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       Inledning 
 

Mandatperioden för Assyriska Kvinnoförbundets nuvarande lider mot sitt slut och vi kan konstatera 
att  förbundet utvecklats och vuxit. Många av aktiviteterna vi arrangerat har varit en del av förbundets 
kontinuerliga verksamhet, men även en hel del nya aktiviteter har tillkommit. 
 
Assyriska Kvinnoförbundet har breddat sin verksamhet genom att driva ett omfattande jämställdhets-
arbete. Vi har producerat böcker, arrangerat lobbyutbildningar och lagt grunden för en hemsida med 
tillhörande community där världens assyriska kvinnor kan mötas. Den nuvarande styrelsen har flyttat 
fram förbundets positioner och det kommer aldrig att bli som förut igen. Vi har lagt grunden för en ny 
era för den assyriska kvinnorörelsen i Sverige. 
 
Assyriska Kvinnoförbundet har synliggjort ojämställdheten i det assyriska föreningslivet och drivit 
ett aktivt förändringsarbete med syfte att utveckla och förbättra vårt föreningsliv. Vi har gjort det tyd-
ligt att assyriska kvinnor är intresserade av mer än bara matlagning. Vi har gjort det tydligt att assy-
riska kvinnor också kan verka och påverka inom den politiska och kulturella sfären. 
 
Styrelsen har haft en väldigt kreativ period med erfarenheter som har berikat våra liv. Det har visser-
ligen varit väldigt stressigt med många bollar i luften samtidigt. Men vi har också haft det väldigt ro-
ligt ihop med många glada och givande stunder tillsammans. 
Nu lämnar vi över stafettpinnen till nästa styrelse och önskar den lycka till i sitt fortsatta arbete för de 
assyriska kvinnorna - i Sverige och världen! 
 
 
Afamia Maraha 
Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet 
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             Assyriska Kvinnoförbundet 
 
Historik 
Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) bildades 1980 i projektform för att engagera assyriska kvinnor 
i  förenings– och samhällslivet. 
 
AKF:s mandatperiod är två år. Ordförande och vice ordförande väljs enhälligt direkt av årsmötet. 
Styrelsen består av sju ledamöter och tre suppleanter. 
 
Målsättning 

 Att vara huvudtrogen för och främja samarbete mellan de assyriska lokalföreningarnas 
kvinnosektioner. 

 Att vara ett centralt organ för kommunikation och kontakt med myndigheter, institutioner 
och ideella organisationer i Sverige. 

 Att verka för bevarande och utveckling av det assyriska språket och kulturen samt verka 
för en ökad förståelse mellan olika kulturer och generationer. 

 Att verka för ökad kunskap och förståelse för svensk kultur och underlätta för assyriska 
kvinnors integration i det svenska samhället. 

 Att verka för ökad politisk och samhällelig medvetenhet bland assyriska kvinnor. 
 Att verka för utveckling och utbyte av assyriska kvinnors kunskap och erfarenheter och 

för ökad jämställdhet i det assyriska föreningslivet. 
 
 AKF:S självständighet 
 AKF:s styrelse har arbetat i många år för att bli ett självständigt förbund. Denna process har under 

år 2008 blivit verklighet. AKF blev i början år 2009 ett självständigt förbund organisatoriskt, ad-
ministrativt och ekonomiskt. 
 
Samarbete 
AKF har ett gott samarbete med Assyriska Riksförbundet (ARS), Assyriska Ungdomsförbundet 
(AUF) och Assyriska Fotbollsföreningen (AFF) samt Assyriska Demokratiska Organisationen 
(ADO) och Assyria Council of Europe (ACE). Samarbetet har resulterat i olika aktiviteter såsom 
konferenser, seminarier, föreläsningar och kulturella aktiviteter under åren. AKF har också ett gott 
samarbete med andra organisationer exempelvis UNIFEM Sverige, SIOS och ABF. 
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      Assyriska Kvinnoförbundets styrelse åren 2007-2009 
 
Assyriska Kvinnoförbundet hade sitt årsmöte 10 mars 2007 i Linköping. Representanter från samt-
liga medlemsföreningar var närvarande och mötet fortlöpte bra under god stämning. Nedanstående 
personer valdes till styrelsen för 2007-2009: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ordförande: Afamia Maraha 
 
Vice ordförande: Meryem Demirel 
 
Sekreterare: Samira Touma 
 
Vice sekreterare: Behiya Poli 
 
Kassör: Sema Arslan 
 
Ledamöter: Sema Gergeo, Ninva Isak 
 
Suppleanter: Raja Zeitoun, Janet Barhanna, Kima Isskander 
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    Intervju med AKF:s ordförande för Hujådå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En syster bland bröder 
 
Som kvinna med invandrarbakgrund står Afamia och kämpar med ena foten i integrationsträsket 
och den andra i jämställdhetskampen. När jag frågar Afamia hur detta påverkat hennes liv rycker 
hon på axlarna och förklarar att det helt enkelt är så att man ständigt blir påmind om att man måste 
arbeta med dessa frågor, det vill säga strukturer som diskriminerar och förtrycker. Man ska enligt 
henne inte sitta och vara tyst utan delaktig och involverad. 
 
- I det arbetet får vi inte heller glömma bort att involvera männen runt omkring oss, säger hon all-
varligt. 
 
Afamia tycker att rättigheter inte ges, utan de måste tas. Ett litet exempel på detta, kanske för 
många betydelselöst, är hur Afamia varje gång någon av de andra debattörerna hänvisade till de 
andra deltagarna som våra bröder insköt ett bestämt; ”Bröder och systrar, det finns även kvinnor 
representerade här”. 
 
Åtta år gammal kom Afamia till Sverige från Beirut, Libanon, och hamnade liksom många andra 
assyrier i Södertälje. Den första tiden gick åt till att lära sig på språket, normerna och samhällsko-
derna. En process att försöka smälta in. Med två identiteter blev hon många gånger ifrågasatt av 
sina svenska klasskamrater för att hon sade och gjorde saker på ett annat sätt. Efter högstadiet 
valde 
Afamia den samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet. Visserligen drömde hon om ett yrke som 
regissör, men samhällsfrågor som varför människor beter sig på ett visst sätt och gör vissa saker 
lockade mer. Det var även dessa frågor som framöver skulle leda henne in på den utbildning hon 
gått. En utbildning bestående av kurser i etnologi och historia som gör att Afamia idag själv väljer 
att kalla sig för etnolog. 
 
- Jag fick en möjlighet att fundera mycket och reflektera över människan, kulturen och samhället, 
berättar hon. 
  
Vidare beskriver Afamia hur hon många gånger kunde känna igen sig i det hon läste och att hon 
utifrån dessa reflektioner sedermera utvecklade sina tankar. Så hur kommer det då sig att en etno-
log blir ordförande för det Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige? 
 
Jag har det i blodet, svarar Afamia leende. 
 
Med föräldrar som själva varit aktiva i den assyriska rörelsen, var det nästan en självklarhet att även 
hon tidigt skulle bli delaktig i föreningslivet. Hon har även varit aktiv inom Assyriska Ungdomsför-
bundet i Sverige, där hon bland annat varit anställd och ansvarig för projektet ”Kompassen”. Det 
dröjde dock ett par år innan Afamia skulle bli aktiv inom AKF, men med sitt stora intresse för 
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jämställdhet och integration föll det sig ganska naturligt att även ta det klivet. Något hon idag inte 
ångrar. 
 
- Det är väldigt roligt att jobba med kvinnorna, som har gett mig ett stort utrymme att handla, 
agera och påverka. Det finns en vilja hos dem att förändra som ger mig framtidstro, säger hon. 
 
Med en liten frustration konstaterar hon att kvinnor måste få större plats, utrymme och framförallt 
makt. Enligt Afamia har vi assyrier inte kommit så långt med frågan om jämställdhet. Med detta 
menar hon inte att det svenska samhället är jämställt, utan att det finns en större kunskap där som 
saknas bland vårt folk. Att vi helt enkelt har mycket kvar att jobba med när det gäller vår mentali-
tet. Den här förändringen tror Afamia att vi kan uppnå genom ökad kunskap. Hon tycker att det 
bör finnas metoder som underlättar föreningarnas arbete att införa jämställdhet. 
 
Och det är här Afamia själv tror att hon kan tillföra mycket till AKF. Då hon själv jobbat som or-
ganisationsutvecklare på Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, har hon en stor 
kunskap om hur man utvecklar en organisation. Med sin kunskap om hur den yngre generationen 
lever ser hon mycket positivt på utvecklingen bland assyriska kvinnor. Men är det då inte lite dub-
belmoral med ett eget kvinnoförbund, borde inte jämställdhet redan vara en självklarhet? 
 
Tyvärr påpekar Afamia att vi, tyvärr måste vara realistiska. Idag representerar kvinnor endast ca 
14% av styrelserna i  våra assyriska föreningar och förbund. Detta trots att kvinnorna är mycket 
aktiva i  lokalföreningar och trots att det är tjejer som går ut högskolan i mycket högre utsträckning 
än killar. Kvinnor saknar varken engagemang eller kompetens, men saknas ändå på viktiga styrel-
seposter. Vi behöver därför fortfarande arbeta med att synliggöra bristerna och stärka kvinnorna. 
 
- Än är vi inte där, då ett kvinnoförbund inte behövs, menar hon. 

 
Slutligen undrar jag om Afamia har några konkreta tips som man kan tillämpa i vardagen. För de 
som har barn, anser Afamia att det är viktigt att man är medveten hur man förhåller sig till sina sö-
ner och döttrar. 
 
- Alla är vi med om att skapa könsroller, därför är det viktigt att vi försöker bryta dessa mönster 
där kvinnor är underordnade männen. Vi bör alltid reagera om man själv eller någon annan upple-
ver diskriminering, förtryck eller om man inte får samma utrymme som män. Alla kan vi göra nå-
got åt det, vart eller vilka vi än är, avslutar hon. 
 
 
 
Maja Touma 
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     Seminarieserie om jämställdhet 
 

Assyriska Kvinnoförbundet har under år 2007 slutfört projektet Jämställdhet nu! Det är första 
gången som ett rikstäckande projekt genomförs om jämställdhet i det assyriska föreningslivet. Be-
slutsfattare såväl som medlemmar i lokalföreningarna uppmärksammades om problematiken som 
finns. Det visade sig dock att det krävs mycket arbete för att nå det slutliga målet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporten: ”Det går framåt. . .” 
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (AKF) har tagit fram en rapport som har kartlagt könsfördel-
ningen inom styrelserna under de senaste 20 åren och arrangerat en seminarieserie som riktade sig 
till ordförande, vice ordföranden och kassörer i de assyriska lokalföreningarnas styrelser. 
 
Under det första seminariet diskuterade deltagarna orsakerna till ojämnställdheten inom det assy-
riska föreningslivet. I dokumentation kan man utläsa att skillnaden mellan män och kvinnor inte är 
så stor på frågan om varför man blev medlem i en assyrisk förening eller organisation. Där svarade 
de flesta att ”det som assyrier är en självklarhet att vara medlem i sin förening”. Dessutom beto-
nade många känslan av samhörighet och gemenskap och uppgav att det också var en viktig faktor 
till att man aktiverat sig i föreningslivet. 
 
Män och kvinnor ger snarlika svar på frågan: ”Vad fick dig att stanna kvar”. De flesta är fortfa-
rande aktiva på grund av att de ”vill vara med och påverka, hjälpa sitt folk och inte förlora sina as-
syriska rötter”. 
 
När olika hinder för män respektive kvinnors aktivitet i föreningen tas upp hittar man desto större 
skillnader. Kvinnorna svarade att ”giftermål, tidsbrist, för lite uppmuntran, strukturella hinder och 
ett osynliggörande” var hinder för deras aktivitet i föreningslivet. Även män uppgav tidsbrist som 
ett hinder, men också ”maktfråga mellan män, företagsverksamhet och kvinnors gnäll”. 
 
Seminariedeltagarna tittade också på representationen av kvinnor och män i deltagande, initiativta-
gande och beslutsfattande i verksamheter inom lokalföreningarna. Många bra och användbara 
idéer, synpunkter och åsikter togs upp. Dessa skulle mycket väl kunna revolutionera den assyriska 
rörelsen, dess föreningar och organisationer, om man lyckas gå från teori till handling. 
 
Under det tredje och sista seminariet var uppgiften att, som nybildad styrelse i en assyrisk lokalför-
ening, nå upp till Assyriska Riksförbundets mål: att bli Sveriges mest jämställda invandrarorgani-
sation. Grupperna uppmanades att skriva fem råd till den egna styrelsen som skulle underlätta ar-
betet och göra vägen till målet kortare. Det är glädjande att ord som ”respekt”, ”ärlighet”, 
”lyhördhet” och ”ansvar” var ofta förekommande. 
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Ulrika Eklund som är egen konsult med inriktning på jämställdhet ledde seminarierna. 
 
- Att Ulrika ledde seminarierna var superlyckat. Många av deltagarna är personer som varit i rörel-
sen många år, flera av dem känner varandra väl och att ha en föreläsare från den egna gruppen 
hade inte gett lika stor effekt som nu uppnåddes med Ulrika. Hon var proffsig och bra, lugn och 
cool och mycket pedagogisk. Jag upplevde att hon vann deltagarnas förtroende och därmed blev 
seminarierna fruktsamma och seriösa, säger en av deltagarna. 

