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[Innehållsförteckning] 



  
 
 [förord] 
  
  
  

 Världskonferens i världsklass 
 

I år och månader har Assyriska 
kvinnoförbundet (AKF) planerat 
och arbetat för att genomföra en 
internationell konferens som sätter 
den assyriska kvinnan i fokus. Och 
helt plötsligt är konferensen över. 
Slut. Det känns tomt efter alla  
intensiva och många möten inför, 
men konferensen har även lämnat 
en känsla av inspiration och  
nytändning. 
 
Konferensen hade som syfte att 

Uppmärksamma och diskutera assyriska kvinnors livssituation och organisering inom  
föreningslivet i världen. Föreläsare från Syrien, Tyskland, Holland, Georgien och USA 
medverkade samt 20 personer deltog från Tyskland och Holland. Konferensen gjorde det 
tydligt för oss deltagare om hur alla och allting hänger ihop. Om hur assyriska kvinnors  
aktivism i Sverige kan göra skillnad för andra kvinnor i världen och om hur assyriska  
kvinnors öden i andra delar av världen påverkar aktivismen i Sverige. 
Det blev framförallt tydligare hur viktigt ett samarbete är mellan olika assyriska 
kvinnoorganisationer för ett stärkande av kvinnorörelsen och för upprätthållandet av 
mänskliga rättigheter för den assyriska folkgruppen och för utveckling av den assyriska 
kulturen och identiteten. 
Konferensen bjöd på lärorika föredrag, intressanta workshops och en paneldebatt som 
Samtliga gav upphov till många och olika idéer om hur assyriska kvinnor ska fortsätta att 
arbeta och samarbeta på internationell plan. Assyriska kvinnoförbundet har fått ett brett  
underlag för det fortsatta internationellt arbetet, nu gäller det att avgränsa sig och realisera 
några av förslagen. 
 
Totalt deltog 180 personer på konferensen och av utvärderingen att döma var de flesta  
nöjda. 
 
Slutligen ett stort tack till arbetsgruppen bestående av Samira Gergeo, Bahia Poli, Sema 
Aslan och undertecknad samt projektledaren Linda Asmar som låg bakom planeringen och 
genomförandet av konferensen. Ett stort tack även till samtliga föreläsare, konferencieren 
Shamiram Demir och Assyrien Kulturcenter (AKC) som bidrog till att konferensen blev så 
väl genomförd. 
 
Afamia Maraha 
 Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet 
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[presentation av föreläsare] 
 
” Än är assyrierna inte helt jämställde” 
 
Den assyriska folkgruppen har kommit en bit i jämställdhetsarbetet. Men än återstår 
en hel del att göra. Det hävdar Anis Saed - Yonan, psykoterapeut i Berlin, som är en 
av föreläsarna på AKFs världskonferens i oktober. 

- Jämfört med tio år tillbaka så har den assyriska kvinnan gjort många framsteg. Hon har 
lämnat hemmet och vågat ta för sig mer och mer i samhället. Men fortfarande bär hon det 
tyngsta lasset i hemmet,  säger Anisa Saed-Youan, 49 år.  
 
Till vardags så jobbar hon som psykoterapeut samt som familjerådgivare i Berlin. Hon har 
en egen klinik där hon emot personer med olika problem och bekymmer. En hel del är  
assyrier. Och det är bland annat med utgångspunkt i dessa erfarenheter som hon kommer  
att hålla sin föreläsning på AKFs världskonferens. 
 
Ja, jag kommer att prata om psykologin hos den assyriska kvinnan. Om vilken utveckling 
hon har genomgått de senaste 30-40 åren - från att ha varit hemmafru till att ha blivit  
självständig, berättar hon. 
 
Anisa Saed - Yonan är en van föreläsare - hon åker ofta runt i olika assyriska föreningar i 
Tyskland och utbildar kvinnor i jämställdhetsfrågor. När AKF bjöd in henne till Sverige så 
tvekade hon inte. 
Den här konferensen är viktig och efterlängtad. Jag känner mig glad över att ha blivit  
inbjuden, säger hon. 
 
Anisa har själv tidigare ingått i flera föreningsstyrelser - bland annat Assyriska  
riksförbundet i Tyskland. Hon säger att kvinnorna fortfarande är en minoritet i styrelserna 
men att det sakta sker en förändring. 
- Förut så bestod de flesta styrelserna av enbart män. Nu har vi några kvinnor och ibland är 
till och med ordförande en kvinna. Men vi har ännu inte kommit upp till att vara hälften 
män och hälften kvinnor, säger hon och poängterar att det grövsta jobbet för ett mer 
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Jämställt klimat bör kvinnan göra –dock hand i hand med mannen. 
 
Hon påpekar även vikten av kvinnoförbunden:  
- Så länge som vi inte har nått dit så behövs kvinnoförbunden. Det är fortfarande många 
kvinnor som inte vågar säga sin åsikt när en man finns i rummet. Förbunden behövs för att 
stärka kvinnan och på så sätt få henne att våga ta plats. 
 

  
Faktaruta 
Anisa Saed-Youan är född i Syrien där hon  
även gått ut grundskolan. 1979 flyttade hon till 
Tyskland och utbildade sig till psykoterapeut. 

 

”vi måste nätverka mer med omvärlden” 
 
Det assyriska folket fokuserar för mycket på interna och missar att bygga 
nätverk med omvärlden. Det menar lobbyisten och politikern Attiya Gamri 
från Holland som är en av föreläsarna på AKFs världskonferens.  

- Vi behöver alliera oss med personer i EU på politikernivå, i organisationer för mänskliga 
rättigheter och i frivilligorganisationer, säger Attiya Gamri. 
Hon har vigt stora delar av sitt liv åt den assyriska frågan och menar att den assyriska  
olkgruppen lägger all kraft på interna frågor medan det externa nätverksbyggandet blir 
lidande. 
- Alltför många organisationer i världen räknar inte assyrier som en nationalitet, de ser oss 
endast som en religiös grupp. Det förlorar vi mycket på och det är därför som assyriernas 
situation inte får den uppmärksamhet den förtjänar, säger hon. 
 
38– åriga Gamri har länge jobbat med att förbättra folkgruppens nätverkande och är bland 
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Faktaruta 
Attiya Gamri är född i sydöstra Turkiet. Åtta år 
gammal flyttade hon till Holland. Hon jobbar  
som chef på ett behandlingshem för ungdomar  
och är aktiv som socialdemokratisk politiker på 
regionalnivå. 

annat en av initiativtagarna till Assyria Councile of Europe - lobbyorganisationen i Bryssel 
som jobbar med att sätta assyrierna på världsagendan. Hemma i Holland är hon  
socialdemokratisk regionalparlamentariker och har flera gånger lyft frågan om assyriernas 
situation i Irak och Turkiet.  
- Förra året organiserade jag så att en grupp på nio personer bestående av politiker, 
 journalister och frivilligorganisationer från Holland följde med för att bevaka en av Mor 
Gabriel -klostrets rättegångar, säger hon. 
 
Attiya Gamri berättar även om sitt engagemang för assyriska fångar i Mellanöstern. 
- Jag har hjälpt till att fria assyriska fångar genom att besöka dem i Syrien, Iran, Georgien 
med flera länder och organisera politisk lobby. Känslan som infinner sig när en fånge  
ringer mig och berättar att han eller hon har friats är väldigt svår att beskriva. 
 
År 2008 fick Attiya Gamri två hederstitlar: ”Årets assyrier” av Assyriska  
ungdomsförbundet i Sverige samt ” Assyrian of the year” Zinda magazine”. 
 
I oktober ska Gamri föreläsa på Assyriska kvinnoförbundets internationella konferens. 
- Jag är väldigt glad över inbjudan. Konferensen är ett bra tecken på att Assyriska  
kvinnoförbundet i Sverige även tänker globalt och inte bara lokalt, säger Gamri och  
berättar att hon kommer att föreläsa om situationen för assyrierna i hemlandet. 
- De senaste fem åren så har jag fokuserat på assyriernas mänskliga rättigheter i Assyrien.  
Det är fortfarande stora orättvisor, assyrierna i Irak borde ha samma rättigheter som  
araberna och kurderna men det har de inte. De respekteras inte av de arabiska och kurdiska 
partierna, säger hon tillägger: 
- Mördandet och diskrimineringen är fortfarande mycket utbredd. I dessa situationer så  
saknar vi ledargestalter såsom Aga Petros, Surma Hane och Mar Benjamin Shamoun. 
 

 

Ninwe vill se fler kvinnor på topp 

 
Redaktören för tidskriften Nineveb Magazine, Ninwe Maraha, är kritisk till att den  
assyriska kvinnan inte har högre positioner inom föreningslivet. 
- Hon har en stor roll både i USA och i Sverige, men det avspeglas inte i styrelserna, 
säger Maraha som är en av föreläsarna på AKFs världskonferens.  
 
Du är en av våra inbjudna föreläsare till Assyriska kvinnoförbundets internationella 
konferens. Hur känns det? 
  

- Jag känner mig väldigt hedrad av AKFs inbjudan. Det är första gången jag deltar i just en 
assyrisk kvinnokonferens och just därför känns det ännu mer speciellt. Jag är väldigt stolt 
och samtidigt imponerad utav AKFs framgångar som organisation. 
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Vad kommer du att prata om under din föreläsning? 
- Jag kommer att prata om kvinnans roll i den assyriska rörelsen i Sverige och i USA  
utifrån mina egna erfarenheter. 
 
Hur aktiv är du inom den assyriska rörelsen och på vilket sätt? 
- Jag är ganska aktiv i USA. Jag är sekreterare i en assyrisk organisation som heter  
Assyrian Foundation of America och jag är redaktör för tidningen Nineveb Magazine. 
 
