
  

Verksamhetsberättelse 

Assyriska Kvinnoförbundet 
i Sverige 1995-96 



 INLEDNING 
Idag lever de flesta i va stva rlden i sta der. Var sja tte bor  
ensam, vilket bl a beror pa  den tekniska utvecklingen.  
Vi klarar oss sja lva eftersom tekniska vidunder utfo r det  
ha rda arbetet och olika institutioner tar hand om barn och  
gamla. Ä r detta vi assyrier fo rva ntar oss av framti- 
den? 
I  hundratals a r har assyrier levt i kollektiva samman- 
slutningar, da r sammanha llning varit no dva ndig fo r  
o verlevnad. Vi var en ga ng sociala och i behov av  
varandra. Men idag ma rker de flesta av oss att mycket  
a r fo ra ndrat, och detta go r oss oroliga. 

Tekniken bär den stora skulden 
Tekniken go r oss oberoende och ensamma ha r i va st- 
va rlden. Vi har inte anpassat till det liv i lever ha r. Vi  
ta nker annorlunda, har generellt sett andra va rderingar  
och en annan mentalitet a n va stva rldens medborgare.  
Detta go r det sva rare fo r ma nga av oss att kunna anpas-s 
a oss till det va sterla ndska samha llet. Ensamhet, 
depressioner och sja lvmord a r den moderna tidens gis- 
sel. Det a r bl a den tekniska utvecklingen som ba r den  
stora skulden. Den lyfter oss till en niva , dit va rt folk  
inte la ngre ha nger med. Vi har fo rso kt att anpassa oss  
till  den nya miljo n och dess levnadsbetingelser. Fra n att  
ha levt i det primitiva ja gar– och bondesamha llet, da r  
kvinnorna passade barnen medan ma nnen arbetade  
eller brukade jorden, lever vi idag i ett samha lle da r det  
mesta a r fra mmande fo r oss. 

I va rt gamla samha lle ga llde det att samarbeta, det fo r- 
ba ttrade chanserna gentemot en fiende, oavsett om det  
var ett farligt rovdjur, eller hotet kom fra n en annan 
stam. Begreppet som sammanha llning, ha ngivenhet, 
tacksamhet och tillit var no dva ndigt fo r o verlevnaden. 
Da rfo r har dessa drag ga tt i arv och blivit en viktig del 
av ma nniskans natur. Depressioner, sja lvmord var 
oka nda fenomen bland oss. Om en av oss drabbas av  
en a komma var alla villiga att hja lpa till. ”Om gruppen  
ska o verleva, har man inte ra d att la mna na gon i stick- 
et”, resonerade de flesta av oss. Under de drygt tjugo 
a ren som har ga tt sedan utvandringen har vi fa tt mo j- 
ligheten att skaffa oss kunskap och la ra av varandras 
erfarenheter. 

TV-glamour 
Idag ma r vi psykiskt da ligt, samtidigt som mikrova gs- 
ugnar, dammsugare, tva ttmaskiner, bilar och telefoner  
o r livet la ttare, blir vi mer stressade, missno jda och  
deprimerade. Ma nga tekniska hja lpmedel besparar oss 
  

en massa slit, men samtidigt har vi fo rlorat va r gemen- 
skap med varandra. Barnen a r pa  daghem och ga sterna  
sitter framfo r TV-apparaten. 
Varfo r blir vi da  deprimerade, na r livet a r sa  la tt? Na r  
kaffet lagar sig sja lvt, tva tten a r strykfri och TV-n bera t- 
tar spa nnande historier om de rika och de lyckliga? Den  
tekniska utvecklingen leder till en allt sto rre ma nsklig  
isolering. Vi bo rjar glo mma va rt ursprung och va r ma ls- 
sa ttning. Vi ka nner inte doften av va ra medma nniskor.  
Vi la tsas att vi inte ma rker dem. Vi ma rker heller inte  
hur va ra problem i sja lva verket va xer med tiden. 
Jag tror att TV-tittandet ba r en stor del av skulden till  
att vi blir mer och mer missno jda med oss sja lva. Vi  
blir missno jda med oss sja lva och andra fo r att vi inte  
kan ma ta oss med den glamouro sa livsstil som ma las  
upp i ma nga program. 

Ingen lånar av varandra 
Den ekonomiska och tekniska utvecklingen drar iva g i  
turbofart. Vi har hamnat i en situation, da r vi inte la ng- 
re beho ver varandra. Vi har blivit oberoende. En ga ng i  
tiden, innan vi emigrerade, var det helt normalt att en mor la ter 
sin granne amma sitt barn. Idag undra jag  
hur ma nga av oss som va gar ga  till sin granne fo r att la na  
en kopp socker? Vi ma ste inse att vi har en mycket va r- 
kultur da r kollektivet a r viktigt. Vi beho ver bli 
pa minda om det och vara ra dda om va r kultur. Det a r 
 vå r skyldighet ått fö rmedlå den till nå stå generåtiön så   
att de inte ska ka nna sig vilsna i det moderna postin- 
dustriella samha llet. Vi ma ste hja lpa va ra barn att fa  
perspektiv pa  tillvaron, sa  att de blir goda medma nnis- 
kor i dagens ho gteknologiska samha lle. 

Vad gör Assyriska Kvinnoförbundet 
Idag arbetar vi pa  Ässyriska Kvinnofo rbundet bl a fo r att  
tillgodose de behov som ra der bland oss assyriska kvin- 
mor. Va r fra msta ma lsa ttning a r att se till att alla assy- 
riska kvinnor blir medvetna om sitt ansvar dels som fo r- 
a lder dels som aktiva samha llsmedborgare med ra ttig- 
heter och skyldigheter. 

Fo r att uppna  va r ma lsa ttning fo rso ker vi att engagera och akti-
vera sa  ma nga kvinnor som mo jligt. Detta go r  
vi bl a genom att anordna veckoslutkurser, mo ten, fo re- 
la sningar, sommarla gger och konferenser. Va r stora fo r- 
hoppning info r framtiden a r att den assyriska kvinnan skall 
kunna leva i harmoni med sig sja lva och sin omgiv- 
ning. 

 

 ÄNNÄ MELLE 
  Ordf. ÄKF 



ASSYRISKA KVINNORFÖRBUNDET 1980 - 1997 
 

1967  kom den fo rsta gruppen assyrier till Sverige genom Kyrkornas Va rldsra d. Det var en grupp pa   ca 200  
statslo sa assyriska flyktingar fra n Libanon. I dag uppskattas assyriernas antal i Sverige till mellan  

40.000 öch 50.000 öch nå rmåre hå lften åv desså å r kvinnör. Det åssyriskå fölket i ållmå nhet öch kvinnör i syn- 
nerhet har,  i och med utvandringen fra n hemla nderna, under de ga ngna trettio a ren genomlevt en samha llsut- 
veckling som i va sterla ndsk tid inneba r a tminstone 200 a r. 1970 grundades fo rsta assyriska fo reningen i Sverige.  
Det var i So derta lje och Ässyriska Riksfo rbundet bildades fo rst sju a r senare, 1977. 

De assyriska kvinnorna i Sverige bo rjade organisera sig i slutet av 1970-talet och 1980 bildades de fo rsta kvinno- 
kommitte erna i bland annat So derta lje och Stockholm. 
1980 ånstå lldes fö r fö rstå gå ngen en kvinnå på  riksfö rbundets kånsli fö r ått engågerå öch ö kå kvinnörnås infly- 
tande i fo reningsverksamheten. 
Kvinnorna har under hela tiden haft en plats i fo reningsverksamheten men den begra nsades till vissa aktiviteter som 
matlagning, dans– och musikuppvisningar mm. Men i och med att fler och fler kvinnokommitte er startades i lokal- 
fo reningarna sa  vidgades a ven verksamhetsomra det. De assyriska kvinnorna bo rjade engagera sig i fra gor om utbild- 
ning, barn och spra k, politik och framtidsfra gor. 

Under de ga ngna a ren, inom ÄRS och ÄKF:s regi, en rad aktiviteter och engagemang arrangerats av och fo r assy- 
riska kvinnor i Sverige. Det a r bland annat fo rela sningar, debatter, kurser, teater och musik fo resta llningar, studie- 
beso k, utflykter och la gerverksamhet mm. 
Sto rre delen av den verksamhet som bedrivits under dessa a r har varit i fo rsta hand riktad till de assyriska kvinnor- 
na inom fo reningsverksamheten men pa  senare a r har a ven andra assyriska kvinnor inkluderats. Verksamheten inom 
ÄKF och de o vriga assyriska organisationerna verkar under de senaste a ren ha stagnerat i gamla vanor och rutiner 
da rfo r har ÄKF stra vat efter att fo ra ndra och fo rnya sin ma lsa ttning och verksamhet info r verksamhetsperioden 
1995 öch 1996. 

Idag fo rso ker ÄKF rikta sin verksamhet mer uta t. Ämbitionen a r att o ka samarbetet och kontakten med andra sven- 
ska– och invandrar organisationer pa  riksniva . ÄKF har a ven som ma lsa ttning att engagera fler assyriska kvinnor i  
internationella samanhang. Ässyriska kvinnors deltagande i den fja rde internationella kvinnokonferensen i Bejing, 
Kina under 1995 var det hittills sto rsta evenemanget som assyriska kvinnor deltagit i. Det var en stor ha ndelse, fo r 
kvinnorna och det assyriska folket i allma nhet, som uppma rksammades pa  ma nga sa tt och vis. Mer om kvinno- 
konferensen i Peking kan la sas la ngre fram i denna skrift. Vidare har ÄKF haft som ma lsa ttning att uppma rksam- 
ma de handikappades situation bland assyrierna och detta har resulterat i en skrift med titeln ”Ässyriernas syn pa  
handikapp”. 

