Om vi sover dålig så leder det till att man presterar dålig och det är viktigt att vi återhämtar immunförsvaret 

och den reparerar sig när vi sover. 

I vår hjärna har vi belöningssystem, hormonproduktion minskar när vi är trött, nedstämd eller ofokuserade.  
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Frekvens blir bra minskar risken för fetma, sjunker stresshormon. Immunförsvaret blir bättre och då blir vi 

pigga och inte sjuka.  

Hur gör man för att sova bra: 

➢ Lämna 1h mobilen innan man gå sover. 

➢ Varva ner  

➢ TV 

➢ Hitta ett sett att skriva eller meditera 

➢ Ta promenader 

Ett stort tack till Ida Bethmorad för en givande föreläsning 

 Text: v.ordf Zekiye Cansu 

 

AMNESTY GRUNDLÄGGANDE ARBETE OCH MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER. 
 

Den 3 juni höll jag en föreläsning för AKF:s asyldeltagare. Föreläsningen handlade om Amnesty grundläggande 

arbete och vad mänskliga rättigheter är för något. Jag delade upp 

föreläsningen i tre olika delar. Den första handlade om att 

mänskliga rättigheter i grund och botten om människosyn och 

värderingar. Idén som allt bygger på är ganska enkelt, alla 

människor är födda fria och har lika värde och därför har vi samma 

rättigheter och skyldigheter. Exempel: Iman en ung kvinna med 

starka åsikter då har hon rätt att utrycka sig på olika former men 

hon måste respektera andra människors idéer och tankar eller vad 

dem tycker, så länge inga förolämpar eller hotar någon. Markus, 

han är djup troende och har rätt att tro på vilken god han vill men han måste också veta att den friheten skall 

gälla alla och inte bara honom. Sara, som har en partner som hon älskar, hon har rätt att får älska vem hon vill.  

Ingen skall utsättas för tvång eller utsättas för sexuellt våld och dem här rättigheterna gäller alla människor. 

Mänskliga rättigheter innebär att alla dessa tre har rätt att gå i skolan eller ha någonstans att bo. Om någon 

förföljs på grund av sina åsikter, på grund av sin tro eller sin sexuella läggning så har dem rätt att fly ifrån sitt 

land söka skydd i ett annat land. 

Men vem skall garantera allt det här: Staten, mänskliga rättigheter handlar framför allt om relationer mellan 

individer och staten. Staten måste se till att Iman får utrycka sig fritt, Markus tro på sin Gud och Sara får älska 

vem hon vill, om någon hatar eller hotar så är det staten som har skyldighet att skydda oss. En viktig princip är 

också att rättigheterna gäller alla människor i hela världen. Det ska inte spela någon roll om Sara skulle föddas i 

Sverige eller Uganda, hon har rätt att älska vem hon vill och Markus kan vara kristen i Kairo och muslim i 

Munkfors eller buddist i Tyskland.  

Tyvärr vill många stater, partier beväpnade grupper inte acceptera människor har rättigheter, de vill att alla 

skall leva på ett visst sett, för dem som inte passar in i mallen, så tycker de att de ska ändra sig eller försvinna 

på något sett. Den andra delen som jag tog jag upp var, Amnesty grundade 1961 och att huvudkontoret är i 

London och grundaren advokat Peter Minensson samt historien bakom grundandet. Därefter nämnde jag några 

arbeten som Amnesty utför och hur mm.                                                                                  

➢ Rätten till åsikt – och yttrandefrihet  

➢ Avskaffande av tortyr och dödsstraff 

➢ Flyktingars och migranters rättigheter 

➢ Rätten att inte bli diskriminerad 
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➢ Kvinnors rättigheter 

Den tredje och sista delen i föreläsningen blev det kort om samvetsfångar och människorättsaktivister där min 

mellanöstergrupp blivit aktivt involverad och kämpat hårt för deras frigivning. En del är fria idag och andra är 

fortfarande frihetsberövade. Kampen för dessa går vidare. Gabriel Moushe, Zeyneb Jalalien, Azza Soliman och 

Nasrin Sotoudeh var några samvetsfångar, människorättsaktivister som jag nämnde här i föreläsningen. 

Text: v.ordf. Zekiye Cansu 

 

DIALOG FORUM OM TIDIGA INSATSER FÖR ASYLSÖKANDE  
 

Den 25 april bjöd Forum och Länsstyrelsen Stockholm tillsammans in till 

deras andra Dialog forum om tidiga insatser för asylsökanden (TIA). Fokus 

för denna träff var arbetsförförberedande insatser för asylsökande. Därför 

att arbetet är en väsentlig fråga för en lyckad etablering och en framtida 

möjlighet för permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening såg man 

detta som ett viktigt ämne att lyfta för diskussion. De ville öppna upp för 

samtal om vad sådana insatser kan innebära, hur de kan se ut och vilka 

resurser och samarbeten som kan behövas. De bjöd in personer från olika 

föreningar och verksamheter som gör någon typ av aktiviteter inom ramen 

för arbetsförberedelse, för att få inspiration och höra om olika exemplar. Det var 40 olika organisationer, 

föreningar som medverkade detta i denna dag.Paulina T presenterade dagens program och Forum. Forum är en 

nationell intresseorganisation för civilsamhällesorganisationer med social inriktning. ITIA sammanhang är deras 

arbete inriktar på att upprätthålla och stärka regionala nätverket, arrangera dialogform tillsammans med 

Länsstyrelsen, följa uppinsatser och delta i Länsstyrelsens referensgrupp. Länsstyrelsen redogjorde för vad TIA 

är och vad dess fokus kommer att vara i den nya ansökan. 

1. Refugers Wellcome Stockholm presenterade verksamheten Rosa Stationen. Organisationen bildades 

på Stockholm centralen 2015. Allt idag är innovativt och bygger på ideellt arbete och 

kulturupplevelser. 

2. Järfälla kommun berättade om sitt samarbete med ABF i verksamheten Asyl i Järfälla. Först får man 

vara 6 veckor hos ABF. Välkomstpaket med app., Svenskundervisning, samhällsinformation med fokus 

på muntlig kommunikation. 

Efter ficka delades vi i mindre grupper fick vi deltagarna möjlighet till brainstorming och diskussion om olika 

typer av verksamheter, projekt och satsningar som går att göra på temat ``arbetsförberedelser``. Vi fick 5 frågor 

att ha i åtanke 

 Resultat: Bygga upp en referensgrupp av goodwillmänniskor, inom olika branscher som gör att man kan få 

prova på jobb.  

Använd Job Tech från arbetsförmedlingen.  

Erbjud information om svensk arbetsmarknad, vilket bör inkludera CV, personligt brev, och intervju. 

Relation bygge är viktigt- inte minst eftersom kontakter är viktiga för att kunna få ett jobb. 

Jobba med kunskap om ens egen arbetsmarknad- det kan förenkla 

Lägg upp ett system med mentorer och erbjud handledning 

Arbeta med körkortstagning. Kanske i samarbete med lokal körskola. Detta kan gälla även körkorsomvandling. 

Rekommendera volontärtjänster-kan sättas upp på Cv:t 

Bygg upp specifika lektioner i svenska för olika yrken 

Skapa kontaktnätverk för arbetsgivare 

Barnpassning kan vara ett sätt att skaffa kunskaper liksom att möjliggöra att börja jobba 

Ge information om olika branscher och hur villkoren där ser ut  
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Anställ själva personer från målgruppen 

Jag deltog i föreläsningen som var mycket intressant och givande.  

Text: v.ordf Zekiye Cansu 

 

THE ASSYRIAN FORUM IN EUROPE 2019. IN THE 8-9 JUNI IN 
PADERBORN 
  

The Assyrian forum in Europe 2019 in the 8-9 Juni in Paderborn  

Germany .  

Inbjudan från ZAVD 55 företrädare för assyriska federationer och 

föreningar för ungdomar, kvinnor och vuxna samt stiftelser och 

(politiska) organisationer och institutioner från Sverige, Nederländerna, 

Belgien, Frankrike och Tyskland kom tillsammans under slogan 

"Tillsammans i Europa" i Paderborn, Tyskland. Från Sverige och AKF 

deltog Elisabet Nison i konferensen i Tyskland. 

Deltagarna ville göra det så bra som möjligt för framtida arbeten med 

assyrier i Europa och ta en tydlig hållning mot hotande interna 

avdelningar, strävanden och förtal, vilket visades inom enskilda 

organisationer, föreningar och på medial område. 

Deltagarna diskuterade öppet om arbetspraxis de senaste tre åren och 

den nuvarande situationen för det assyriska arbetet i Europa inom en 

konstruktiv, lösningsorienterad situation och respektfull atmosfär.  

Dessa frågor diskuterades och analyserades med alla deltagare att 

komma till följande resultat: 

1. I motsats till vissa offentliga uttalanden och mediebevakning, det fullbordade forumet 

Syftar till att erbjuda en plattform för den nödvändiga utbyten av åsikter och information 

om situationen för assyrierna inom Europa och analysen av dessa. 

2. Forumet är inte en motståndare mot ACE och kommer inte att fungera som sådan. De forum var aldrig 

menat som en upphandlande institution  

- inte förr, inte heller under eller efter dess genomförande. 

3. Varje forum, precis som det här, är öppet i utfallet och ska uppmuntra en öppen 

utbyte av information och diskussion genom samtal i en viss tematisk ram. 

4. Det starka deltagandet visar att det finns ett akut behov av mer generella och 

särskilt utbyte av alla relevanta assyriska aktörer, som godkände formatet forum och fann det väldigt 

eftersträvande och nödvändigt. 

5. På grund av det stora behovet av utbyte och det framgångsrika formatet kommer det att finnas 

anpassning av detta forum i framtiden som "Assyrian Forum i Europa" för att främja och aktivt engagera sig i 

diskussioner, ha en öppen miljö för utbyte, övervaka och samlar på den europeiska nivån av assyriska aktivisten 

utan några stränga strukturer. 

Under forumet var alla organisationer och föreningar inbjudna att lämna ett uttalande på deras nuvarande 

situation.  
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Från dessa presentationer blev det klart att de assyriska organisationer och föreningar från Nederländerna, 

Belgien och Frankrike, som existerat för 

flera århundraden var inte inblandade eller beviljades tillgång till ACE.  

Även åtta ordnade organisationsmedlemmar och tre intresseorganisationer i Assyriska förbundet i Sverige 

var inte representerade i ACE längre på grund av uteslutning eller okunnighet om invändningar mot ACE.  

Dessutom föreningar av kvinnorna och ungdomar från Sverige och det enorma ungdomsförbundet i mellersta 

Europa (AJM) ingick inte några processer eller beslut. Detta är ett negativt fenomen inom ACE: s strukturer, 

vilket måste behandlas och diskuteras. Det är oacceptabelt och det kommer inte att tillåtas. 