Vilken roll har den assyriska kvinnan i USA? Hur kan man förbättra och utveckla 
hennes situation? 
- Den assyriska kvinnan har alltid haft en stor roll i USA liksom i Sverige. Men precis som  
i Sverige syns det inte på styrelsenivå i föreningslivet. Ett sätt att förbättra den assyriska 
kvinnans representation i styrelserna är att vara mer aktiv och att ta klivet till  
ledarskapsnivå. 
 
Vad är skillnaden mellan dagens assyriska kvinna i USA jamfört med tio år tillbaka? 
- jag har själv inte bott  i USA i 10 år , men med lite efter forskningar så visar det sig att den 
Assyriska kvinnan är mer aktiv i de assyriska organisationerna, är mer representerad på  
styrelse– och ledarskaps– nivåer nu. En annan tydlig skillnad är att de aktiva kvinnorna  
börjar mer och mer visa intresse i ung år, Vilket jag finner väldigt intressant och mycket  
bra. 
 
Var ser du henne i framtiden? 
- Det är svårt att förutse vad framtiden för med sig för den assyriska rörelsen och det  
assyriska folket generellt , men jag hoppas på att den assyriska kvinnan ska bli ännu mer 
aktiv, mer drivande, ledande och utvecklande av våra organisationer på alla nivåer. 
 
 
 

 

Faktaruta 
Ninwe Maraha är Dr. i Mikrobiologi och bor i San 
Francisco, USA. Hon är föräldraledig för närvarande 
och är styrelseledamot i organisationen Assyrian 
Foundation of America.     
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”Assyriska kvinnan hade det bättre under Sovjettiden” 

Du var en av de inbjudna föreläsarna till Assyriska till assyriska kvinnoförbundets internationella 
konferens i Sverige. Hur känns det? 

- Jag är stolt som fick vara med om att träffa så många aktiva assyriska kvinnor. 
Konferensen har gett oss en stabil grund för framtida samarbeten och självförtroende nu 
när vi fått se att vi inte är så få världen. Det var givande att lyssna på kvinnorna om varför 
de kämpar för assyriernas välbefinnande och särskilt intressant för mig var det att lyssna på 
talarna från Tyskland, Syrien, USA och om Irak.  
Jag blev glad av att se att dessa kvinnor som har växt upp med traditioner från  
mellanöstern som innebär en rad svårigheter nu har blivit så modiga och vågar tänka fritt. 
Samtidigt fick jag intrycket av att de inte har förträngt att de är ättlingar till de antika  
assyrierna som karakteriserades av mödrar som samtidigt var fria och kämpade. 
 
Vad handlade ditt föredrag om?  
- Jag pratade om det assyriska folket i Georgien och hur det kom sig att de flyttade dit. Om 
13 assyriska munkar som kom dit på 600– talet och byggde kloster och kyrkor. Jag  
berättade även om det politiska sambandet mellan assyrier och georgier långt tillbaka i  
tiden.  
Sedan så berörde jag dagens situation med både det kulturella och politiska. Om våra  
teatergrupper, sång, dans och tidningar. Sanningen som den ser ut att det ekonomiska och 
sociala blir värre där och att många lämnar landet. Det kan leda till att assyrierna glömmer 
sina rötter. Och så avslutade jag med att berätta om framtida planer och förhoppningar. 
 
Hur aktiv är kvinnan inom den assyriska rörelsen och på vilket sätt? 
- Jag kan inte påstå att kvinnor i Georgien med annan nationalitet är diskriminerade utan  
de har samma rättigheter som männen. De är många i parlamentet och de är rätt så aktiva 
inom utbildning, ekonomi och hälsa. Det finns assyriska kvinnor som har framgångsrika 
karriärer. De har lyckats komma långt inom kultur, vetenskap och utbildning och göra  
sådant som många andra inte lyckats - men de är väldigt få.   
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Vilken roll har den assyriska kvinnan i Georgien? 

- Det finns familjer där männen övertalar kvinnan att bli hemmafru och moder. Kvinnan , 
som i många fall har grundskoleutbildning och ibland till och med universitetsexamen går 
med på det eftersom att hon inte kan se sig själv som aktivt jobbande eller göra karriär. De 
känner sig nöjda med att vara hemmafruar medan deras män eller pappor och bröder  
försörjer dem. 
Men som tur är så har dessa kvinnor börjat tänka om gällande deras roll i samhället och 
börja göra uppoffringar för att integreras. 
 
Vad är skillnaden idag jämfört med tio år tillbaka? 
- Under Sovjettiden så hade assyriska kvinnor bättre möjligheter. Deras sociala, kulturella 
och utbildningsnivå var högre än vad den är idag. De var framgångsrika läkare, lärare,  
lektorer, ingenjörer etcetera. De var skickligare och mer respekterade - idag kan du inte 
säga detsamma med några få undantag. 
Den politiska och ekonomiska situationen i Georgien har sänkt den intellektuella nivå på 
invånarna och det har drabbat särskilt olika minoriteter i landet. Många har tvingast att 
flytta för att skaffa jobb och kunna försörja sig och sin familj. 
För assyrierna i Georgien blev det ryska språket obligatoriskt eftersom att de gick i ryska 
skolor. Men idag finns inte så många universitet kvar och många kan inte fortsätta sina  
utbildningar på grund av de språkliga barriärerna och lågt ekonomiskt stöd. 
De som ändå trots allt lyckas utbilda sig har senare svårt att jobb. Familjerna lever på 
pengar som de tjänat genom att sälja saker från sina hem. De tvingas att jobba som  
barnpassare, städerskor, kockar, frisörer hos rika familjer. 
 
Var ser du den assyriska kvinnan i Georgien om tio år? 
- Det är en svår fråga. De assyriska kvinnorna i Georgien är väldigt smarta och de  
integreras lätt men många av dem har inte den möjligheten. Sanningen är att väldigt få 
kommer ha möjligheten att avancera upp några nivåer och positioner i karriären. Endast tio 
procent av dem har en anställning idag. 
 
 
 
 
  
    

 
Faktaruta 

Helena Piraeva arbetar på bank i Tiblisi och på sin  
fritid är hon aktiv i den assyriska rörelsen i Georgien. 

 

Norma ser konferensen som ett startskott 
 
Med drygt 40 års engagemang inom den assyriska rörelsen i Syrien har Norma Shabo 
Bahe en hel del erfarenheter att dela med sig av. 
- Jag har sett fram emot den här konferensen länge, den kan bli frukten till något 
stort 
 
Du är en av de inbjudna föreläsarna till Assyriska kvinnoförbundet internationella 
konferens i Sverige. Hur känns det? 
- Jag är väldigt glad över att ha blivit inbjuden! Vi som är i hemlandet har väntat på den 
här dagen länge, redan för några år sedan så besökte AKF oss och berättade om idén med 
en internationell konferens för den assyriska kvinnan och sedan dess har vi sett fram emot 
att det ska bli verklighet. Nu vill jag bara träffa de andra kvinnorna för att lära känna dem 
och bygga något gemensamt för framtiden. Jag tror att konferensen kommer att göra 
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Mycket gott för den assyriska kvinnans fortsatta samarbete, 

Du och Chamiram Hanna. Ordförande för ADOs kvinnosektion i Syrien. Kommer att 
föreläsa ihop. Vad kommer ni att prata om? 
- Vi kommer att berätta om den assyriska kvinnan i Syrien. Om hennes politiska jobb  
och hennes jobb för den assyriska frågan med utgångspunkt i ADO eftersom att vi båda har 
varit aktiva där i flera decennier. Vi kommer även att berätta om hur kvinnan har det i  
Syrien, vilka rättigheter hon har och hur fri hon är samt om vilka svårigheter hon möter. 
Även kyrkans syn på kvinnan komman att behandlas. 
 
Hur aktiv är du inom den assyriska rörelsen och på vilket sätt? 
- Jag började engagera mig 1971 och har varit ordförande för ADOs kvinnosektion i  
många år. Idag så leder jag ADOs kulturutskott där vi bland annat ger ut tidningen Ishtar 
samt jobbar för att stärka den assyriska kvinnan både vad det gäller nationella frågor men 
även i rollen som förenings -och kyrkomedlem. 
 
Vilken roll har den assyriska kvinnan i Syrien? 
-jag roll har det som att kvinnan i Syrien har blivit mycket starkare och att hon fortsätter att 
bli det för varje år som passerar. Hon är mer fri och mannen respektera henne på ett helt 
annat sätt idag jämfört med förr i tiden. Men faktum kvarstår att hon är den som har huvud-
ansvaret för barnen och hemmet samtidigt som hon har ett jobb att gå till. Det gör att hon 
inte har mycket tid över till annat. De yngre generationerna har kommit längre, 90%  utbil-
dar sig och jobbar. 
 
Var ser du den assyriska kvinnan i Syrien om tio år? 
- Om tio år så tror jag starkt på att hon har kommit långt i sin självständighet. Männen  
kommer att acceptera att hon är mer fri samt pusha henne till att ta för sig i samhället. Om 
tio år kommer det vara än mer självklart även för kvinnor att skaffa sig en utbildning.  

 

Faktaruta 
Norma Shabo Bahe bor i staden Kamishli, Syrien. Hon jobbar som 
arkitekt, är aktiv i Assyriska Demokratiska Organisationens  
kvinnokommitté och är en av initiativtagarna till bildandet av det  
första assyriska dagiset i Syrien. 
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” Fler kvinnliga politiker i Syrien” 
Plitiken kommer att få en stor roll i den assyriska kvinnans livs i Syrien. Så tror 
Chamiram Hanna att det kommer att se ut om tio år. 
- När kvinnan har insett hur mycket det politiska engagemanget ger så kommer hon 
vilja ingå, säger Chamiram som är en av föreläsarna på AKFs världskonferens. 

Du är en av de inbjudna föreläsarna till Assyriska  Kvinnoförbundets internationella 
Konferens i Sverige. Hur känns det? 
- konferensen är ett fantastiskt initiativ för den assyriska kvinnans utveckling och jag har 
längtat efter den ända sedan AKF för några år sedan besökte Syrien och berättade om idén. 
För mig är det även stort av en annan anledning och det är att jag i och med min inbjudan  
för första gången åker utomlands. Det känns extra bra att få göra det för ett sådant här  
privilegiet uppdrag. 
 