ÄKF sa g ocksa  som ett stort behov att dokumentera assyriernas kvinnosyn vilket ocksa  resulterat i en uppsatts som 
skall publiceras. 
Ätt samla och aktivera intellektuella assyriska kvinnor och bilda ett na tverk fo r assyriska akademiker a r en ma lsa tt- 
ning som ÄKF har men a nnu inte kunnat hitta en bra form fo r. Men ma lsa ttningen att bilda ett na tverk fo r intel- 
lektuella och akademiska assyriska kvinnor har inte helt avskrivits. ÄKF kommer att fortsa tta diskussionen, fo r att 
o ka deltagandet och inflytandet av assyriska akademiker i verksamheten. 

Ha r fo ljer en beskrivning av den ma lsa ttningen som ÄKF satte upp info r verksamhetsperioden 1995 och 1996. vi  
har a ven konkret beskrivit hur de olika ma lsa ttningarna skall uppna s och tillva gaga ngssa ttet.  En del av ma len har 
vi tyva rr inte kunnat uppna  pa  grund av tids– och resursbrist. Men sto rsta delen av den uppsatta ma lsa ttningen och 
de konkreta delma len har vi lyckats uppna  med stor framga ng. 



Långsiktig målsättning; 

# att vara en huvudorgan som skall representera kvin-

noverksamheten i de lokala assyriska fo reningarnas 

kvinnokommitte er. 

# ått verkå fö r bevårånde öch utveckling åv det åssy- 

riska spra ket och den assyriska kulturen samt verka fo r  en 

o kad gemenskap och fo rsta else o ver kulturgra nser och 

generationsgra nser. 

# ått verkå fö r öch befrå mjå såmårbete mellån med- 

lemsfo reningarna samt tillhandaha lla intern informa- 

tion. 

# ått vårå ett centrålt örgån fö r kömmunikåtiön öch köntåkt 

med myndigheter, institutioner och ide ela  

organisationer. 

# ått verkå fö r spridåndet åv kunskåp såmt ö kåd fö r- 

sta else fo r flykting– och invandrarfra gor samt motver- 

ka fra mlingsfientlighet och rasism. 

# ått verkå fö r en pölitisk– öch såmhå llelig med- 

vetenhet bland assyriska kvinnor i Sverige. 

# ått underlå ttå åssyriskå kvinnörs öch åndrå invån-

drarkvinnors anpassning till det svenska samha llet. 

# ått verkå fö r utveckling öch utbyte åv kvinnörs kun- 

skap och erfarenheter genom att anordna kurser,  

mo ten, fo rela sningar, sommarla ger, studiebeso k, kon- 

ferenser mm. 

Kortsiktig målsättning: 

# ått verkå fö r en ö kåd köntåkt öch såmårbete med svenskå 

internationella kvinnoorganisationer. 

# ått såmlå öch åktiverå intelektuellå åssyriskå kvinnör i Sve-

rige. 

# ått dökumenterå åssyriskå kvinnöhistöriå såmt döku-

mentera kvinnoverksamheten i Sverige under de 

senaste tjugo a ren. 

# ått studerå öch dökumenterå åssyriernås syn på  hån-

dikapp samt verka fo r o kad kunskap och fo rsta else fo r psy-

kiskt och fysiskt handikapp bland assyrier. 

Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige ingår i Assyriska Riksförbundets parapyorganisation och har status som sidoorgani-
sation. AKF´s ordförande väljes automatiskt in i ARS f́örbundsstyrelse. 

AKF styrelse verksamhetsåren 1995-96: 

ANNA MELLE 
ordförande  
”Jag tycker om mitt folk, mitt arv och  
vill bevara vårt historiska namn, samt 
representera assyriska kvinnor på riks
-plan, därför är jag med i AKF. Syftet  
är att vara en förebild för kommande 
generationer”.  

ARAXI TADAROS 
ledamot 
”Anledningen till att jag aktiverar 
mig i AKF är mitt ansvarskän- 
nande för olika frågor, vilka leder 
en till god integration i det sam-
häller vi lever i”. 

SHAMIRAM MALKE 
ledamot 
”Anledningen till att jag kom med 
i AKF:s styrelse var att verka för 
att stärka vårt assyriska moders-
mål hos alla ungdomar, som är 
vår framtid i det här samhället”.  

SONYA AHO 
sekreterare 
”Vi befinner oss i ett vägskäl, där vi är tvungna att välja 
inriktning och form för arbetet inom våra organisatio-
ner. Framtidens samhälle, där våra barn kommer att 
växa upp, har nya möjligheter samt ställer nya krav och 
villkor som vi måste anpassa oss efter. Förändringarnas 
tid är en spännande som jag vill vara med och forma”. 

EDIBE YOUNAN 
ledamot 
”Jag engagerar mig i AKF för att jag tycker om mitt folk 
och vill synliggöra assyriska kvinnor i samhället, samt 
också hjälpa till att medvetandegöra omgivningen om 
mitt folks lidande”. 

ELICE LAZAR 
ledamot 
”Första gången jag började delta i de olika assyriska  
organisationerna, var jag bara 15 år gammal. Jag tycker 
att det är viktigt att värna om våra ursprungliga seder 
och traditioner. Därför försöker jag lära mina barn och  
de omkring mig vad jag har lärt mig av min mamma  
och farmor”.   



 VERKSAMHETSPLAN 
 DET KONKRETA GENOMFÖRANDET: 

 
 

 Assyriska Kvinnoförbundets olika mål och  
  dess konkreta genomförande: 

 
# Att samla och aktivera assyriska akademiska kvinnor: 

- Styrelsen planerar att anordna en veckoslutskurs da r intellektuella akademiska assyriska kvinnor deltar och utby- 
ter erfarenheter och kunskap samt verkar fo r att bilda ett na rverk mellan kvinnor som genomga tt en akademisk 
utbildning. 

# Att verka för ökat samarbete mellan medlemsföreningarnas kvinnosektioner: 

- Fo r att snabbt na  ut med intern information till medlemsfo reningarnas kvinnosektioner kra vs ett va l fungeran- 
de kontaktna t. Varje lokal kvinnokommitte  bo r utse en kontaktkvinna fo r kommunikationen med ÄKF.  

# Att dokumentera assyrisk kvinnohistorian: 

- Den nutida och historiska assyriska kvinnohistorian skall dokumenteras genom insamling av historisk litteratur 
och genom intervjuer. Ä nnu finns ingen faststa lld plan fo r hur materialet skall sammansta llas och presenteras. 
Styrelsen beslo t att tillsa tta en arbetsgrupp som skall arbeta med att dokumentera den assyriska kvinnans situation 
genom tiderna. 

# Att dokumentera assyriernas syn på handikapp: 

- Ätt studera och dokumentera assyriernas syn pa  handikapp samt verka fo r en o kad kunskap och fo rsta else fo r psy-kiskt och fy-
siskt handikapp bland assyrier a r a nnu en ma lsa ttning som ÄKF satt upp fo r verksamhetsperioden 1995- 
97. Eventuellt kömmer studie– öch dökumentåtiöns årbetet kring håndikåpp ått gö rås i såmårbete med nå göt uni- 
versitet eller annan organisation. 

# Att verka för en ökad kontakt och samarbete med svenska och internationella organisationer: 

- Det a r ytterst viktigt att vi a ven riktar ÄKF ś verksamhet uta t mot svenska och internationella organisationer. 
Idag finns ett behov av ett kontinuerligt samarbete, kontakt och utbyte av kunskap och erfarenhet frivilligor- 
ganisationer och andra organisationer emellan. Da rfo r bo r ÄKF uppra tta en kontakt fo r kommunikation och sam- 
arbete med dessa organisationer. Detta kommer att underla tta en snabb och kontinuerlig kontakt mellan ÄKF och  
andra i Sverige verksamma organisationer. 

# Att få en så effektiv mötes– och styrelse organisation som möjligt inom föreningarnas kvin- 
nostyrelser: 

- Hur fa r man uppsatta ma lsa ttningar fo rverkligade? Hur genomfo r man ett styrelsemo te som pa  samma ga ng a r 
effektivt och snabbt men ocksa  resultatgivande? Ba de gamla och nya styrelsemedlemmar beho ver da  och 
da  fo rnya sin kunskaper i mo testeknik och syrelseorganisation genom utbildning.  



AKF ś styrelsemöten 
ÄKF har under verksamhetsa ret 1995 till 1996 haft 12 protokollfo rda styrelsemo ten. Styrelsesammantra dena har 
a gt rum pa  olika orter. Orten fo r sammantra dena har mestadels besta mts i samband med beso k i medlemsfo re- 
ningar runt om i landet. 

 
 

Besök hos medlemsföreningar 
Under 1995 till 1996 har ÄKF ś styrelse beso kt drygt ett tiotal medlemsfo reningar runt om i landet. En del fo re- 
ningar har till och med beso kts fler a n en ga ng. Vid fo reningsbeso ken sammantra ffas ÄKF ś styrelse med repre- 
sentanter fo r kvinnosektionen i fo reningen samt o vriga fo reningsmedlemmar, kvinnor  som ma n. Vid varje mo te 
har ett tema varit fo rema l fo r mo tesprogrammet som fo reningsmedlemmar och ÄKF-styrelse diskuterat och talat 
kring. Dessa mo ten har varit mycket givande och ma nga fra gesta llningar har va ckts. 