 
Slutsatsen som kan dras av denna utvärdering är att AKF, för det första har tagit ett stort och mo-
digt steg inom den assyriska rörelsen för jämställdhet. Ingenting liknande har någonsin genomförts 
av en assyrisk organisation. AKF har, för det andra, lyckats genomföra projektet på ett profession-
ellt sätt, då tänker jag främst på anställningen av de tre personer, vars medverkan det inte hade gått 
att klara sig utan. För det tredje lyckades AKF att engagera det assyriska folkets beslutsfattare och 
uppmärksamma dem på den skeva könsfördelningen och orättvisorna som finns inom de assyriska 
föreningarna och organisationerna. 
 
Dessutom har AKF gett ett proffsigt och seriöst intryck genom att ägna mycket tid och energi åt 
projektet och genomförandet. Det märks när man läser igenom den gedigna dokumentationen av 
seminarierna, deras uppbyggnad och utformning, men också genom att läsa rapporten ”Det går 
framåt. . .” som är genomtänkt och väl skriven. 
 
AKF och resten av den assyriska rörelsen har det största och tyngsta arbetet framför sig. Att lyckas 
nå ut och verkställa jämställdhet i varje assyrisk lokalförening och hos varje assyrisk medlem bör 
vara det slutgiltiga målet, och dit är det som synes fortfarande långt kvar. Men om AKF fortsätter 
på den redan utslagna vägen kanske det inte dröjer länge till! 
 
 
Ilona Aslan 
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    Kvinnodagen påminner oss om ojämställdheten 
 
Egentligen vill jag inte uppmärksamma åttonde mars. Allra helst skulle jag avskaffa internationella 
kvinnodagen. Så länge kvinnor lever under andra sociala och ekonomiska villkor än män måste vi 
dock uppmärksamma detta och påminna oss själva och varandra om hur det är ställt runt omkring 
oss - nämligen ojämställt. 
 
 

Ett assyriskt politiskt möte där 
samtliga deltagare var män. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den börjar tidigt, den varar länge och den får oerhörda konsekvenser. Ojämställdheten pratar jag 
om. Vi lever i en värld där män har mer makt och inflytande än kvinnor. Män arbetar betalt, kvin-
nor obetalt. Män slår, kvinnor blir slagna. Män fattar beslut, kvinnor drabbas av dem. Män bestäm-
mer att skära ner på offentlig vård och omsorg, kvinnor tvingas skära ner på förvärvsarbete för att 
hinna med vård och omsorg. Män avancerar på jobbet, kvinnor går ner till deltid för att hinna med 
vård av barn och åldriga svärföräldrar. Män får pension, kvinnor lever i fattigdom. Kvinnor när, 
fostrar och förser nationen med arbetskraft men får inte betalt för sitt arbete utan tackas med lägre 
lön för samma arbete som män och nekas tillträde till maktpositioner inom politik och näringsliv. 
 
Vi ser ett tydligt mönster och en struktur som av somliga kallas könsmaktordning. Vi lever i ett 
samhälle som struktureras av kön. Det innebär att en individs förutsättningar och möjligheter till 
stor del är avhängigt individens biologiska kön. Manligt kön ger mer makt och inflytande, det ger 
större friheter och mer pengar. Kvinnligt kön ger mindre av samtliga. Vissa gillar den här ordning-
en. De rättfärdigar den genom att hänvisa till att den har varit rådande länge. Jag själv tycker att 
just för att denna (o) ordning har fått råda så länge är det hög tid att avskaffa den. Orättvisa och 
förtryck ska inte legitimeras av dess tusenåriga historia. 
 
Under vintern har jag haft förmånen att arbeta i Assyriska Kvinnoförbundets projekt ”Jämställdhet 
Nu!”. Projektets syfte är att kartlägga könsfördelningen i assyriska lokalföreningar och förbund 
samt att synliggöra de mekanismer som orsakar denna skeva könsfördelning för att därefter kon-
struktivt och med långsiktiga mål ta fram metoder för att uppnå ett jämställt assyriskt föreningsliv. 
Under arbetets gång har jag ibland förfasats över de konservativa föreställningar som jag har stött 
på. 
 
Tack och lov har jag även fått förundras över den vilja till förändring som också finns. Hos både 
kvinnor och män. Hos både gamla och unga. Mest hos gamla faktiskt. Eller åtminstone hos de 
äldre. Hos våra äldre kvinnor ser jag en kämparglöd och progressivitet som många gånger överträf-
far ungdomarnas. De visar mod som jag sällan skådat. Med tanke på vilka strukturella hinder som 
stått i vägen för våra mödrar, mostrar och mormödrar att agera politiskt och förverkliga sina mål 
och är det överväldigande och enormt respektingivande att se dessa kvinnor idag delta aktivt i före-
ningsliv, arbetsliv och partipolitik. 
 
I en jämställd värld behövs inte en åttonde mars. Men fram tills kvinnor erhåller fullvärdigt med-
borgarstatus på livets alla områden behöver vi denna internationella kvinnodag då vi uppmärksam-
mar kvinnors initiativ och framgångar. Kvinnors aktivism och politiska krav har sakta men säkert 
genererat reformer som ökat kvinnors medborgerliga status. Genom kvinnors kamp har vi uppnått 
några viktiga delmål. Åttonde mars är en dag att hylla dessa kämpar. De som levt före oss och de 
som lever idag. Eloge till er alla! 
 
Berolin Deniz 
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  Kultur och jämställdhet på sommarläger 
 
Assyriska kvinnoförbundet anordnade sommarläger den 9 -12 augusti 2007 utanför Uddevalla. Vi 
var 27 kvinnor, alla med olika erfarenheter som individer, men med ännu flera gemensamma erfa-
renheter då det gäller vårt kvinnliga arv inom vår folkgrupp. Målet med dessa kursdagar var att 
samlas kring några hjärtefrågor som vi kunde lyfta fram och behandla, både teoretiskt och prak-
tiskt. 
 
Dagarna var välplanerade med föreläsningar varvat med olika samarbetsuppdrag. Fredagsmorgo-
nen skickades vi gruppvis på - sex personer per grupp - vår scouts uppdrag ut i naturen, för att där 
svara på de många frågorna om vårt kulturarv, men också för att verkligen anstränga oss för att 
kunna åstadkomma alla de finurliga verken som vi var anförtrodda av kursanordnarna. 
 
Vid första anblicken trodde jag att de skämtade, för jag trodde inte att vi i gruppen kunde skapa så 
många verk enbart av naturens tillgångar, så som en båt som skulle hålla ihop även på vatten och 
en pilbåge som kunde skjuta pilen hela tio meter framåt. Och många fler och svårare var uppgifter-
na. Det som vi alla tyckte var svårt och lite barnsligt blev det som sammanförde oss i gruppen och 
gjorde att vi samarbetade helhjärtat och flitigt. De andra grupperna var lika entusiastiska. 
 
Efter lunch fick vi lyssna på Meryem Demirel, som pratade om sin resa till Irak, om hennes möten 
med de fattiga människorna och de föräldralösa barnen som inhystes i små ytor i kyrkan. Demirel 
berättade om det lilla men värdefulla insamlingsprojekt som hon tillsammans med andra har dragit 
igång i Sverige för att stödja de föräldralösa barnen bland vårt folk i Irak. Hon berättade också om 
de olika möten som anordnades bland ledarna för vårt folk under den period hon var i Irak. 
 
På lördag förmiddag föreläste socialantropologen Meryem Garis om kulturens utveckling. Hon var 
bra på att förklara för oss vad som sker då en bit av våra seder och bruk dör ut och då den nya ge-
nerationen i diasporan tar efter något nytt från det nya landets kultur. Det som inte återanvänds i 
vår vardag ersätts med något nytt som tar dess plats, menade Garis. Samtalet kom in på jämställd-
heten och intresset var stort bland kvinnorna. Det märktes tydligt att tiden är inne för kvinnorna att 
visa att de vill ha en varaktig förändring i hemmen och ute i det offentliga inom vår folkgrupp. 
Klyftorna är minst sagt stora mellan mannen och kvinnan i hushållsarbetet, barnuppfostran och 
flera andra områden. Man kan kort säga att männen fortfarande känner sig hotade då kvinnan vill 
ut ur hemmets sfär och ta del av det offentliga livet såsom i föreningslivet. Det är tufft för den as-
syriska kvinnan som är frimodig och stark personlighet och vill både höras och synas inom män-
nens revir. Problemet är ju idag att den assyriska kvinnan är yrkesverksam oftast på heltid och 
hemmaarbetande på heltid, dessutom är många av kvinnorna ensamma att bära hela ansvaret för 
barnen och att hålla släktrelationerna vid liv. Detta är helt enkelt omöjligt att klara av. Med andra 
ord är kvinnan förloraren i detta spel om jämställdhet. 
 
Det finns fortfarande en del som är tabubelagt hos oss, så som sexualiteten före äktenskapet och i 
synnerhet tjejens sexuella relationer före äktenskapet. Det märktes tydligt bland den äldre generat-
ionen att flickans sexualitet var tabu och ett förbjudet område som var sammanvävd med synd och 
skam, medan killarna fick en större sexuell frihet före äktenskapet. Denna syn har de fått med sig 
från våra hemländer och har accepterat den och tagit till sig den som en del av sitt kulturella arv. 
Den yngre generationen ansåg att vi måste vara rättvisa mot våra tjejer och ge dem den sexuella 
friheten som vi ger våra söner, annars är risken stor att de tar för sig i hemlighet och ingen mår bra 
av att smyga med sitt liv. Ett annat förslag som dök upp var att eftersom vi kallar oss för kristna 
kanske vi borde lära barn att både sexualiteten och kroppen är heliga och att de bör bevaras rent 
och heligt till dess de ingår äktenskap och Gud välsignar paret och deras äktenskap. Detta är lättare 
sagt än gjort, då samhället vi lever i ser ut som det gör, men det är alltid värt att försöka.  
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Dessa möten över olika generationer är väldigt viktiga att de sker inom vår folkgrupp, men det är 
på tiden att liknande möten anordnas också för männen. I annat fall är risken stor att kvinnan får 
bära hela ansvaret även för jämlikheten bland oss och det är inte meningen. Det som kan hända då 
är att kvinnorna utvecklas och anpassar sig till de nya mönstren medan männen fortfarande går i 
dimman i en ond cirkel. Jag tror att vare sig vi vill eller inte så kommer vi att förändras och utveck-
las, men jag tror också att vi kan göra medvetna val och utvecklas på de sätt som vi mår gott av. 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att dessa kursdagar var väldigt givande och berikande för mig 
personligen, men också för alla som deltog. Jag har aldrig tidigare varit med om en så samarbets-
villig och kreativ kvinnogrupp. Vi skrattade och möttes som individer, vi umgicks med varandra 
över åldersgränserna och vi gick in för våra arbetsuppgifter med glädje. Önskar bara att AKF följer 
upp dessa kursdagar och jämställdhetsfrågan för att kunna åstadkomma en synbar förändring inom 
vår folkgrupp. Det måste till en lugn miljö och villiga människor för att en god förändring skall 
ske, det måste även till olika mötesplatser för att sprida vidare denna information, så som våra för-
eningslokaler och kyrkan. 
 
Den stora frågan under dessa dagar var hur vi kvinnor kan påverka våra barn och fostra dem som 
likvärdiga individer och lära oss att inte göra skillnad på flickebarnet och pojkbarnet. Alla är vi 
medvetna om att problemet börjar redan under dessa viktiga småbarnsår, men vi upplystes också 
om vårt eget arv och vår miljö som två stora och oftast omedvetna bovar i dramat. Här kom vi in 
på att patriarkatet är en gammal problematik som det är på tiden att den raseras och ersätts med 
mera jämlikhet, medkänsla, ansvar och ett rent samvete. 
 
 
Viktoria Soma 
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      Utbildning i lobby och kommunikation 
 

Assyriska kvinnoförbundet har i samarbete med Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS under år 
2008 arrangerat ett projekt i hur man lyckas med lobbyverksamhet, med hjälp av Fredrik Kron som 
är kampanjansvarig på Amnesty. AKF har genomfört flera lobbyutbildningar med syfte att öka 
kunskapsnivån i kommunikations - och påverkansarbete i det assyriska föreningslivet. 
 
Målet med utbildningen är att komma på nya tillvägagångssätt i arbetet med att göra det assyriska 
folkets röst hörd. Denna gång gästades assyriska kansliets lokaler av Amnesty och föreläsaren 
Fredrik Kron, som är Amnestys egna kampanjansvarige. 
 
Innan föreläsningen fick gruppen chansen att reflektera över förra kursens innehåll och information 
samtidigt som det gavs utrymme för egna åsikter om fortsättningen. Det förekom bland annat en 
hel del brainstorming och diskussioner där flera av idéerna anammades gemensamt rätt så omgå-
ende. Ämnet lobbying är nytt och intressant på samma gång. Med den bakgrunden är det lätt hänt 
att man ibland tappar den röda tråden i diskussionerna. Av den anledningen kan det vara bättre att 
lägga fokus på konkreta ämnen med direkt anknytning till lobbying och kommunikation. 
 
Fredrik började med att förklara vad Amnesty är och vad de arbetar med. I korta drag är Amnesty 
en världsorganisation som kämpar för mänskliga rättigheter genom bland annat olika kampanjer 
som drivs världen över. Kampanjen bedrivs i syfte att påverka och uppmärksamma världssamfun-
den om olika typer av förbrytelser mot mänskliga rättigheter. Kampanjer som dessa är ett av verk-
tygen som kan användas av det assyriska folkets organisationer i syfte att exempelvis uppmärk-
samma omvärlden om den pågående etniska rensningen av assyrier i Irak. 
 