Du och Norma Shabo Bahe kommer att föreläsa ihop. Vad kommer ni att prata om? 
- om den assyriska kvinnan i Syrien i allmänhet samt om den assyriska kvinnan inom  
kyrkan och politiken i synnerhet. Vi kommer att berätta vad hon hittills har åstadkommit.  
Jag kommer bland annat berätta om mitt politiska engagemang som började när jag var 14 år 
och om hur jag första kvinnan blivit ledamot i ADOs centralstyrelse. 
 
Hur aktiv är du inom assyriska rörelsen och på vilket sätt?  
- förutom mitt uppdrag inom ADOs centralstyrelse så är jag ordförande för ADOs  
kvinnosektion. Jag försöker även åka runt och möta assyriska kvinnor som befinner sig  
långtifrån det politiska engagemanget och föreningslivet. Jag brukar berätta att även jag  
har stor familj med fem barn men att jag ändå hinner engagera mig. Jag vill vara en bra  
förebild. 
 
Vilken roll har assyriska kvinnan i Syrien?  
- Den assyriska kvinnan i Syrien idag är överlag inte politiskt engagerad. Det beror dels på  
en rädsla om repressalier och dels om att hon helt enkelt nöjer sig med att sköta hushållet  
och ta hand om barn. Oftast så uppmuntrar männen sina kvinnor till att engagera sig men  
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de har inget intresse av det. Både jag och min man tycker det är viktigt att engagerar oss  
för vårt folk och därför har det varit naturligt att jag ska ta plats. Vi är som bästa vänner  
och han stöttar mig. Jag hoppas fler tar efter. Världen har krympt i och med Internets intåg i 
våra liv och därför har kvinnans vyer vidgats enormt mycket. 
 
Hur långt har den assyriska kvinnan i Syrien kommit om tio år? 
- Om tio år få kommer den assyriska kvinnan att jaga de politiska sammanslutningarna för 
att själva ingå. Hon kommer genom ADO och andra partier ha fått upp ögonen och med 
tiden inse hur mycket det ger. Om tio år har den assyriska kvinnan blivit en mer utbildad, 
Aktiv och medveten samhällsmedborgare. Hon kommer att kämpa för sin självständighet  
och frihet. 
 

 
Faktaruta 
Chamiram Hanna lever i staden Kamishli Syrien. 
Hon jobbar som lågstadielärare och sitter i  
ledningen för Assyriska Demokratiska  
Organisationen i Syrien. 
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[Dokumentation från konferensen] 
 

Historisk konferens gav nytändning 
- Det här har varit en dröm för oss i många år. 
AKFs ordförande AFAMIA Maraha öppnade den internationella konferensen med en 
historisk tillbakablick. Två dygn senare hade man överträffat drömmen.  

Ett nätverk för assyriska kvinnor i världen. Det var ett av huvudmålen med AKFs  
internationella konferens i Folkets hus Hallunda. Drygt 180 deltagare från Tyskland,  
Holland, Syrien och hela Sverige hade samlats för att insupa ny kunskap. 
 
AKF hade bjudit in föreläsare från olika länder för att få en helhetsbild om hur den  
assyriska kvinnan har det i världen. 
 

Chamiram Hanna, Syrien, berättade om kvinnans roll i sitt hemland. 
Elena Piraeva, Georgien, gav en inblick i de assyriska kvinnornas situation i sitt  
hemland. 
Anisa Said, Tyskland, pratade om den assyriska kvinnans självständighet och hälsa. 
Attiya Gamri, Holland, berättade om levnadsförhållanden assyriska kvinnor i  
Irak föra och efter Saddam. 
Ninwe Maraha, USA, berättade om hennes egen historia och resa i det assyriska  
föreningslivet i Sverige och USA. 
 

Varje före utgjorde en pusselbit som tillsammans gav en världsomspännande bild om  
hur den assyriska kvinnan har det samt vilka kanaler man kan använda för att börja  
nätverka. Den föreläsning som berörde deltagarna mest var Attiya Gamris om den  
assyriska kvinnan i Irak. 
- Det pågår ett folkmord på vårt folk idag, var Gamris budskap. 
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Hon inte bara berättade om konkreta fall med massaker utan visade även en dokumentär 
som hon tillsammans med holländska journalister gjort i Irak. Efter hennes tal samlades 
massvis med deltagare runt henne med tårar i ögonen. Allihop frågade hur de kunde hjälpa 
till. När dagen var över hade kvinnorna samlat ihop mer än 10 000 kronor att skänka till 
lobbyorganisationen Assyrian council of Europe. 
 
Mellan föreläsningarna delades de 180 deltagarna in mindre grupper för att närmare  
diskutera frågeställningar. Under första workshopen ville AKF ha svar på: Vilka fördelar 
finns det med att skapa ett nätverk mellan assyriska kvinnoorganisationer på internationell 
nivå och hur kan det förverkligas? Andra workshopen: hur kan AKF arbeta för att stärka 
assyriska kvinnor i hemlandet? 
Senare fick grupperna i storgrupp lyfta fram sina bästa idéer. 
 
Lördagskvällen avslutades senare med en kulturafton där skådespelerskan Yelda Hadodo 
framförde delar av föreställningen Iamjustagirl vilket blev en succé. Därefter fortsatte  
kvällen med assyrisk folkdans till toner av sångerskan Orshina och senare Numan Kass 
Elias. 
 
Responsen efter konferensen tyder på att den var uppskattad. Många redan aktiva profiler 
berättar om hur de fått en nytändning att fortsätta att göra ett gott jobb för den assyriska 
kvinnan. Andra som slutat berättade att de nu vill tillbaka. 
 
Konferensen var en dröm och nu har drömmen överträffats. 
 
 

[Föredrag]   
 
 

Anisa Saed- Yonan 
- Kvinnans möjlighet till utbildning har spelat en stor roll i hennes frigörelse från 
mannen och hemmet. Den assyriska kvinnan är på rätt väg men ännu har inte  
jämställdhet uppnåtts fullt ut, sa Anisa Saead-Yonan från Berlin under sin  
föreläsning. 
 
Psykoterapeuten Anisa Saead-Yonan lyckades sätta fingret på det som många assyriska 
kvinnor känner. Hon har lång erfarenhet av klienter från Mellanöstern och är väl insatt i 
mentaliteten. 
- Förr i tiden så var det männen som jobbade och tjänade familjens pengar medan kvinnan 
var dömd till dumhet eftersom att hon jämt var hemma, sa hon och fortsatte: 
- Hon ansågs länge vara en oklok och en passiv samhällsmedborgare vilket ledde till  
depression. Och när barnen gifte sig och flyttade ut så infann sig en känsla av tomhet. 
 
Men under 60-talet så hände  något som stärkte kvinnas ställning i samhället menade  
Anisa. 
- Utbildning! Hon började utbilda sig och det har spelat en stor roll i kvinnans frigörelse 
från hemmet och från mannen. Helt plötsligt började hon få samma yrken som männen, det 
ekonomiska oberoendet fick henne att bli mer självständig. 
Anisa berättade även att det ledde till att den assyriska kvinnan såg sig själv i en ny roll där 
hon aktivt kunde förändra sin situation. 
- Hon började engagera sig inom föreningslivet och fick därmed sociala kontakter utanför 
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hemmet som i sin tur vidgade hennes vyer. Och vi ska inte glömma betydelsen av den  
nationella rörelsen bland assyrier där den sociala och politiska utbildningen har lyst  
jämställdhetsdebatten, sa Anisa. Men hon var noggrann med att understryka att det  
fortfarande finns en hel del att göra. 
- Den assyriska kvinnan är på rätt väg, det assyriska folket är relativt jämställt ute i  
samhället men när det gäller jämställdhet i hemmen så har de inte kommit så långt. Vi i  
Europa har kommit en bra bit men fortfarande är det kvinnan som ansvarar för allt i  
hemmet. Hon jobbar, hämtar barnen, lagar mat– och därutöver förväntas hon dessutom vara 
en god och pigg älskarinna för sin make. 
 
Anisa Saed-Yonan är en van föreläsare. I Tyskland har hon turnerat i flera år med sina  
budskap. Under konferensen blev hon omåttligt populär och det var många som önskade en 
heldag med henne. Som avslut på föredraget utbrast Anisa: 
- Dagens kvinna börjar bli mer och mer självständig. Hon både kan och tror på sig själv  
mer vilket får männen att känna sig överflödiga. Men! Vi kvinnor ska inte tro att vi klarar 
oss helt själva, vi ska samarbete med männen. 
 

Attiya Gamri  
 
- Den assyriska kvinnan i Irak lider fruktansvärt mycket varenda dag. 
Föreläsaren Attiya Gamris ord var raka– intresset efteråt visade att hon inte hade 
lämnat någon oberörd. 
 
Attiya Gamri från Holland har gjort sig känd för att hon under stora delar av sitt liv har 
kämpat för det assyriska folkets rättigheter. Hon har vid upprepade tillfällen blivit prisad för 
sina insatser. Idag jobbar hon som regionalpolitiker samtidigt som hon kämpar för  
assyrierna i Irak. 
- Det sker ett folkmord på de kristna i Irak men vi märker inte det så mycket härifrån. 
Media rapporterar bara om enstaka händelser i små notiser men verkligheten i Irak är  
betydligt värre. 100 000 kristna har blivit dödade, mördade och torterade sedan Saddams 
fall. Våldet har lett till fattigdom, hemlöshet, arbetslöshet och till att många prostituerar sig 
för att överleva. 
 