Kontakt med svenska– och invandrarorganisationer på riksnivå 
Vi som ingick i ÄKF har som en av va ra ma lsa ttningar att informera olika organisationer, politiska och ideella sven- 
ska– och invandrarorganisationer, om det assyriska folket och dess situation i Sverige och va rlden. 
Vi skickade ett informationsbrev till bero rda organisationer fo r att knyta kontakter och informera om ÄKF och det  
assyriska folket. Tyva rr visade det sig att intresset inte var stort, endast ett fa tal organisationer tog kontakt med oss 
  
och ville har mer information. ÄKF fo rso ker uppra ttha lla en kontakt med dessa organisationer. 
 
 

Utställning i Göteborg 
Tillsammans med Etnografiska museet i Go teborg hade ÄKF en utsta llning om assyrierna, vilka de a r och orsaken  

till invandringen till Sverige. De har gjort na gra paralleller med svenskarnas utvandring till amerika. 



Besök hos RIFFI i Stockholm 
Under verksamhets a ren 1995-1996 har ÄKF-ledamo ter gjort flera studiebeso k och representantionsbeso k hos andra riksorganisat-
ioner. Onsdagen den 27 september 1995 var det dags att beso ka RIFFI, Riksfo rbundet internationel- 
la fo reningar fo r invandrarkvinnor. ÄKF beso kte RIFFI i Stockholm tillsammans med ett tiotal kvinnor fra n assy- 
riska fo reningen i So derta lje. 

Under beso ket ho ll ÄKF ś sekreterare, Sonya Äho, ett fo redrag och visade diabilder om assyriernas kultur, historia 
och nuvarande levnadsfo rha llanden i hemla nderna. Pa  en helva gg hade vi a ven ha ngt upp en fotoutsta llning samt assyriska fo rema l. 

Det visade sig att det fanns ett stort intresse fo r assyriernas historia bland de femtital a ho rarna som hade skiftande nationaliteter. 
Ma nga fra gor va cktes och ett intressant samtal uppstod. 

AKFs orförande Anna Melle har i olika föreningar hållit föredrag om  
K-samhället eller organisation som byggs upp av kunskap 
Organisationer som inte har ett bevisbart behov fo r sin existens o verlever inte. I dagen samha lle finns  det fem olika 
ledarstilar: 

1. UPPDRÄG (mån gö r sitt årbete)  
2. EKONOMISKT (fö r pengår gö r mån våd söm helst)  
3. YRKESVÄL (jåg å r utbildåd till dettå)  
4. KÄRRIÄ RIST (det finns mö jlighet ått kömmå hö gre i hierårkin)  
5. KÄLL (det å r inte mitt vål, jåg å r utsedd ått gö rå dettå)  

Vi har va ra kulturella och ekonomiska ro tter i ett agrarsamha lle. Da r kunska- 
pen la g i den egna erfarenheten fo rmedlad fra n en generation till na sta. Fo r  
en 8.000 a r sedan la rde ma nniskan sig att bruka jorden i Mesopotamien. Idag  
lever vi i ett samha lle som bygger pa  kunskaper fra n jordbrukssamha llet men  
som inte la ngre a r ett jordbrukssamha lle. Idag a r det viktigare att kunna arbe- 
ta med en ordbehandlare a n med en plog. 

Hur fick man kunskapen innan? 
Va ra baskunskaper har sin grund i naturen. Da  det fanns det inga skolor  
och va gen till kunskap gick genom muntligt bera ttande fra n sla kt till sla kt, gene-
ration till gene-ration. Idag ma ste den kunskapen utvidgas efter den verklighet  
som finns idag. Idag lever vi i ett informationssamha lle eller ett sa  kallad K- 
samha lle: KUNSKÄP, KOMMUNIKÄTION, KULTUR, KOMPETENS,  
KREÄTIVITET, KVÄLITET, KVINNOR. 

Om den assyriska organisationen ska vara en organisation fo r assyrier ma ste 
Den individuella ma ngfalden bland oss finnas a ven i ledning. Vi a r en heterogen grupp med kvinnor, ungdo- 
mar, barn  och ma n. Kvalite n inneba r sen a  ho g frekvens som mo jligt av alla K:n. 

Men hur når vi detta mål? 
Genom att fo rbereda oss mentalt. Genom att tro pa  ma nniskans fo rma ga att tro pa  sig sja lv. Genom en stark vilja,  
och det du arbetar med. Genom att ta nka; jag arbetar fo r mitt folk och det a r positivt. Jag arbetar fo r en bra pro- 
dukt. En annan sak som a r mycket viktig a r att vi ma ste analysera och reformera va rt arbete inom organisationen. 
Och att vi ma ste va ga fo ra ndras. Vi ma ste la ra oss att bli en bra organisation fo r alla assyrier. Vi ma ste ha kunskap 
om dem som gett oss uppdraget och vi ma ste ha en ideologi och en profil. Vi ma ste fra ga oss sja lva vad va ra med- 
lemmar vill, eller hur va ra medlemmar och va ra samarbetspartners uppfattar oss. Sta mmer detta med hur vi upp- 
fattar oss sja lva. Fo r att skapa ett stort fo rtroende fo r va r organisation ga ller det att alla medlemmar ka nner att vi 

arbetar fo r dem. VI MÄ STE HÄ MEDLEMMEN I CENTRUM! 



Socialstyrelsens invandrarprojekt 
Den 17 januari deltog vi fra n Ässyriska Kvinnofo rbundet pa  Socialstyrelsens seminarium som handlade om  
hur barns och ungdomars, ma ns och kvinnors samt a ldres mo te med va rden ser ut. Hearingen leddes av 
Socialstyrelsens generaldirekto r Claes O rtendahl. Samtliga 123 riksorganisationer hade bjudits till hearingen - som 
var fo ranledd av ett nystartat invandrarprojekt hos Socialstyrelsen. Ett 30-tal organisationer ho rsammade kallelsen 
och skickade representanter. Bland dem fanns fra n ÄKF Änna Melle och Äraxi Tadaros, som bera ttade om ungdom-
marnas sva righeter i det svenska samha llet och om de a ldres sva righeter. 
 
Anna Melle: - Invandrarungdomarna uppfostras av vuxna som inte fo rsta r den kultur de lever i. Om de lever i segre-
gerade samha llen ser de inte heller den kultur som deras barn ska anpassa sig till. Vissa fo ra ldrar klarar av att deras 
ungdomar fo rsta r mer a n de sja lva go r, medan andra reagerar med att ha lla ha rdare pa  sina normer och va rdering- 
ar. Invandrarungdomarna borde fa  la ra sig hur de kan fo rso rja sig genom arbete. Kulturkunskap ma ste bli ett sto r- 
re a mne i svenskundervisningen. Vi ma ste la ra oss mer om Sverige. Ska man leva ha r ma ste man la ra sig att go ra  
som svenskarna go r, inte fra ga varfo r go r svenskarna sa . 
 
Den kontakt invandrare har med svenskar a r genom samha llets– och myndigheters tja nstema n som fo rva ntar sig  
effektivitet. Fo r oss assyrier a r hja lp en sja lvklarhet, att vi a r bro der och ska hja lpa varandra. Men den svenska hja l- 
pen a r inga ga vor bro der emellan, den inneba r anma lningsplikt.  
 
Araxi Tadaros: - Ungdomarna sa ger att de inte kommer fram na r de ringer till socialtja nsten, na r de va l lyckas blir 
de inte fo rsta dda. De a r missta nksamma mot myndigheterna och sa ger: ”Ska jag ha tolk med mig na r jag a r fo dd i  
Sverige?” De ka nner sig inte tillra ckliga. Det a r tragiskt att ungdomar i Sverige ska ha sa dana ka nslor. Eftersom vi 
inte har ett eget land som vi kan identifiera oss med a r det livsviktigt att vi ka nner oss som en del av det svenska  
samha llet och ocksa  accepterade. 
Fo ra ldrarna vet inte att man kan va nda sig till socialtja nsten om ungdomarna kommer pa  glid. Ista llet blir det poli- 
sen som a r den fo rsta instansen som de mo ter. 
  
Hur man ska informera invandrare a r en sva r fra ga. Bland de a ldre assyrier som kommit hit a r flertalet analfabeter. 
Skickar man brev och broschyrer till dem hamnar de i papperskorgen. Ista llet fa r Ässyriska lokalfo reningen funge- 
ra som ett socialkontor fo r sina medlemmar. Men vad samha llet kan erbjuda vet man ofta inte, man har bara hja lpt 
dem ett steg vidare i systemet. 
 
Vi ma ste veta hur det svenska samha llet fungerar, vilket institutioner som finns ha r och som vi inte har na gra mot-
svarigheter till i va ra hemla nder och som da rfo r a r helt abstrakta begrepp fo r oss. Ma nga termer inom socialtja n- 
sten existerar inte i va rt ordfo rra d, da rfo r a r det sva rt att informera om hur de fungerar ha r. Psykiska sjukdomar finns  
inte heller. 
 
Sekretessen a r ett annat problem fo r oss. Ässyrier pratar hellre med ordfo randen i fo reningen a n med la karen, det  
ka nns tryggare och spra ket underla ttar. Men om la karen vill veta na got om patienten ringer han inte till min fo re- 
ning och fra gar hur ska jag go ra med den ha r patienten eftersom han har sekretess. Samma sak ga ller en socialse- 
kreterare som ko rt fast i ett a rende. 
 