På grund av dessa omständigheter beslutade forumet att en kommitté vald från deltagare i forumet kommer 

att skriva ett brev till ACE för att få en dialog mellan utskottet och ACE. Mötet ska leda till en dialog där 

konkreta korrigeringar av de givna strukturerna kan inledas för att inkludera alla de assyriska aktörerna, vilket 

skulle stärka ACE. Orsakade misstag måste åtgärdas och utelämnas öppna, transparenta och välvilliga till 

kommunikation under etableringen av ACE. 

ACE måste ge varje assyrisk organisation och förening en chans att bli deltagande av ACE oavsett kvinnor- och 

ungdomsförbund. Dessutom får potentiella medlemmar inte automatiskt uteslutas från ACE på grund av deras 

nationella namn, t.ex. ”Assyrisk-kaldeiska”.  

ACEs självuppfattning, namn och innehåll borde vara betydligt viktigare och avgörande för att hitta medlemmar 

som vill delta aktivt och är likformiga med innehållsproblemen. Vi måste arbeta tillsammans, lägga tvister åt 

sidan, lindra spänningar och nå en konstruktiv kommunikation för att avvärja faror som hotar oss i vårt 

hemland och i diasporan. 

Text: ledamot  Elisabet Nison 

 

ADO 62-ÅRS JUBILEUM 
 

Assyriska kvinnoförbundet AKF fick inbjudan att närvara på ADOs 62-års 

jubileumsdagen som var den 14 juli i Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka. 

Det var välbesökt med diktläsning, sång och tal samt ett Skype –möte med ADOs 

ordförande i hemlandet Syrien Daoud Daud där han berättade om ADOs kamp 

under dessa 62 år och om dagenssituation i hemlandet. 

Ett mycket uppskattat och givande tal av ADOs ordförande i Sverige Sait Yildiz 

där han poängterade vikten av att enas och jobba tillsammans alla 

organisationer samt kyrkor för att det ska gynna assyriska folket i dessa svåra 

tider. 

En dikt av malfono Johanon Qashisho lästes av konferencieren Ninos Shabo. 

Våra kända sångare som alltid ställer upp Ninib Ablahad Lahdo, Aram Kuriakos 

och musikern Elias Kuriakos sjöng kända nationella sånger som berörde från 

djupet. 

Vi AKF tackar för inbjudan och 

önskar ADO mer framgång i deras 

kamp för att förverkliga våra 

rättigheter i Assyrien och 

diasporan. Vi takar även AKFB för 

att de har varit värd för denna dag. 
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Text: ordf. Nursel Awrohum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INANNAS SOMMARLÄGER 2019 I HÅKANSTORP, VINGÅKER I 
KATRINEHOLM 
 

Den 28 juni- 30 juni 2019 var det dags igen för Inanna familjeföreningen att arrangera sin årliga 

sommarlägersverksamhet för hela familjen. Totalt var vi 41 personer i lägret av dessa var det 22 barn och 

ungdomar där målgruppen var barn och ungdomar. Vi brukar i våra sommarläger ha föräldrar med i lägret detta 

gör vi för att överlätta arbetet och förberedelsen. Föräldrarna hjälpte till med matlagning och annan förberedelse. 

Ungdomarna ser till att det blir rent och snyggt runt omkring medan barnen har det roligt med aktiviteterna. 

Deltagarna tyckte att det var lyckat sommarläger och alla var nöjda och glada när de åkte hem. Vi vill passa på 

och tacka Assyriska kvinnoförbundet för det bidrag som vi kommer att få för sommarlägerverksamhet.   
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ASSYRISKA FÖRENINGEN I 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 

tilldelade rummen, var det dags för ett 

samlingsmöte. 

Beskrivning: Hulto bjuder på en framställning om 

Assyrien och vår historia 

 

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 

medlemmarna skulle tala om sitt namn samt vad 

de tycker om, för att alla skulle lära känna 
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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 och Josef Cacan på oud, 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 Basna, som engagerade barn och vuxna i samtal om 

Assyrien och vår historia. Utöver detta hölls det en assyrisk frågesport. 

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. 

Assyriska föreningen i Stockholm 

STORT INTRESSE FÖR ÅRETS FAMILJELÄGER 
 

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 till -

d  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.   

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. 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 

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. 

Ett stort tack till planeringskommittén från de båda föreningarna: Tack till Nabuchadnosar Poli, Josef Cacan och flera andra för 

deras fina in  satser. 

Text: Nahir Oussi, Stockholm 
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SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET 
Måndag 17 juni 2019 

Nursel Awrohum föreläste idag, den 17/6–2019 för 
asyldeltagarna om det svenska utbildningssystemet, från 
förskolan upp till Universiteten. Nursel tog upp om att 
skolverket är en myndighet med ansvar att styra, stödja den 
svenska förskolan upp till vuxenutbildningen 

Nursel Awrohum föreläste idag, den 17/6–2019 för 

asyldeltagarna om det svenska utbildningssystemet, från 

förskolan upp till Universiteten. Nursel tog upp om att 

skolverket är en myndighet med ansvar att styra, stödja den 

svenska förskolan upp till vuxenutbildningen. Att skolverket 

arbetar för att alla barn och studenter ska få en utbildning som är likvärdig, god kvalitet, i ett tryggt samhälle 

och att skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheter med uppdrag från regeringen. 

Man sätter ramar för kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov samt allmänna råd. Att senare gör dem 

inspektioner, analyser, statistik för utveckling och förbättringsarbete och fortbildning för personal. 

Hon tog även upp hur och när ett barn börjar och vilket år barnet erbjuds att gå på förskolan samtidigt nämnde 

hon också om förskoleklass, fritidshem vidare fram till grundskolan vad som krävs och hur det går till. 

Sedan tog hon upp om gymnasieutbildningen och att den delas in i programgemensamma ämnen där det är 

inriktningar, programfördjupningar, individuell val och examensarbete. Nursel gick igenom dem gemensamma 

ämnen också. Vad som gäller i gymnasiesärskolan, hur långt är utbildningen och att den är frivillig för eleverna 

med speciella behov. 

Nursel pratade om kommunala vuxenutbildningen, SFI, och högskolan kurser, utbildningar, hur det går till samt 

vad som gäller för att kunna delta i dessa utbildningar. 

Vidare i föreläsningen fick man höra om hur universitet och yrkeshögskolor går till, att man läser en mängd 

utbildningar, fristående kurser. Att man har stor frihet och tar egna ansvar. På universitetsstudier är CSN 

berättigade, yrkeshögskolan och även på gymnasiet. På yrkeshögskolan så nämnde hon några yrken man kan 

utbilda sig till. 

Ett stort tack till Nursel för den kronologiska genomgången om det svenska utbildningssystemet. 

Text: v.ordf Zekiye Cansu 

TOREKÄLLBERGET 90 ÅR 
Onsdag 26 juni 2019 

Idag, den 26/6 har AKF:s asyl-projekt en skolavslutning inför 
sommaren. AKF tog deltagarna till Torekällbergets Friluftsmuseum, 
det är ett friluftsmuseum på kärlberget i centrala Södertälje. 
Museet invigdes 1929 och den visar hur man levde i Södertälje och 
östra Södermanland på 1800-talet. 

Idag, den 26/6 har AKF:s asyl-projekt en skolavslutning inför 

sommaren. AKF tog deltagarna till Torekällbergets Friluftsmuseum, 

det är ett friluftsmuseum på kärlberget i centrala Södertälje.  

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0869931001565089812.jpg
http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0977133001565588787.JPG
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Museet invigdes 1929 och den visar hur man levde i Södertälje och östra Södermanland på 1800-talet.  

Museum området är uppdelat i ”Staden och Landet” Nora väderkvarn har blivit varumärket och symbol för 

museet. Platsen var det som för kallades ”Amerikaberget” nära stadens centrum.  

Det första huset som flyttades till museet speglade den försvinnande bondekulturens i östra Södermanland. 

Nora väderkvarn från Mörkö och Råbygården från Råby i Grödinge var de byggnader som först kom till museet. 

Sedan dess har många byggnader och miljöer tillkommit. Totalt finns det 72 byggnader som fick lämna plats för 

ny storskalig bebyggelse.  

På 1960-talet blev Torekällberget ett kommunalt museum, Östra Södermanlands kulturhistoriska förening 

(öskf) sänkte alla sina föremål och byggnader till kommunen. Utbyte tog kommunen på sig ansvaret för vården 

och driften. Idag har Torekällberget ett tiotal fast anställda medarbetare.  

Nursel var dagens guide och föreslog att vi skulle gå igenom staden först och på vägen dit pratade Nursel om 

dem fattiga kvinnorna som bakade bröd och sålde brödet på tågstationen.   

På landet såg vi två av museets första byggnader, Råbygården från Grödinge och Nora väderkvarn från Mörkö. 

Inne i byggnaderna såg man hur människorna på 1800-talet levde, något jag lagt märke till var ett 

loft, Zraydie som vi hade i Midyat. Zraydiye var en plats som vi förvarade årets mat, tillbehör mm. Dessutom 

fick vi se båtsmanstorpet från öster Kumla. Turinge socken och flera stall hägnader för museets lantrasdjur, 

som består av svenska djurarterna svin, roslagsfår, får och getter. Museet samarbetar med djurparker om 

bevarandet av dessa djurarter.   

Om man tänker landet som ett område i helhet ger det en klar bild av hur livsstilen var på de sörmländska 

gårdarna och jordbruk på 1800-talet. Mycket av det vi såg på stadsdelen påminner mig mycket 

om Midyat, Zraydiye (loft), djuren, bete mm.  

Vi fortsatte vidare till Staden och i stadsmiljön såg vi hus från 1700-och 1800-talet. Här hålls det flera 

marknader på somrarna och före jul samt utställningar om den gamla borgen Telge hus och stadens nutida 

historia.  

I stadsområden ligger Solbacken och konditori, två 1800-tals caféer, bageriet med äkta Södertäljekringlor och 

handelsboden i Strömstedtska huset från samma tidsperiod.  

Södertälje har varit en industristad sedan 1915. De stora arbetarplatserna är Tändsticka fabriken, Jute 

vävfabriken, Scania, Södertälje verkstäder och Astra som grundades 1909.  

På vägen från staden träffade vi tre unga flickor som hade på sig kläder som beskrev 1800-talets stil. Dem 

tränade inför 1800-tals veckan som skulle äga rum den 28–30 juni.   

1800 - tals veckan på Torekällberget är att återkommande på somrarna där den sörmländska historien vaknar 

till liv. Med massa aktiviteter, Tuff-tufft tåg, teater, vandringar, hantverk, torghandel, djur, lekar och annat skoj 

för alla åldrar och smaker.  