För att en sådan kampanj skall kunna genomföras och nå önskat resultat bör den planeras efter 
mallen som presenterades av Fredrik Kron. En mall som Amnesty använder så framgångsrikt i de-
ras påverkansarbete. Kampanjer måste vara noga planerade, innehålla ett tydligt budskap samt in-
rymma inslag av omdömesfull humor eller ironi. Andra viktiga punkter som måste planeras är va-
let av målgrupp, det vill säga vem vill vi rikta vårt budskap till? Är det media, allmänheten eller 
politiker? Sist men inte minst ska man göra klart för utvald målgrupp vem avsändaren är, i vårt fall 
skulle det handla om den assyriska föreningsrörelsen. Detta är några av huvudpunkterna. 
 
AKF:s initiativ till detta projekt upplever jag som väldigt nyttigt och strategiskt med tanke på hur 
utvecklingen ser ut bland assyrier på den politiska scenen - nationellt som internationellt. Vill vi 
vara ett folk att räkna med bör vi således kunna göra vår röst hörd. Många av de idéer som diskute-
rades, är av sådan karaktär att de med rätta metoder kan sätta assyrierna på den svenska kartan. 
 
Nu har vi kunskapen, men för att gå från ord till handling krävs engagemang och god organisation 
från såväl gruppen som den assyriska föreningsrörelsen. 
 
 
Sargon Maraha 
 
 
                  
 
 
 
                        
                        
 
 
 
                      13 
              



 
 
 
   Assyriska kvinnor står upp för rättvisa och jämlikhet 
 

Åttonde mars är det dags för internationella kvinnodagen som uppmärksammar kvinnors mänsk-
liga rättigheter. Kvinnor och män världen över firar denna dag och höjer sina röster för alla de 
kvinnor som förtrycks och diskrimineras. AKF uppmuntrar, med ett litet bidrag, lokaföreningarna 
att engagera sig och anordna en aktivitet under denna dag. 
 
Sverige är känt för att vara världens mest jämställda land. Det är inte så konstigt heller, eftersom 
Sverige har i flera decennier arbetat för att öka jämställdheten i samhället och kan därför skörda 
frukterna av detta idoga arbete som många målmedvetna och engagerade kvinnor och en del män 
har bidragit till. Det som har drivit dessa människor är rättvisa och jämlikhet för hela mänsklighet-
en; det vill säga även för kvinnorna. Mycket av det som ter sig självklart för oss idag i Sverige är 
en dröm för många kvinnor i andra delar av världen. 
 
Men det finns fortfarande mycket att göra för jämställdheten även i Sverige. Varje år dör 17 kvin-
nor i Sverige på grund av misshandel i hemmet. Rapporter från olika delar av samhället visar tyd-
ligt att kvinnor diskrimineras vid exempelvis lönesättning och rekrytering till chefspositioner och  
att det är kvinnorna som tar hand om hushållet samtidigt som de förvärvsarbetar är mer regel än 
undantag. 
 
Assyrier som  är födda eller uppväxta i det svenska samhället oavsett om det är kvinnor eller män 
har påverkats av och står för de jämställda värderingarna. Att leva jämställt är naturligt och själv-
klart för den yngre generationen assyrier. Det finns dock många assyriska kvinnor och flickor som  
än idag kämpar för sin frihet och drömmar om att få vara egna och självständiga individer. 
 
Det är för alla dessa kvinnor som kvinnosektionerna i de assyriska lokala föreningarna måste fort-
sätta att bedriva sitt arbete. Det är framförallt i det assyriska föreningslivet som positioner flyttas 
fram och barriärer rivs ner. Det är här diskussioner tas om de svåraste och mest tabubelagda frå-
gorna. Därför har de assyriska föreningarna en väldig viktig roll för utvecklingen av den assyriska 
kulturen i diaspora. 
 
De assyriska kvinnorna i föreningslivet står upp för rättvisa och jämlikhet. Det kämpar sida vid 
sida med männen för assyriernas mänskliga rättigheter, självständighet och frihet. Därför är det 
dags för de assyriska männen att ställa sig sida vid sida med kvinnorna och kämpa för de assyriska 
kvinnornas mänskliga rättigheter och frihet. 
 
AKF har uppmuntrat de lokala föreningarna att engagera sig och anordna en aktivitet under denna 
dag genom att bidra med en liten summa bidragsmedel. Jag vet att flera lokalföreningar firar denna 
dag årligen och hoppas att ännu fler gör det i år. 
 
 
Afamia Maraha 
Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet 
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           Den assyriska kvinnan är en bra rugbyspelare 
 

Beslutsamt fokuserar Assyriska kvinnoförbundet, AKF, på sitt mål och springer med bollen i han-
den mot mållinjen. Trots sin stora motståndare, ekonomi, fortsätter kvinnorna ihärdigt sitt arbete 
och tacklar ett projekt efter det andra. 
 
Lobbyutbildning, vårruset, hemlandsresa, två böcker på gång samt planer på hemsida och eventu-
ellt en världskonferens för assyriska kvinnor. Assyriska kvinnoförbundet har många bollar i luften 
och det är egentligen enbart begränsade resurser som sätter stopp för de assyriska kvinnornas enga-
gemang. 
 
Jag vågar säga att det är kvinnorna som är stommen i det assyriska föreningslivet. Utan kvinnorna 
hade många av aktiviteterna i lokalföreningarna inte blivit av. För det är kvinnorna som gör. I de 
lokalföreningar där kvinnorna är passiva är föreningen i princip döende. Jag är helt övertygad om 
att det inte finns en framtid för det assyriska föreningslivet utan kvinnor och ungdomar. Förutom 
att kvinnorna gör, utvecklar de även verksamheten. 
De senaste åren har kvinnoförbundet arbetat intensivt för att öka resurserna i organisationen. Idag 
har AKF fått rutin på att söka organisations - och projektbidrag och resultaten märks i den breda 
verksamheten. 
 
I december i fjol anordnade AKF en lyckad lobbyutbildning som har resulterat i en självgående 
lobbygrupp som arbetar med påverkansfrågor för det assyriska folket. 
AKF:s ambition  är att utbilda fler lobbyister, troligast i höst. 
 
Vårruset är ett lopp som arrangeras årligen i flera städer runt om i Sverige. I år ska assyriska kvin-
nor i organiserad form ut och springa; de kommer att synas i massan på ett speciellt sätt. Vi avslö-
jar inte hur vi kommer att synas, utan ni får se det när ni kommer dit för att heja på oss. 
 
I mitten av juni åker 22 kvinnor till Syrien och Turabdin, för att besöka assyriska trakter och träffa 
kvinnoorganisationer med syfte att utbyta erfarenheter och kunskaper och stärka samarbetet. 
 
Det mest intressanta för kvinnoförbundet i år är att vi kommer ut med två böcker i slutet av året. 
Den ena boken samlar assyriska sånger och lekar där även en DVD med assyriska danser ingår. 
Det finns idag ett behov att dokumentera och sprida assyrisk kultur och inte bara inom den assy-
riska folkgruppen utan framförallt för andra grupper som vi lever med. AKF gör sitt bästa utifrån 
sina resurser att fylla det behovet. 
 
Den andra boken kommer att synliggöra den assyriska kvinnorörelsen och vad den har betytt för 
det assyriska föreningslivet i Sverige. Den kommer också att presentera tips och råd till lokalför-
eningarna och andra assyriska organisationer om hur man kan gör för att öka jämställdheten och 
för att få in fler kvinnor och ungdomar i verksamheten. 
 
Kvinnoförbundet är, som ni hör, på frammarsch och du assyriska kvinna som känner att det som 
händer i förbundet låter intressant och vill vara med och påverka är välkommen att engagera dig 
antingen genom din lokalförening eller på förbundsnivå. 
Hör av dig, vi behöver alla krafter som finns där ute! 
 
 
Afamia Maraha 
Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet 
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     Tyst demonstration på Sergels Torg 
 

Medan politiker pratade om Iraks situation under konferensen samlades ett tiotal assyrier på Ser-
gels torg för en tyst demonstration. I handen höll de plakat med förstorade bilder på sörjande assy-
rier i Irak. 
 
- Bilderna talar för sig själva eftersom de ger uttryck för vårt folks situation i Irak. Vi kommer inte 
från en förening eller organisation, men vi kände behovet av att uppmärksamma assyriers lidande i 
Irak som inte får tillräcklig uppmärksamhet, säger Afamia Maraha ordförande för Assyriska kvin-
noförbundet (AKF) i Södertälje. 
 
Hon menar att Sverige, som värdnation för konferensen och som ett demokratiskt land, måste 
kämpa för att stoppa förtryck, förföljelser och mord på assyrier. Ansvar läggs även på USA som 
måste skydda  ursprungsbefolkningen eftersom amerikanerna startade kriget och säger att de vill 
hjälpa Irak i demokratiprocessen. 
 
Det är med den anledningen som de efter sin tre timmars demonstration på Sergels torg gick till 
amerikanska ambassaden med sina plakat i handen. 
 
När polisen dök upp sa demonstranterna att de inte skulle gå förrän de fick lämna över ett av pla-
katen till någon på ambassaden. De ville vara tydliga med sitt meddelande. 
 
- Många assyrier från Irak har berättat att de levde ett bättre liv före kriget. Det är nu som de ham-
nar i kläm mellan muslimer och kurder, säger Maraha. 
 
”Islamiska 
fundamentalister förtrycker 
assyrierna på grund av att 
de är en kristen folkgrupp 
och de kurdiska 
nationalisterna förtrycker 
assyrierna på grund av att  
de är en 
ursprungsbefolkning som  
kan göra anspråk på ett  
eget område  i norra Irak”, 
står det i gruppens 
pressmeddelande. 
 
Idén med att förstora upp bilder på sörjande mammor som håller upp ett foto på sina mördade eller 
misshandlade anhöriga kom från arrangörerna efter att ha deltagit i en lobbyutbildning anordnad 
av Assyriska Kvinnoförbundet som ville testa sina nya kunskaper. 
 
- Vi ville nå ut  på ett annat sätt. Vi fick idén på utbildningen som vi ville pröva och vi lyckades få 
den uppmärksamhet som vi hade hoppats på. Vi kom med i Dagen, SvD, Sveriges Radio  och  
SVT, säger hon. 
 
 
Ninve Dallalchi 
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     Snabba kvinnor  med ett budskap 
 

I går sprang ett 20 tal assyriska kvinnor Vår Ruset i Stockholm med ett budskap: vi är assyrier 
och vi finns här. En del var iklädda t-tröjor med ett budskap om folkmordet på assyrierna (Seyfo) 
och andra bar den assyriska flaggan. 
 
Vår Ruset som är ett maraton på fem kilometer för kvinnor är inne på sitt 20:e år med över  
100 000 deltagare i 17 av landets städer. I flera år har assyriska kvinnor deltagit och i år var det 
ett 20 tal som sprang med sitt budskap. 
 
- Vi vill göra ett politiskt ställningstagande, säger Ninve Duzgun som hade på sig den assyriska 
flaggan. 
  
Men det är mer än så. Det är motion. 
Det är gemenskap. Det är tävling och 
det är en god picknick efteråt på 
gräsmattan vid Stockholms  
universitet där loppet är. 
 
- Jag tycker alltid att det är roligt att 
göra saker ihop med tjejer. Detta är 
ett enkelt sätt att träffas på, säger 
Maria Geni. 
 
I går deltog 19 000 kvinnor, i alla 
åldrar, och idag väntas 15 000 
kvinnor delta. När Vår Ruset kom-
mer till Stockholm delas den upp på 
två dagar eftersom det är många som 
springer. 
 
Det började 1989 med 411 deltagare och nådde höjdpunkten 2003 med 159 000 deltagare. I år 
hoppas arrangören, Löparkansliet, slå ett nytt rekord. 
 
Men det är mer än en tävling och lopp; det är en familjeaktivitet, i alla fall för Duzgun familjen. 
Mamma Sonya och tre döttrar, varav Ninve är en, springer för tredje gången. Hon var bara några 
minuter efter döttrarna med sina 33 minuter. 
 
- Det är roligt. Jag gillar att motionera och gör det ofta, men jag motiveras mer av att vi samlas så 
här och visar upp oss som folk, säger hon medan hon stretchar benmusklerna och torkar bort svett 
från pannan. 
 
Döttrarna säger att de har haft mamman som förebild eftersom hon är igång hela tiden. Nu hoppas 
de bara att fler deltar nästa år. 
 
Det kanske blir så om Assyriska riksförbundet (ARS) och Assyriska kvinnoförbundet (AKF) får 
bestämma. I år var det nämligen första gången de samarbetade tillsammans och vill få ihop fler 
kvinnor till nästa år. 
 
- Det var fler som ville anmäla sig när det började närma sig, men det var för sent eftersom sista 
anmälningsdatumet var i maj, säger Rachel Hadodo, ordförande för ARS. 
 
Utmattade och törstiga sätter sig kvinnorna på gräset under solen runt mat och dryck och jämför 
sina tider med varandra. 
 
 
Ninve Dallalchi                 
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         Reseblogg från hemlandet 
 

Idag är det den 16 juni 2008 kl 03:00 och vi har landat på Damaskus flygplats i Syrien. Trots den 
jobbiga resan är både förväntningarna och humöret högt hos deltagarna. Det är bara att se till att 
komma ut från flygplatsen till den väntande bussen Izla som skall ta oss till vårt hotell så att vi kan 
vila oss i några timmar innan det är dags att utforska Damaskus. 
 
Allt gick väldigt smidigt tills vi kom fram till passkontrollen, där vi blev stoppade eftersom de 
påstod att vi saknade visum. Det blev total kaos när de påstod att det var fel datum på visumen. 
Efter tre långa timmar fick vi betala för ett nytt visum och komma ut till den väntande bussen, väl-
digt irriterade och trötta. Det var verkligen ingen bra början på vår efterlängtade hemlandsresa. 
 