Attiya Gamris föreläsning var gripande och en majoritet av deltagarna berättar att de inte 
kunde hålla tårarna tillbaka. 
- Assyrien har islamiserats. De kristna tvingas dölja alla religiösa tecken annars så fruktar de 
döden. Det kurdiska styret  ger inte de kristna rösträttighet, ingen frihet att bestämma var de 
bo, ingen yttrandefrihet, ingen rätt att välja utbildning eller ens vilka kläder de vill  
ta på sig. För att få jobba måste de först bli medlemmar i det kurdiska partiet KDP och  
därefter tvingas de betala 25% av inkomsten till partiet, sa hon. 
 
Som om hennes berättelser inte var nog så visade hon dokumentärfilmen Persecution of 
Christian Assyrians in Irak– en dokumentär som Attiya varit med och gjort.  
- Jag var nere i Irak tillsammans med grupp holländska journalister för att göra den här  
dokumentären. Den handlar om anhöriga som förlorat familjemedlemmar, barn som  
förlorat föräldrar, föräldrar som förlorat barn. Hur går livet vidare? Hur är det leva med 
den ständiga rädslan? Frågade Gamri och fortsatte: 
- Jag mötte en äldre assyrisk kvinna som bar en kedja med ett guldhänge som föreställde 
Kurdistan. Jag frågade varför och hon förklarade att det var bäst så för att inte väcka för 
mycket uppmärksamhet. Hur länge till ska det behöva vara så här? Hur kan vi hjälpa till? 
Frågorna kastades ut till publiken som inte var sena med att engagera sig. En          
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pengainsamling startades och inom några minuter hade man samlat ihop drygt 15 000  
kronor. Pengar som senare skänktes till den assyriska lobbyorganisationen Assyrian council 
of Europe som Attiya grundat. Hon fortsatte: 
- Ni kan hjälpa genom pengar men även genom lobby-verksamhet, genom att besöka  
Assyrien, bygga broar med invånarna, rapportera orättvisor, svara på medias rapportering,  
ha samma mål, bilda ett assyriskt kvinnoförbund i Irak. 
 
- Jag vill ge AKF ett förslag som kan hjälpa kvinnorna i Irak och det är att ge dem  
mikrolån. Assyriska Kvinnoförbundet lånar ut pengar till dem så att de kan köpa in saxar  
och symaskiner och utföra sitt jobb. När de har tjänat ihop tillräckligt med pengar så  
betalar de tillbaka till er. 
 

Ninwe Maraha 
 
De första assyrierna kom till USA för 150 år sedan och idag är de assimilerade,  
sa föreläsaren Ninwe Maraha. 
- För att assyrier i Europa inte ska möta samma öde så är det viktigt att ta till vara  
på språket, Kyrkan som institution samt starta assyriska grundskolor för våra barn. 
 
Inom den assyriska rörelsen i Sverige är Ninwe Maraha ett välkänt namn. Hon har varit  
aktiv i många år och under år 2001 tillträdde hon som ordförande för Assyriska  
Riksförbundet (ARS). För något år sedan förde kärleken henne till USA, hon gifte sig och 
har nu en son. När hon inte är mammaledig jobbar hon som chefredaktör för Nineveb  
Magazine. 
 
Ninwe berättade att under sin tid som ordförande för ARS upptäckte hon att det var svårt  
det som kvinna att vara ledare i det assyriska föreningslivet. Lokalföreningarna och  
männen som satt i styrelsen med henne tog inte det hon sa på allvar. 
- Jag förstod att det var omöjligt för mig att fortsätta så jag hoppade av efter första året. 
Det hade kunnat knäcka många men för mig var den här erfarenheten väldigt nyttig och  
den har stärkt mig. 
 
Ninwe Maraha berättade även om stora skillnader mellan assyrier i Sverige och USA. 
- Det assyriska föreningslivet i USA är väldigt passivt och det är väldigt få assyrier som  
engagerar sig för assyriernas sak. Assyrierna har ju bott där i mer än 150 år och de flesta 
identifierar sig som amerikaner, även om de flesta vet att de har assyriska rötter. 
 
En av huvudanledningarna till att assyrier i USA inte har samma sammanhållning och ett 
lika levande föreningsliv som i Sverige menar Maraha är att landet saknar ett socialt  
skyddsnät och att staten inte bidrar lika mycket till ett aktivt föreningsliv. Det gör att folk  
har fullt upp med  att skapa sig en dräglig vardag och en stabil ekonomi som garanterar  
deras barn en god framtid. Och samtidigt är det de finansierar all verksamhet som  
genomförs i föreningarna. 
 
Ninwe fortsatt: 
- Jag tror att det finns en stor risk att samma sak inträffar i Europa om 100 år. För att  ni  
inte ska hamna där så tror jag på tre saker som ni måste ta till vara. 1. Språket– det är  
Jätteviktigt eftersom det är en gemensam nämnare för assyrierna och i språket finns också 
mycket av vår kultur.2. kyrkan– vi är ett splittrat folk men kyrkan håller oss samman och 
bevarar vårt språk och våra traditioner. 3. Grundskolor– assyriska skolor är en garant för  
att språket, traditioner och identiteten lever kvar hos yngre generationer. Ni borde öppna  
assyriska skolor– här i Sverige finns det så många möjligheter och resurser.    
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Chamiram Hanna och Norma Shabo Bahe 
(Text: Sara Barmano) 
 
Chamiram börjar med att berätta lite kort historik och om synen på kvinnor i gamla tider. 
Under tiden före Kristendomens inträde så var den assyriska kvinnan mycket ansedd och 
högt respekterad. Tiden före Kristendomen präglas av tron på naturen och naturgudar samt 
gudinnor. Man trodde att de olika naturelementen styrdes dessa Gudar och Gudinnan. 
- Ishtar eller Inanna som hon också kallas är härskarinnan över himlen och en viktig  
gestalt för jordens fortlevnad. En annan viktig Gudinna är Tiamat, när hon dödades  
skapades jorden av hennes kropp. Kvinnor var i verkliga livet också mycket framgångsrika 
och lika viktiga som männen i till exempel försvaret av riket. De ledde stora militärstyrkor 
och styrde hela samhällen, berättar Chamiram. 
 
Sen kom de monoteistiska religionerna och kvinnorna fick stå tillbaka för patriarkatet. 
Idag arbetar Kvinnor bl.a. med att engagera främst ungdomar att aktivera sig i 
organisationen ADO, som arbetar aktivt med att sprida kunskap och information om  
assyriernas situation, språket och kulturen. 
 
Det arbete som Chamiram och Norma tagit initiativ till och som gör störst nytta på lokal 
nivå är förskoleverksamheten. Detta arbete gör att småbarnsmammor kan yrkesarbeta och 
utveckla sig själva och inte tvingas ge avkall på karriären. Dessa förskolor är förvisso  
privata men ändå öppna för alla folkgrupper. 
 
Många kvinnor väljer att stanna hemma och sköta hemmet, men den senaste utvecklingen 
har ändå gått mot att allt fler unga kvinnor väljer att studera. Trenden ser ut att hålla i sig 
och det är mycket positivt, tycker Chamiram. Kvinnorna utbildar sig till läkare, advokater  
och universitetslärare. Det är dock fortfarande ganska ovanligt att kvinnor arbetar inom 
tjänstesektorn. 
 
En viktig punkt som Chamiram också tar upp är de sommaraktiviteter som anordnas för 
kvinnor och ungdomar. Dessa läger är ett viktigt led i att stärka identiteten, lära sig sina  
traditioner, sitt språk och skapa politisk medvetenhet. 
Slutligen säger Chamiram att kvinnan är den naturliga sammanhållande länken mellan  
samhällets och familjens olika spår. Lika viktig som kyrkan är för tron är kvinnan för  
samhället. 
 

Helena Piraeva 

 
Kunskapen om assyrier i Georgien bland åhörarna var knapphändig innan Helena 
Piraeva inledde sin föreläsning. Efteråt var det många som kände sig berikade– både 
med ny kunskap och nyupptäckta landsmän. 
 
Helena Piraevas deltagande på konferensen var långt ifrån självklar och det skulle dröja 
intill slutspurten av förberedelserna som ett definitivt besked gavs– hon hade efter många 
om och men, beviljats  visum. 
 
Föredraget om assyrier i Georgien skiljde sig från de andra på så sätt att det var ett  
outforskat område för en majoritet av åhörarna. Finns det verkligen assyrier där– i det lilla  
landet som gränsar till Ryssland, Turkiet, Armenien och Azebadjan? Nyfickenheten var 
stor när hon inledde. 
- Det första assyrierna kom till Georgien på 600-talet visar mycket gamla dokument. 13 
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munkar från Edessa missionerade och byggde kloster och kyrkor här, sa hon och fortsatte: 
- Långt senare, under första världskriget kom en hel del assyriska flyktingar från Turkiet  
och Iran hit. Det var under denna tid som den första assyriska sammanslutningen  
 etablerades. Den bestod av en kyrka, en skola och en egen nyhetstidning i Tbilisi. 
 
Helena Piraeva berättade att Tbilisi då utgjorde ett politiskt och kulturellt säte för assyrier i 
hela dåvarande Sovjetunionen. Hon visade upp gamla bilder på tidskrifter och  
teatergrupper. Idag så har antalet assyrier minskat drastiskt. 
- År 1992 var vi 15 000 assyrier nu är vi drygt 3500. Många emigrerade efter Sovjets fall 
men även efter inbördeskriget och efter en ekonomisk kris under samma tid, sa hon. 
Dock fortgår det politiska och kulturella arbetet bland landsmännen än idag. Varje år  
arrangeras en rad aktivisteter och utbildningar i modersmålet för att bevara och utveckla. 
- Vi brinner för det här och gör vårt bästa för att håla gnistan vid liv. Vi är mycket  
intresserade av att samarbeta med assyriska organisationer i andra länder. Utbyte såsom  
den här konferensen är mycket värt, avslutade Helena Piraeva.                                                                                                               
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[Workshops] 
 
 

Deltagarna fördelades på 8 grupper och diskuterade nedanstående frågor under två 
workshops. Här redovisas svaren. 