Efter museum besöket gick vi och alla deltagare en assyrisk restaurang i Södertälje, där vi åt god mat i en trevlig 

stämning. Vi hann även diskutera utvärdering på år undervisning och hur vi kan förbereda oss inför kommande 

år.  

 Text: v.ordf Zekiye Cansu 
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ASSYRISKA MARTYRERNAS DAG 7 AUGUSTI 

Onsdag 7 augusti 2010 

Varje år håller vårt folk en hyllning till offren för massakern 1933 och folkmordet på 1915. Den assyriska 
martyrers dag är kopplad till minnet av massakern, vars minne fortfarande är i åtanke, och vi minns den 

levande och närvarande i minnet och samvetet hos varje 
medlem av våra assyriska människan 

  Varje år håller vårt folk en hyllning till offren för massakern 

1933 och folkmordet på 1915.  

Den assyriska martyrernas dag är kopplad till minnet av 

massakern, vars minne fortfarande är i åtanke, och vi minns 

den levande och närvarande i minnet och samvetet hos varje 

medlem av våra assyriska människan. 

 Massakern gjordes den 19330807, när irakiska arméns 

styrkor ledde av den irakiska armén befälhavare attackerade staden Semele och 67 byar i vårt folk, med vapen 

och flygplan. Regeringen under ordförandeskap av Rashid High Gaylani, för massakern genom organiserade 

mediakampanjer som bidrog till att underblåsa och höja religiösa känslor och instinkter. 5000 martyrer 

dödades. 

 Detta gjordes med de brittiska myndigheternas tystnad och delaktighet. Till följd av detta dödades vårt folk 

utan synd, men som ett straff för det assyriska folket för deras fredliga krav på att bevara sin nationella närvaro 

och att inse sina legitima nationella rättigheter. 

Semele var bara ett avsnitt i resan av den organiserade utrotningen av vårt folk, och massakern i Semele är inte 

skild från det förflutna eller efterföljande massakrer på vårt folk. 

Vi glömmer aldrig Semele, Seyfo och alla efterföljande massakrer på vårt folk! 

Text:v.ordf Zekiye Cansu 

ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS SOMMARLÄGER 16–18 
AUGUSTI 2019 I KATRINEHOLM. 

 

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0890673001565274010.JPG
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Workshop om kvinnans engagemang i hemmet och 

samhället samt om assyriska språkets betydelse, motion 

mat, erfarenhetsutbyte, assyriska urgamla barnlekar som 

hatro o pello, tiyara, bokoshe, assyriska bouling, Kbozo 

duhaso, Kibozo Bushirito,ba site var några av de teman 

som var uppe till långa diskussioner under AKF:s sommar 

lägeret i Katrineholm mellan den 16–18 augusti 2019. Det 

var över 40 st kvinnliga medlemmar, från olika regioner 

runt om Sverige som deltog i dessa tre dagars långa 

sommarlägret på SOUF (Suryoyo Center i Katrineholm). 

 

➢ Dag 1 

Alla dessa kvinnor transporterades till Katrineholm 

på tre olika sätt beroende på antal personer som 

fanns i regioner, med buss, minibuss eller med 

bilar. Alla kom fram till Suryoyo Center kl. 16:00. 

Efter välkomstkaffet delades alla deltagare i 6 olika 

grupper, för att varje grupp fick ett uppdrag inför 

dessa tre dagar. Till första kvällen en av dem 

ansvarige gruppen lagade Spagetti till middag. 

Efter middagen var det dags för tipspromenaden, 

AKF hade förberetts 20 olika frågor som handlade 

om SKF, om vår historia, om Seyfo, kyrkor, om 

Sverige mm. Vinnaren blev Mecide Gulunay hade 

rätt på alla 20 frågorna. AKF:s ordförande Nursel gratulerade Mecide, och hon delade även ut priset till 

dem som kom nr 2 och 3. Vi avslutade kvällen med en massa lekar, roliga historier, samkväm och så 

klart assyriska nationella danser mm. 

 

➢ Dag 2 

Dag två skulle alla vara ute för en timmes promenad och 

alla vara på plats där man hissade upp den assyriska 

flaggan för att sjunga Dashta Dbakuba där efter så åt vi 

frukost men innan frukost så sa vi Abun dbasmayo. Efter 

frukosten var det dags för workshop som handlade om 

kvinnans engagemang i hemmet och samhället. Nursel 

satt upp 6 frågor på väggen: där alla grupper fick skriva 

ner sina svar i postet papper. 

 

Fråga 1: Vad är kvinnas uppgift i hemmet?  
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Många av gruppernas svar var att kvinnan skall vara 

demokratiskt tänkande i familjen ur genus, jämlikhet och 

jämställdhets perspektiv att hon skall vara lyhörd, skall 

vara medveten om familjens, släktens behov vara start, 

kvinnan är ju grundpelare sammanhållande, dessutom skall 

kvinnan dela ansvar för att uppfostra och socialisera 

barnen i familjen något annat man fick höra är att kvinnan 

kan påverka hemspråket i hemmet även skall vara 

medveten om religion/sakramentet då barn skall känna till 

jul, påsk och att barnen skall till kyrkan. Något annat som 

var viktigt är att kvinnan skall vara rådgivare, ge kärlet och 

förståelse finnas till i ur och skur 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2: Vad är kvinnas ansvar i samhället? 

Att man ska göra rätt för sig, veta sina rättigheter och 

skyldigheter. Något annat var att kvinnan skall vara 

aktiv kunna påverka och samverkar samhället 

dessutom bör kvinna ha kunskap om samhället. Annan 

grupp svarade att kvinnan skall vara arrangerad för att 

bidra till samhället. Viktigt för en kvinna vara 

självständigt, ex utbilda sig, ha ett bra arbete, stå på 

sig, ta körkort, sedan skall man inte glömma vara med 

i politiken påverka vara förebild för sina barn. Till slut 

kvinnan skall skapa balans mellan samhället och 

hushållet gentemot varandra. 

 

Fråga nr 3 Hur och med vilka kan kvinnan dela 

ansvaret i hemmet? 

Första svar man fick läsa är att mannen ska dela ansvaret, andra skrev medbestämmande där alla kan 

bidra med något från små åldrar till stora åldrar, så det skall vara roterande schema eller att man byter 

ansvarsområde efter intresset och förmågan. En annan grupp svarade att vara positiv och uppmuntra 

varandra. 

Fråga 4: Varför är det viktigt att kvinnan engagerar sig utanför hemmet? 

Kvinnan skall vara del av samhället och det 

speglas i hemmet och för att ta del av 

samhällets normer och värderingar som är 

gällande i det svenska demokratiska 

samhället. Viktigt att vara bra förebild för 

sina barn och för sitt eget välmående. Kvinna 

ska påverka, vara delaktig i samhället som 

ovan. Något annat som är viktigt är att hälsan 

både när det gäller psykiskt och fysiskt samt 

visa vägen för andra kvinnor är viktigt. 
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Fråga 5: Hur påverkas barn av ditt engagemang som 

förälder?  

Barn påverkas både positiv och negativ på vad du gör i 

samhället sedan barnen speglar sig i föräldrars roller. Det är 

viktigt att en bra samhällsmedborgare blir starkare och bra 

förebild och självständig. Något annat att hälsan för friska 

individer ger en trygghet i relationer, man blir stark och våga 

ta för sig. Frågorna har likheter med varandra därför har man 

svarat samma svar på vissa av frågorna. Jag tycker att denna 

workshop gav oss alla funderingar och att det var en givande 

diskussion.  

 

Efter workshopen var det dags för oss att ha lunch, mat 

ansvarige gruppen lagade fisk och sallad och efterrätt, kaffe 

och tee, vattenmelon. Nu var det dags för urgamla hemlands 

barnlekar, som jag såg framemot. Lekarna heter för dem som 

inte vet: hatro pello, bukushe, tiyara, assyrisk bowling, ba site, kishto, kbozo du haso, kibozo du karho, 

Jag delade upp oss i grupper och förklarade för dem som inte kunde reglerna. Alla provade spela med 

stor glädje samt alla lekar provades med stort intresse så led tankarna tillbaka till barndomen, själv var 

väldigt glad att tänka tillbaka i tiden och hade sen fått blandade känslor då man tänkte ännu djupare i 

tiden på vad som hände kring oss i hemlandet och orsaken till det vi befinna oss här i det vackra 

Sverige.  

 

 

Därefter var det åter dags för sent 

eftermiddagsfika, egen tid där alla valde 

att förbereda aprah, tillsammans. Aprah 

blev färdigt och ställdes det i kylen för att 

den skulle lagas dagen efter. Vi åt grill 

och sallad till middag idag. Nursel och 

Elisabeth reste under sommaren till 

hemlandet och visade oss bilder på 

byarna dem besökte. Det var kul se och 

tänka på alla som bor i Midyat och runt i 

området. Senare på kvällen blev det en 

lång diskussion om den assyriska 

rörelsen, det var en bra diskussion bland dem aktiva 

kvinnorna, där AKF fick en bra feedback. Tack alla kvinnorna 

som stödde oss styrelsen. Och jag bukar alltid säga ju fler vi 

är desto starkare blir vi tillsammans. Vi avslutade förstås 

kvällen med samkväm, lekar och mycket dans och skämt, så 

klart. 

 

➢ Dag 3 

 Promenad kl.8 och kl. 9 tid för att sjunga Assyriska 

nationalsången Dashta dbakoba. Därefter inväntade en 

härlig frukost. 

Workshop kring assyriska språkets betydelse, samma som 

tidigare dag delades vi i 6 grupper.  
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Fråga1: Varför är det viktigt att assyriska språket lever kvar?  

Svaren man fick höra här för att överleva som en folkgrupp, som citat ifrån Gabriel Afram bland 

jordens 7 miljarder människor finns det 23 olika alfabetet i världen och assyriska är ett av det äldsta 

och var rädd om det. Annan grupp beskrev utan språk ingen identitet, stolthet, utan identitet ingen 

kultur, att kartan hjälper bevarar språket, en annan grupp förklarade att identitet arv, 

kulturen/tradition, språkundervisning historia sammanhållning. 

  

Fråga 2. Vad händer med assyriska språket om den inte talas i hemmet? 

 En grupp förklarade att det vårt språk försvinner, då är man utan identitet. Man assimileras och dör, 

kaos språket försvinner med tiden och dör tyvärr samt förlorar traditioner, kultur. Behärskar man sitt 

språk då har man makt, identitet och land, därför måste vi sätta tryck på vår hemspråksundervisning i 

grundskolor, hemmet, man säger språk är kunskap och kunskap är makt och det ligger mycket i det 

tycker jag. 

Fråga 3. Hur är språket kopplat till makt? 