Efter att ha sovit ut i några timmar i den vackra förorten till Damaskus, Said Naja, var det dags för 
frukost och därefter audiens hos självaste patriarken Zaka Ivas den Ӏ. Efter mötet med Patriarken 
var det dags för våra planerade utflykter och vi började med den berömda antika staden Malula, 
där den arameiska dialekten talas än idag. Det var en fantastisk upplevelse att vandra genom dess 
kluvna berg och ta sig upp till den vackra S:t Tekla kyrkan som ligger på toppen av berget. Kyrkan 
var vacker och fridfull, alla var så rörda över den fridfulla miljön. Vi vilade oss och drack från det 
heliga källvattnet högst upp på bergstoppen och åkte därefter vidare till det gamla romersk - orto-
doxa klostret i Said Naja. Det här klostret är en av de vackraste klostren som jag har sett och som 
besökts flitigt av både muslimer och kristna. Efter våra fantastiska upplevelser var det dags för en 
god middag på en av Said Najas finaste restauranger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 juni 
Idag känner sig alla utvilade och glada och gårdagens upplevelse från flygplatsen är ett minne 
blott. E fter frukosten åkte vi till Damaskus gamla city Bab Touma. Här fick kvinnorna möjlighet 
att shoppa som galningar. Jag hoppas bara att de får glädje och nytta av allt som de har handlat och 
att de tycker att de saker som de har köpt är lika fina när dom väl är hemma i Sverige.  Några i 
gruppen passade på att besöka sina släktingar under tiden. Efter en lång shoppingtur var det dags 
att sätta sig i en av Bab Toumas vackraste innegårdsrestauranger och njuta av en god lunch. Däref-
ter var det dags för ett besök i Amawi moskén som tidigare har varit en kyrka och där Johannes  
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döparen finns begraven. Efter det gick vi genom den gamla marknaden Hamidije. Efter middagen 
åkte vi upp till Kasjunbergen och beundrade Damaskus nattetid. 
 
18 juni 
Äntligen är vi på väg till Kamishly och närmare BethNahrin. Det rådde en mycket trevlig atmosfär 
inne i bussen och alla var glada, vi sjöng och många försökte att dansa och det var en massa skämt 
så att man fick ont i magen av allt skratt. Vid lunchtid var vi framme vid den gamla antika staden 
Palmyra, här fick vi precis som tidigare tillfällen en guidad tur igenom ruinerna i värman. Det här 
var nog det varmaste som vi någonsin har upplevt. Men efter den mycket intressanta guidningstu-
ren åkte vi till en mycket trevlig restaurang som väntade oss och som serverade oss en mycket god 
lunch som bestod av frike, lammkött och en fantastisk buffé av sallader och små rätter. Efter maten 
var alla trötta så det var lugn och ro i bussen i några timmar. Vi åkte timme efter timme och vi såg 
bara öken. 
 
19 juni 
Vi är på väg till Turabdin och som de flesta som har tagit sig över gränsen från Kamishly till Nu-
seibin i Turkiet vet även att det inte är vilken gräns som helst att ta sig över. Men till vår förtjus-
ning blev vi väldigt väl mottagna av den syriska gränspersonalen. Det blev däremot en helt annan 
mottagning på andra sidan gränsen till Turkiet. Här blev nämligen vår chaufför attackerad och 
misshandlad av kurdidka ungdomar som skrek svordomar riktade mot korset och den kristna relig-
ionen och hotade oss till livet. Deras hotfulla och skrämmande beteende chockade oss väldigt 
mycket. Vi kunde inte tro att det var sant, det var så kränkande och hotfullt som det kunde bli. Vi 
som har flytt från BethNahrin fick uppleva en repris av det som tvingade våra föräldrar i exil. De 
här människorna skrek och hotade oss. De skrek saker som att det var ett Kurdisk område vi be-
fann oss i och därmed skulle akta oss. Vi var väldigt arga, ledsna och kränkta, det kändes som om 
luften gick ur oss. När vi var framme i det gamla assyriska klostret Mor Yakoub Av Nsibin var det 
inte många av oss som kunde glädja sig över att vara på den historiska platsen, det första universi-
tetet i världen. Här började människan ta till sig kunskap och värna om sin omgivning, här började 
mänskligheten och civilisationens vagga ge kunskap till omvärlden, men idag när vår guide berät-
tar om allt som detta kloster har bidragit till för civilisationen, var det enda vi tänkte på det vi fick 
uppleva vid gränsen. Våra tankar gick hela tiden till guiden Daniel som levde ensam med sin fa-
milj bland de människor som attackerade oss. Vi diskuterade händelsen med Daniel och beslutade 
att göra en anmälan hos den lokala myndigheten i Nsibin. 
 
Efter att vi tvingade till oss en tid hos myndigheterna blev vi ännu mer kränkta när dom inte tog 
oss på allvar utan nonchalerade oss genom att säga att det är normalt det som hände. De sa att även 
i Sverige mördades utrikesministern och vad gjorde myndigheterna åt det? Det var bara att ta sig 
därifrån och köra vidare till Turabdin. Efter det försökte guiden och chaufförerna att muntra upp 
oss genom att stanna på den underbart sköna platsen Maje Hewore där vi fick svalka våra fötter i 
det iskalla vattnet och njöt av underbar god lunch. Därefter åkte vi till Mor Malke klostret och del-
tog i kvällsbön, sedan åkte vi igenom byn Anhel och vid middagstid var vi framme i Mor Gabriel 
klostret. Här kunde vi äntligen bli lugna av det varma mottagandet som vi fick av nunnorna. 
 
20 juni 
Efter en god frukost på klostret blev vi guidade av en mycket trevlig och humoristisk nunna som 
verkligen tog sig tid att berätta för oss om klostrets historia, trots att jag har varit där flera gånger 
tidigare blir man ändå fascinerad av det som nunnan berättar. Hur som helst var vi tvungna att 
lämna den fridfulla miljön och åka vidare till Miden där vi träffade Lahdo Barinc som guidade oss 
i Mor Jakoub kyrkan som byggdes år 600 e.k. Det var en mycket fin kyrka som fortfarande har en 
relativt stor församling och som även har hemspråksundervisning för byns unga människor. Miden 
är en av de få byar i Tur Abdin som fortfarande bara bebos av assyrier. 
 
Därefter åkte vi till Bsorino och här ville några vandra vidare i byn och se lite mer än bara kyrkor. 
Det är tyvärr inte många assyrier som bor kvar och de få bybor som är kvar var ute på åkrarna ef-
tersom det var skördetid. Sedan åkte vi till den berömda Aynwarda och Mor Husabo som var ett 
fäste under seyfotiden. Byn som stod på sig och gjorde motstånd, en hjältarnas by. För oss var det 
ett historiskt besök i denna fantastiska by som låg på ett berg, det var så högt att man kunde bli  
höjdrädd när man stod där i Mor Hushabos tak och såg runt omkring sig. Guiden berättade för  
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oss om hur människorna tog sin tillflykt till kyrkan under seyfo och han visade oss även en liten 
glugg i väggen där en gravid kvinna tog sig igenom och blev räddad i sista stund, min syster som 
visste vem denna kvinna var berättade att hon födde en son som hon senare kallade honom för Fer-
man, som betyder Seyfo och att kvinnan var en släkting från byn Irnis. 
 
Efter den känslomässiga upplevelsen i Aynwardo var det dags att åka vidare till klostret Mor 
Abrohom som ligger i Midyat. Här var det starka känslor eftersom klostret är Midyats kyrkogård 
och här hade de flesta av oss anhöriga som var begravda. Vi gick runt i kyrkogården och tände ljus 
och bad en bön för våra anhöriga. Efter att vi fick vila oss blev vi bjudna på te av nunnorna som 
bor i klostret, sedan var det dags för fritid i Midyat. Här var det igen köphysteri i Midyats berömda 
guldaffär, de flesta köpte en massa fina silversmycken och strövade runt i Midyats gator och för-
sökte att komma ihåg så mycket som möjligt ifrån tiden då de bodde här. De flesta var precis som 
jag väldigt unga när deras föräldrar flyttade till Europa och kom ihåg väldigt lite. Jag och några 
andra tappra själar tog oss runt i Midyat och till Mar Shmuni kyrkan och efter kyrkobesöken 
gjorde vi en snabb visit hos min mammas kusin som bor precis granne i närheten av kyrkan. Vi 
bara öppnade grinden och gick in, den gamla tanten kände igen mig och blev så glad och försökte 
envisas med att vi skulle stanna kvar över natten som vi gjorde några år tidigare, då vi också bara 
dök upp från ingenstans och lärde känna dem. Men den här gången fick vi nöja oss med att äta 
goda frukter och nybakat bröd från ”tanuro”. Efter att vi var klar med Midyat åkte vi tillbaka till 
Mor Gabriel där vi blev bjudna på en god middag och efter middagen tog biskop Samuel Atas 
emot oss i  gästsalongen. 
 
På kvällen diskuterade vi hur vi skulle lösa det här med att hinna med alla byar, så vi kom fram till 
att dela upp de kvarvarande 6 byarna i två grupper och deltagarna fick välja grupp och därmed by. 
Det var en ganska bra idé eftersom vi hade två minibussar till vårt förfogande och alla skulle hinna 
vistas längre i de byar de ville besöka. 
 
21 juni 
Jag hamnade i den gruppen som skulle till Irnis, Hapsis och Saleh. Vi var ganska nöjda när vi var 
på väg till Irnis. Men när vi anlände till Mor Kuryakos i Irnis var dörren förstås låst och hur myck-
et vi än knackade var det ingen som öppnade. Vår chaufför ringde då till några från min mammas 
släkt som ansvarar för kyrkan som i sin tur ringde till någon i byn som kom och öppnade dörren åt 
oss. Strålning eller inte, det är tacksamt med mobiltelefoner! När vi väl kom in i kyrkan var den 
gamla prästen och hans fru där inne i den underbara svalkande salongen och njöt av lugnet. Efter 
att vi svalkat av oss i den underbara lilla kyrkan ville tjejerna gå runt och se sig omkring i byn. Jag 
måste säga att det var en stor besvikelse, nedfallna hus, igenvuxna av taggar och otroligt smutsigt 
och stinkande. Det hela var så obehagligt att vi bara ville komma tillbaka till kyrkan. Efter Irnis 
var det dags för byn Saleh, i Saleh togs vi emot av en ung student i klostret som guidade oss och 
berättade om klostrets historia och helgonet Mor Jakob. Guiden var även intresserad av sina släk-
tingar i Sverige, så han tog sig verkligen tid att visa oss både de historiska utgrävningarna från as-
syriernas stormaktstid och helgonets gravkammare. Efter det togs vi emot av munken Daniel som 
blivit kidnappad av kurder för ett halvår sedan. Munken var väldigt reserverad och tyst, men  nun-
norna var desto mer pratsamma och berättade gärna om Ibrahim Baylan, speciellt den äldre nunnan 
kom ihåg honom som en klipsk kille som hade ganska klen hälsa men skarp intelligens. Här hade 
vi en trevlig pratstund samtidigt som vi blev bjudna på mycket goda aprikoser som de plockade 
från den egna trädgården. Efter den sköna vilostunden var det dags att ta sig vidare till Hapsis där 
kyrkan var låst och chauffören fick hämta den gamla mannen som ansvarade för kyrkan så att 
denne kunde låsa upp för oss. Det var det enda assyriska paret som bodde i Hapsis och som såg till 
att folk skulle kunna besöka kyrkan. Kyrkan var renoverad precis som alla andra kyrkor i Tur 
Abdin, men den var också tom och öde precis som många andra ställen. Efter  en deprimerande 
vistelse var det dags för oss att möta den andra gruppen i Midyat. Alla var glada över vistelsen i 
Midyat för trots allt bodde de flesta assyrierna i Midyat och därmed var det där man kände sig som 
tryggast. Efter lunchen i en av Midyats restauranger begav vi oss till Mardin och Zafaran klostret. 
 
Zafaran klostret är verkligen en fantastisk underbar plats. Historisk är den mycket gammal. Långt 
före kristendomen var den en helig plats för gamla assyriska gudar berättade den glade munken 
som guidade oss i klostret. Efter guidningsturen blev vi inkvarterade i våra rum och därefter sam-
lades vi för ett trevligt samtal med munken. I detta kloster var det inte nunnorna som jobbade och 
lagade maten utan man hade anställda som skötte om klostret. Framemot natten anlände             
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Biskop Saliba Özmen till klostret och han hälsade oss varmt välkomna och stannade länge med oss 
och frågade om både hur vi mådde och om vår vistelse. Han berättade även om de många projekt 
som klostret driver och ställde frågor om AKF och syftet med vistelsen. Diskussionen fortsatte i 
flera timmar. Dagen därpå var det söndag och högmässa i det lilla kapellet uppe som vi deltog i. 
Biskopen tillägnade predikan Jungfru Maria och om vikten av kvinnan i den assyriska kulturen 
och kyrkan. Vi gladdes väldigt mycket åt mässan. Han var nog den mest feministiske biskop jag 
mött. Många passade på innan avgång att ta en promenad i den underbara trädgården som heter 
”ferdeyso”, paradiset, och det är verkligen ett paradis. I trädgården finns det en öppen plats med 
högt tak som skydd för solen. Under taket finns det sittplatser och det rinner vatten uppifrån ber-
gen som är källvatten och drickbart. Platsen är dessutom omgiven av den vackra trädgården med 
alla sina frukter och grönsaker som avnjuts av klostrets besökare. 
 