Fo r en ba ttre framtida tillvaro bo r vi allihop hja lpas a t, assyriska organisationer i samarbete med svenska myndig- 
heter. Ässyriska Kvinnofo rbundet hoppas och ser fram emot ett o kat samarbete med bl a Socialstyrelsen. 
 
 

Kvinno-SIOS 
Kvinno-SIOS bildades 1991 och verkade fo r invandrarkvinnors ja msta lldhet i arbets– , samha lls– och kulturlivet.  
Kvinno-SIOS a r en gren av SIOS - samarbetsorgan fo r invandrarorganisationer i Sverige. I kvinno-SIOS´styrelse  
har varje invandrarriksorganisation ledamo ter, en ordinarie och en suppleant. Verksamhetsplanen fo r 1995-1996 
inneho ll bl a att 
- arbeta fo r ba ttre etniska relationer, genom kurser, information och seminarier 
- motverka fra mlingsfientlighet och rasism, genom opnionsarbete, mo ten och seminarier 
- arbeta fo r att sta rka kvinnors deltagande och medinflytande i va ra organisationer och samha llet i stort. 



Under 1997 a mnar kvinno-SIOS att fo rutom de ovanna mnda punkterna, att delta i kvinnokraft 9-11 maj i Skelleftea   
med temat Livskvalite . Kvinno-SIOS kommer att anordna en galakonsert fo r att fira internationella kvinnodagen 
 
8 mårs 1197. AKF kömmer nåturligtvis ått deltå åktivt med ått såmördnå de övånstå ende verksåmheternå. 
 
 

KvinnoSIOS -  Marieborgs folkhögskola, Norrköping, 28 -30 april 1995  

Jag, Änna Melle och Äraxi Tadaros var pa  en kvinno-SIOS-kurs som handlade om: 
”Tala info r grupp - jag kan, jag vill, jag to rs” 
 
En mycket la rorik positiv givande kurs! Vid ankomsten till Marieborgs Folkho gskola delades deltagarna in i sma  
diskussionsgrupper vart efter de anla nde fo r att la ra ka nna varandra ba ttre. I varje grupp var det 4-5 kvinnor  som  
fick presentera sig fo r varandra. Man bo rjade med att alla skulle  rita av varandra i gruppen, vad som var mest karak- 
ta riskt fo r varje person. I gruppen diskuterade man bl a varifra n varje deltagare kommer, vilken fo rening och fo r- 
bund man tillho r, vilken kvinna/kvinnor man beundrar, vad  man ta nker pa  na r man kla r sig pa   morgonen,  vad 
deras mor och far la rde dem, en situation na r man kunde fast man inte trodde att man kunde och vem  man skul- 
le vara om tva  a r. 
 

Tala inför grupp - talarens perspektiv 

Som att som talare bo rjar man med att inta rollen som talare info r en grupp av a ho rare, se mig, ho r mig, jag har 
na gonting att sa ga. Detta skiljer sig fra n att sitta i en grupp och tala. Det sker en fo ra ndring na r man ska tala info r 
 
en grupp. Va gen att tala info r en grupp a r olika la ng och komplicerad fo r olika ma nniskor. 
 
 

”Berättelsen om hjulet”  

Ä r en bok som trycktes 1984, men som idag inte finns att ko pa i bokhandeln. Boken a r pa  la tt svenska och illus- 
trerad med mycket fina bilder. Boken bera ttar pa  ett enkelt sa tt hur Enlil,  en pojke i staden Ur, funderar pa  ett 
bekva mt transportmedel. Efter ma nga tankestunder och ma nga utska llningar fra n hans fo rman, kom han pa  att 
han kunde rulla sa dessa ckarna pa  tva  skivor som rullar na r han puttar pa  dem. Detta ledde till uppta ckten av hju- 
let. 

ÄKF´s styrelse har tra ffat fo rfattaren till boken och konstna rinnan till illustrationerna. Vi har diskuterat mo jligheter- 
na till en ny utga va av boken. Ämbitionen var att forma om den till en barnbok. Det fo reslogs att boken skulle o ver- 
sa ttas till ett antal olika spra k bl a assyriska, arabiska och turkiska. Fo rfattaren blev mycket glad och positiv o ver  
va rt initiativ. Fo rfattaren kommer att ta kontakt med olika bokfo rlag med syfte att trycka om den i samverkan med  
ÄKF. 
 
 

Brev till våra lingvister och språkkunniga  

Va r ambition var att bilda en grupp lingvister och spra kkunniga. Deras uppgift skulle bli att se o ver va rt assyriska  
spra k. Hur mo jligheterna till en utveckling ser ut, se till att vi fa r en litteraturrik kommande generation osv. Det  
finns mycket att sa ga om detta. Vi skrev ett brev och skickade det till 12 utvalda spra kvetare. Endast en av dessa 12 
svarade med positiv insta llning till initiativet. Da  de andra inte ho rde av sig, tog vi telefonkontakt med dem, tyva rr  
ocksa  det fo rga ves. Sa  detta projekt har vi lagt pa  is, sa  la nge. 
 
Brevet 
 
”Vi i Assyriska Kvinnoförbundet tycker och har kommit till insikt om att Er passivitet, vad beträffar språkutvecklingen, 
skadar våra barns språkliga kunskaper och identitet. Vi tycker inte att någon uppgörelse, eller besvikelser av något slag 
också skall påverka den kommande generationen. Det är nog med klyftan som nu finns inom vår generation - ”den för- 
lorade  generationen”. Vårt dilemma är att vi är uttryckslösa och språkförvirrade. De äldres språkbruk och bildspråk är 
 



förankrat och relaterat till naturen och redskapen de levde i och med, till feodalismen och klansystemet. Dagens barn  har 
bröderna Grimm, Nalle Puh  och andra att förankra och relatera sitt svenska språk till, men vad har de från det assyris- 
ka språket att identifiera sig med? Det är noll och ingenting. Å andra sindan är allting relativt. Förutom det att den äldre 
generationens muntliga berättartradition mer eller mindre har gått i graven, är vi litteraturlösa, och det tycker vi är minst 
sagt en skandal. Vi kan inte överbrygga och förmedla mellan våra barn och föräldrar. Nu, är det hög tid att Ni tar Ert  
förnuft och samvete till fånga och uppfylla de krav och förväntningar som ställs. Detta genom att göra något åt språkut-
vecklingen i Sverige till att börja med.. AKF kan fungera som sammankallande till en träff för vidare diskussion. Ta till-
fället i akt och se detta som ett privilegium, att kvinnorna vill göra en sådan insats. Om Ni känner Er träffade, håller med 
om det ovannämnda och vill gå vidare, eller har andra synpunkter, ta kontakt med ovanstående adressat. Vi hoppas på 
respons 
AKF” 

Handikapprojekt  
I april 1995, deltog Äraxi Ä Tadaros i ett seminarium, vilket anordnades av SIOS:s handikapprojekt ( SIOS=sam-
arbetsorgan fo r invandrarorganisationer). SIOS-projektets syfte ga llde samarbetet mellan invandrare och handi-
kapporganisationer samt sto d till invandrare med funktionshinder. Seminariet lo pte o ver en hel dag, fo rela sarna var 
representanter fra n, invandrar– och handikapporganisationer, svenska handikapporganisatioer och landsting.  
Under grupparbetena diskuterades olika mo jligheter fo r samarbete. Det ra dde ingen tvekan om att ett samarbete  
a r  no dva ndigt. Efter det ovanna mnda seminariet, tog ÄKF initiativet till att annonsera i Huja da , da r vi efterlyste-
hja lp av la sarna fo r att kunna kartla gga handikapp bland assyrier, bli klara o ver behoven och sedan bo rja knyta kon-
takter och bygga broar. Tyva rr, var det ingen som nappade pa  ide n. 
 
Vi tog kontakt med ho gskolan i O rebro. Na gra sociologistudenter intresserade sig och skrev sin uppsats om assy-
riernas syn pa  handikapp. Hos SIOS so kte vi pengar fo r tryckning av uppsatsen och andra kostnader. Uppsatsen  
”Ässyriernas syn pa  handikapp” trycktes i 700 exemplar. Den har utnyttjats och anva nts vid olika tillfa llen sa som 
konferenser och seminarier om utbildning kring invandrare med handikapp. Bl a samband med handikapporga-
nisationers konferenser och seminarier, samt av landsting och kommuner.  



Kvinnosyn och kvinnoverksamhet 

Va r ambition var att dokumentera assyriska kvinnohistoria, samt kvinnoverksamheten under de senaste 20 a ren. 
Under resans ga ng har vi blivit varse om att det var ett ma nga rigt projekt, vi ta nkte ge oss in i och insa g ocksa  omo j-
ligheterna i detta. 

Dock har vi inte gett upp, utan ta nkt oss en stegvis dokumentation. Na r det ga ller dokumentationen av kvinno-
historia har vi fo rankrat den till Kvinnoforum vid ho gskolan i O rebro. En kvinnlig doktorand i statsvetenskap som  
a r engagerad i kvinnofra gor har involverats. Hon ha ller pa  att underso ka mo jligheterna till statliga medel fo r  
genomfo randet av ett projekt. Fo rhoppningsvis kommer det att vara ett omfattande projekt. Vi har a ven aktiverat 
tva  sociologistuderande att skriva 10 poa ngs uppsats om assyriernas kvinnosyn, den a r klar och tryckt. Ätt skriva 
brev till olika institutioner vid ho gskolan, att engagera la rare och sa tta dem in i assyriernas situation, liv och lever-
ne. Ätt fa  elever intresserade av va ra fo rslag och fullfo lja dem har kra vt mycket arbete av ÄKFs medlemmar.  
Studenterna har kra vt mycket sto d och hja lp med kontakter, informationsinsamling osv. Den hja lpen har ÄKF:s  
medlemmar gett studenterna, i den ma n de har beho vt. 