Språk är nyckel till alla låsta dörrar i samhället, rikt språk påverkar samhället att utan språk ingen 

identitet, behärskar man sitt språk så har man makt, identitet. Språk 

är ett byggstenar till att bilda ett land brukar man säga, denna fråga lik mycket tidigare fråga, därför 

har många svarat nästan likadant. 

 

Fråga 4. Hur formas ditt språk? 

 Genom att ha språket levande i vardagen, Språket måste förnyas med olika begrepp och att den 

kopplat till miljö, kulter, maten och musiken.mm tycker många.  

Från generation till generation formas ändras det med tiden samt beroende på vart man bor. Allt 

påverkas, det bero också på hur mycket man använder språket hemma. Man påpekar också beroende 

relationen till föräldrarna, kyrkan, skolan, släkten, allt det bero på var man bor mm. 

. 

Fråga 5. Hur hänger språk och identitet ihop?  

Ett språk är ett folk, en religion och kulter definierar 

vem man är sedan tycker man att språk skapar 

identitet. Man förknippar språk med identitet t.ex. 

svenskar med svenska. Inget språk ingen identitet. 

 

Fråga 6. Varför har man ett språk?  

För att människor ska kommunicera med varandra och 

förstå varandra, att kommunikation, identitet är för att 

utrycka sina känslor samt att förstå andra bli förstått 

något annat man tycker är att känslor, historia, 

personlighet kommunikation, tillför 

samhörighet (vi pratar Jesu språk) Har man 

inget eget språk har man ingen identitet. 

 

Kl. 13 dags för lunchen, vi åt det goda 

aprach som förbereddes kvällen innan. Gruppen som var ansvarig för dagens lunch lagade även god 
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dashishto. Efter lunchen började alla hjälpas åt med städningen i lokalerna. Lägret avslutades med 

kaffe ute på gården. Ett stort tack till alla underbara kvinnorna som var med på lägret. Det var en 

underbar helg. 

Text: v.ordf Zekiye Cansu 
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ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDET I SAMARBETE MED TURABDIN 
FÖRENING I JÖNKÖPING 
 

Den historiska bakgrunden av det 

assyriska språkets utveckling, 2000 år 

tillbaka i tiden fram tills idag. Föreläsning 

av fadeYacob Marawge. Historisk 

bakgrund om assyriska språket. Fader 

Yacob har förklarat hur språket har 

förändrats genom tiderna efter Ninves 

fall 612 f.Kr. Under dessa 2500 år har 

vårt språk försvagats av andra kulturer 

och språk, vilket också har tvingat oss 

som folkslag att emigrera till olika länder 

i världen vilket i sin tur gjort att språket 

har försvagats markant och olika 

dialekter har kommit in. 

Den första skolan var i Somar i Beth Nahrin i staden Arido där språkets alfabet började ta grund och 

kom att kallas kilskrift, och där kallades den för sumeriska. Människorna på den tiden kallades efter 

den staden de bor i eller efter de kungar som fanns i landet.  

I Beth Nahrin fanns ett folkslag som kallades akadier efter staden Akad, de använde kilskriften och 

kallade den för det akadiska språket.  

Folket i staden Ninve kallades för othoroye, (assyrier) efter deras kung Othur. Där fick samma kilskrift 

komma att kallas för othoroyo, assyriska språket. 

Ett och samma språk har som 

ovannämnt fått tre namn och 

förändrats efter diverse 

folkgrupper som anammat språket, 

vilket i sin följd gjort att det skapats 

olika dialekter av ett och samma 

språk. Alla dessa folkgrupper bodde 

i Beth Nahrin, landet mellan de två 

floderna, Tigris och Eufrat. 

Assyriska riket var stort och mäktigt 

och spreds sig från Beth Nahrin till 

Syrien, Turkiet och till Egypten 

vilket gjorde språket väldigt känt.  

I Syrien levde en folkgrupp som 

kallades araméer, de bodde i Beth Nahrin och förflyttade sig hela tiden efter djurens behov, de 

kallades för nomader. 

Araméerna var bönder som sålde smör, ost och andra produkter till assyrierna och när de började 

bosätta sig runt floderna Tigris och Chabor och började med handel så tog dem till sig kilskriften och 
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utvecklade den samtidigt som de förenklade bokstäverna i språket för att göra det lätt för dem i 

deras affärer med att sälja och köpa. 

Idag kallar vi samma språk för arameiska språket men ursprungligen grundades det språket i Somar 

(sumeriska), Arido, Beth Nahrin. 

Fader Yacob menar att vi har ett stort problem idag, och hur vi som folkslag bråkar och lägger vikt i 

att diskutera om vad språket heter och vart det kommer ifrån när vi i själva verket vet att den har ett 

ursprung men anammats av många folkslag och förändrats genom tiderna. Idag i Sverige menar fader 

Yacob att det är föräldrarna som är ansvariga för språkets utveckling och framfärd. Språket har 

många namn, assyriska, kaldeiska, sumeriska, arameiska och han menar att alla namn egentligen är 

rätt. Det viktigaste är att man lär ut språket till sina barn, för att språket ska överleva, sen vad man 

väljer att kalla språket är oviktigt. 

I Sverige finns det resurser till modersmål, 

där alla barn har rätt att lära sig språket i 

skolan, men det räcker inte. I hemmet väljer 

fortfarande många att prata andra språk 

såsom exempelvis arabiska med sina barn, 

eller andra generationen föredrar att prata 

svenska med barnen. Vi bör istället kämpa 

för vårt språk och prata med våra barn för 

att språket ska överleva. 

Den syriska kyrkan har idag ett stort ansvar 

för språket. Kyrkan är en av de största 

samlingpunkter för folket och där borde man 

endast prata vårt språk, men kyrkorna väljer istället att prata flera språk under gudstjänsterna. 

Föreningsverksamheten har också en skyldighet gentemot språket. De kan anordna kurser och 

aktiviteter för både barn och vuxna. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att behålla vårt språk och 

utveckla det. Om alla hjälps åt, kyrkan, föreningarna och folket så kommer språket förvaras och 

överleva. Men om inte alla vaknar upp och anstränger sig lite och inser vikten i att bibehålla vårt 

språk så kommer den att sakta men säkert dö ut.  

Text: ledamot Elisabet Nison 

 

 

UTFLYKT TILL NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 
Idag den 7/9 tog AKF asyldeltagarna på ett 

besök till Naturhistoriska riksmuseet. Väl på 

plats bestämde vi dela på oss i små grupper för 

att hinna igenom museet innan panda filmen 

skulle visas på Cosmonova. Man ser dem stora 

dinosaurier, man testar sina sinnen och man ser 

djur och växter från hela världen.  

Naturhistoriska riksmuseet har över 10 miljoner 

föremål i de vetenskapliga samlingarna. 
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Naturhistoriska riksmuseet är biologiskt (är om livet levande organismer och livets processer) och 

geologiskt (vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordens skala berg -och 

jordarter) museet i Stockholm grundades år 1819. Sveriges största museianläggning och får plats även 

till Cosmonova som är en modell av solsystemet och rymden, Sveriges enda kopalformade IMAX-

biograf. Arkitekten till museibyggnaden Axel Anderberg. Museet invigdes den 13 november 1916. 

Det finns många organisationer som arbetar för att bevara jordens biologiska mångfald och arter som 

hotas av utrotningen, djur och växter: 

Naturhistoriska riksmuseet hjälper Tullverket, Jordbruksverket och andra myndigheter med att 

artbestämma beslagtagna produkter. Museets uppdrag är att främja intresset för, samt kunskapen och 

forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden, samt 

människans biologi och naturmiljö.  

Världsnaturfonden arbetar för att bevara jordens biologiska mångfald och arter som hotas av 

utrotning. En viktig ledtråd att stoppa den illegala handeln med vild djur och växter. För att göra ett 

bra arbete snabbare arbetar dem med flera andra organisationer, myndigheter och till och med länder 

runt om i världen. Världsnaturfonden WWF arbetar också för att den lagliga handeln som pågår måste 

ske på ett tålmodig/ outtröttligt sätt som inte hotar arter eller deras livsmiljöer. 

För att skydda de djur och växtarter som är hotade av handeln har fler än 170 länder kommit överens 

om att begränsa handeln genom en överenskommelse kallad CITES= Convention international Trade 

(=handel)  in Endangered (=utsatt för fara) species (=arter) of Wild Fauna and Flora. 

Man måste söka tillstånd hos Jordbruksverket för handel med djur och växter enligt CITES. 

 

 

Jordbruksverket  

Jordbruksverket har ett övergripande ansvar för CITES-lagstiftningen i Sverige och erbjuder stöd och 

utbildning till andra myndigheter. De utfärdar intyg för handel inom EU samt import och 

exporttillstånd för CITES. -listade exemplar av djur och växter. Jordbruksverket rapporterar till EU – 

kommissionen och CITES- sekretariatet om hur Sverige följer de krav som finns i konventionen och i 

CITES- förordningarna. Jordbruksverket verkar för ett 

hållbart samhälle genom att arbeta för att vilda djur och 

växter inte ska hotas av oreglerad handel. Det är till 

jordbruksverket du ska vända dig för att få mer 

information om CITES. 

Naturvårdsverket har kunskap om den hotbild som finns 

för de arter som ingår i CITES. De har flera andra 

myndigheter som naturhistoriska riksmuseet, havs och 

vattenmyndigheter till sin hjälp. Naturvårdsverkets 

uppdrag är att vara pådrivande och samlande i 

miljöarbetet både nationellt och internationellt. 

Naturvårdsverket vägleder, samordnar och följer upp och 

utvärderar arbetet mot en hållbar utveckling. Tullverket 

Tullverket övervakar att regelverket =regler, samling, inom 

ett område) för cites följs i handeln (=köp och försörjning, 

Köregenskaper, affär, butik) med länder utanför EU. 

Regelverket gäller levande djur och växter men också 

produkter tillverkade av dem. Att ta in CITES - varor till 
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Sverige utan att ha rätt tillstånd är brottsligt och kan ge böter eller fängelse. Tullverkets andra 

uppgifter är att ta ut tullar och andra avgifter i samband med utrikeshandel samt övervaka och 

kontrollera att bestämmelser om in och utförsel av varor följs. 

Handel hotar verkligen arter! 

På grund av handel är 35 000 arter av 

växter och djur hotade. För att skydds 

dessa arter är all handel förbjudet, men 

en del arter kan man få köpa och ta med 

sig till Sverige om man sökt och fått 

tillstånd. Att bryta mot dessa regler är 

straffbart. Det är därför viktigt att känna 

till vad som gäller innan man köper djur 

och växtprodukter utomlands. 