22 juni 
Efter det underbara bemötandet av Biskop Saliba Özmen var det dags att ta sig vidare till Ka-
mishly där vår reseledare Georg Said väntade med Izla bussen för att ta oss till vårt hotell, Mary-
land. Efter att vi blev inkvarterade i våra rum fick vi en god lunch som bestod av lahmbacin, sallad 
och daughe. Efter det fick vi en lång vila fram till kvällen då en fest med Fadi Karat väntade oss i 
Cesarpalace, som är en av utomhusbassängerna i Kamishly. Festen var så perfekt som den kunde 
bli. Fadi Karat sjöng bra och lyfte upp de assyriska kvinnorna och rörelsen i sina tal och texter och 
vi njöt till 100 procent hela natten fram till klockan tre på morgonen. 
 
23 juni 
Fri dag i Kamishliy, alla såg fram emot det. Det blev shopping, frisörsalonger, manikyr/pedikyr, 
släktträffar m.m. 
 
24 juni 
Efter frukosten åkte vi till Tel Wardiat som ligger i närheten av Khabour där det relativt nybyggda 
klostret finns. Vi togs emot av en trevlig munk som gjorde sitt allra bästa för att få oss att trivas. 
Han var artig och skämtsam och efter guidningen i klostret delade han ut blomfrön som odlats i 
klostret som souvenirer till samtliga. Efteråt åkte vi till Tel Tamer och åt på en restaurang vid 
Khabourfloden, med fötterna doppandes i det kalla vattnet åt vi en utsökt grillbuffé och mezerätter. 
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25 juni 
Idag hade vi möte med kvinnokommittén i Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO). Vi 
togs emot av ca 30 välorganiserade kvinnor inom den assyriska rörelsen, på gården till ett hus som 
ägs av ADO. Norma Zeito som är ordförande välkomnade samtliga till den historiska träffen mel-
lan kvinnorna från Sverige och Syrien. Hon framhöll i sitt tal att deras roll är att uppmuntra männi-
skor att stanna i hemlandet, stärka kvinnans ställning, stärka ungdomars identitet och få dem in-
tresserade av och aktivera sig inom den assyriska rörelsen. Hon berättade att myndigheterna luck-
rat upp sin syn på de olika politiska partierna inom landet. Visserligen är det inte så fritt och demo-
kratiskt, men de ser mellan fingrarna på de partier som de vet inte skadar landet. Norma berättade 
vidare att de samarbetar med andra kvinnokommittéer inom olika kyrkor. Vidare berättade hon att 
kyrkan också ändrat på sin inställning till den assyriska rörelsen när de insett att både etnicitet och 
tro är viktiga för den assyriska folkgruppens överlevnad. Sedan tog Viktoria, utbildningskommit-
téns ordförande, ordet och hon berättade att ett 15 tal nya ungdomar har ansökt och beviljats med-
lemskap inom ADO. Viktoria menade vidare att alla arbetar för att bidra med det de kan i sam-
hället, främst att lyfta fram kvinnans roll i den assyriska rörelsen. Hon berättade vidare om sin 
verksamhet, exempelvis att de ger ut en tidning, Ishtar, varje månad. Tidningen skrivs av kvinnor 
för kvinnor och de ordnar föreläsningar och mycket annat. De uppmärksammar även kvinnor som 
har uppfostrat sina barn i den assyriska rörelsens anda. Efter Viktoria var det Chamiram Galle som 
berättade om de humanitära insatser som ADO gör för de mindre ställda i samhället, hon berättade 
att de gör hembesök, delar ut matpaket och kläder. Därutöver gör de något som är mycket välbe-
hövt, nämligen att bidra med lärare som ställer upp helt ideellt och hjälper de svaga eleverna för att 
få godkänt och komma vidare i sin utbildning. Chamiram berättade att ADO medlemmar även har 
och fortfarande tar emot flertal flyktingar i sina hem under tiden som de väntat på att få ta sig vi-
dare. Efter en välbehövlig paus i den kokande värmen, trots att det var kväll och den kalla fläkten 
var på, var det Meryem Demirels tur att presentera AKFs verksamhet för våra medsystrar. Därefter 
hade vi en dialog om hur vi kunde fortsätta att samarbeta i framtiden. 
 
26 juni 
Idag har vi möte med kvinnokommittéer för samtliga kyrkor i Kamishly som tillhör det assyriska 
folket; såsom syrisk-ortodoxa, syrisk-katolska, kaldeiska och nestorianska tillsammans med ADO. 
Det som slog mig även denna gång var att vi har så otroligt starka och engagerade individer som 
lägger ner så mycket tid och energi för att hjälpa sitt folk. De är värda en stor eloge med tanke på 
att de inte får ett öre från myndigheter utan är helt beroende av folks allmosor för sina projekt. Här 
fick vi ta del av både den syrisk ortodoxa kyrkans kvinnoordförande, den nestorianska och kalde-
iska kyrkans ordförandes åsikter. Vad dessa kvinnor har gemensamt är att de satsar mycket på väl-
görenhet. De eftersträvar dock ett bättre samarbete dem emellan. Vi har ju samma problem i Sve-
rige. 
 
Efter en lång diskussion kom vi fram till att vi behöver samarbeta med varandra mycket mer för 
tillsammans är vi starka och kan nå ut bättre till assyrierna. Våra medsystrar behöver hjälp med 
ekonomin och det kan vi försöka hjälpa dem med genom att söka bidrag från de olika hjälporgani-
sationer som finns i Sverige.  Efter att vi har pratat igenom hur vi skall hjälpa varandra, var det 
dags för fika och mingel. 
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27 juni 
Trist, men tyvärr måste vi lämna Kamishly och resa vidare till Aleppo. Vi kom fram till Aleppo 
vid lunchtid och åt på en lyxig restaurang. Efter det var det dags för shopping igen. På kvällen åt vi 
på en restaurang som låg vid Aleppos borg, sen var alla så trötta och ville bara till hotellet och 
sova. 
 
28 juni 
Idag var det dags för den efterlängtade turen till Mor Simons tempel utanför Aleppo, ett otroligt 
ståtligt och intressant tempel. Jag är mycket glad över att ha fått uppleva det. 
 
29 juni 
Vi checkade snabbt ut och åkte vidare till Damaskus och stannade vid ”Kalat al Husn” hästarnas 
borg i Homs för att äta en lunch. Borgen är från korsridarnas tid och de engelska kungarna har 
lämnat avtryck. Efter det var det bara att åka till Damaskus. Men resan tog inte slut för det. Här 
fick vi ännu ett tillfälle  att shoppa i det exklusiva Chamcenter som är bland det modernaste jag 
sett i Syrien. Den påminner om våra gallerior i Sverige, fast mycket lyxigare. Det var inte så svårt 
för tjejerna att sätta sprätt på sina sista slantar innan vi fick avluta vår resa på en otroligt vacker 
restaurang på vägen till flygplatsen. Jag tror att samtliga var nöjda och belåtna med sin resa. Nu 
var det bara att säga adjö till BethNahrin och åka till regnet och vardagen som väntas hemma i 
Sverige. 
 
 
Samira Touma 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                      23 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

       Hemlandet kallar 
 

Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) gjorde en resa till hemlandet sommaren 2008 ; en resa som kas-
tade deltagarna mellan glädje och sorg, mellan hopp och förtvivlan. Resan har utan tvivel satt spår 
hos deltagarna. Varenda dag, vartenda möte och varje anhalt påminde oss om varför vi lämnade 
vårt hemland. Och om att vi måste fortsätta arbetet med att värna om assyriers mänskliga rättighet-
er och chans att få leva ett drägligt liv utan förtryck, förföljelse och diskriminering. 
 
Syftet med hemlandsresan var att besöka assyriska historiska platser i Syrien och Turkiet och att 
knyta kontakt med assyriska kvinnoorganisationer. Det som kommer vara mest intressant att arbeta 
vidare med för AKF är de möten vi hade med ADO:s kvinnokommitté och kvinnokommittéerna 
för de olika kyrkorna i Qamishly. Där diskuterades vad vi i Sverige kan göra för att ge assyrierna i 
hemlandet möjligheten att bo kvar där. 
 
Det som efterfrågades mest var ekonomiska bidrag för att skapa arbetstillfällen för assyrierna. Pri-
serna har stigit väldigt mycket den senaste tiden i Syrien samtidigt som lönerna är kvar på samma 
nivå som tidigare. Detta har lett till att antalet fattiga familjer bland assyrierna har ökat. Dessa fa-
miljer har knappt råd med mat och bostad. Utbildning för barnen uteblir om inga bidrag eller gåvor 
delas ut av kyrkorna. Tidigare gick det runt rent ekonomiskt om enbart mannen i hushållet arbe-
tade, men nu menar man att både mannen och frun måste försörja familjen. Der är just där Assy-
riska Kvinnoförbundet kommer in i bilden, att bidra med hjälp för att starta någon form av syssel-
sättning för kvinnorna. 
 
Vi har det bra i Sverige både ekonomiskt och politiskt, därför har vi råd och möjligheter att hjälpa 
våra systrar i hemlandet. Det kommer Assyriska Kvinnoförbundet göra på ett eller annat sätt. 
 
 
Afamia Maraha 
Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
                      24 



 
 
 
 
 
 
   

     Påverkan och kommunikation 
 

Assyriska kvinnoförbundet, AKF hade anordnat en två dagars lobbyutbildning eller som även hade 
rubriken ”Utbildning i påverkan och kommunikation” i slutet av augusti i Assyriska föreningen 
Stockholms lokaler. Målet var att främja de få deltagarna att knyta kontakter och ”nätverka” samt 
hitta olika strategier till att påverka interna och externa faktorer. Vi var totalt 16 deltagare blandade 
män och kvinnor från olika assyriska föreningar i Sverige samt två externa föreläsare Kristina Bör-
jesson, Trimedia Stockholm och Henric Barkman, Fairtrade. 
 
Vi började med att alla skulle presentera sig på ett annorlunda sätt än man är van vid. Varje delta-
gare fick välja ett kort med motiv som kursledaren hade spritt ut på golvet. Man fick plocka upp ett 
kort som man sedan beskrev utifrån eget perspektiv och motiverade varför man just valde det kor-
tet. Sedan fick vi en uppgift av kursledaren Kristina som vi skulle presentera nästa dag. 
 
Efter lunch kom en ny föreläsare som berättade om olika organisationer. Vill även passa på att 
tacka för all arrangemang kring denna aktivitet såsom fika och god lunch som Mecide Gulenay 
hade lagat i föreningen. 
 
Efter kursen ville man från Assyriska föreningen Stockholm överlämna kondoleansböcker till  
Dr Fuat Deniz systrar; Etina och Berolin Deniz, eftersom även de deltog på kursen. Böckerna var 
kondoleanser från assyrier i Stockholm där man i december haft minnestund till minnet av univer-
sitetslektorn. Zahra som är ordförande i Assyriska föreningen i Stockholm fick äran att överlämna 
böckerna. Det blev ett känsloladdat men ändå ett bra avslut på kursen och dagen. 
 
Det var en väldigt intressant utbildning som engagerade alla deltagare och vi fick en bra start på 
ämnet att ”nätverka” och skapa nya kontakter. 
 
 
Hanna Oyal 
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         Kortspel, fotboll och politik - för alla? 
 

Det var på tredje seminariet det hände. Under de två första var många deltagare skeptiska till stu-
dien som visade att det assyriska föreningslivet inte var jämställt. Men på det tredje mötet insåg 
de fakta. 
- Jag förstod att det fanns stora brister, säger George Baryawno, kansliansvarig på Assyrien Kul-
turcenter i Botkyrka. 
 
Berolin Deniz, sociolog och genusvetare, ler. Inom ramen för projektet. Jämställdhet nu! höll hon före-
dragningen som omvände George Baryawno och många andra. Hon hade även gjort själva kartläggning-
en som visade att kvinnor var underrepresenterade på alla betydelsefulla poster inom föreningarna i As-
syriska riksförbundet, att de ibland kände sig ovälkomna och att många män inte såg det som något pro-
blem. 
  Afamia Maraha, Assyriska kvinnoförbundets ordförande, förklarar: 
  - Vi ville inte peka ut någon. Vi ville bara säga att så här ser det ut och det här vill vi förändra, annars 
kommer vi att förlora många medlemmar under 40 år och till slut kanske inte ha något föreningsliv alls. 
  Assyrien Kulturcenter i Hallunda söder om Stockholm är en av 28 medlemsföreningar i Assyriska riks-
förbundet. I korridorerna utanför mötesrummet där vi sitter stimmar äldre män och kvinnor omkring, på 
väg till eller från olika verksamheter. I ett rum står en torkställning med Assyriska FF:s rödvita fot-
bollströjor. I den stora samlingssalen visar teven ett musikprogram från Suroyo Tv, en satellitkanal som 
sänder till hela världen från Södertälje. På väggen hänger en lång rad porträtt av betydelsefulla assyrier 
från de senaste 100 åren - författare, präster, sångare. 25 män och en kvinna. 
  Verksamheten här, liksom i andra delar av det assyriska föreningslivet, spänner från folkdans till fot-
boll i superettan till internationell politisk kamp för ett erkännande av det turkiska folkmordet på assy-
rier 1915. Men det är inte alltid så brett som det låter. 
  - I lokalföreningarna består verksamheten 
ofta av män som sitter och spelar kort. Hur 
känns det för en kvinna att stiga in där? 
säger Afamia Marah. 
  Jämställdhet har aldrig varit någon stor 
fråga inom det assyriska föreningslivet. De 
allra flesta, både män och kvinnor, har varit 
nöjda om föreningarna har haft en eller två 
kvinnliga ledamöter och någon verksamhet, 
kanske matlagning, som har lockat kvinnor. 
Så vad var det som fick George Baryawno  
att tänka om på det där seminariet i februari 
2007? 
  - Det var en mycket fin presentation som 
fick oss att förstå att det inte bara handlar 
om att få in kvinnor i styrelsen utan om att 
de ska engagera sig, utbildas i mötesteknik och finnas med långsiktigt. 
  Var det männen som tidigare inte ville släppa in kvinnorna eller kvinnorna som inte tyckte att före-
ningslivet hade något att ge? 
  - Det är inte så enkelt, säger Afamia Maraha. Det är en massa attityder och vanor och strukturer som 
går i varandra. Varken män eller kvinnor har reflekterat  tillräckligt över detta. Och både män och kvin-
nor har ansvar för att hitta en lösning. 
  Berolin Deniz lägger till: 
  - Fast vissa har mer ansvar än andra - de som sitter i beslutsfattande positioner. Och de är ofta män. 
  Men kanske klarar sig kvinnor lika bra utan föreningslivet? De kanske har viktiga saker för sig på 
andra håll i det svenska samhället? Nej, Afamia Maraha menar att det är tvärtom - kvinnorna hålls utan-
för föreningarna och det förstärker deras utanförskap överallt.                  
                                 
 
 
 
 
 
                      26
  
 
 

Jag var en av dem som tyckte att vi redan var jämställda, men 
jag ändrade mig, säger George Baryawno, kansliansvarig på 
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. 