 

Modersmålsundervisning 

Eftersom det assyriska folket a r splittrat o ver va lden a r va rt modersma l det viktigaste vi har kvar. Vi ma ste hela  
tiden va rna spra kets betydelse som grund fo r va r kultur och va ra barns framtid. Vi fa r inte glo mma att utan det  
assyriska spra ket a r vi ingenting. 
Genom ÄKFs fo rsorg har styrelseledamoten Shamiram Malke undervisat 28 flickor i Va stra Fro lunda. 
Detta har pa ga tt under snart tva  a r med hja lp pra sten Petros Äy och la raren Suleiman Äslan. Flickorna har la rt sig 
la sa och skriva utan hja lp av andra spra k. Detta a r na got som kommer att fortsa tta a ven i framtiden. 



Veckoslutskurs om mobilisering och samverkan mellan  
assyriska förbundet  
Fo rsta veckoslutskursen ho lls vid Marieborgs Folkho gskola i Norrko ping i slutet av 1995. Ett 30-tal styrelsemed-
lemmar fra n ÄKF, ÄRS, ÄUF deltog. Initiativet kom fra n ÄKF och syftet var att alla tre fo rbunden skall komma  
samman till en gemensam strategi fo r en effektiv och god integration som leder till aktiva samha llsmedborgare i det 
svenska samha llet. Kursen pa gick under tva  dagar. Tre kunniga personer fra n CESÄM (centrum fo r samha llsarbe- 
te och mobilisering var kursledare). De arbetar enligt metoden ”framtidsverkstad”, vilket inneba r att deltagar- 
na sta r fo r inneha llet, kunskapen, erfarenheten och visionen om hur man pa  ett demokratiskt sa tt kan uppna  sina 
ma l. Temat var, ”I Ässyriska Riksfo rbundet a r vi alla aktiva samha llsmedborgare!” 
 
Det blev en positiv dag Ka nslor, viljor och tankeaktiviter sattes i ro relse. Sedan bildades grupper runt olika teman 
sa som, ”spra k och utbildning”, ”ekonomi”, ”vi och omva rlden”, ”kunskap”, ”samarbete och samfo rsta nd”, ”va ra  
organisationer” samt ”ledarskap och ma l”. De riktlinjer som grupperna satte upp fo r att uppna  ma len kunde tyva rr 
inte verksta llas, pga tids– och resursbrist fo r uppfo ljningsarbete. Det visar bl a att man inte kan uppfylla sina ma l  
och visioner pa  ideel basis. Kursen var mycket givande och la rorik, speciellt fo r ungdomarna, som tog till sig vik- 
tig information om vad hela kursen gick ut pa .   

Veckoslutskurs om integration och framtiden  
Ässyriska Kvinnofo rbundet gav sig in i den svenska debatten om integration och segregering. Den 23-24 novem- 
ber 1996 arrangerade ÄKF en mycket inneha llsrik kurs pa  Marieborgs Folkho gskola, Norrko ping. 
 
En kurs fo r alla kvinnor, ma n och ungdomar som gav mycket information och kunskap om det samha lle vi lever 
i. Det var fo rsta ga ngen vi lyfter fram a ven assyriska kvinnor som a r mitt karria ren i det svenska samha llet. 
Fo rela sarna var bl a Ulf Ebbesson fra n Statens Invandrarverk, Eva Nordstro m, etnolog och lobbyist, Svenska 



Flyktingra det och fem assyriska kvinnor som befinner sig mitt i karria ren: Meryem Garis, Etina Deniz, Äraxi  
Tadaros, Jackueline Deniz och Edibe G. Younan. 
 
Det blev mycket intressanta diskussioner da r alla, ba de gamla och unga deltog. Speciellt de unga deltagarna var 
mycket imponerade o ver kursinneha llet och de insatser som kvinnofo rbundet gjort fo r att ha lla ho g kvalite  pa  kur-
sen. Deltagarna a kte hem mycket no jda. 
 
 

Internationella Kvinnodagen 1995 

I år, 1997, är det 20:e året vi assyrier firar Internationella Kvinnodagen den 8 mars. Denna dag firas och uppmärk-
sammas på olika sätt, men alltid tillsammans med andra kvinno– och invandrarorganisationer. 1995 hölls följande tal 
på Internationella Kvinnodagen. Artikeln fördes också in i flera lokaltidningar: 
 
Idag, den 8 mars 1995, a r det 18 a r sedan vi assyrier i Sverige firade Internationella Kvinnodagen fo r fo rsta ga ng- 
en. Under de senaste 20 a ren har assyriska kvinnor genomlevt en utvecklings– och fo ra ndringsprocess som svenska 
och andra kvinnor i va st upplevt under de 85 a r som ga tt sedan Internationella Kvinnodagen firades fo r fo rsta ga ng- 
en na gonsin, 1910 da  Clara Zetkin utropade 8 mars till Internationella Kvinnodagen. 
 
Den assyriska kvinnans delaktighet i samha llsdebatten har i alla tider varit som mest framtra dande vid sva ra poli-
tiska-, ekonomiska och sociala fo rha llanden. Liksom andra kvinnor som utsa tts fo r sva ra pro vningar a r a ven assy-
riska kvinnors fysiska och psykiska styrka som mest synlig vid sva ra upplevelser som t.ex. krig, fo rfo ljelser, fo rtryck 
och sorg mm. 
 
Under ”Sva rdets a r” 1914-1916, da  en intensiv etnisk rensning pa  kristna i sydo stra Turkiet pa gick utan omva rl- 
dens na rvarande reaktioner, stred de assyriska kvinnorna sida vid sida med ma nnen. 
Medan de flesta assyriska ma n befann sig vid frontlinjen fo r den turkiska armen, da r de kristna som mascherade i 
fo rsta led fungerade som kanonmat, fanns kvinnor, barn och skadade ma n kvar i byarna. 1913 da  kurdiska stam-
mars hetsjakt pa  kristna i Turkiet startade var det just kvinnorna som genom sina insatser ra ddade ma nga ma nnis-
koliv och ma nga byar ra ddades undan fo rsto relse. 
 
Drygt en halv miljon assyrier do dades under sva rdets a r. Tiotusentals kvinnor ro vades bort, va ldtogs, torterades  och  
tvingades konvertera till islam eller mo rdades kallblodigt. Ett folkmord a gde rum, och fortsa tter a n idag, med tur- 
kiska regimens inofficiella medgivande och o vriga omva rldens absoluta tystnad och ignorans. 
 
Fra n Sva rdets a r till dagens inbo rdeskrig i Turkiet, liksom o vergreppen i norra Irak ochi det pa ga ende kriget i f.d  
Jugoslavien a r kvinnor och barn krigets fra msta offer. Brutala mord, va ldta kter och kvinnor som ro vas bort har i  
alla tider varit taktiska och effektiva inslag i etniska rensningar. VÄRFO R sta r omva rlden blind och handfallen info r 
pa ga ende systematiska utrensningar av oo nskade etniska minoriteter i Turkiet, i Irak, i f.d Jugoslavien och pa  ma nga 
andra ha ll i va rlden? VÄRFO R reagerar vi inte la ngre pa  bilder som vi na s av i va ra vardagsrum bilder av bomba- 
de och fo rsto rda byar, ha rdade och fo rtvivlade ma nniskor och bilder pa  lemla stade barnkroppar av bortglo mda gra-
nater och minor? 
 
En av va rldens a ldsta kulturer hotas av underga ng. I sydo stra Turkiet bra nns byar och de kristna assyrierna mo rdas 
eller drivs bort fra n sina hem. I den pa ga ende konflikten mellan kurdiska gerillan ocll turkiska arme n kla ms assyri-
erna ha rt mellandessa tva  parters krav pa  lojalitetsto rklaringar. Kla md mellan de stridande parterna uttsa tts den 
kvarvarande spillran assyrier fo r systematiska o vergrepp. 
 
Under de senaste tva  a ren har mer a n 30 ma nniskor do dats. Sva ra trakasserier, misshandel, utpressning, ma nnis-
korov, ra n och o verfall, fo rsto relse av vinga rdar, bra nning av sa desfa lt och sko rdar, vandalisering av kyrkor och 
ska ndning av kyrkoga rdar. Listan pa  illda d mot assyrier i sydo stra Turkiet kan go ras la ng. 
 
Dessa mycket allvarliga o vertramp av ma nskliga ra ttigheter pa ga r utan att omva rlden reagerar. Med ma nniskorna 
som minskar i antal fo r varje a r och byar som ja mnas med marken fo rsvinner ocksa  ett stycke ur ma nsklighetens 
urhistoria i graven. 
 
Mor Gabrielklostret som ligger i Mardinprovinsen i sydo stra Turkiet a r ett av de sista syrisk  ortodoxa utbildllins- 



och kulturcentra i omra det. Klostret, som byggdes a r 270 ekr, har under a rhundraden fungerat som vallfa rdsma l  
fo r syriska ortodoxa fra n hela va rlden. 
 