1. Vilka fördelar finns det med att skapa ett nätverk mellan assyriska  
kvinnoorganisationer på internationell nivå- och hur kan det förverkligas? 
- Regelbundna konferenser i olika länder. 
- Årlig internationell konferens med specifika ämnen. 
- Starta Kvinnoförbund i Tyskland. 
- Internet, Facebook etcetera på modersmålet. 
- Skapa en styrelse/nätverk/federation 1-2 representanter från varje land i Europa som  
sedan förmedlar information vidare till sin hemförening. 
- Söka bildrag till utbytesprojekt genom bland annat EU. 
- Lokalt skapa diskussionsseminarium/forum. Besöka varandra och återkoppla. 
Uppföljning! 
- Lära sig av hur andra gör/har gjort. 
 

- Ha gemensamt mål. 
- Mål är viktigt! 
- Att kunna hjälpa andra som inte 
har möjlighet (ekonomiskt) 
- Föreningslivet måste aktiveras 
mera. 
- Assyriska kvinnan måste arbeta  
nationellt. 
- Kontaktperson med kunskap och 
tid. Lokalt, centralt och  
internationellt. 
- Behövs för att inte assimileras,  
stärka sin assyriska identitet, 

framtidens generationer och för att vårda samt bevara språket 
- Nätverk med externa organisationer i och utanför Sverige. 
- Uppmärksamma kvinnofrågan. 
- Stärka kvinnans ställning i exempelvis samhället och hemmet 
- Utbyte av kunskaper. 
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– Använda A K F:s hemsida som forum eller skapa en internationell hemsida som samlar 
assyriska kvinnor i världen 
– Marknadsföra kvinnoverksamhet för att så många kvinnor som möjligt ska känna till  
föreningarna. 
– Viktigt att visa oss utåt, till icke-assyriska föreningar/myndigheter för exempelvis staten. 
– Aktivera ungdomarna. 
– Internationellt, språket. 
–  Utse en kommitté som i sin tur utser en internationell styrelse. 
 
2. Hur kan AKF arbeta för att stärka kvinnor i hemlandet? 
– Utbildning! Yrkesutbildningar: barn med speciella behov, pedagogisk utbildning (utbilda 
ledare ), inom sjuvård och första hjälpen, mänskliga rättigheter, jämställdhet, läs– och 
skrivkunskap, datakunskap. Anpassat till behoven i de olika områdena. 
– Viktigt att organisationerna i Europa samarbetar + kanske kontakta assyrier som har  
återvänt för att skapa samarbete. 
 

– Stärka oss själva på hemmaplan för att kunna hjälpa dem i hemlandet. 
– Erfarenhetsutbyte: överföra vår kunskap till dem ex. mötesteknik och organisering. 
– Möta deras behov via kontakter, exempelvis hemlandsresor. 
– Genom projekt, fonder, fester med mera för att hjälpa ekonomiskt. 
– Motivera kvinnan i hemlandet om att vara  
medveten om sin identitet. 
– Att bilda en kommitté som kan besöka för  
att analysera behovet av hjälpa. En sådan kan  
anordnas i olika länder där vårt folk finns. 
För att väcka deras intresse om deras  
identitet. 
– Det måste finnas solidaritet bland vårt folk. 
– Lokala projekt. 
– Visa deras egna fördelar och möjligheter i  
hemlandet. 
– Moraliskt och ekonomiskt stöd. 
– Visa den rätta bilden av livet i Europa. 
– Stödja våra organisationer här som arbetar för hemlandet, t 
ex AUG. 
– Bevara språket för att stärka den assyriska identiteten. 
– Behovsanalys. När vi vet vad behoven är kan vi sätta in insatser/resurser. Sätt upp mål. 
– Utbildning av flickor/kvinnor. 
–Göra våra kvinnor självförsörjande genom att skapa projekt från västvärlden. 

–Köpa in datorer. 
–Sommarläger och besök i  
hemlandet för kvinnor och barn. 
–Utbildning i föreningsteknik 
– Ekonomisk bidrag, nätverk och 
utbyte. 
– Skapa arbetsmöjligheter 
– Nätverk som har kontakt med 
kvinnorna i respektive hemland 
–Projekt med seminarier för aktiva 
kvinnor. 
– Söka pengar för att skapa  
arbetstillfällen för äldre damer i  
 hemlandet 
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– Skapa arbetstillfällen: ålderdomshem, dagcentral, dagis/förskola. 
– Våra barn kan åka till hemlandet under lov och undervisa där. Deras barn kan komma till 
västvärlden. 
– Se befintliga projekt med positivt resultat och stärk dem. 
– Söka bidrag och stöd av internationella myndigheter och organisationer. 
– Våra kvinnor i hemlandet kan också lära oss om identitet och språk. Det är ömsesidigt. 
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[Panelsamtal ] 

Konferensen avslutades med ett panelsamtal där samtliga föreläsare och AKFs  
ordförande deltog. Samtalet handlade framförallt om hur assyriska  
kvinnoorganisationer ska gå tillväga för att börja samarbeta internationellt. Här  
nedan redovisas utdrag ur samtalet. 

Ninwe: Tack vare denna konferens har vi fått en första kontakt med varandra och nästa 
steg är att besöka varandras organisationer för att utbyta erfarenheter och idéer med  
varandra och ta del av  varandras verksamheter. På det sättet har vi en stabil relation att 
bygga vidare på som jag tror kan leda till stora och viktiga förändringar i det assyriska  
föreningslivet. 
 
Attiya : Vi måste fokusera på ett mål eller max två. Vi måste även lära oss att samarbeta 
med externa institutioner ,d.v.s. icke-assyriska. Det är viktigt också att vi förbättrar vårt 
påverkansarbete. Det räcker med att vi lägger en timme i veckan för att kontakta medierna  
och informerar om assyrierna. Bilda en mediegrupp med några vänner, träffas en gång i 
veckan och gå igenom veckans tidningar. Reagera på rapporteringen, maila redaktionerna. 
Det finns andra folkgrupper som jobbar så och det har visat sig vara en framgångsrik  
metod att få genomslag. 
 
Helena: I Georgien är den assyriska kvinnan inte lika självständig och ekonomiskt  
oberoende som här i västvärlden. Kvinnor har låg utbildningsnivå och vi behöver börja i 
den änden och där skulle era kunskaper och erfarenheter komma tillgodo. 
 
Anisa: Jag vill föreslå att vi startar en tidning för att uppmärksamma intressanta och 
Viktiga frågor som berör assyriska kvinnor. 
 
Chamiram och Norma: När vi lämnar den här konferensen får vi inte glömma bort det 
som har sagts. Vi får inte låta det förbi ord på papper utan måste gå till handliga. 
 
Afamia: Jag instämmer i de andras förslag och lägger till att det är viktigt att den assyriska 
kvinnan engagerar sig mer politiskt och inte fastnar i social verksamhet, även i det  
internationella samarbetet.  
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[kulturafton] 

Strax innan midnatt började deltagarna på lördagskvällen att skingras. Kvällen hade  
bjudit på teaterföreställning, skönsång och dansmusik. Deltagarinna ville inte åka hem  
trots att de var trötta och utmattade, de ville prata och umgås så mycket det gick. 
 
Efter en heldag fullspäckad av intressanta föreläsningar och workshops bjöds det på en god  
assyrisk matbuffé. Deltagarna avnjöt maten i varandras sällskap – det kunde man förstå av  
de högludda samtalen och skratten som hördes överallt. 
 
Efter middagen fick deltagarna möjlighet att se föreställningen Iamjustagirl spelad av  
Skådespelaren Yelda Hadodo som har assyriskt ursprung. Den handlar om Nina, 27 år som  
arbetar i en bröllopsbutik och varje dag klär hon upp par som ska gifta sig medan hon själv  
inte vågar välja den rätte eftersom han är svensk. Föreställningen har bland annat gått på  
Oktoberteater i Södertälje men även på andra teatrar runtom i landet. 
 
Iamjustagirl är en monolog om en ung assyrisk kvinnas funderingar över hur hon ska leva  
sitt liv. 
– Går det att vara en självständig kvinna och samtidigt gifta sig och skaffa familj? Eller  
måste man välja det ena framför det andra? Hur fria är vi egentligen och vad eller vilka är  
det som styr våra val i livet? Undrar Nina. 
Deltagarna som blev väldigt berörda av föreställningen stannade länge efteråt och  
samtalade om det aktuella ämnet med Yelda Hadodo. 
 
 
Kvällen avslutade med skönsång av den unga sångerskan 
Orshina Chammas med efterföljande dansmusik som fick alla 
deltagare att hoppa upp och skaka loss i några timmar . Med 
andra ord blev den första konferensdagen lång, den började 
klockan 9.30 och siutade vid 23 tiden. Men dagen efter var  
ändå alla på plats prick klockan 9.30. Det kallar jag för  
intresse och motivation! 
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[Deltagarnas intryck] 

180 personer totalt från olika  delar av världen deltog på AKFs internationella 
konferens och här får ni ta del av några deltagares intryck konferensen. 
 
1. Vad kommer du att ta med dig från konferensen? 
2. Vad betyder det här initiativet? 
 
Marin Savci, 46, administratör, Giessen, Tyskland 
1.– Konferensen har gett mig kraft att fortsätta jobba för mitt folk i  
allmänhet och för de assyriska kvinnorna i synnerhet. Jag har lärt mig  
massor av nya saker om hur våra kvinnor har det runtom i världen och det  
har varit som en väckarklocka. Jag vill hjälpa till, göra mer för att de ska  
få det bättre i de drabbade områdena. Jag kanske inte kan åka till Irak men  
genom att skänka pengar så kan jag hjälpa genom andra som åker dit. Det  
här kommer jag även att förmedla till min familj. Genom konferensen har  
jag även fått nya vänner. 
 
2.– Jag har varit med på många möten för assyriska kvinnor i Tyskland men 
aldrig utomlands. Det här har varit drömmen. 
 