 
 

- Inom föreningslivet utvecklar man viktiga egenskaper som gör att man sedan har lättare att få jobb. Det är 
viktigt att både män och kvinnor får den möjligheten. 
Berolin Deniz instämmer: 
- Föreningarna arbetar hårt för att få fler assyriska ungdomar att söka sig till högre studier, då är det förödande 
om de inte har alla med sig. 
- Och barn fostras i föreningslivet, säger Afamia Maraha. Om vi inte har jämställda värderingar där så präglar 
det dem. 
  George Baryawno pekar på att föreningslivet betyder mycket även för den majoritet assyrier som inte är med-
lemmar. Även de är välkomna på fester, festivaler, danskurser, musikundervisning och förstås på fotbolls-
matcher. 
  Projektet Jämställdhet nu! har fått återverkningar på många håll inom rörelsen. Riksförbundet har startat ett 
jämställdhetsprojekt. Assyrien 
Kulturcenter har startat en 
kvinnosektion. Och både  
Riksförbundet och Assyriska 
kulturföreningen i Södertälje har  
nu fått kvinnor på 
ordförandeposterna. 
- Det kan inte vara en slump, de 
måste ha blivit inspirerade av oss, 
säger Afamia Maraha. 
  Berolin Deniz är just nu i 
slutfasen av arbetet med en 
handbok i jämställdhet. När den  
kommer ut ska Kvinnoförbundet 
resa runt och presentera den för 
alla föreningarna. På så vis kan 
jämställdheten bli mer än ett  
projekt, säger Afamia Maraha. 
- Kunskaperna om jämställdhet 
måste in i alla föreningarnas 
handlingsplaner, i alla mål och 
visioner, så att vi kan påminna 
oss om detta varje dag, år in 
och år ut. 
  Det viktigaste är ändå inte den statistiska fördel 
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- Vi blev ifrågasatta. Männens bild var 
att föreningslivet var jämställt, säger 
genusvetaren och sociologen Berolin 
Deniz. 

- Kvinnors roll är varken det enda pro-
blemet eller den enda lösningen. Allt 
är både mäns och  kvinnors ansvar, 
säger Afamia Maraha, ordförande för 

George Baryawno från Assyrien Kulturcenter har fått många män att inse att 
alla tjänar på jämställdhet, Berolin Deniz (mitten) har granskat jämställdhet-
en i  det assyriska föreningslivet och Afamia Maraha driver frågan genom 
Assyriska Kvinnoförbundet. 

kvinnor på olika poster utan att föreningar-
na bedriver en verksamhet som är till för 
alla. 
- Alla - män och kvinnor, pojkar och flick-
or - ska känna sig välkomna i alla typer av 
verksamhet, dans, matlagning och fotboll. 
  George Baryawno berättar att i Istanbul är 
det numera  fullt möjligt för kvinnor att 
stiga in på spelkaféerna, männens tidigare 
reservat, och slå sig ned vid ett bord och 
greppa spelkorten. Om det går för sig där 
borde det väl gå även i Sverige, menar han. 
  Afamia Maraha betonar att det här pro-

jektet har syftat till att utveckla före-
ningslivet. Livet utanför föreningarna har 
inte stått i fokus. 

 - Det borde det kanske ha gjort, säger  
 George Baryawno, för föreningslivet 

hänger ihop med livet hemma. Om kvin-
nan går på ett möte och allt är huller om  



 
 
 
 

buller hemma när  hon kommer hem, för att mannen inte har tagit ordentligt hand om barnen, tror ni då att 
hon får lust att gå på möte nästa gång? 
  Nej, det håller Afamia Maraha med om. Och i det dagliga arbetet i Kvinnoförbundet är gränsen inte lika 
skarp. Där arbetar man med utbildning och arbete men även med sex och samlevnad och andra ämnen som rör 
hem och familj. 
- Men det finns många kvinnor som inte har problem hemma och som ändå inte får plats i föreningslivet. Då 
är det viktigt att de som verkar i föreningarna tar ansvar för det och inte skyller på kvinnors hemförhållanden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fakta 
Assyriska kvinnoförbundet 
Assyrier/syrianer/kaldéer är en kristen folkgrupp med ursprung i framför allt Turkiet, Irak och Syrien. Många 
assyrier/syrianer/kaldéer har bott i Sverige sedan 1970-talet men tusentals har också kommit de senaste åren 
på flykt undan kriget i Irak. 
Assyriska kvinnoförbundet ingår i Assyriska riksförbundet som har 28 medlemsföreningar. Totalt har före-
ningarna ungefär 8 000 medlemmar, vilket beräknas vara ungefär en tiondel av alla assyrier/syrianer/kaldéer i 
Sverige. 
 
Jämställdhet nu! 
Projektet Jämställdhet nu! bestod av tre faser. Först granskade Berolin Deniz könsfördelningen inom de olika 
medlemsföreningarnas styrelser och intervjuade aktiva personer om kvinnors delaktighet i föreningslivet. 
  Kartläggningen och intervjuerna visade att kvinnor var underrepresenterade inom de allra flesta föreningar 
och att många aktiva, framför allt kvinnor, uppfattade det som ett problem. Med avstamp i den kunskapen ge-
nomfördes tre seminarier riktade till personer med ledande positioner inom föreningarna. 
  Efter det tredje seminariet var de flesta av deltagarna överens om att jämställdhet måste prioriteras. Under 
projektets tredje fas skrev Berolin Deniz en handbok, Jämställdhet här och nu. 
 
 
Ur: Ungdomsstyrelsens - tidskrift ”Inspirera Jämt” 
Januari 2009. Intervjun gjordes under hösten 2008 
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Sångerskan Evlin Dawud är 
ensam kvinna i den långa 
raden av betydelsefulla 
assyrier hos Assyrien 
Kulturcenter i Botkyrka. 
Men hon finns på Youtube, 
hur många av de andra gör 
det? 



   
 
 
 
 

    Utvärdering av projektet Jämställdhet nu! 
 

Hösten 2006 startade projektet Jämställdhet nu. Projektet initierades och bedrevs av  
Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (AKF) och avslutades i december 2008. Efter projektets 
avslut genomfördes en extern utvärdering av projektverksamheten som sammanfattades ne-
dan. 
 
Sett från ett jämställdhetsperspektiv har det assyriska föreningslivet uppvisat många brister. Kvinnor 
har haft små möjligheter att nå högre positioner inom föreningslivet och det har funnits hinder för 
kvinnor generellt som försämrat deras möjligheter till inflytande och avancemang inom föreningsli-
vet. Projektets initiativtagare (AKF) upplevde detta som ett hinder för assyriska kvinnors fortsatta 
engagemang och ansåg därför att det var av vikt att uppmärksamma och åtgärda detta problem. Att 
förändra attityder, verksamhet och organisationsstruktur inom det assyriska föreningslivet för att öka 
jämställdheten var därför syftet med projektet. 
 
För att fånga upp åsikterna, förväntningarna och erfarenheterna av de som varit delaktiga i projektet 
dels som ansvariga, dels som seminariedeltagare (seminarierna riktade sig specifikt till nyckelperso-
ner inom det assyriska föreningslivet), skickades två utvärderingsenkäter ut. Utifrån en genomgång 
och analys av det inom projektet framtagna materialet (kartläggning etc.) samt genom en bearbetning 
av enkätsvaren har en generell bild av projektet framträtt. De inkomna svaren på enkäterna gav en 
positiv bild av projektet både från seminariedeltagarna och från de ansvariga. Seminarierna tycks ha 
gett upphov till ny kunskap, nya möten samt inspiration och verktyg för fortsatt engagemang och 
jämställhetsarbete i den ordinarie verksamheten. De ansvariga för projektet uttrycker sig även gene-
rellt sett positiva till de metoder som tillämpats, den information som genererats under projektets 
gång samt att målen med projektet har uppfyllts. Projektet tycks ha förankrats väl och därmed lett till 
ett omfattande jämställdhetsarbete både inom ramen för projektet och som ett resultat av detsamma i 
de olika lokalföreningarna. Att även nyckelpersoner inom den assyriska föreningsrörelsen har invol-
verats samt att ett nytt projekt har initierats (ARS projekt Jämställdhet i det assyriska hemmet) mot-
verkar att jämställdhetsarbetet ses som ett särintresse i den fortsatta verksamheten. Genom distribut-
ionen av metodhandboken ”Jämställdhet här och nu” sker ytterligare en förankring då man når även 
de personer som inte deltagit i seminarierna eller på annat sätt. Genom förankring bidrar man till en 
mainstreaming av jämställdhetsfrågorna. Att man lyckats förankra projektet visar även på en över-
ensstämmelse mellan den fördefinierade målgruppen och den målgrupp man faktiskt nådde genom 
projektet. 
 
De tre första delmål som definierats inom projektet har inom denna utvärdering ansets uppfyllda. 
Man har genom fas ett synliggjort de ojämställda strukturerna i den assyriska föreningsrörelsen. Man 
har bidragit till debatt och diskussion om behovet av jämställdhet i den assyriska föreningsrörelsen 
och man har dels genom seminarierna dels genom  metodhandboken utvecklat metoder som främjar 
jämställdheten i den assyriska föreningsrörelsen. Det sista och mest långsiktiga målet som definiera-
des inom ramarna för projektet Jämställdhet Nu var att bidra till ökad delaktighet och inflytande av 
kvinnor i den assyriska föreningsrörelsen. Det är svårt att utvärdera om det sista målet har uppnåtts 
då den tid som har förflutit sedan projektet påbörjades är relativt kort i relation till denna typ av mål-
sättning. Det återstående arbetet med att distribuera metodhandboken bland lokalföreningarna samt 
uppmuntrandet att tillämpa dessa metoder i den lokala föreningsverksamheten kommer med största 
sannolikhet att bidra till en ökad delaktighet och inflytande av kvinnor i den assyriska föreningsrörel-
sen. 
 
 
Sara Aarnivaara 
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      En oförglömlig helg 
 
 

Hela resan började med att vi samlades i Södertälje, med en viss försening. Väldigt oväntat! En 
timme försenade var vi äntligen iväg. Vägen till Kloten, som lägergården heter, var väldigt hal 
och mörk. Tre timmar och ett flyttat träd från vägen senare var vi äntligen framme! Så fort vi klev 
ut ur bilarna började man genast känna igen våra assyriska gener när folk började skrika efter mat. 
Innan vi hade hunnit packa ner våra väskor hade redan våra kära matlagningsledare Hasna, Janet, 
Sureya och Samira börjat laga spaghetti. 
 
När maten var uppslukad var det dags att lära känna varandra. Detta betydde såklart de ökända  
assyriska namnlekarna. Med namnlekarna överstökade var det dags för lite fritid och packa ur sin 
väska. Vissa valde att gå och  lägga sig tidigt medan andra valde att stanna uppe och lära känna 
varandra lite bättre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 2 
Klockan 7 på morgonen var några av våra krigare uppe, det var brödbakningsdags! En timme se-
nare vaknade resten av slöfockarna upp och det var dags för frukost. Med färskt bröd och tlawhe 
var de flesta magarna belåtna efteråt. Därefter satte vi igång med apprach rullandet. Det visade sig 
flera olika modeller på apprach, smala, tjocka, långa och korta. Med liknelser av farmors rullning 
var vi snart klara med apprachen. Dock väntade en svårare utmaning runt hörnet för våra assyriska 
krigare. Kutle! Tyvärr gick inte vår kutletillverkning lika bra men efter en viss möda var vi äntli-
gen klara! 
 
Efter att ha lagat kutle var det dags att förbereda meza för kvällen. Direkt kunde man höra flera 
knivar hacka sönder persilja och finhacka tomaterna. Det var en fröjd att se alla krigare hacka som 
om deras liv stod på spel, det var nämligen taboule som tillagades. Med taboule, tzatziki och 
mhamara gjorda var det äntligen dags för den efterlängtade lunchen! På menyn stod kutle, vissa 
stekta i ägg och andra kokta, och gorsikat med doughe och en välkryddad sallad. Ännu en välgjord 
och utsökt måltid för deltagarna. Jag vet inte om vi skulle klara oss utan våra matlagningsledare. 
Tusen tack! 
 