Ma nga la rda ma n, som fo rffattare, poeter, la rare, pra ster och biskopar har fa tt sin utbildning i mor Gabriel klos- 
tret. Ä n idag studerar ett 40-tal elever i klostret. Fo rutom elever bor 12 nunnor, la rare, pra ster och biskopen (i  
Mardinprovinsen) sammanlagt ett 60-tal ma nniskor bor permanent i klostret. Sedan inbo rdeskriget i sydo stra 
Turkiet startade fo r drygt 10 a r sedan har klostret fungerat som tillflyktsort fo r assyrier/syrianer som fo rlorat sina 
hem och odlingsmarker p.g.a att deras byar bra nts ner. 
 
Mor Gabriel klostret, som tidigare beso ktes av ma mliskor fra n hela va rlden, a r idag totalt isolerat fra n omva rlden. 
Ma nniskorna i klostret lever under sta ndiga hot fra n flera ha ll. Ä  ena sidan hotas de av Hisbollah, muslimska fun-
damentalister, som vill rensa omra det pa  kristna, a  andra sidan utsa tts klostret och biskopen av pa tryckningar och 
krav pa  lojalitetsfo rklaringar fra n ba de kurdiska gerillasoldater och turkisk milita r. Detta a r en oha llbar situation 
fo r mor Gabriel klostrets inva nare som lider av ba de ekonomsik och socialno d. Snarast mo jligt ma ste ekonomiskt 
och moraliskt sto d na  mor Gabriel klostret, Zafaran– och Hah-klostret och o vriga historiskt-, kulturellt-, religio st  
och socialt mycket viktiga platser fo r assyrier och fo r bevarandet av ett stycke va rldshistoria. 
 
Turkiet a r medlem av FN, Europara det och ESK och nu a r Turkiet a ven pa  va g in i Europeiska tullunionen. Sverige 
bo r i dessa organ arbeta fo r att Turkiet fo ljer sina ansvarsa taganden om ma nskligara ttigheter och erka nnandet av 
etniska minoriteter. FN bo r verka i ma nsklighetens intresse att bevara och skydda urbefolkningar och historiskt- 
och kulturellt va rdefulla platser. 
 
I Sverige finns idag hundratals assyriska familjer som va ntat i flera a r pa  besked om uppeha llstillsta nd. Ma nga lever 
ocksa  go mda efter flera avslag och under hot om avvisning. Sverige skickar fortfarande tillbaka assyrier trots doku-
menterade o vergrepp mot assyrier i Turkiet. Sverige har tidigare tagit emot stora grupper assyrier. Medan man ra d-
dat livhanken pa  na gra har man samtidigt fo rsvagat den kvarvarande spillran assyrier i sydo stra Turkiet. Na r skall 
Sverige ta sitt fulla ansvar fo r folkgruppen genom att bevilja de fa  assyrier som lyckas fly och ta sig hit uppeha lls-
tillsta nd. 
 
Vi assyrier som lyckats fly fra n omra det och lever i ”trygghetens” Sverige har tyva rr ocksa  fo rtra ngt det som sker i 
sydo stra Turkiet. Da  och da  na s vi av uppgifter om mord, o verfall och andra o vergrepp mot assyrier i Turkiet utan 
att vi reagerar na got ma rkbart. 
 
I va rt nya hemland mo ts vi av nya fra gesta llningar och nya problem som tar all va r kraft och uppma rksamhet. Just 
nu a r den ho ga arbetslo sheten i Sverige det sto rsta problemet  och speciellt ma rkbar a r arbetslo sheten bland invan-
drare. O kad segregering och fra mlingsfientlighet som breder ut sig i samha llet a r ytterligare faktorer som a r oro-
va ckande. Identitetslo shet som drabbar framfo rallt andra generationens invandrare a r a nnu ett problem man ma ste 
komma till ra tta med. 
 
Idag beho ver vi mer a n na gonsin integrera svaga grupper in  i samha llet och fa  ett samha lle da r ma nniskor mo ter  
varandra pa  lika villkor. Ätt skapa plattformar, naturliga mo tesplatser, fo r dialog ma nniskor emellan a r en fo rut-
sa ttning fo r det ma ngkulturella-, fa rgrika– och ma ngfassetterade framtida Sverige. 
 
Sonya Aho 
Assyriska Kvinnoförbundet 
 
 

Jämställdhet - villkor för samhällsutveckling 

Under ett par veckor har Kina och kvinnokonferensen sta tt i centrum fo r va rldens o gon. Den fja rde internationel- 
la kvinnokonferensen, som a gt rum i Peking i bo rjan av september, hade samlat na rmare 40.000 kvinnor fra n 189 
olika la nder fo r att diskutera centrala ja msta lldhetsfra gor inom alla samha llsomra den. 
Bland dessa kvinnor fra n hela va rlden fanns ocksa  tva  representanter fo r ÄKF, Ässyriska kvinnofo rbundet i Sverige, 
Sonya Äho och Edibe Younan, samt representant fo r Ässyriska Ässociation i USÄ, Sharokin Betgevargiz pa  plats  
i Kina. 



Ja msta lldhetsfra gor har under senare tid mer och mer kommit att pa verka arbetet inom de flesta va stla ndska sys– 
tem. Det ma rktes bland annat vid FN´s sociala toppmo te i Ko penhamn i mars 1995 som betonar ja msta lldhet som 
en avgo rande fo rutsa ttning fo r social utveckling och som ett viktigt medel att minska fattigdom och utslagning. 
Ja msta lldhet, utveckling och fred var slagorden fo r fja rde internationella kvinnokonferensen i Peking. Det a r ingen 
slump att dessa tre ord fo ljs a t. 



Vid Pekingkonferensen var ma let att regeringarna ska go ra politiska utfa stelser som ska resultera i konkreta a tga r-
der-  mot diskriminering och fo r ja msta lldhet pa  na stan alla omra den i samha llet. Va rldens regeringsdelegater antog 
slutligen en gemensam ja msta lldhetsdeklaration ”Platform for Äction” som skall visa va gen fo r ja msta lldhetsarbe- 
tet fram till a r 2000. I korthet inneba r deklarationen att kvinnors ra ttigheter och ja msta lldhetsfra gor skall intefre- 
ras fullt ut pa  alla omra den, ba de nationellt och internationellt. 
 
Ätt assyriska kvinnor deltar i en va rldsomfattande konferens a r i sig ett stort genombrott fo r oss assyrier fo r att inte 
tala om vikten av det fo rsta steget mot ett uto kat internationellt samarbete. 
Vi som etnisk minoritet utspridd o ver hela va rlden ma ste bo rja anva nda all va r kraft och energi till att fa  geho r fo r 
va r sak pa  en internationell niva . Ällt fo r la nge har vi isolerat oss och a ltat fra gor och problem sinsemellan utan att 
komma na gon vart. 
Det ga ller nu fo r oss att sa tta upp nya ma l med vidgad syn pa  omva rlden och o ka engagemanget fo r internationellt 
arbete bland assyrier och framfo r allt bland va ra ungdomar. 
 
 

Assyriska röster i Kina  

Va rldens genom tiderna sto rsta internationella konferens a gde rum i Bejing, Peking, i Kina mellan 30 september 
och 8 oktober. 
Bland de36000 kvinnor fra n 189 olika la nder som deltog i den fja rde internationella kvinnokonferensen fanns  
ocksa  tva  representanter fo r ÄKF; Ässyriska kvinnofo rbundet i Sverige, Edibe Younan och Sonya Äho. 
Ässyrier har fo rmodligen inte varit representerade i internationella sammanhang sedan andra va rldskriget och a nnu 
mindre, om na gonsin tidigare, har den assyriska kvinnan varit representerad vid va rldsomfattande sessioner. 
 
Da rfo r var den fja rde internationella kvinnokonferensen i Kina ett unikt tillfa lle fo r oss assyrier att bland tusentals 
representanter fo r stora och sma , internationella och nationella organisationer fa  presentera det assyriska folkets his-
toriska bakgrund, dess nuvarande levnadssituation i hemla nderna och dess tillvaro i diaspora. 
”The Ässyrian Woman, from Ishtar 6000 BC to Elishbah 1995” var titeln pa  det tva  timmar la nga seminariet som  
ÄKF-representanterna ho ll under kvinnokonferensen, den 2 september. I seminariet deltog fo rutom Sonya Äho  
och Edibe Younan, som representerade ÄKF i Sverige, ocksa  Sharokin Betgevargiz som representerade Ässyrian 
Ässociation i USÄ. Seminariet bestod av tre delar; fo rst en historisk bakgrundsbeskrivning fra n Ässyriernas stor- 
hetstid och fram till 1900-talets massakrar pa  assyrier och sedan nutidens utvandringshistoria till dagens levnads- 



hetstid och fram till 1900-talets massakrar pa  assyrier och sedan nutidens utvandringshistoria till dagens levnads-
fo rha llanden ba de i hemla nderna och i diaspora. Sharokin Betgevargiz bera ttade ocksa  om fo rha llanderna fo r assy-
riska ungdomar i USÄ. 
 
Eftersom det var en kvinnokonferens med syfte att ”se va rlden genom kvinnors o gon” var det ocksa  naturligt att 
seminariet till sto rsta delen handlade om den assyriska kvinnan och hennes levnadsfo rha llanden i hemla nderna och 
situation som invandrarkvinna och flykting i va rlden. 
Seminariet, som lockade ett femtiotal intresserade kvinnor fra n olika delar av va rlden, va ckte skiftande ka nslor och 
en rad fra gor hos deltagarna. 
 