Hanna, 55, matematiklärare, kamishli, Syrien 
1. - Det som har sagts under konferenser kommer vi att ta med oss hem till  
Syrien och sprida i Kamishli. Konferensen visar på att vi måste respektera  
den assyriska kvinnan. Jag  har även fått en förhoppning om att det kommer  
att bildas fler nationella förbund som kan samarbeta över länderna. Jag  
hoppas då att ungdomarna inkluderas i det. 
 
2.- Alt med konferensen har varit viktigt. Det finns ett ordspråk som säger  
att utan den första punkten kan det inte den en sten. Det här är första punkten  
och jag hoppas konferensen bli5r en standard för kvinnornas verksamhet. 
 
 
Seyde ISA,60, förskollärare, Norsborg 
1. - Genom konferensen har jag blivit påmind om språkets betydelse och  
därmed mina barns språkinlärning. Jag har blivit påmind om hur viktigt det är  
och om att det är det som håller oss samman. Vi hade inte kunnat genomföra en  
lika bra konferens om vi inte talat samma språk. 
2. – Det är en stor konferens och det krävs mycket jobb för att få det att gå runt. 
Man blir påmind om att det finns en hel del kvinnorna gillar det här. Men jag  
undrar varför inte media är här. Det är en stor konferens som sagt så det är synd 
att ingen bevakar det. 
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Lind Malki, 45, barnmorska, Augsburg, Tyskland 
Sonya Oktay, 34, mediedesigner, Augsburg, Tyskland 
1. – Den här konferensen har påmint mig om att vårt folk fortfarande lever och har ett  
värde, att vi är ett folk och att vi har vårt språk trots att vi inte har ett land. Ja, att trots att vi 
lever i sekulariserade samhällen har kunnat bevara det som har varit vårt. 



 

1. – Konferensen har varit en väckarklocka om att jag också kan göra  
och påverka. Under våra workshops-diskussioner så fick jag bra 
respons på mina idéer och insåg då att de inte var så dåliga. Att  
konferensen handlar om kvinnan visar på att vi är självständiga kvinnor  
I Europa. Vi har inte missat tåget. Sedan så tycker jag konferensen har  
varit professionellt organiserad, bra val av plats och tema. 
 
2. – Det är ett mycket viktigt initiativ, vi behöver bilda ett nätverk  
eftersom att vi är spridda över världen och vi måste förstå att det inte är  
en svaghet utan tvärtom en styrka. Det gäller bara att vi organiserar oss  
och därefter kan vi sända ut våra budskap i världen. 
 
 
Siblla Yakob, 22, studerande, Södertälje 
Souzi Yakob, 31, studievägledare, Södertälje 
1. – Jag har fått se jättemånga eldsjälar som drivs av att jobba för den assyriska kvinnan. 
För om de inte hade gjort det så skulle de aldrig åkt från olika delar av världen för att göra  
det här. Det har fått mig att förstå att vi är starka tillsammans. 
1.-Jag har fått en bild över hur vi jobbar för samma fråga i  
olika delar av världen. Jag har även kunnat knyta nya  
kontakter här och jag har insett att det är kärleken till sitt folk  
som för dessa personer samman. 
  
2. –Det är bra för att vi kan utbyta kunskap och idéer med alla  
andra. Men jag tycker det är dåligt att inga åtminstone lokala  
tidningar är här . Många tror att det enda invandrarkvinnor gör  
är att stå i köket och därför är det viktigt att vi visar världen  
vad vi gör. Det här är en stor händelse som det är synd att inte 
 andra få ta del av. 
2. –Initiativet är mycket bra och viktigt. Jag tror det är första steget till nå-
got större. Och 
eftersom det här stora bara är första steget så kan det bara bli bättre. 
 
 
 
Sonja Barkarmo, 43, lokalvårdare, Norsborg  
Feryal Shabo, 50, arbetssökande, Norsborg 
1. –Jag har lärt mig nya saker och jag har även lärt mig  
hur det är att prata inför folk. Det har varit lärorikt att  
höra de olika föreläsarna berättar inom vilka områden de  
jobbar och hur de hjälper sitt folk. Jag har även fått träffa  
barndomsvänner som jag inte sett på 20 år. 
1. –Jag kommer att ta med mig mest från Attiyas  
föreläsning om assyriernas situation i Irak, den  
påverkade mig starkt. Alla kvinnor borde göra som  
henne. Jag lärde mig även en del av Anissa föreläsning  
om kvinnans hälsa. 
 
2. - Det är ett jättebra initiativ, vi borde göra det här oftare både här och utomlands. 
2. - Det är ett dra och viktigt initiativ. 
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[Utvärdering] 
 
 
En utvärderingsenkät delades ut till samtliga 180 deltagare, varav 30 personer  
besvarade den och här är en sammanställning av svaren. Se bilaga 1 om ni vill läsa  
svaren i sin helhet. 
 
Fråga 1: Vad tyckte du om upplägget? 
Majoriteten av deltagarna tycker att upplägget av konferensen var konferensen var väldigt bra. Flertalet  
Poängterad att det var välorganiserat med mycket intressant innehåll. 
Ett förslag på förbättring var att korta föreläsarnas tid för att hinna med frågor från  
åhörarna. Många kände att de inte fick ställa sina frågor på grund av tidsbrist. 
 

Fråga 2: Vad tycker du om föreläsningarna? Nämn gärna vilka som var intressanta 
och vilka som var mindre intressanta.  
Majoriteten av deltagarna tycker att föreläsningarna i sin helhet var väldigt givande och  
intressanta. De allra flesta lyfter fram Attiya Gamri från Holland och Anisa Saed -Yonan  
från Tyskland som mycket intressanta föreläsare. Attiya som pratade om den assyriska  
kvinnan i Irak lyckades få en stor majoritet av åhörarna att gråta då hon berättade om  
mycket svåra levnadsförhållanden. 
Anisa som pratade om den assyriska kvinnans psykiska hälsa fick många att känna igen sig  
samt att hon inspirerade till förändring. Nästan lika stor skara tycker att Helena Piraeva  
från Georgien var svår att förstå då hon pratade på en annan dialekt samt att hon verkade  
vara ovan vid att stå och tala inför publik. 
 
Fråga 3: Vad är ditt helhetsintryck ?  
En majoritet tycker att konferensen bör införas som en obligatorisk aktivitet en gång om  
året och i olika länder. Flera pekade även på vikten av en försättning och uppföljning av  
det som jobbats fram under två dagarna. Till helhetsintrycket så svarade många att det  
var givande att diskutera med varandra under workshopen och att det där växte fram bra  
idéer. Överlag är responsen väldigt positiv och upplyftande. Många känner sig motiverade  
till att ge mer till den assyriska rörelsen. 
 
Fråga4: Tycker du att det saknades något? 
Flera pekar på att det saknades fler unga kvinnor samt fler män på konferensen. Sedan så  
nämner vissa även avsaknaden av media och då särskilt en av de assyriska tv-kanalerna  
som sänder i olika länder. Några tycker att det borde vara ett det fokus på konferensen, alltså  
ett särskilt ämne och inte så brett. Andra pekar på att det är något att tänka på till nästa  
gång. Vissa var missnöjda med att det viskades i publiken under föreläsningarna. 
 
 
Arbetsgruppen för konferensen bestående av fem personer besvarade en  
särskild utvärderingsenkät och här är en sammanställning av deras svar. 
 
1. Vad tycker du om konferensen i sin helhet? 
Samtliga i gruppen svara att de är nöjda med konferensen och möjligheten till utbytet av  
erfarenheter mellan kvinnor i olika länder. Att konferensen genomfördes på ett bra sätt trots att det  
Var så många deltagare och att det var berikande med deltagare från Tyskland och Holland. 
 
2. Hur tycker du planeringsarbetet fungerade? 
De flesta tycker att planeringsarbetet gick bra tack vara att arbetsgruppen träffades regelbundet  
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under nästan ett halvår och att det fanns en projektledare som höll i det hela. Någon tycker att  
arbetsgruppen fokuserade på själva konferensdagarna men glömde att tänka på det övriga såsom det 
praktiska runt om. En annan tyckte att en del i arbetsgruppen brast i sitt ansvarstagande för en del 
uppdrag, men att arbetsgruppen ändå gjorde sitt bästa.  
 
3. Vilka svårigheter stötte ni på? 
Det samtliga tar upp är att det tog lång tid att få fram visum för deltagarna från Syrien och  
Georgien. Och att anmälningarna från Tyskland och Holland kom väldigt sent vilket störde  
Planeringen. Därigenom blev också kostnaderna för boende och resor dyrare än planerat. Det var 
också svårt att hålla koll på deltagarna eftersom det var så många som anmälde sig sent. 
 
4. Vad tycker du var bra med konferensen? 
 Att så många kom från utlandet. 

 Programmet med bra föreläsare, varvat med workshops där deltagarna var i fokus och  
 alla intressanta synpunkter och förslag som kom fram på paneldebatten. 

 De kontakter och samarbeten som vi har etablerat med de olika kvinnoorganisationerna som 
 medverkade. 

 Att se så många deltagare, det var mer än vi hade förväntat oss och att alla var så positiva till 
 konferensen. De villa att det skulle anordnas liknade konferenser en gång om året. 
 Jag vill tacka arbetsgruppen och Linda som har gjort ett fantastiskt jobb. Linda har även  

 förgyllt vår hemsida med intervjuer, artiklar och bilder på ett fantastiskt sätt 
 Georgiens föreläsning gav mig nya kunskaper, visste inget om det landet så det var mycket 

 intressant. Irak visste jag redan en hel del om så det var inget nytt för mig. Anisa om hälsan 
 var jätteintressant och givande. Kvinnorna från Syrien borde ha pratat mer konkret och 

  berättat om de fattigas svårigheter. 
 
5. Vad kunde ni ha gjort bättre? Lärdomar? 
 Planerat in aktiviteter för de utländska deltagarna utöver konferensen , vi borde ha tagit hand 
 om dem mer och fixat så att de fick träffa medlemmar från våra lokalföreningar.. 