Medan vi åt fick vi besök av Ninve från Qolo. Hon var där för att intervjua några av deltagarna om  
veckoslutskursen. Intervjuerna spelas upp torsdagen den 13 november kl 15.00 i Sveriges Radio. 
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När det var avklarat anlände vår andra besökare, Fehmi Bargallo. Förutom att han var vår andra 
besökare var han även vår föreläsare. Den intressanta och detaljerade föreläsningen berörde flera 
perspektiv ur den assyriska kulturen, bland annat matlagning, redskapsanvändning och vardagliga 
ordspråk. Föreläsningen följdes upp av en frågestund, som sedan avrundades med en fikapaus. 
 
Kvällen fortsatte sedan med ett litet samkväm där vi fick njuta av de redan förberedda meza sorter-
na och ingen var missnöjd. En sådan tillställning har sällan skådats då vi ungdomar med stolthet åt 
det vi själva skapat genom hårt arbete. Det bjöds upp till dans och skoj. Skratten ekade i matsalen 
och de smått galna assyrierna dansade hela kvällen. Senare under kvällen presenterades de mest 
talangfulla kockarna bland ungdomarna. Man valde ut de två bästa killarna och de två bästa tjejer-
na. Killarna var inga mindre än Nipur och Jean-Pierre. Bästa tjejerna var Izla och Ninorta. Samti-
digt passades det på att dela ut gåvor till våra underbara matlagningsledare Janet, Hasna, Sureya 
och Samira. 
 
Kvällen fortsatte med att en av ledarna, Markus De Basso, visade sin film, Assyrierna - från urtid 
till nutid, som han producerat som projektarbete i gymnasiet. Filmen mottogs väl av ungdomarna 
som tyckte att den var intressant och välgjord. Många ansåg filmen vara väldig lärorik och infor-
mativ. Kvällen fortsatte långt in på natten med filmvisning och skratt, snacks och en hel del godis 
och annat onyttigt. Det är något med sista kvällen oavsett vart man är. Alla kämpar om att få vara 
den som sist går och lägger sig oavsett hur slutkörd man är. Vissa ger upp snabbt medan andra är 
väldigt envisa och lyckas släcka den sista lampan. 
 
Dag 3 
Efter en kort sovmorgon var det dags för frukost och på  menyn hade vi pannkakor. Som om vi inte 
ätit godis och chips hela natten slängde vi i oss ett antal pannkakor var och satt nöjda och mätta 
innan ledarna satte igång oss med städandet. Det tog oss någon timme att avsluta detta och tro det 
eller ej, inga klagomål från gårdens kontrollant. Efter ett antal tagna gruppbilder och lite lek begav 
vi oss tillbaka till civilisationen och verkligheten som vi lyckades fly från under helgen. 
 
Vi i AUDS vill rikta ett stort tack och ett trevligt samarbete till kvinnorna från AKF som ställde 
upp och slet med att lära oss den assyriska matkulturen och som tillsammans med Stockholms ung-
domar möjliggjorde denna helg. 
 
Med förhoppningar om flera framtida samarbeten! 
 
 
Namrod Masso 
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       Årskrönika 2008 
 

2008 har varit ett blomstrande år för Assyriska Kvinnoförbundet, AKF. När julfriden sänker sig  
över oss kan vi med ro konstatera att vi har producerat två böcker unika i sitt slag och lagt grunden 
för en webbaserad mötesplats för assyriska kvinnor. Nästa år sätts assyrier, assyriskt föreningsliv 
och assyrisk kultur på kartan. 
 
Att assyriska kvinnor är hängivna det assyriska föreningslivet är ingen nyhet. Det erfar många 
lokalföreningar i sina verksamheter. Kvinnor och flickor är på intet sätt passiva, dock återfinns de 
inte på de beslutsfattande positionerna i lika hög utsträckning som män. En del anser att detta inte 
är ett problem. Vi andra, som tror på organisationsutveckling genom jämställdhet, har tagit fram 
handboken Jämställdhet här och nu. Boken beskriver jämställdhetsläget i det assyriska föreningsli-
vet och ger metoder, tips och råd som kan användas i syfte att öka jämställdheten med mål att ut-
veckla det assyriska föreningslivet. 
 
Assyriska Kvinnoförbundet ser med oro på det faktum att medlemsantalet sjunker på många håll i 
assyriska föreningslivet. I Sverige står föreningslivet över lag inför utmaningar och konkurrens om  
medlemmarnas tid och engagemang. Vårt föreningsliv måste därför, efter 40 års fantastisk verk-
samhet, ta sig en funderare över vad vi gör och vad vi uppnår. Alla organisationer mår bra av nya 
inslag och förändring. Det är dessa som ger utveckling. 
Den andra boken som producerats är Assyriska favoriter - sånger, lekar och danser. Den samlar 27 
assyriska sånger, med texter och noter och instruktioner till 11 lekar samt 11 danser i en medföl-
jande DVD med instruktioner på tre språk. AKF har känt ett stort behov av en sådan bok vid våra 
sommarläger, veckoslutskurser och andra sammankomster. Boken fyller även en viktig funktion då 
den för vidare assyrisk kultur till kommande generationer och ger vårt omgivande samhälle en god 
inblick i vår kultur. 
 
AKF ser att utan nedtecknande av vår kultur riskerar den att gå förlorad. Vi har varit föregångare 
tidigare genom att redan 1992 ge ut en assyrisk matbok som än idag är en storsäljare och vi ämnar 
inte stanna här utan vill fortsätta med liknade projekt. Det är ju vi själva som vet bäst om assyrisk 
kultur. Således vilar ansvaret på våra egna institutioner att nedteckna vår kultur och förvalta vårt 
rika kulturarv. Ingen annan kommer göra det åt oss. Ingen annan kan heller göra det åt oss. 
 
Hårt arbete med böckerna - håll i åtanke att bokproduktion inte är den lättaste av uppgifter - gav 
AKF:s styrelse och samtliga involverade en hel del att stå i under året. Att det är mödan värt slås vi 
av i stunder där t ex Södertälje kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg ber om att få ett exemplar 
av ”Jämställdhet här och nu” när den blivit klar och när föreningar ringer för att köpa ”Assyriska 
Favoriter” innan den ens har tryckts. När jul - och nyårshelgerna är över väntar lansering och dis-
tribution av bägge böckerna. År 2009 blir det året Assyriska Kvinnoförbundet sätter assyrier, assy-
riskt föreningsliv och assyriska kultur på kartan. 
Några har höjt ett menande ögonbryn inför arbetet med böckerna. Man kanske trodde att det inte 
skulle gå. Men bevisligen har det gått. När det gäller kompetens att göra böcker har AKF bevisat 
att det finns massor av den varan inom den assyriska folkgruppen. Båda böckerna har skrivits och 
formgivits av assyrier. DVD:n med danserna har också producerats av assyrier. 
Assyriska Kvinnoförbundet vill tacka alla som har medverkat i produktionen av böckerna. Ett sär-
skilt tack till Berolin Deniz, författare till Jämställdhet här och nu, Kima Isskandar projektledare 
för och Shamiram Demir redaktör till Assyriska favoriter - sånger, lekar och danser. 
 
AKF har också genomfört flera lobbyutbildningar med syfte att öka kunskapsnivån i kommunikat-
ions och påverkansarbete i det assyriska föreningslivet. En av deltagarna var Afram Barryakoub 
som idag arbetar i Bryssel som lobbyist för assyrierna. Afram och flera av de andra deltagarna som 
är verksamma journalister, skribenter och debattörer har genom sina utvärderingar låtit oss veta att 
utbildningen har varit givande. Under utbildningstillfällena såg AKF - som valde att ge unga kurs-
deltagare förtur - att det finns potential för fler deltagare att arbeta med kommunikation och lobby-
ing. Vi hoppas få se även dem i aktion inom den assyriska rörelsen. 
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Inom kort tar AKF ytterligare ett steg i sin organisationsutveckling i och med lanseringen av en 
egen hemsida. Den kommer att fungera som en mötesplats för assyriska kvinnor med möjlighet 
att utbyta kunskaper, erfarenheter och åsikter. Hemsidan är ett verktyg för att stärka den assy-
riska kvinnorörelsen i hela världen och skapa en plattform för diskussion och aktion. 
Sommarens hemlandsresa till Tur Abdin och Syrien påminde oss om vikten av fora och mötes-
platser för dialog. Det assyriska folket  må vara utspritt över världens hörn, men det måste inte 
hindra oss från samarbete och att värdefulla erfarenheter från olika länder och regioner inte 
sprids. Hemlandsresans upphov till samarbete mellan AKF och assyriska kvinnoorganisationer i 
Kamishly är ett exempel på det. 
 
Assyriska Kvinnoförbundet ser fram emot det kommande året och det fortsatta arbetet för ut-
veckling av det assyriska föreningslivet. Genom breddning av verksamheten erbjuder den akti-
viteter för fler medlemmar. Verksamhetsutvecklingen flyttar fram assyriska föreningslivets po-
sitioner ytterligare. 
Samtidigt är det kul såklart! 
Väl mött nästa år. 
 
 
Afamia Maraha 
Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet 
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      Jämställdhet här och nu 
 

Assyriska Kvinnoförbundet, AKF, har under år 2008 hunnit med att ge ut två böcker unika i sitt 
slag! Den första boken handlar om jämställdhet inom det assyriska föreningslivet. 
 
Tredje stadiet i projektet Jämställdhet nu! är handboken  
Jämställdhet här och nu som ska hjälpa föreningar och 
organisationer, både inom det assyriska folket men även inom 
andra folkgrupper, att öka jämställdheten. 
 
Utöver tips och  jämställdhetsmetoder innehåller boken fakta 
från en kartläggning som gjordes i första skedet av projektet 
samt sammanfattningar och slutsatser från tre seminarier där 
nyckelpersoner från assyriska föreningslivet deltog, som var det 
andra stadiet i projektet. 
 
- Vi har fått bra respons hittills, men vi har även mötts av lite 
motstånd, säger Berolin Deniz som gjorde kartläggningen och 
har skrivit metodboken. 
 
Kartläggningen visar nämligen hur många män respektive kvinnor som har haft ledande positioner 
i föreningslivet och i olika styrelser under 20 år. Den innehåller även svar från 17 personer, majo-
riteten kvinnor, som berättar varför de har lämnat föreningslivet. De flesta svarade att jämställd-
heten inte var så bra och att kvinnor arbetar hårt men inte synliggörs. 
 
Det var under seminarierna som Deniz undersökning ifrågasattes av deltagarna när hon presente-
rade resultatet av kartläggningen. 
 
- Det var starkt motstånd från några. De ifrågasatte kartläggningen, metoderna och tillfälligheterna 
och menade att det inte kan stämma att det brister i jämställdheten, säger hon. 
 
Detta ledde till att några deltagare lämnade konferensrummet, något som kom oväntat. 
 
- Jag blir förvånad när vuxna människor ställer sig upp och går ut för att de inte håller med. Men 
det blev bra sen efter en diskussion. Vid vårt sista seminarium var de mer mottagliga och förstod 
mer vad det handlade om, säger AKF:s ordförande. 
 
Nu när boken är klar har reaktionerna hittills varit bra, berättar kvinnorna, vilket gläder dem för 
det är på tiden att man samlar information och dokumenterar det. 
 
Boken ska delas ut till medlemmar och föreningar som arbetar med jämställdhet, både inom den 
assyriska gruppen och i inom den svenska. 
 
- Vi bör börja kommunicera mer med övriga samhället. Att ge ut boken är ett sätt att ge kunskap 
om oss och det är ett bra sätt för assyrier att vara aktiva och visa att vi finns. Vi får ett namn, säger  
Deniz. 
   
Hon menar att det är mycket viktigt att vi analyserar oss själva som grupp, dokumenterar det och 
sprider ut det. Vem ska annars göra det? 
 
Maraha instämmer och lägger till att denna typ av arbete är också viktig för att locka ungdomarna 
till föreningarna. Förut fyllde föreningarna en stor funktion i våra liv, men i dag finns det så myck-
et annat som ungdomar kan göra utan att bekymra sig om jämställdhet, för det är främst tjejer som 
minskar i antal. 
 
- Vi måste arbeta mer målmedvetet och ifrågasatta den tidigare strukturen och förhindra stagnation 
om vi ska överleva, säger Maraha. 
 
Men hon menar att det stora arbetet kommer nu. Det gäller att få folk att använda sig av boken och 
det gäller för AKF att gå ut till olika föreningar och inspirera dem. 
 
 
Ninve Dallalchi                     
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En bok som hela det svenska föreningslivet skulle må bra av 
 
En riktigt bra bok som hela det svenska föreningslivet skulle må bra av. Det tycker Martin Nyberg 
om Assyriska Kvinnoförbundets nya bok om jämställdhet i det assyriska föreningslivet. 
 
När jag fick den här boken i brevlådan blev jag glad! Inte bara för att jag känner författaren, Bero-
lin Deniz, och är lite stolt för det. Det är en riktigt bra bok också! 
 
Jämställdhet här och nu är skriven på uppdrag av Assyriska Kvinnoförbundet för att användas 
inom det assyriska föreningslivet i Sverige. Boken är del tre i det mycket ambitiösa projektet 
”Jämställdet Nu!” som drivits av Assyriska Kvinnoförbundet. 
 
Genom projektets kartläggning av utgångsläget 2006 och dess seminarieserie för förbunds - och 
lokaföreningsstyrelser har Assyriska Kvinnoförbundet lyckats inleda ett framgångsrikt föränd-
ringsarbete i de assyriska föreningarna som hela Sveriges föreningsliv kan lära sig mycket av. 
 