Många gånger säljs varorna helt öppet 

och det är inte alltid så lätt att veta om 

man köper något olagligt. (Utställningen 

finns exempel på föremål och produkter från hotade djur och växter. Flera av föremålen i utställningen 

är tullbeslag som lämnats till naturhistoriska riksmuseet. Utställningen visar vad du ska tänka på för att 

skydda hotade arter. Tänkte ta några föremål som är olagliga eller kräver tillstånd att få föras in i 

Sverige: Tigerfäll, skinn av träleopard, Pälskappa, hatt och väska av leopardskinn, kranium av langur, 

armband gjorda av hår från svann elefant, väska av elefantskinn, snidad elefantbete, föremål snidade 

av elfenben, matta gjord av svartvit guerzaapa mm.  

Nyfikna tittade vi på många utställningar och upptäckte jorden på riktigt. Vi såg många spännande 

intressanta djurarter, första aporna till människa och såg vi också på planeterna, vädret, solstrålning, 

klimatförändringar mm. Det har varit en mycket intressant och lärorik utflykt med våra asyldeltagare, 

att kunna se museets resa genom tre sekler från 1700-talets naturaliekabinett till dagens 

Naturhistoriska riksmuseum.  De tre rummen gav oss av denna resa från ett osorterat 

naturaliesamlingen till en modern forskningsinstitution. Rekommenderar varmt att alla som inte besökt 

än museet ta med sina barn. Efter museet såg vi panda filmen på Cosmonova en väldigt fin känsla följa 

en forskningsgrupp i kina som kämpar för att rädda Pandor mot utrotning. Avslutade dagen med 

lunch. 

Text: v.ordf Zekiye Cansu 

 

ARBETSMÄSSA FÖR ASYLSÖKANDE 

Hammarby fotboll har tillsammans med samhällsmatchen 
arrangerat, den 30 september, en arbetsmässa för asylsökande 
och för dem nyanlända inom TIA på Tele2 arenan, de har ett 
samarbete med länsstyrelsen Stockholm. Nursel Awrohum och 
jag tog AKF:s asyldeltagare till dagens arrangemang. Med hopp 
om att hitta ett arbete. 
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Väl på plats fick vi gå runt vid de olika borden, med utställare på rekryteringsföretagare, de frågade 
hur man kan få ett arbete, vad de rekommendera och hur skulle man få hjälp med att hitta ett 
arbete. 

De flesta av deltagarna lämnat in sina namn och e-
mail för en återkoppling samt många av 
rekryteringföretagare stöttar deltagarna med 
individanpassad utvecklingsplan baserad på deras 
personliga behov. På vissa rekryteringsföretag så 
ingick i programmet en personlig hjälp, de får 
skriva ett professionellt CV, personligt brev och 
Linkedin-profil. Dessutom övas man med olika 
intervjutekniker och deltar i en mängd kvalitativa 
seminarier och utbildningar som ytterligare 
stärker sökandens profil. 

Jag hann prata lite efter arbetsmässan med några 
av deltagare, hur dem kände sig och hur deras uppfattning av arbetsmässan var, tyvärr så fick de inte 
den rätta förhoppningen som dem hade innan arbetsmässan. De tyckte att det är väldigt svårt att 
hitta ett arbete i nuläget. Jag blev besviken för att inte kunna hjälpa dem och för att de upplever att 
det inte blev bättre eller lättare att hitta ett arbete. 

Text: v.ordf Zekiye Cansu 

TRYGGHET GENOM INKLUDERING 
 

Den 13 september AKF genom Zekiye och Nursel närvarade en konferens som anordnades av Idedi (Institutet 

för demokrati och dialog) i Fryshuset. Demokratin i Sverige fyller 100 år och detta uppmärksammades med en 

heldagskonferens på Fryshuset. Under dagen fick vi möta flera experter i två paneler som diskuterade och gav 

sin syn på problem och lösningar i dessa ämnen. Några frågor som kom upp var att hur involverar man unga i 

demokratin t.ex. att rösta, vad händer med unga som inte röstar och tar del av samhälles engagemang? Vilka är 

de som söker sig till destruktiva miljöer. När de inte involveras och inkluderas är det ett misslyckande för 

samhället. För att ungdomar inte ska hamna snett måste de involveras, lyssnas på för att minska utanförskapet. 

Lena Nyberg chef för MUCF menade att vi måste samla kunskap om civilsamhället, demokratin och mänskliga 

rättigheter, för det är då vi kan skapa ett starkt Sverige tillsammans. Riksdagen vill att ungdomar ska vara 

inkluderade och behövda men ungdomarna uppfattar inte detta på det sättet. De känner utanförskap, misstro 

och icke representerade i samhället. Unga vill vara med och påverka. Skolan är ett forum att prata politik. 

Ungdomar måste ha inflytande både lokalt och regionalt. Alla måste få plats för att minska utanförskapet. 

Många som hamnar i utanförskap hittar snabbt till varandra och känner ojämlikt samhälle samt fattigdomen 

som har ökat markant. När dessa inte känner sig inkluderade eller i ett sammanhang, då det går snett för dem 

och hamnar i våldsbejakande extremism eller i religiös fundamentalism. Detta finns hjälp att hämta från olika 

organisationer i samhället och ett av dessa är Exit som ger anhörigstöd, information och samtal. Man måste 

identifiera behovet för att hjälpa individen att hoppa av. Trygghet, inkluderingen och känslan att någon lyssnar 

på ungdomarnas berättelser om orättvisor och diskriminering är mycket viktigt. Man måste ha långsiktiga 

insatser och inte kortsiktiga. Myndigheter måste börja samarbeta kring individer. Målet med denna 

konferens är att få unga på topp att säkerställa demokratin och hur skapar vi ett hållbart och 

demokratiskt samhälle? 

Del 2 av paneldebatten, var det en representant från fryshuset, sakkunnig för våldbejakande extremism i 

fryshuset, pratade om förändringsarbete och hur man kan jobba preventivt. Han berättade kort om risk och 



 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
78 

skyddsfaktorer som kommer till destruktiva miljöer och extremism. Han gav exempel på hur man kan jobba 

mot destruktiva miljöer: 

➢ Riskfaktorer ökar risken för att involvera sig i destruktiva miljöer, här ökar risken för att hamna i 

riskmiljöerna och t ex på riskfaktorer är polarisering, fragmentisering eller utanförskap 

➢ Skyddsfaktorer: är motståndskraft till destruktiva miljöer, skapar motståndskraft och fungerar som 

buffert mellan exempel våldbejakande extremism och exempel på skyddsfaktorer är social inkludering, 

samhörighet och det kan vara tillgång till demokratisk deltagande och medel kritisktänkande och 

öppenhet för nyans och skillnader. 

Genom att reducera riskfaktorer och genom att stärka skyddsfaktorer så kan man motverka dem processerna 

som leder till våldbejakande extremism och ju mer prestige och relevanta faktorer som man kan identifiera, 

jobbar med dessa mycket uppnås. 

Hur kan man arbeta med skydds och riskfaktorer, det är ett arbetssätt att strukturera mer preventiv som utgår 

från ett folkfrämjande perspektiv och det här perspektiv kommer av en mängd olika aktörer på olika nivåer för 

att tillsammans jobba ifrån risk och skyddsfaktorer. 

➢ Främjande insatser: sträcker skyddsfaktorer för så många som möjligt, denna insats har pågått så 

långt innan det finns någon problembild, detta för att skapa välmående motståndskraft generellt. 

➢ Förebyggande insatser: avser åtgärder som riktar mot riskfaktorer som man förebygger tidigt och 

brett. Man kan rikta mot allmänheten eller visst geografiskt område eller en viss åldersgrupp, den 

breda förebyggande arbete kan också kallas primärt förebyggande arbete i det här steget finns också 

det som brukar kallas sekundärt förebyggande arbete vilket är avgränsad, riktar sig mot personer som 

kan anses befinna sig av en form av riskzoon. 

➢ Inriktade insatser: riktar sig mot personer som är på väg in i eller redan befinner sig i destruktiva 

miljöer, man kan säga ju högre upp i den här modellen som arbetet görs desto mer avgränsad är 

insatserna i praktiken, finns ej tydlig uppdelning, de är olika insatser och ibland kan det vara överlapp 

med flera nivåer samtidigt.  

➢ Viktigt att understryka är att när man jobbar med preventiva faktorer mot ex våldbejakande 

extremism så kommer det att beröra närliggande 

område. Detta är relaterad till dem här faktorerna, 

generellt brotts och vålds preventivt arbete. Det 

är viktigt komma ihåg att främjande och 

förebyggande arbete berör flera bakomliggande 

faktorer till destruktiva miljöer 

 

Maj Petterson Sakkunnig på fryshuset: Fryshusets 

vision är att unga genom sin passion skall kunna 

förändra världen. Frågan är hur när man pratar 

om trygghet genom inkludering, pratar man om 

delaktighet i relation till våldbejakande extremism, gängkriminalitet och olika destruktiva sammanhang. 

Delaktighet här handlar om vem har rätten, vem som känner att det är möjligt att berätta sanningen om 

verkligheten, delaktighet i det här kan vara att man engagerar sig politisk, vill bli polis, jurist mm. När 

delaktigheten brister har man ett demokratiskt problem och det är de vi ser, berättade Maj. När unga 

människor som redan känner sig långt utanför samhället, känner att insatserna som görs är riktat mot just 

dem och inte stämmer överens med verklighet och den sanning som man själv har, så skapas ofta två 

saker, passivitet och utåt agerande frustration, Maj tog upp symptomen på bristande delaktighet när dem 

gör det blir de viktigt att inte bara prata om just inriktade insatserna, det viktiga är att gå bort ifrån 

symptomen på utmaningen. Maj jobbar effektivt på hur man når dem unga som känner sig utanför 

samhället och här berättar Maj att dem jobbar med delaktighet. 

➢ Första steget är Tillit, relation, positiv relation till vuxna: tillit och relation tar tid, och här 

behöver man vara där för unga, kan vara lokala, fritidsgårdar, möta varandra, skapa tillit, 
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relationer och detta är nyckeldelar, hittar den minsta gemensamma nämnare av trygghet som den 

målgruppen behöver och man bygger utifrån det. 

➢ Andra steg: Möte verktyg positiv relation Här går dem in och möter andra som annars inte möts 

och man behöver bryta det separatistiska i det här, så jobbar de också med tydligt verktyg, här 

kan man förändra när man har verktyg till retorik, verktyg till hur politiska systemet fungerar eller 

hur man t ex skriver ett CV. 

➢ Sista steget: Självständighet positiv påverkansarbete: För att kunna påverka dem här två stegen 

krävs samverkan. Man måste hela tiden samverka mellan alla tre stegen, annars så faller det hela. 