 Att vi borde ha planerat in en inspelning av konferensen som dokumentation  
 Vi borde ha varit tidigare med att söka visum. 
 Vi hade för många föreläsare så tidsutrymmet för frågor blev knappt. 
 Nästa gång bör samtliga av oss tänka på att följa vår planering. 
 Jag tycker att det mesta fungerade bra men att AKF borde ha bett om hjälp från de  
 närliggande lokala föreningarna för de praktiska arbetsuppgifterna. 
 Jag tycker även samtliga borde ha följt upp det är ansvariga för under hela konferensen  
 och inte bare inför. 
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[Bilaga 1] 

1. Vad tyckte du om upplägget av? 
-  Det var väldigt bra. 
- Det var mycket bra och välorganiserat. 
- Bra! Bra! Att varva föreläsningar med 
 workshops. Fantastiskt att 160  
 assyriska kvinnor från olika länder och 
 med olika erfarenheter kan komma  
 samman för utbyte och nätverkande.  
 De små tidsförseningarna var inte så  
 farliga. På det hela taget bra och  
 smidigt. Workshopsledarna måste  
 klara av att hålla diskussionen till  
 temat. 
- Det var välplanerat. 
- Mycket bra. 
- Förutom att det var en lång första dag  
 så kunde upplägget inte ha varit bättre. 
- Det var mycket bra. 
- Jag tycker att allt var välplanerat och 
 mycket fint upplaget. Tack alla de som 
 har varit med och hjälpt till att ordna  
 dessa två lärorika dagar så att alla  
 dessa kvinnor samlades här! 
- Jättebra. 
- Mycket bra och lite för mycket. 
 Späckat program. Mycket ”dö-tid” i 
  form av fika och benstäckare. 
- Mycket bra och späckat program.  
 Aktuella frågor. 
- För många föreläsare och därav för  
 lite tid för frågor. 
- Föreläsningens tid kortare, mer tid för 
 frågor. Mindre tid för att tacka hela  
 tiden. 
- Det var underbart. 
- Det var mycket givande, hoppas att vi 
 har fått nya krafter. 
- Mycket bra och lyckat upplägg. 
 Önskar fler liknade konferenser för  
 att medvetandegöra våra kvinnor. 
- Mycket bra uppmuntrare. 
 
 
 

- Mycket bra. 
- Upplägget var bra men kunde ha varit 
 kortare. 
- Ont om tid, behövdes mer tid! 
- Det var bra upplägg. 
- Det gick ganska bra, visa  
 föreläsningar var ganska långa. 
- Jag tycker det var bra. 
- Det var jättebra. 
- Mycket bra. 
- Upplägget var bra men för lite tid för 
 frågor. 
- Det var jättebra och intressant. 
- Bra. 
- Det var mycket bra organiserat. 
- mycket bra för att vara första  
 konferensen. För lång lördag men  
 lagom söndag. Bra att flera kvinnor  
 Från flera länder bjudits in. 
- Bra med små  
 rapporter/lägesbeskrivningar från  
 olika länder. Eftersom det är ämnen 
 som om berör åhörarna så otroligt mycket  
 vore det kanske bra om frågestunderna 
 fick mer tid till förfogande. 
- Mycket givande och hoppas att det  
 leder till bättre samarbete inom alla  
 föreningar. 
- Det var givande plus lagom tid. 
- Bra. 
- Den var väldigt bra. 
- det var en värdefull konferens. 
- Bra dock behövdes det mer tid för  
 diskussion. 
- Jag tycker att allt var bra. 
- Den var väldigt bra. 
- Mycket bra och stort tack till hela 
 AKF-styrelsen. Gör om detta vart  
 annat år. 
- Galabe towo.  

2. Vad tycker du om föreläsningarna? Nämn vilka föreläsningar som var  
 intressanta och vilka som var mindre intressanta. 
 

- Jag tyckte Attiyas och Anisas   
föreläsningar var väldigt intressanta. 
- All var bra och intressanta men 
 Attitya lämnade mycket känslor, men  
 det var inget nytt för många av oss. 

- Anisa Said var fantastiskt bra talare 
 och innehållsmässigt också intressant. 
 Likaså Attiya Gamri, otroligt bra  
 talare och berörande innehåll. Ninwe  
 Maraha var också bra. Helena blev 
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 svår att för stå men superbra att ha   
 engelsk PowerPoint. Chamiram var  
 inte så entusiasmerande. 
-  Intressanta: Anisa Said, Attiya Gamri, 
 Chamiram Hanna, Ninwe Maraha. 
 Mindre intressant: Helena Piraeva 
- Anisa och Attiya var väldigt bra. 
- Alla var olika mycket intressant. Hon 
 som var från Georgien kunde ha varit 
 lite tydligare. 
- Alla hade mycket fina budskap och 
 intressanta föreläsningar men den som 
 fick oss alla att gråta och minnas var  
 Attiya Gamri.  
- Alla föreläsare var intressanta för nu 
 vet vi lite om andra länders situationer. 
 Hon från Georgien Helena var  
 intressant  men tråkig föreläsare. 
- All föreläsningar. Attiya Gamri. 
 Chamiram Hanna. 
- Dem var bra men Attiya väckte många 
 känslor. 
- Mycket bra. 
- Attiya och Anisa påverkade mig  
 väldigt positivt och rörde mitt hjärta. 
- Alla föreläsningar var intressanta men 
 Attiya Gamri var den som berörde 
 mest. 
- Föreläsningarna var bra men Attiya 
 Gamri och Anisa Said var bäst. Jag 
 kände att Attiya väckte många känslor 
 som var dolda hos mig.   
- Attiya Gamri, och Chamiram mycket 
 bra. Mindre bra Ninwe Maraha och 
 Helena från Georgien. 
- Attiya Gamri, Anisa Younan, Ninwe. 
 Men Georgiens var dålig föreläsare. 
- Jag tycker att allt var mycket  
 intressant. 
- Den om assyriska kvinnans hälsa. Den 
 om assyriska kvinnors situation i Irak. 
- Alla var intressanta men  Attiyas  
 föreläsning var väldigt känslomässig 
 och sorglig. 
- Anisas och Attiyas föreläsningar var 
 mycket givande och känslomässig.  
- Alla var jättebra men workshop var 
 bäst för att man kunde dela idéer om 
 assyriska kvinnor i Irak. 
- Attiyas föreläsning var mindre bra. 
 Anisas var också bra. Ninwe gav en 

 bra bild av hur det samtidigt en  
 väckarklocka för oss andra som inte  
 vill bli assimilerade. 
- Attiya Gamri och Anisa Said: mycket 
 givande Syrien och Georgien: tyvärr. 
 presentationen kunde ha varit mer  
 Intressant. 
- Attiya, Anisa och ADO var mest 
 Intressanta men det betyder inte att de 
 andra var mindre och ointressanta. 
- Plus Anisa Said och Attiya Gamri: 
 Innehållsmässigt bra och relevant men  de 
 från Syrien och Georgien var svåra 
 att lyssna på. 
- Mera Anisa Said, Attiya Gamri. 
 Mindre: Helena Piraeva, Chamiram  
 Hanna. 
- Mycket givande. 
- Alla var intressanta men Attitya Gamri 
 berörde mig och alla andra djupt. 
- Alla var intressanta. 
- Irakfrågan var mycket varm och  
 berörde oss alla som närvarade. 
- Föreläsarna från  Tyskland och Holland 
 var väldigt duktiga och aktuella. Bra  
 att  beröra hur  vårt folk lider för att 
 visa världen. 
- Attiya, Anisa. 
- Alla var intressanta men med Attiya 
 Gamri blev jag  mer intresserad. 
- Bra att samla kvinnor och få föreläsa 
 från olika länder. Höra på likheter o 
 skillnader för kvinnors förhållanden. 
- Föreläsningarna var intressanta och 
 omfattade olika ämnen. Föreläsningen 
 om Irak berörde känslomässigt. Om 
 Georgien var nytt för mig personligen. 
 Dock var alla bra och viktiga. 
- Bra och intressanta föreläsningar = 
 Anisa och Attiya. 
- Alla var intressanta tycker jag.  
- Allt var bra och vi lärde oss mycket 
 om andra assyriska länder. Men bäst 
 var den som handlade om Irak. 
- Det var jättebra och jag hoppas att det 
 blir en fortsättning. 
- Jag tycker Attiyas var intressanta . 
- All var bra och intressanta men bäst  
 var om vårt folk i Irak. 
- We liked Anisa and Attiyas lecture. 
 The other lectures were not very  
 interesting.     
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3. Vad är ditt helhetsintryck av konferensen? 

- Det bör göras en gång om året,  
 liknande eller större. Det var väldigt  
 välorganiserat, tack för alla  
 inblandade, lycka till fortsättningen. 
- Otillräcklig tid på Attiyas och Anisas  
 föreläsningar. 
- Vi lärde oss mycket av varandra  
 genom att lyssna på varandra. 
 Modersmålet sades att det var viktigt  
 gång på gång och det märke jag av  
 eftersom att jag inte kan flytande  
 assyriska så vågade jag inte prata så 
 mycket men nu har jag lovat mig själv  
 att lära mig flytande assyriska så att 
  jag till nästa gång också ska  kunna 
  vara med och prata och ställa frågor. 
 Bra! Deltagarna befinner sig på lite 
  olika nivåer vad gäller erfarenhet, 
 Ändå har det gått bra och varit  
 givande för alla tror jag. Jättebra med  
 välkomstpåse. Sådana enkla saker gör 
 att deltagarna känner proffsighet och  
 känner sig viktiga. 
- Fantastisk konferens, bara att få med  
 så många och allt arbete ni har lagt. 
 Tack eller rättare sagt, stort tack. 
- Mycket bra och givande. 
- Väldigt positivt och givande. 
- Väldigt bra, jag är stolt över alla våra  
 kvinnor och glad att jag var med. 
-  Den var mycket givande. 
- Mycket bra. 
- Välplanerad, bra föreläsningar, antalet  
 tillräckligt, fortsätt vidare. 
- Mycket bra innehåll, intressant. 
- Den var givande. Jag fick lära mig  
 många saker och vad vi kan gör i vår  
 förening. Konferensen är en bra  
 plattform för framtiden. 
- I stort mycket bra och givande. Det  
 finns ett stort behov av sådana  
 arrangemang. Men mycket viktigt med  
 uppföljning. Viktigt med  
 dokumentation av konferens.   