Assyrierna är den statslösa folkgrupp från tvåflodslandet kring gränsen mellan Turkiet och Irak 
vars möte med föreningsfrihet och yttrandefrihet i Europa och i Sverige i synnerhet har gjort dem 
till riktiga förenings - och folkrörelsemänniskor, så till den grad att de till och med har ett eget elit-
fotbollslag. 
 
Men metoderna och exemplen i boken är förstås inte specifikt ”assyriska” utan helt allmängiltiga. 
Även intervjuerna med personerna som är aktiva i det assyriska föreningslivet kunde lika gärna 
handlat om en vanlig idrottsklubb eller bostadsrättsförening. 
 
Det här är helt enkelt en alldeles lysande introduktion till feminismen för det svenska föreningsli-
vet! Det är ju inom föreningslivet, som ofta har svårt med rekrytering och återväxt, särskilt korkat 
att utesluta hälften av befolkningen bara på grund av kön. 
 
Här får man snabba definitioner på vad det innebär att vara medveten om hur kön och makt hänger 
ihop, ett helt batteri med övningar för att synliggöra för sig själv och för de aktiva i ens förening 
hur det ligger till med könsmaktsordningen på hemmaplan. 
 
Dessutom finns en uppsättning strategier för hur man kan arbeta för att göra läget bättre.  Här får 
vi inte bara definitioner på de ”klassiska” härskarteknikerna och verktyg för att bemöta dem, utan 
också råd hur man själv kan arbeta för att göra tvärt om för att helt desarmera varje försök till an-
vändning av dem. 
 
Som sagt, det här är en bok som hela det svenska föreningslivet skulle må bra av att använda. Allt-
ifrån idrottsklubbar och modelljärnvägsföreningar till bostadsrättsföreningar och politiska partier. 
 
 
Martin Nyberg 
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             Assyriska Favoriter 
 

 Den andra boken om Assyriska Kvinnoförbundet har gett ut är en sång-, dans- och lekbok. 
AKF ville samla assyriska låtar, danser och lekar på ett lättillgängligt och attraktivt sätt. Resultatet 
blev en bok, med tillhörande DVD. 
 
Hallå där! Kima Isskander, projektledare för AKF:s 
rykande färska bok ”Assyriska favoriter - sånger, danser  
och lekar”. Vad tycker du om slutresultatet? 
- Jag är jättenöjd med det. Med tanke på förutsättningarna med 
begränsad budget och en del problem med tidsplaneringen blev 
det bra till slut. 
 
När jag gick igenom materialet kändes det som att 
förflyttas till ett assyriskt läger med inslag av sånger, 
danser och lekar. Vad var er ambition med projektet? 
- Vi ville samla assyriska låtar, danser och lekar, på ett 
lättillgängligt och attraktivt sätt. Vi vill framförallt att assyrier  
som är födda här, som kanske inte är lika bekanta med assyrisk 
kultur, ska upptäcka och förvalta det rika kulturarvet och stärka 
sin assyriska identitet. Bokens målgrupp är dansledare, musik- 
ledare, lägerledare och andra personer som arrangerar och leder olika delar av föreningarnas kultu-
rella verksamhet. 
 
Hur viktig är en sådan bok? 
- Personligen tycker jag den är jätteviktig. Vad vi vet finns det ingen som har gjort något liknande 
där assyriska sånger, danser och lekar är samlade i en och samma bok. Det har varit ett stort arbete 
att plocka fram allt - dels eftersom att mycket inte funnits dokumenterat och dels för att det som 
funnits varit väldigt utspritt och svåråtkomligt. Boken är även viktig för att nå ut till andra folk-
grupper som vill ta del av den assyriska kulturen. 

 
  Hur har ni gått tillväga för att samla informationen? 

- Vi har fått ta hjälp av många utanför projektet. När det gäller sångdelen har vi fått stor hjälp av 
Hanibal  Romanos. Till de låtar som vi inte hittat noter har musikern Elias Zazi skrivit dem. För 
lekdelen har vi till stor del utgått från den tyska boken av Israil Makko men vi har även intervjuat 
många av våra äldre som känner till lekarna från sin ungdom. Det allra svåraste var att hitta in-
formation till dansdelen. 

   
  Hur var det att spela in dvd:n med danserna? 

 - Det var riktigt kul. Vi bokade en hel dag med dansgruppen från Assyrien kulturcenter och fil-
made. Barnen gjorde en riktig god insats med träning från tidig morgon till sen kväll. Det blev en 
hel del omtagningar men med deras tränare Bethnahrin Hawshos coachning gick det bra. Vi är 
nöjda med den, den lär ut danserna väldigt pedagogiskt och är inspelad på assyriska, svenska och 
engelska. 

 
  Hur kommer det sig att du gick med som projektledare? 
  - Det här är ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. När Assyriska Kvinnoförbundets styrelse 

beslutade om boken tog jag på mig ansvaret att leda projektet. Shamiram Demir som är redaktör 
för boken nappade också på idén i tidigt stadium. Vi har tillsammans planerat och genomfört arbe-
tet. 
 
 
Linda Asmar  
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    Assyriska kvinnor möts på nätet 
 

Ytterligare ett steg i sin organisationsutveckling tar Assyriska Kvinnoförbundet i och med lanseringen 
av en egen hemsida. Den kommer att fungera som en mötesplats för assyriska kvinnor med möjlighet 
att utbyta kunskaper, erfarenheter och åsikter. 
 
- Hemsidan är ett verktyg för att stärka den assyriska kvinnorörelsen i hela världen och skapa en platt-
form för diskussion och aktion, säger ordförande Afamia Maraha. 
 
Hemsidan blir mer än bara Assyriska  Kvinnoförbundets ansikte utåt. Den kommer även ha en com-
munity-funktion där kvinnor från Sverige och världen kan mötas för att flytta fram kvinnors positioner 
ytterligare. Tack vare hemsidan kan assyriska kvinnor i större utsträckning, både i det assyriska sam-
hället och i de majoritetssamhällen vi lever i, göra sina röster hörda. Det assyriska folket må vara ut-
spritt över världens hörn, med det ska inte vara ett hinder för samarbete och att värdefulla erfarenheter 
från olika länder och regioner sprids. 
 
För tio år sedan kanske inte så stor andel assyriska kvinnor var vana vid Internet. Detta har dock för-
ändrats och förändras hela tiden. Dels lär sig allt fler i den äldre generationen att navigera på det vid-
sträckta nätet. Dels blir andelen assyriska kvinnor med datorvana större i och med att de ungdomar 
som lärt sig Internet i sin ungdom nu faktiskt är fullvuxna kvinnor. En mötesplats för assyriska kvin-
nor på nätet ligger alltså helt rätt i tiden och kommer med all sannolikhet att öka kvinnors delaktighet 
och engagemang i assyriska föreningslivet och samhällsdebatt. 
 
I skrivandets stund är hemsidan under uppbyggnad. Mattias Duru som till vardags jobbar som utveck-
lare på JM AB Byggföretag bygger sidan tillsammans med sin bror Kristian. 
 
- Det här är helt rätt. Det är såhär det ska vara. Kommunikation och ett ställe att dela med sig av tips 
och trix är jätteviktigt. 
 
Deras ideella arbete är guld värt för Assyriska Kvinnoförbundet. Själv svarar Mattias ganska modest 
på frågan om varför han gör detta. 
 
- För att jag vill hjälpa  till, typ. 
 
Framåt vårkanten kommer sidan förhoppningsvis vara redo att tas i bruk. 
Håll utkik efter www.assyrianwomen.com. 
 
 
Berolin Deniz 
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            Assyrisk allsång i Norsborg 
 

Bokrelease för Assyriska Kvinnoförbundets ”Assyriska Favoriter” bjöd på familjejär kul-
turafton i Norsborg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det var kallt i Assyriska kulturföreningen i Norsborg i söndags kväll. Folkkära Abboud Zazi  och 
Ninib Ablahad Lahdo lyckades få oss varma i kläderna och med det svåra konststycket att få her-
rarna på första raden att ta av sig sina jackor och klappa takten till allsångsentusiasterna. 
 
Deltagarna höll igen lite till förmån för Abboud Zazis vackra stämma under ”Grohmono o ha-
bibaydi” men när det var dags för ”Saro marli” skrålade de för full hals. Ninib Ablahad Lahdo lot-
sade publiken genom de sju verserna med inte mindre patos än självaste Lasse Berghagen vid 
Allsång på skansen. 
 
”Assyriska Favoriter” som innehåller texter och noter till 27 populära assyriska sånger, lekinstrukt-
ioner till 11 traditionella lekar samt dansinstruktioner till 11 danser upptagna på DVD fyller en vik-
tig funktion framhöll ordförande Afamia Maraha i kvällens avslutande tal. 
 
- Genom boken bevarar och utvecklar vi assyrisk kultur, samtidigt som vi visar upp den för om-
världen. Den här boken var ett första steg, dansar Maraha fram, vi hoppas det kan komma fler. 
 
Dessförinnan hade Eliaz Zazi också kort berättat om det rika assyriska musikarvet och vikten av att  
värna om assyrisk musik, inte bara musik med text på assyriska utan även musiken som sådan. 
 
Assyriska Kvinnoförbundets bokrelease bjöd på allt en assyrisk shahro sig bör. Utöver sången bjöd 
Assyrien Kulturcenters dansgrupp på en medryckande ”Yemma yemma” och i fikat fanns sötsaker 
med smak av Assyrien. Projektledare Kima Isskander var nöjd där hon minglade runt i folkvimlet: 
 
- Det är så fantastiskt att få ett så varmt mottagande efter hårt jobb med boken. Alla inblandade har 
gjort en fantastisk insats. Boken har fått den release den förtjänar här i kväll. 
 
 
Berolin Deniz 
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     ”Den bästa handboken jag läst” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämställdhet här och nu den bästa handboken Paki Holvander, chef för demokrati - och  mångfalds-
enheten i Södertälje kommun, läst. Det är ett gott betyg åt Assyriska Kvinnoförbundets nya bok. 
 
- Demokrati kan endast finnas där det finns demokrater precis som jämställdhet endast finns där det 
finns feminister som aktivt jobbar med dessa frågor, inledde Birgitta Ohlsson sitt tal på Assyriska 
Kvinnoförbundets bokrelease för ”Jämställdhet här och nu”. 

 
Fler prominenta namn än den folkpartistiska riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson fanns på plats igår 
i Assyriska kulturhuset i Södertälje för att hylla Assyriska Kvinnoförbundets idoga arbete med jäm-
ställdhet och organisationsutveckling. Handboken ”Jämställdhet här och nu” är ett verktyg redo att  
användas för den som vill utveckla assyriska föreningslivet. 
 
- Jag kommer använda mig av boken, vidhöll Birgitta Ohlsson som också pratade om vikten av att  
kvinnor stöttar varandra. 
 
Paki Holvander, chef för demokrati– och mångfaldsenheten i Södertälje kommun skrädde inte hel-
ler orden. 
 
- Boken är den bästa handboken jag har läst, jag kommer använda den i mitt arbete, sa hon och lyfte 
fram att i Södertälje kommun är ledningen verkligt engagerad vilket är en viktig förutsättning för ett  
lyckat förändringsarbete. Bara ord ger ingen förändring. Det är handling som gör det. 
 
Ordförande för svenska Amnesty, Anna Nilsdotter, gav en tankeställare när hon pratade om vikten 
av att nå ut till nya grupper och potentiella medlemmar vid rekrytering. När en organisation är ho-
mogen attraherar den de som är ”likadana”, genom att öka mångfalden når man ut till fler vilket ger 
tillväxt och återväxt i organisationen. 
 
- Amnesty som jobbar stenhårt på att öka sina medlemmar från befintliga 80 000 till 90 000 kan ha 
en hel del hjälp av den här boken. Jag har redan tipsat vänner och medlemmar om den, avslutade 
Anna Nilsdotter innan ordet lämnades över till Rakel Chukri som var sista talare ut. 
Att vara kulturchef på Sydsvenskan rev ner applåder bara det i sig. Rakel Chukri tog plats på scen 
genom att tala om vikten av att döttrar och söner får lika förutsättningar redan från start, genom att 
lyfta fram sin mors och alla fantastiska mödrars hjälteinsatser i deras kamp om jämställdhet för att 
ge sina barn allt det de själva inte kunde få och genom att framhålla vikten av att våga prata om 
jämställdhet trots att det inte alltid är så lätt. 
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- Assyriska Kvinnoförbundet har gjort ett fantastiskt arbete. Den här boken kan ni använda på så 
många sätt, framförallt är den bra för att vi får bestämma vilken slags feminism vi vill ha. 
 
De fyra talarna avtackades med en varsin ”Assyriska Favoriter” och ordförande Afamia Maraha 
berättade också om arbetet som lett fram till denna bok och även om arbetet som ligger framför 
assyriska föreningsaktiva. Berolin Deniz som har skrivit handboken försökte inte ens hålla tårarna 
tillbaka vid så fina vitsord. Rörd och överväldigad fick hon fram ett tack till den mycket modiga 
förbundsstyrelsen med dess progressiva ordförande i spetsen.   
 
De närmare hundra åhörarna som hittat till bokreleasen trots snöyran försåg sig med ett ordentligt 
fikamingel innan de begav sig därifrån fyllda och förgyllda med inspiration att arbeta med jäm-
ställdhet och organisationsutveckling i det assyriska föreningslivet. 
 
 
Berolin Deniz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      40 
 