Robert Örell rådgivare, senior rådgivare, EXIT - En polismetod som man fått från Norge) 

➢ Steg ett: Arbetar för inriktade insatser, att hjälpa personer att lämna extrema grupper genom EXIT 

arbete och en av utmaningarna här är helt klart att nå individerna, för att nå personer som är i 

grupper som är långt från samhället, som har lite tilltro till myndigheter, socialtjänster, polis, lärare, 

fritidsgårdar eller media, detta görs genom att bygga tillit och relation till individer som inte tror på 

samhället, detta tar tid men det viktiga är att dem kommer till dem områdena och till dem nätverken, 

där de här personerna finns, vikten att spendera tid tillsammans, arbetet som dem gör är att vara 

tillsammans med klienterna genom att skapa förändring, det kräver mycket tid. 

➢ Steg två: Robert berättar om utvecklingsområdena som dem har sett i senaste åren är ju det som 

bland annat nationella samordnarna och centrum mot bevakande extremism verkligen har gjort 

genom att lyfta upp focus att sprida ansvaret och här är inte bara för säkerhetspolisen eller för EXIT 

eller för en viss grupp utan något som berör hela samhället, det här är alla aktörer som finns i 

samhället och verkar till sammamans, samarbetar. 

➢ Tredje perspektiv: Rustar yrkesverksamma under dem 20 år som jag jabbat med sa Robert. Deras 

erfarenheter att dem flesta människor som är utbildade som jobbar med människorna är duktiga på 

att skapa relationer, att jobba nära människors problem, när vi pratar om extremistiska miljöer så drar 

vi med våra känslor och det blir effektiv, upprörda respons, det blir inte alltid konstruktiv. Det är 

viktigt att förstå processen, hur rekryteras unga människor till dem här miljöerna och vad är för typ av 

mekanism och tankesätt som man skolas in i och agera efter. Hur kan vi som vuxna som är duktiga på 

att jobba med människor, jobba med dem här sakerna utan att gå in i konflikt och konfrontation. 

➢ Fjärde steg är att arbeta med utbildning: De arbetar med olika kommuner och kommunsamarbete, 

en digital utbildning som man kan göra själv framför sin dator eller i team framför en större skärm, 

där de kan gå igenom tillsammans med handledning där man har diskussioner, enskilt ärande, olika 

situationer eller saker som behöver jobba med. 

Första delen handlade om att titta på utmaningarna när det kommer till ungas miljöer, unga som befinner sig i 

utanförskap eller att de vänder sig till destruktiva. Andra delen handlade om hur fryshuset jobbar, rent konkret 

- vilka utgångspunkter man skall tackla med dessa frågorna. Tredje del handlar om att fokusera på lösningarna: 

Alla i debatten pratade på sin lösning och vilka perspektiv man har på sin lösning när man hanterar dessa 

frågorna.   

➢ Att man löser problemen tillsammans med alla andra aktörerna är jättebra, jobba regionalt och lokalt, 

besök flera kommuner, trossamfund, skolor, aktörer för att bygga en läges bild, civilsamhället, 

fryshuset har kompetenser och att fryshuset har en hög status bland ungdomar, de ger tillit och 

förtroende. Man bör visa förtroende, uppskattning och tillhörighet så att dem ska känna sig välkomna 

och att den tar plats, skapa framtidstro, ge dem ett hopp så att de får känna sig en del av samhället 

och inte i de kriminella miljöer. Få dem känna tillhörighet, gemenskap, sammanhang och en 

bekräftelse på att samhället behöver dem. Viktigt att arbeta nära med anhöriga, måste ha en 

gemensam målbild och att man måste börja arbeta långsamt och långsiktigt.  Vi måste sträva efter 

samma mål, utbildning, fryshuset sätt att sträva efter det är att stärka dem med verktyg, stärka dem 

med förståelse för hur konflikt upprätthålls, vi stärker dem genom att säga “du är jättebra”, “du är 

duktigt”, “tack för att du är med” etc. En heldag med så experter som har påverkat mig i det arbete 

som de utför och de strävar verkligen efter hopp, för de vill se dem unga i topp. 

Text: Zekiye Cansu och Nursel Awrohum 



 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
80 

FNS BARNKONVENTION 
FNs Barnkonvention, vad är det? 

Nursel hade en genomgång om FNs Barnkonventionen för asylsökande småbarns föräldrar där vi gick igenom 

alla artiklar som ingår i avtalet. Detta är ett rättslig bindande internationellt avtal som slår fast att barn är 

individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika 

viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar 

om frågor som rör barn. De fyra är följande:  

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  

2. Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.  

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.  

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Det är 196 länder som har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. 

Text ordf: Nursel Awrohum 

DIALOGMÖTE 
I oktober bjöds bland annat AKF, Kompis Sverige, 
DISABLED, REFUGEES WELCOME till ett 
dialogmöte. Programmet inleddes med en 
presentation av alla närvarande organisationer. 
Johan Frantiz, regional Legal officer från UNHCR 
informerade om Global Refugees Forum, vilket 
många europeiska längder är involverade i och 
samarbetar i flyktingfrågan. 
I december kommer det representanter från 
hela Europa till Genève till ett möte som skall 
handla om hur man skall förbättra 
flyktingsituationen. Frågor som skall tas upp för 
diskussion under denna konferens: 
 

• Familjeåterförening 

• Sponsrad vidarebosättning 

• Flyktingstipendium 

• Underlätta trycket på vårdgrupperna 

• Förbättra självförtroende för flyktingarna 

• Utökade lösningar från tredje land 

• Förbättra tillstånd i ursprungsländerna för att 
möjliggöra en säker och värdig återkomst. 

                                                                                                     

Sedan hade vi en workshop, vi delades upp i olika grupper, där 
man fick fyra frågor och de svaras under en bestämd tid och 
därefter var det en genomgång av svaren, för resten av de närvarande organisationer. Det blev en lång och 
intressant diskussion. 
Syftet med workshop var att diskutera hur representanter från flyktingsamhället i Sverige vill samverka med 
UNHCR RRNE. Att öka kunskap och kontakt med flyktingar och för att skapa en tvåvägskommunikation. Skapa 
ett nätverk för att stärka vårt globala och kollektiva ansvar för flyktingsituationen. Därför vill UNHCR stärka 
kommunikation med flyktingssamhället i Sverige, för att bäst uppnå sina mål. UNHCR arbetar på individuella 
fall, påverkar på en högre nivå samt samverkar med olika organisationer som Röda korset mm. 
Det var ett stort engagemang och inspiration bland alla närvarande organisationer. 
Ett stort tack till UNHCR.  
 
Text: v.ordf Zekiye Cansu 
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EUROPEISK DAG FÖR HÅGKOMST OCH GÄSTFRIHET 
 

Forum idéburna organisation med social inriktning 

anordnade höstens första samtalsträff, som var kopplat till 

asyl- och etableringsfrågor. Den 3 oktober 

uppmärksammades 29 huvudstäder i Europa som de senaste 

året har haft flyktingmottagande. Forum bjöd därför in till en 

fullspäckad eftermiddag med mingel och politiska samtal 

med representanter från flera av riksdagens partier samt 

Martin Nihlgård, generalsekreterare för individuell 

Människohjälp. 

Man höll denna eftermiddag på biografen Viktoria och det 

passade fint att bjudas på premiärvisning av filmen Falling 

Forward, som handlar om 20-åriga Maher som flytt till Norge från Syrien och nu drömmer om att flyga. Falling 

Forward skildrar integration, sökandet efter identitet och att nå sina drömmar. Maher har skapat sig ett nytt 

hem i Norge men kriget är fortfarande närvarande och Maher kämpar för att nå sina mål. 

 

Kampanjen: 

Hela denna dag handlade om att mötas och pratas om migration 

och flyktingar, men också om att uppmärksamma kampanjen som 

pågår i 29 huvudstäder runt om i Europa. Man ville bidra genom 

kampanjen att upprätthålla medmänsklighet och solidaritets om 

kärnvärden, samtidigt som vi främjar ansvarsfördelning i hela 

Europa. 

De budskap som kampanjen står för är: 

Dela på ansvaret: målet att uppmana beslutsfattare på nationell 

och europeisk nivå att skapa en gemensam och ansvarsfull 

migrations politik. Idag tar lokalsamhällen stort ansvar i 

mottagandet av flyktingar och med kampanjen uppmanar man till stöd på EU-nivå. 

Bevara medmänskligheten: Människor som flyr krig och förföljelse har inga säkra vägar för att nå Europa. 

Genom att förmedla erfarenheter från Europas gränsområden till makthavarna i Bryssel vill vi uppmana till 

medmänsklig migrations politik.  

Engagera dig: kampanjen Den 3 oktober är ett symboliskt datum som påminner om den dag då 368 personer 

förlorade sina liv i Medelhavet utanför Lampedusas kust år 2013. Med kampanjen No More Bricks In The Wall 

vill man uppmärksamma vårt gemensamma krav att göra den 3 oktober till en europeisk dag för gästfrihet, till 

minne av offren utanför Lampedusa 

Martin Ådahl (C) sa i panelsamtalet: att det pågår en kamp i den parlamentariska kommittén, att de politiker 

som vill stärka civilsamhället, arbeta med detta och stärka rättigheterna för flyktingar behöver vårt stöd. Det är 

en uppmaning till er alla att ta fasta på, att det civilsamhällets organisationer gör i påverkansarbete spelar roll. 

Detta stärker vår uppfattning att vi måste också samordna oss mer för att stötta varandra. 

Politikerna och civilsamhället var ganska överens om migrations politik, mer än vad man läser i tidningarna. En 

mycket väl arrangerad och givande nätverksträff. 

Text: v.ordf Zekiye Cansu 
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RIMA HARO,S INTEGRATIONSRESA 
 

Rima Haro, statsvetare och administrativ chef på Kulturskolan i 

Södertälje besökte oss och berättade om Kulturskolans verksamhet 

och sedan så delade hon med sig till oss om sin integrationsresa i 

Sverige.  

Rima föddes i Syrien och flyttade till Sverige som nioåring. Hon 

betonade vikten av att lära sig det svenska språket som är nyckeln 

in i det svenska samhället. Hon uppmuntrade våra deltagare att 

kämpa för att integreras in i det svenska samhället och att istället 

för att fokusera på svårigheterna istället se möjligheterna. Hon 

underströk vikten av att acceptera den nya situationen man befann 

sig i och försöka att skapa sig och sina barn en bra framtid i Sverige. 

Rima ville ge våra deltagare hopp om att allt ordnar sig i det nya 

landet bara man vill och kämpar för det. Hon berättade att det är 

viktigt att inte begränsa sig bara för att man är invandrare och tror 

att man inte ska lyckas i det nya landet, utan att man ska satsa på 

det man vill och försöka nå det. Sverige är möjligheternas land. 

RIMA HAROS ANDRA 
FÖRELÄSNING VAD ÄR 
SVENSKHET EGENTLIGEN? 
Rima Haro redogör genom några exempel för 

vad som kan betraktas som typiskt svenskt. 