En het debatt uppstod och en del ta rar fa lldes under seminariet. Debatten uppstod da  tva  kvinnor som represen-
terade Syrien ifra gasatte assyriernas nationella och historiska tillho righet. Kvinnorna pa stod ocksa  att det assyriska 
spra ket har sitt ursprung i gammelarabiskan vilket ju a r helt  taget ur luften. 
 
Den som ro rde flest ka nslor och fick allas o gon att fyllas med ta rar var Pamella Saffar, en medela lders kvinna som  
a r fo dd och uppvuxen i Massachusetts i USÄ men med ro tter i TorÄ bdin i Sydo stra Turkiet. Hennes fo ra ldrar a r 
assyrier fra n Harpot i TorÄ bdin. De flydde fra n omra det under de pa ga ende massakrarna under Sva rdets a r  
omkring 1912 och har sedan dess varit bosatta i USÄ. 
Pamelas o gon var ta rfyllda vid mo tet med sitt fo rflutna. 
Pamella Saffar representerade fredsorganisationen ”Womens leage for peace” pa  kvinnokonferensen. Hon arbetar 
annars som fredsaktivist och representant  fo r en rad andra fredsorganisationer i FN i New York. En la ngre intervju 
med Pamella Saffar kommer att publiceras i na stkommande nummer av Huya da . 
 
Den fja rde internationella kvinnokonferensens hade som huvudsyfte att anta ett slutdokument, en handlingsplan  
fo r ja msta lldhet i va rlden info r a r 2000. I korthet tar slutdokumentet ”Platform for Äction” upp 12 no dva ndiga 
omra den da r regeringar, internationella och nationella organisationer samt frivilligorganisationer bo r anta ma l fo r 
att uppna  ja msta lldhet. 
Ha r fo ljer na gra av de ja msta lldhets ma l som konferensen beslutade om: 
° Lika lo n fo r lika arbete 
° O kad satsning pa  kvinnors utbildning 
° Va rna om och satsa pa  forskning kring kvinnors ha lsa. 
° Motverka all va ld mot kvinnor 
° Sta rk kvinnorollen i fredsarbetet 
° Fler kvinnor bakom politiska beslut. 
° Kvinnors ma nskliga ra ttigheter 
° O kad representation av kvinnor i media. 
° Kvinnor och miljo arbete 
° Kvinnors sexuella ra ttigheter mm. 
Slutdokumentet ”Platform for Äction” har slutligen, med vissa omformuleringar, skrivits pa  och antagits av de fles- 
ta regeringsdelegationerna. Den fra ga som varit sva rast att enas kring ga ller kvinnors sexuella ra ttigheter dvs att 
kvinnan sja lv ska besta mma o ver sin kropp och om hon ska ha barn eller ej utan tva ng eller va ld. De deltagande 
la nderna hade ocksa  sva rt att komma o verens om huruvida kvinnans ma nskliga ra ttigheter ska ga lla alla kvinnor 
eller om de ska va rderas i ljuset av kultur och religion. 
I klartext handlar det om att konservativa la nder och u-la nder anser att kulturella och nationella sa rdrag pra glar 
synen pa  ma nskliga ra ttigheter. Men va stla nderna anser att de a r universiella och likadana o verallt. 
 
EU-la nderna har lyckats enas om ganska la ngtga ende formuleringar kring dessa fra gor medan konservativa katol-
ska och islamiska la nder va grat acceptera samma formulering i avsnittet om ma nskliga ra ttigheter och kvinnors sex-
uella ra ttigheter i slutdeklarationen. 
Nu na r kvinnokonferensen a r o ver verkar de konservativa ha vunnit genom att man tvingats formuler om  
vissa deklarationer i slutdokumentet. 
 
Vad har  vi assyriska kvinnor uppna tt med att delta i en internationell Kvinnokonferens? 
 
Fo rst och fra mst var assyriska kvinnors blotta na rvaro vid ett internationellt uppma rksammat evenemang ett stort 
framsteg i assyriernas utvecklingsprocess i diaspora. 
 
    



va rlden ma ste bo rja anva nda en gemensam ro st mot omva rlden. Ällt fo r la nge har vi isolerat oss och a ltat fra gor  
och problem sinsemellan utan att komma na gon vart. 
Det ga ller nu fo r oss att sa tta upp nya ma l med vidgad syn pa  omva rlden och o ka engagemanget fo r internationellt 
arbete bland assyrier och framfo r allt bland va ra ungdomar. 
 
Va rlden ter sig mycket liten da  man lyssnar pa  kvinnor fra n 189 la nder som bera ttar om sina levnadsfo rha l- 
landen i respektive land. Det visar sig na mligen att ma nniskor oavsett var man kommer ifra n har ma nga fler lik-
heter a n olikheter. Vid ett seminarie fo r asiatiska kvinnor, da r a ven ÄKF-representanterna deltog, visade det sig att 
assyriska kvinnor har mycket gemensamt med till exempel japanska kvinnor. Bland annat da  det ga ller kvinnans  
roll att alltid ra cka till, vara o dmjuk, vacker och stark. Ä ven uppfostran av flickor och familjeva rderingar a r myck- 
et lika. 
 
ÄKF-representanterna deltog under konferensen i seminarier om minoritets– och urbefolkningsfra gor, och i semi-
narier som behandlade invandrar– och flyktingfra gor. Mellan seminarierna utbyttes erfarenheter och tankar o ver 
nations– och kulturgra nser.  Samtal och mo ten kvinnor emellan skedde o verallt pa  gator och torg, i toalettko er, kring 
matboden, i taxibilar, pa  bussar, i blomsterrabatter och o verallt da r det fanns plats fo r minst tva  rumpor i bredd 
da r talade kvinnor med varandra. 
 
Fo r att fo lja upp det fo rsta steget mot ett o kat internationellt samarbete a r ÄKF´s fo rhoppning att verka fo r en inter-
nationell kvinnokonferens med assyriska kvinnor fra n hela va rlden. 

N G O  K O N F E R E N S E N  I   
B E J I N G  -  3 0  A U G U S T I -  
8  S E P T E M B E R  

Den 29 augusti flo g vi till Kina, jag  
Edibe Younan och Sonya Äho. 
Flygresan tog tio timmar. Morgonen 
den 30 augusti anla nde vi till Pekings 
flygplats. Da rifra n a kte vi till registre-
ringen fo r att ha mta va ra id-kort som 
alla ma ste ba ra, fo r att kunna ro ra oss 
fritt pa  NGO-forumets omra de. 

Vi a kte till hotellet da r vi la mnade  
va rt bagage och sedan bar det iva g till 
Olympic stadion i Bejing da r invig-
ningsceremonin skulle a ga rum. 
Utanfo r inga ngarna var det ha rd kon-
troll och enorm tra ngsel fo r att fa   
komma in och finna en sittplats bland 
drygt 36000 andra kvinnor fra n va rl-
dens alla ho rn. 

 

Invigningen  

Det bo rjade med invigningstal av  
NGO-forums president Mongella 
samt andra kvinnliga representanter 
fra n olika la nder, da refter bo rjade en 
mycket stor kvinnoko r att sjunga ett 
stycke ur Mozarts femte symfoni till 
 



starka trumslag. Grupper av barn och ungdomar visade upp det ena dans och akrobatik nummret efter det andra. 
De gjorde olika figurer med sina vackra kla der och med snabb skicklighet a ndrade dem till andra figurationer. Det 
var en uppvisning som liknade o ppningen av de stora olympiska spelen, t.o.m olympiska elden var med. En brin-
nande fackla hade ta nds i Äfrika och under o ppningsceremonin o verla mnades den till NGO-presidenten Mongella 
varefter den gick fra n hand till hand och kvinna till kvinna runt hela stadion. Det fanns ingen som gick da rifra n  
utan att vara ro rd till ta rar. 
Efter det att invigningen var slut, ga llde det att hitta bussen som skulle ho ra hem oss till hotellet. Det var inte la tt  
att hitta bussen bland tusentals andra bussar och speciellt na r hotellets namn inte stod pa  engelska utan pa  kine- 
siska. Efter att ha varit vakna i o ver ett helt dygn och upplevt allt det nya och fra mmande under de fa  timmar vi  
varit i Kina somnade vi sa  snart vi kom innanfo r hotellrummets do rrar. 
 

31 augusti 
Pa  morgonen den 31 augusti bo rjade vi med att orientera oss pa  NGO-konferensomra det i Huairou som bestod 
av en rad byggnader, hur och ta lt da r alla seminarier och fo redrag skulle ha llas. Samtidigt som vi gick runt ha ngde  
vi upp va ra stora och fa rggranna affischer o verallt. Lokalen da r vi skulle ha lla va rt seminarium ”The Ässyrian  
Woman” var inhyst i en stor skolbyggnad. Det tog oss tva  dagar att orientera oss, ha nga affischer,  dela ut flygblad 
och broschyrer samt att fo rbereda va rt seminarium. 
 

”The Assyrian Woman” 
Den 2 september klockan 11.00 pa  fo rmiddagen a gde va rt seminarium rum. I lokalen ha ngde vi den assyriska flag-
gan, och sta llde ut bilder och fotografier dels fra n hemlandets nuvarande situation och dels historiska bilder fra n 
assyriernas storhetstid. Pa  ett stort bord sta llde vi ut fo rema l sa som skriftligt material om assyrierna och vykort  
och musikkassetter mm till fo rsa ljning. 
Vi tog pa  oss assyriska folkdra kter och bo rjade att bera tta om assyrierna. Vi hade tva  timmar till va rt fo rfogande.  
Vi bo rjade fo rst med historia, fra n kristi tid fram till va ra dagars assyrier och deras situation i invandrarla nderna. 
Sharokin  Betgevargiz fra n USÄ bera ttade om assyrierna och deras situation i USÄ. Eftera t blev det diskussion kring 
a mnet historia och det blev en givande diskusson som va ckte en rad fra gor. Detta visade att publiken var lyho rd  
och intresserad av den assyriska fra gan. Det var ocksa  positivt att vi fick en reaktion pa  det som sagts under semi-
nariet. 
 