- Mäktig, känslosam, aktuell,  
 internationell, givande. 
- Förutom allt viskande, tolkningar som 
 var väldigt störande var allt annat 
  perfekt.  
- Intressant men trodde det skulle vara 
 på högre nivå såsom konkreta punkter 
 som ger idéer till andra kvinnor. 
- Mycket bra men tyckte media fattades. 
- Fokus på 1-2 frågor/mål (ex. Irak-
 frågan) utav det som kommit ur denna 
 första konferens. 
- Mycket bra. 
- Väldigt bra. 
- Alt är bra, man får nya idéer. 
- konferensen i sin helhet var bra, 
 naturligtvis finns det brister men jag 
 tror att nästa gång i framtiden så blir 
 det mycket bättre. 
- Deltagare från alla assyriska  
 föreningarna. Tack för de här dagarna. 
 Lycka till. 
- Väldigt bra. 
- Behövde mer tid. 
- Allting var okej. 
- Lyckad. 
- Det var mycket bra tycker jag. 
 Tidsmässigt så skulle det vara bra om 
 man delade dagarna lika lång. Första 
 dagen var lite för lång. 
- Detta var första gången som jag har 
 deltagit på en kvinnokonferens och jag 
 kommer ta med mig mycket härifrån. 
- En bra konferens, hoppas på fler och 
 fler unga assyriska tjejer/kvinnor. 
- Allt var okej. 
- Eloge till AKF. 
- Bra. 
- Extremt intressant och lärorikt. Ett  
 steg fram i utvecklingen. Positivt  
 överraskade, finns så många eldsjälar 
 överallt. 
- We liked the conference.   
  

4. Tycker du att det saknades något? Förslag på förbättringar? 
- Det som saknades var fler unga     kort tid, intensivt för mycket viktiga 
 Kvinnor eller tjejer. Det var lite för     diskussionsfrågor.   
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- Fler män samt politiker. Önskemål: 
 fortsätt med detta. 
- Media! Vart var tv? 
- Ja, kvinnor i åldern 18-30 år och män  
 men jag tror det blir bättre när männen  
 ej är med. Kvinnorna vågar mer och vi  
 stärks och stärker varandra genom att  
 vara aktiva subjekt utan att män måste  
 närvara. 
- Bra att Hujådå var här men kanske  
 även TV nästa gång. 
- Var hård mot folk som inleder sina  
 frågor med ”Tack för ditt fina tal och  
 välkommen till Sverige och tusen  
 Upprepningar” . Sista paneldebatten  
 hade kunnat bli smidare genom att inte  
 alla svarar på alla frågor. 
- Kommunicera och sprid info via  
 Facebook. AKFs hemsida verkar inte  
 vara så känd. Försök marknadsföra  
 den mer. 
- Mera kvinnofrågor, t.ex som Anisas. 
 Mera föreläsningar. Tack för alla  
 duktiga flickor och assyriska kvinnor. 
 Ni måste vara stolta over er själva! 
- Dålig mottagning av dem som kom  
 från utlandet! 
- - Det borde vara fler män inblandade i  
 konferensen! 
- Lite översättning till engelska vore bra  
 och längre tid på pauserna så att folk 
 från olika länder hinner träffas. 
- Saknas media, TV. 
- Att ha gemensam protokoll,  
 gemensamt skrivna punkter som skall 
 följas upp. 
- Det saknades inget, bara två kortare 
 dagar än en jättelång för att man  
 började bli trött på slutet. Tack! 
- Många ungdomar saknades och fler 
 män. 
- Bevakning av media. För mycket 
 stress överhuvudtaget. Allting skulle 
 avslutas så fort. 
- Om jag ska klaga på något så skulle 
 jag vilja att föreläsarna hade haft  
 längre tid på sig. 
- För många föreläsare därav för lite tid 
 för frågor.   

- All män som sitter i  
 föreningsstyrelser. Kvinnas roll i 
 hemmet med konkret förändring. 
 Förebilder i familjen. 
- Mer tid i allmänhet. 
- Hoppas i kommande konferenser att 
 det blir mer ordning och lugnt i  
 lokalen under föreläsningarna och att 
 man håller tiden. 
- Satsa mera på språket. Vi saknade   
 media. 
- Media och många andra organisationer 
 som jobbar för vårt folk. 
 - Förkorta första dagen. 
- Bra att man bjöd in olika länder. 
 Studiebesök förnyar och utvecklar  
 allas arbete. 
- Uppföljning, varför och vad vi kom 
 fram till. Vad är framtidsvisionen? 
- Se till att folk inte ska sitta och prata 
 medan någon föreläser! Annars var allt 
 bra! 
- Jag hoppas vi kan träffa varandra så  
 här varje år. 
- Lite längre tid för t.ex Attiyas  
 föreläsning. 
- Aktiviteten ska föras vidare oavsett 
 vem som styr. 
- Vi behöver många konferenser. Vi 
 tackar och hoppas att det blir fler. 
- Mer fokus på hemlandet. Mer fokus på 
 den assyriska kvinnan i Europa som 
 känner sig förtryckt. 
- Media borde ha bjudits in. Jag hade 
 gärna sett att Assyrier utan gränsers 
 ordförande Christina Keryakos  
 föreläste då hon är en kvinna som har 
 varit med och startat upp  
 organisationen samt då AUG håller på 
 med aktuella frågor. 
- Tiden kändes lite för kort för  
 frågeställningar. Mycket  
 komprimerad, kanske mer  
 ämnesorienterade konferenser i  
 framtiden. 
- We missed the media (Suroyo TV). 
 Thank you for everything (from  
 Holland). 
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[Bilaga 2] 

Program för konferensen 
 
Lördag 16 oktober 
 
9.30 Registrering och fika 
 
10.00 Välkomna, konferencier Shamiram Demir 
 
10.15 Inledningstal av AKFs ordförande Afamia Maraha 
 
10.45 Bensträckare 
 
11.00 Chamiram Hanna, Syrien – Om assyriska kvinnors förutsättningar i hemlandet 
 
12.00 Lunch 
 
13.00 Workshop: Vilka fördelar finns det med att skapa ett nätverk mellan assyriska  
kvinnoorganisationer på internationell nivå och hur kan det förverkligas? 
 
13.50 Bensträckare 
 
14.00 Helena Piraeva, Georgien– Inblick i assyriska kvinnors liv i Georgien 
 
15.00 fika 
 
15.30 Anisa Said, Tyskland – Om den assyriska kvinnans självständighet och hälsa 
 
16.30 Workshop: Hur kan AKF arbeta för att stärka assyriska kvinnor i hemlandet? 
 
17.15 Redovisning av workshopen i storgrupp 
 
17.45  Avslut 
 
18.00 Middag med assyrisk buffé 
 
19.00 Kulturafton 
Skådepelaren Yelda Hadodo spelar några scener ur sin föreställning i I’m just a girl 
Sångerskan Orshina Chammas tar vid med sång och musik 
 
Söndag 17 oktober 
 
9.30 fika 
 
10.00 Attiya Gamri, Holland - Levnadsförhållanden för assyriska kvinnor i Irak före och efter 
Saddam 
  
11.00 Bensträckare 
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11.15 Ninwe Maraha, USA– Hur skiljer sig assyriska kvinnors organisering i USA från Sverige 
 
12.15 Lunch 
 
13.00 Paneldiskussion med samtliga föreläsare. Moderator Shamiram Demir 
 
14.00 Avslutning och utvärdering 
 

Presentation av föreläsare 
Anisa Said har varit initiativtagare till två konferenser för assyriska kvinnor i Europa under 2000– talet 
och är förespråkare för assyriska kvinnors självstädighet. Hon arbetar som barnpsykolog och 
 kommer att prata om hur assyriska kvinnor lever i Europa med de nya villkoren och hur detta  
påverkar deras hälsa. 
 
Attiya Gamri är en assyrisk aktivist med stor passion för hemlandet. Hon är politiker för  
arbetarpartiet i Holland och är ledamot i provinsparlamentet i Overijssel. Attiya kommer att berätta  
om läget för de assyriska kvinnorna i Irak och gör en jämförelse i hur det är nu jämfört med tiden då 
Saddam Hussein regerade. 
 
Chamiram Hanna är sedan decennier aktiv i den assyriska rörelsen och är ledamot av ADO:s  
centrala styrelse som finns belägen i Syrien och leder även ADOs kvinnokommitté. Chamiram  
arbetar som lågstadielärare och kommer att prata om assyriska kvinnors förutsättningar och  
möjligheter att organisera sig i hemlandet. 
 
Ninwe Maraha är uppvuxen i Sverige och flyttade till USA år 2016. Hon är redaktör för tidningen  
Ninve Magazine som produceras i Kalifornien i USA. Hon har doktorerat i Molekylärbiologi på 
Karolinska Institutet, men är idag mammaledig. Ninwe kommer att prata om hur assyriska kvinnor  
organiserar sig i USA och hur det skiljer sig från Sverige. 
 
Shamiram Demir– Konferencier 
Shamiram är uppvuxen i assyriska föreningslivet i Göteborg, men född i byarna i Turabdin. Hon är  
utbildad journalist och arbetar med lokala nyheter för TV4Nyheterna Göteborg/Borås. Hon har  
tidigare arbetat för andra medier, bla på länstidningen i Södertälje. 
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Vill du ha ett eget exemplar av rapporten? 
Du hittar den på www.assyrianwomen.com. 
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