Kärleken till naturen, längtan till ensamheten 

och behovet av att vara individualist och fatta 

egna beslut. Svensken vill inte vara troende men 

firar gärna alla kristna högtider. Svensken gillar 

organisation, att komma i tid, ställa sig i kö och 

planera i god tid. Svensken har kommit långt i 

stora frågor som jämlikhet och jämställhet. 

Allting är självklart inte bra med den svenska kulturen men det finns mycket bra att lära sig av. Rima drar också 

paralleller till och gör jämförelser med hur det kan vara i till exempel kulturer från mellanöstern.  

Text: Rima Haro 

 

 

 
 
 

ASYL OCH MIGRATIONSPROCESSEN AV KINORA AWROHUM OCH 
FREDRIK LETTERSTÅL 
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På föredraget pratade advokat Kinora 

Awrohum och biträdande jurist Fredrik 

Letterstål från Advokatbyrån Thomas 

Bodström om hur asylprocessen ser ut i 

Sverige. Presentationen behandlade bl.a. 

regelverket kring asyl och migration, hur en 

asylutredning går till och hur processen efter 

Migrationsverkets beslut ser ut. Dessutom 

behandlade presentationen det offentliga 

biträdets roll och varför det är viktigt att ha ett 

biträde redan innan asylutredningen äger 

rum. Deltagarna hade många frågor och 

funderingar kring deras asylutredning och 

varför det tar så lång tid för att komma på 

utredning. 

    Text:Kinora Awrohum 

 Advokaten Kinora Awrohum har tillsammans med sin arbetskollega Fredrik Letterstål, höll en 

föreläsning om asylprocessen, för Assyriska Kvinnoförbundets asyldeltagare. 

Föreläsningen har varit en av dem högst efterfrågade ämne för våra deltagare, många av 

dem har stora funderingar om hur migrationsverkets arbete går till och därför ville de träffa 

advokaterna som kan ge dem svar på alla deras funderingar. 

Både Kinora och Fredrik höll föreläsningen väldigt enkel och på en kronologisk, hur 

asylprocessen går till och vad en asylsökande bör veta både före och efter asylsökanden.  

 

 Efter det fick vi höra vilka ansvarsuppgifter en advokat kan ha, när de ska hjälpa en 

asylsökande. råd som de fick var att asylsökanden bör hitta ett heltidsarbete under väntan på 

beslutet ifrån migrationsverket. Sedan tog Kinora upp hur det går till med asylutredningen 

hos migrationsverket och vad som krävs för att få asyl. Här fick Kinora/Fredrik många frågor 

av deltagare just om beslutet mm. 

En annan viktig punkt handlade om kommunikation av utredningsprotokoll och yttrande, 

myndigheterna tar ansvar för asylsökanden. Vid beviljande av asylsökanden gäller 

uppehållstillstånd som flykting eller alternativ skyddsbehövande 3 år eller 13 månader, eller 

vid ett avslag på asylansökan då får man antingen acceptera beslutet eller överklaga beslutet 

hos migrationsdomstolen. 

Vid överklagande, om man fått ett beslut från migrationsverket som man inte accepterar har 

man rätt att överklaga det, oftast har man tre veckor på sig och att alla beslut inte går att 

överklaga 

De tog också upp Vilka kan få asyl? 

Flykting – välgrundad rädsla för förföljelse på grund av  

➢ Ursprung 

➢ Nationalitet 

➢ Religiös eller politisk uppfattning 

➢ Tillhörighet till viss samhällsgrupp 

➢  

 Som avslutning berättade Kinora att hon kommer snart starta ett kontor i Södertälje. Vi 

önskar Kinora och Fredrik all lycka till i det nya kontoret. 

Ett stort tack till Kinora och Fredrik för en mycket givande föreläsning, samt Nursel för arabisk 

tolkning till deltagare under föreläsningen. 
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 Text: v.ordf Zekiye Cansu 

 

SIOS MAT OCH KULTURFESTIVAL 

 
SIOS anordnade en aktivitet som handlade om mat-och 
kulturfestival i Tensta, den 24 nov kl. 12-15. Tidigt på dagen 
samlades alla förenings/förbunds representanter som ville 
delta. Föreningarna fick ett eller två bord var för att ställa upp 
sina respektive hantverk och maträtter som skulle säljas, till folk 
som skulle komma förbi. Tiden för att öppna lokalen för 
allmänheten kom och Hulya Gursac Sinemli SIOS:s 
kvinnostyrelses ordförande välkomnade alla närvarande och 
berättade kort om SIOS arbete och vilka uppdrag dem strävar 
efter. 
Därefter blev det tid för allmänheten att gå runt alla 
bord/föreningarna, där man kunde ställa frågor om hantverket 
eller så köpte de mat. 
Assyriska Kvinnoförbundet ställde upp med Dinha Elias hantverk 
som han designar själv på sin fritid och hans konstverk är gjorda 
av glas och porslin, Ellinor Huroglu ställde också fram sina tavlor 

som hon målar på sin fritid. Bådas hantverk uppmärksammades och uppskattades väldigt mycket 

av besökare och deltagare. Jag får inte glömma att vi även hade våra nationella dräkter på 

oss och maten vi sålde var dabole, Iroq, shemburak med köttfärs/spenat.  

 

Dem närvarande föreningarna var Assyriska, 

Serbiska, Grekiska, turkiska, Kurdiska, Polska, och 

Ryska kvinnoförbund. Ca 150 personer tog del av 

festen. Ett stort tack till SIOS mångkulturella 

hållbarhetsarbete. Jag vill avsluta med att säga det 

var en väldigt fin sammanhållning mellan alla 

förbund som deltog.  

 

Text: v.ordf Zekiye Cansu 
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EN AFTON FÖR FRIVILLIGHET 20191205 
 

Forum och dess verksamheter Volontärbyrån, TechSoup och Ideella jobb bjöd in till en helkväll med mingel, 

middag, underhållning och prisutdelningar för att fira Frivilligdagen 2019. Dem inbjudna kom från alla civil 

samhällets organisationer och som brinner för ideella engagemang. På denna kväll hyllar man betydelsen av ett 

starkt civilsamhälle och detta gör man genom att dela ut utmärkelserna Årets volontär och Civilsamhällets 

uppsatsstipendium. 

Kulter-och demokratiminister Amanda Lind hyllade civilsamhällets roll och betydelse för demokratin i sitt 

öppningstal på denna dag Frivilligdagen. “När frivilliga tystnar, då tystnar också demokratin” sa Amanda Lind 

och syftade på den utveckling av hot och hat som vi ser i Sverige och Europa. Hon sade också att hennes 

förhoppning är att hela civilsamhället är med henne och regeringen i arbetet för att säkerställa organisationers 

fortsatta oberoende och självständighet.  

Vinnaren av Årets Initiativ är nätverket Pensionsrättvisa, ideell förening och anser att det är alla människors 

rättighet att få en trygg pension, där alla rätt till en värdig pension oavsett ursprung, könstillhörighet, 

funktionsvariation, inkomst eller yrkesbakgrund 

. 

Vinnaren av Årets volontär Hej Främling Kjell Johansson, han är med 

arrangerar aktiviteter som är öppet för alla, samtidigt stöttar han 

andra volontärer. Med mycket humor och värme möter han många 

unga vuxna i asylprocess och blivit en oerhört viktig förebild. 

Årets uppsatsstipendium tilldelades till Maya Shmidt för hennes 

uppsats “From do it yourself to do it together” på Stockholms 

Universitet 

Jag och Nursel deltog i denna underbara och givande evenemanget, 

under denna afton fick man chansen träffa andra som brinner för 

ideellt engagemang och civil samhällets organisationer. 

Ett stort tack till Forum   

Text:v.ordf Zekiye Cansu  

 

DIALOGFORM 11 DECEMBER 
 

Forum och Länsstyrelsen Stockholm bjöd 

tillsammans in till årets sista Dialogform om tidiga 

insatser för asylsökande (TIA). Dialogform har 

funnits som dialog med civilsamhället och 

kommuner, tog del av projektidéer samt gav 

support. Forum har också informerat om 

stadsbidrag och nyheter kring detta. Dialog forum 

har också varit kunskapshöjande för alla partner. 

Det är väldigt tråkigt att dialogform inte längre 

kommer anordna motsvarande aktiviteter fram 

över. Detta på grund av andra projekt dem 

kommer att lägga focus på.  Länsstyrelsen pratade 

om hur arbetet med asylsökande kommer att se ut 

framåt och hur dialogen mellan civilsamhället och 

Länsstyrelsen i Stockholms län skall fortsätta. 
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Några exemplar som tog om läget i landet, Stockholm flest asylsökande, följs av Västra Götaland och Skåne. Ca 

5000 väntar på sitt första beslut i Stockholm. Långsammare nedgång i antal asylsökande i Stockholm.   

Läget i landet i december: 

➢ Stockholm län 9600 asylsökande 

➢ Över 18 år 7800 

➢ 2700 kvinnor, 5100 män (35% kvinnor) 

➢ Alla utom 250 personer bor ebo 

➢ 20 nya projekthöst 2019 

➢ Nästa utlysning i mars 2020 

Framtidsplaner: 

➢ Mindre pengar 2020 och 2021 

➢ Endast en utlysning 2020 

➢ Förändringar i reseersättning till asylsökande 

➢ Ny ebo-Lagstiftning 

➢ Nya aktiviteter 

Tidiga insatser för asylsökande är flera aktörer samarbetar tillsammans. 

➢ Länsstyrelsen: samordningsuppdrag och delar medel till utförare av tidiga insatser 

➢ Folkbildning: fördelar medel till studieförbund och folkhögskolor som anordnar svenska för 

asylsökande 

➢ Arbetsförmedling: Jobskills, tidig kompetenskartläggning av asylsökande 

➢ Migrationsverket: information till asylsökande om vilka insatser som på går. Utbetalning av 

reseersättningar som gäller TIA 

Efter föreläsningarna blev det en workshop, i cirka en timme där man fått 4 frågor att diskutera igenom i 

grupper, ex, förväntningarna, lever de upp till det som man beviljats medel för nå ut till asylsökande, hjälpa till 

att nå asylsökande, informationen inte når in ut mm. 

Kort utvärdering, sätta press på migrationsverket att informera kring asylsökande om TIA och om vår 

information. Hälsohänsyn, rörande av medicinskhälsa, att vi jobbar framåt tillsammans, leva upp till det som 

man beviljats medel för nå ut till asylsökande, lite mer uppstyrd erfarenhetsutbyte, hjälpa till att nå asylsökande, 

informationen måste nå ut mm. 

Det var en trevlig och givande workshop och måste avsluta med att säga att det är sorgligt att Dialogform inte 

med i fortsättningen. Jag hyser hopp att dem får ett bra medel för att fortsätta vara med framöver. 

 

Text:v.ordf Zekiye Cansu 

 

BESÖK IFRÅN ISRAEL 
Dagens besökare till Assyriska 
Kvinnoförbundet var ingen mindre än Dr. 
Yaacov Moaz. Han är på besök i Sverige för 
att besöka flera assyriska organisationer där 
bland annat AKF. Då AKF saknar ett eget 
kontor tog vi mot gästen i vårt asyl-
projektets undervisningslokal. AKF:s ordf. N. 
Awrohum pratade om hur assyriska 
kvinnoförbunds arbete går till, om 
verksamhets aktiviteter, mål och 
värderingar som AKF strävar efter samt att 
AKF arbetar både nationell och 
international. Efter Nursels genomgång om 



 kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2019 

 
87 

AKF blev det en lång och intressant diskussion om AKF framtidsarbete. 

Jag presenterade asyl-projektets verksamhet, om idén bakom projektet och hur vi arbetar för att uppnå målet 
som bakomliggande krav. Under genomgången deltog här även asyldeltagare i diskussion om bland annat 
migrationsverkets långväntande beslut och mycket mer. Som avslutning om projektet nämnde jag att när 
asyldeltagare gör framsteg i undervisningen och ser dem glada, då får jag mer energi. Satsa i arbetet.  

Diskussionen fortsatte direkt mellan deltagare och Dr. Yaacov. Han påpekade att vårt arbete i asyl-projektet är 
ett väldigt värdefullt uppdrag och önskade oss lycka till i fortsättningen. 

Dr. Yaacov är Israeliskt- assyrier och 
orsaken till hans vistelse i Sverige är 
att han vill att vi skall knyta 
kontakter med assyrierna i Israel. 
Han påstår att det finns 500 000 
assyrier i Israel och dessa kallar sig 
för Nose Didan. 

Vi avslutade med att dokumentera 
besöket och han lovade att koppla 
oss med mycket framgångsrika 
kvinnoorganisationer i Israel.  Vi 
tackar Dr. Yaacov Moaz, Aziz Poli 
och Dinkha Elia för ett viktigt och 
trevligt besök. 

 

  
 

 

 

 

FÖRELÄSNING AV DR. YAACOV MAOZ 
 

Dr. Yaacon Moaz, höll en föreläsning 

om assyrier som lever i israel, den 17 

januari i Inanna föreningen. 

Föreläsningen handlade om 

assyriernas identitet. Dr. Moaz 

nämnde att det finns 50 000 assyrier 

som talar det väst assyriska språket 

men utöver det finns det 450 000 

som kallar sig för Nose Diden, pratar 

assyriska men med en annan 

identitet. 

De som kallar sig för Nose Diden vill 

dr. Moaz, genom att föreläsningar, 

historian, bevis och dialog få deras 

uppmärksamhet övertygelse om 

deras identitet. 

Dr. Moaz visade oss under föreläsningen intervjuer han gjorde med några äldre personer som pratade om 

Bethnahrin och dem tog upp hur livet, kulturen, historien om att assyrierna i Irak var en gång i tiden.    
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En av Dr. Moaz önskan är att assyrier ifrån hela världen behöver knyta kontakt och samarbeta tillsammans för 

att uppnå ett resultat. 

 

 

Några punkter han tog upp: 

• Att väcka det assyriska språket i Israels nationen 

• Att få Israel att erkänna Seyfo 

• Att få stöd för etablering av staden Ashur 

• Att etablering av Assyriskt ambassad i Jerusalem 

• Att presentera den assyriska kulturen för Israel 

• Att värna politiker och offentligt stöd för det assyriska folket och deras nationella värvning. 

Text:v.ordf  Zekiye Cansu 

 

 

NAUM FAIK MED FLERA ASSYRISKA UPPLYSARNAS DAG 

Söndagen den 2 februari uppmärksammades det årliga Naum Faiq 
firandet med flera assyriska upplysarna, i Assyriska kulter 
föreningen i Södertälje kl. 16:00. 

Under denna dag lyfter man upp assyrisk litteratur och bildning. 
Dagen bjöds det på live musik, där den duktiga Meryam Younan 
sjöng två assyriska nationella låtar. Tigran Hovsepyan som är 
ättling till Ashur Yousuf, kom från Oslo och pratade om sina 
gärningar och sitt liv. Marta Youcel Esho pratade om sitt arbete 
och vision inom ACE. Nemrut Barkarmo presenterade Assyriska 
Bokklubben, där han berättade om deras aktiviteter samt om hur 
de kan föra vidare, det arv och identitet som våra lärda lämnade 
efter sig till oss, det assyriska folket. Från AKF kunde bara 
ordföranden Nursel Awrohum som kunde närvara på 

evenemanget. Assyriska Kvinnoförbundet var med som arrangör tillsammans med AKC, ARS och 
Södertälje föreningen. AKF tackar alla medverkande och närvarande på denna dag. 

 

TILL MINNET AV NAUM FAIK 

Den 7 februari uppmärksammades minnet av Naum Faik i assyriska 

kulturföreningen Botkyrka av Assyriska Demokratiska organisationen.  

Dagen började med en tyst minut och därefter började Sait Yildiz, som 

är ADO:s Sverige sektionsordförande, att prata om Naum Faiks biografi 

och hans lära som spelade en stor roll i framväxten av den assyriska 

rörelsen, där ADO var en av dem första organisationer som 

uppmärksamma detta. Utöver Naum Faik nämnde Sait även Ashur 

Yousef samt flera andra assyriska upplysare. 
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Sait pratade även om de senaste händelserna som pågår just ny i hemländerna; Syrien, Irak och Turkiet samt 

om ADO:s kamp för vårt folks nationella, kulturella och politiska rättigheter i hela Bethnahrin. 

En annan viktig punkt som Sait tog upp var att han uppmuntrade ungdomarna, kvinnor och män att ta ansvar 

och involvera sig i ADO organisationen. 

Mot slutet av föreläsningen fick man ställa frågor kring vårt folk, bland annat om framtida situation mm.  

Assyriska Kvinnoförbundet var inbjudna till detta meningsfulla evenemang där Ayfer, Samir och jag var med 

deltog i denna dag. 

Text:v.ordf Zekiye Cansu 

 

 

AKTIVITETSMÄSSA PÅ FOLKUNIVERSITET 
Måndag den 3 februari, Länsstyrelsen har tillsammans med Folkuniversitet arrangerade en aktivitetsmässa för 

asylsökanden på Folkuniversitet. Nursel och jag deltog ifrån AKF. 

Syftet var att ge oss som har TIA-projekt igång, en möjlighet att rekrytera asylsökande och berätta dels om vår 

verksamhet och även att möta andra föreningar, kommuner med TIA-projekt. 

Alla som anmälde sig till aktivitetsmässan samlades på Folkuniversitet kl. 12:45 där vi fått ett bord var för att 

kunna lägga upp information om vårt TIA verksamhet. Sedan presenterade varje förening/kommun sig för 

varandra och från AKF så presenterade Nursel vår verksamhet. Det var mer än 11 TIA-projekt som anmälde sig 

till dagens aktivitetsmässa. Efter gruppresentationen så presenterade Martin ifrån Länsstyrelsen sig och 

informerade oss om några viktiga punkter om bland annat; Tidiga insatser för asylsökande (TIA). 

Efter det så blev det tid att öppna dörrarna för asyl-deltagare. De fick gå runt till dem olika borden och pratade 

med utställare. Som vanlig hade vi många besökare vid vårt bord under dagen. Vi hade en fin dialog med 

många samt stor uppskattning kring vår verksamhet av asyldeltagare, vi lyckades få in 14 deltagare att skriva 

upp sig hos oss. 

Vårt huvudbudskap med dagen var att visa de asylsökande vad samhället har att erbjuda när man kommer till 

Sverige och hur viktigt det är att de tar del av allt som erbjuds. 

En lyckad dag, vi strävar mot ett mer inkluderande och hållbart Sverige. 

Text: v.ordf Zekiye Cansu 

 

MINIMÄSSA PÅ LÄNSSTYRELSEN 

Den 11 februari bjöd Länsstyrelsen in kommuner och civilsamhälle för informationsseminarium om tidiga 

insatser för asylsökande och utvecklingsmedel. 

Dagen började med att länsstyrelsen 

informerade om stadsbidrag, utvecklingsmedel och 

TIA. Martin ifrån Länsstyrelsen tog upp 

begreppet om asylsökande, nyanlända och 

ensamkommande barn. Sedan tog han upp om 

syftet med tidiga insatser för asylsökande (TIA), 

svenska kunskaper i svenska samhället och den 

svenska arbetsmarknaden, främja hälsa och att 

målgruppen för TIA är över 18 år. 

Kommuner med många asylsökande: Stockholm (2 

950), Botkyrka (1 050), Haninge (490), Huddinge 
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(450), Södertälje (460) Sigtuna (370), Järfälla (350). 

Sedan pratade han om utlysning för åt 2020 och vilka kan söka till TIA-bidrag, prioriteringar mm. Linda från 

Länsstyrelsen pratade om utvecklingsmedel § 37a och Utvecklingsmedel § 37. 

Efter kaffepausen så möblerades lokalen om till en minimässa där olika projekt som beviljats TIA- eller 

utvecklingsmedel fick ställa ut sin information om respektive projekt. (15 grupper anmälde sig till denna 

aktivitet). Det var ganska givande att höra om andras pågående projekt, hur dem når till sina deltagare samt så 

fanns det flera grupper som samarbetade tillsammans. Vi pratade med flera som minglande 

(seminariedeltagare) vid vårt bord och vi delade ut flyers. Nursel och jag tog en runda då vi samlade lite 

information av flera intressanta projekt. 

Stor tack till Länsstyrelse för dagens givande information om utlysningarna för 2020 och minimässan. 

Vid pennan Zekiye 

VAD HÄNDER MED FAMILJEN? 
Den 12/2 föreläste Rima Haro om "Vad händer med familjen när man flyttar till Sverige?". Denna 

första del fokuserade på skillnaden mellan hur en svensk familj är uppbyggd, synen på barnen, när 

blir barnen vuxna? och så vidare, kontra hur en familj från t ex. en mellanösternkultur är, tänker och 

uppfostrar. Hon berättade om vilka kulturkrockar som kan uppstå i dessa skillnader och hur det kan 

drabba framför allt barnen. Hon gav också tips och råd om hur man som förälder bör tänka eller 

agera för att hjälpa sina barn att integreras på rätt sätt istället för att tappa fotfästet. 

Text: Rima Haro 

 

Styrelsen vill tacka alla som har medverkat och/eller bidragit till vår verksamhet. 

 

Atea Baravdish Ayfer Rhawi                        Bironia Orahem 

 

 

 

 

 

Elisabeth Nison Nursel Awrohum            Zekiye Cansu 

  

 

 

 

 

Samira Gergeo            Sara Yosef              Yildiz Kerimo  
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