Na r det var slut tog vi ner allting och gick bort till Nordiska rummet. Da r fick vi sta lla ut va rt material och ha nga  
upp na gra affischer. Na r vi var klara med det, bo rjade vi pa  nytt ha nga upp affischer om det andra seminariet som  
vi skulle ha lla dagen efter. Det andra seminariet vi ho ll a gde rum ute pa  forumomra det under ett ta lt. 
 

3 september 

Den 3 september kl. 12.00 bo rjade vi med va rt andra seminarium. Den ha r ga ngen var det mer att vi satt tillsam-
mans med publiken och diskuterade om assyrierna. Vi fick en hel del fra gor om t.ex. varfo r ingen visste na got om  
oss? Vad vi ta nkte go ra fo r att samla va rt folk kring ett bord fo r att arbeta gemensamt fo r den assyriska fra gan? Den 
ha r ga ngen hade vi en timme pa  oss att diskutera och besvara fra gor, sa  tiden gick va ldigt fort. Vi gick sedan till-
baka till Nordiska rummet fo r att la mna va rt material och ha nga upp den assyriska fanan. Fo r till Nordiska rum- 
met kom alla nordens ministrar pa  beso k. 
 

Upplevelser 
Resten av tiden deltog vi sja lva pa  andras seminarier och fo rela sningar. De a mnen som presenterades och behand-
lades under seminarierna var t.ex. minoritets-, invandrar– och urbefolknings fra gor till arbetslo shet och ja msta lld-
hetsfra gor m.m.  Vi var a ven och tittade pa  kinesiska muren, den fo rbjudna staden och kejsarens sommarpalats. 
Det ha nde va ldigt mycket saker pa  forumet sa som demonstrationer, olika ministrar och filmstja rnor var pa  beso k, 
sa  programmet var fullpackat. 
Vi var med hela tiden fra n kl. 09.00-22.00. Vi tra ffade va ldigt ma nga intressanta personer som journalister, fo rfat-
tare, ambassadpersonal och opinionsbildare. Pa  ett sa tt ka nde vi att vi inte ra ckte till utan hade o nskat att vi var fler 
personer fo r att kunna visa mer av den assyriska kulturen och traditionen.  



Uppmaning 

Sist men inte minst. Vi bo r satsa all va r kraft pa  liknande internationella konferenser och sammankomster fo r att  
sprida information om assyriernas situation i va lden och speciellt i Mellano stern och till de beslutande organ som 

finns i va rlden. 

Vi klarar oss inte la ngre pa  att sitta tillsammans och tycka synd om oss sja lva. Vi ma ste ut i va rlden och bilda opi- 

nion fo r den assyriska fra gan. Om du vill go ra na got fo r assyrierna, ga  da  ut och engagera dig i olika nationella och 

framfo rallt internationella organisationer och fo reningar.  

 

 

”Patriarkatet bland assyrier och dess konsekvenser 
i hemländerna och i Sverige” 
Den 11 maj 1996 ho ll Ässyriska Kvinnofo rbundet sitt allma nna a rsmo te i Linko ping. Samtliga fo reningar var kal-
lade. Vi fra n ÄKF tackar Linko pingsfo reningen fo r deras genero sa ga stva nlighet. Vi tackar ocksa  Nabil Barkino som 
ocksa  var inbjuden fo r att fo rela sa om patriarkatets betydelse bland assyrier. En mycket imponerande, givande och 
la rorik fo rela sning. Nebils fo rela sning handlade om: ”Patriarkatet bland assyrier och dess konsekvenser i hemla n-
derna och i Sverige”. Nedan fo ljer inneha llet i fo rela sningen i korta drag: 
 

Inledning 

Innan jag bo rjar med mitt fo redrag i rubricerat a mne vill jag klargo ra fo r Er att jag varken a r antropolog, sam-
ha llsvetare eller na gon samha llsforskare. Det jag tar upp ha r a r vad jag la st om sja lva a mnet i bildningsbo cker och 
vad jag anser vara vetenskapligt analyserat. 
 
Ordet PÄTER a r latin och betyder fader samt att det a r titeln fo r munk eller katolsk pra st. 
 

Ordet PÄTRIÄRKÄT betyder samha llsskick da r familjelivet och de familjera ttsliga fo rha llandena pra glas av att  
fadern har oinskra nkt myndighet och a ven av att faderns sla kt har fo retra de framfo r moderns. 
 
Uppkomsten av begreppen patriarkalisk eller patriarkalisk samha lle a r knutet till socialantropologin; na mli- 
gen la ran om ma nniskans sociala natur och dess fo ra ndringar genom tiderna i fo rha llande till olika ekonomiska och 
sociala faktorer. 
 
Fo r att kunna skaffa oss en helhetsbild om det patriarkaliska samha llet och kunna svara pa  fra gan varfo r har det  
uppkommit? ma ste vi a gna oss a t att la sa och fo rsta  flera vetenskapliga bo cker om detta a mne. 
Vi ma ste ga  tillbaka miljoner a r i tiden. Fo r dagens samha llen, a r utan tvekan en logisk och oundviklig fo ljd av vad 
va ra fo rfa der skapat. 
 

Bakrund  

Vetenskapsma nniskor uppskattar ma nniskans a lder till ca 150 miljoner a r. Men samma ma nniskor ha vdar att de 
vet bara en liten del om den gamla ma nniskan, och framfo rallt om den gamla ma nniskans sociala fo rha llande. 
En sak a r va ra samha llsforskare ense om. Det a r  na mligen att den gamla ma nniskan levde i satmmliknande former. 
Ma nniskogrupper flyttade fra n den ena till den andra platsen pa  jorden efter jakt– och skyddsomra den. Under  
denna tid betraktades ba de mannen och kvinnan som likva rdiga ma nniskor. Denna tid kallas fo r jakttiden och eller 
fo rhistoriska tiden. 
Under dessa miljoner a r av ma nniskans historia var det kvinnan som betraktades som stammens o verhuvud. Denna 
form av samha lle kallas fo r matriarkatsamha lle. De flesta av oss har sa kert na gon ga ng sett en dokumenta r om 
djursamha llen.  
 

Mannen/fadern 

Hur ma nga miljoner a r dro jde det tills mannen/fadern lyckades ta makten fra n kvinnan och framtra da som stam-
mens och familjens o verhuvud a r det fortfarande inte riktigt framforskat. Det a r inte heller va lka nt hos forskarna 
  



om vilka grundla ggande orsaker som ligger bakom mannens makto vertagande. De flesta av socialantropologerna 
ha vdar att det kan vara 3 olika orsaker: 
1– Månnens stå ndigå rå dslå fö r kvinnån. 2– Månnens benå genhet till sjå lvhå rskåre. 3– Månnens stårkå egö/egöism. 
 
Mannen no jde sig inte med att beha rska och a ga kvinnan utan att a ga a ven hennes ungar fo r att bilda en patriar-
kalisk familj. Den sociala antropologin och ma nniskohistorien leder oss till att mannen skulle inte kunna lyckas  
med detta maktskifte utan att tvinga kvinnan till bara ett a ktenskap. Hade kvinnan fortsatt inga  flera a ktenskap  
som hon gjorde tidigare hade det varit sva rt fo r en man att kunna skilja mellan sina egna barn och den andre man-
nens barn. Syftet var att mannen skulle kunna a rva sina barn sina a godelar 
 
Denna betydelsefulla historiska ha ndelse kallas fo r mannens kupp mot kvinnan. Det var inte en la tt uppgift fo r 
mannen att ta makten fra n kvinnan, att a ga hennes ungar och att tvinga henne till ett enda a ktenskap. Den fo r- 
historiska kvinnan hade starka naturliga sexuella drifter. Hon brukade inga  flera a ktenskap med flera ma n. Hon  
brukade va lja den starkaste bland ma nnen och hon a gde sja lv sin egna barn. Fo r att mannen ska fortsa tta styra  
o ver kvinnan och a ga familjen ma ste han anva nda olika metoder mot kvinnans starka vilja och starka sexuella drif-
ter. Mannen anva nde sig a ven av ett ekonomiskt fo rtryck fo r att kvinnan skall underkasta sig mannen. Han tving- 
ade henne stanna hemma, sko ta om hemmet och barnen. Fo r att mannen skall lyckas med det bo rjade man med  
olika grymma lagstiftningar. Inte nog med det. Med tiden skapade mannen en gudomlig bild av sig sja lv och mot-
satta bilden av kvinnan: 
 - Gud är en man - Änglar är män - Kvinnan är en häxa 
 - Kvinnan är ett djävul - Kvinnan är skyldig till Adams synder - Kvinnan avstängdes från guds- 
      tjänstgöring    

Nya ekonomiska, moraliska, religio sa lagar och besta mmelser tvingade kvinnan att fo rlora sin integritet och till och 
med sin egen personlighet. Kvinna tvingades a ven att ha mma sina ka nslor, tankar och handlingar. Sedan dess lever 
vi i ett manssamha lle, i ett s.k. motsa gelsefullt patriarkaliskt samha lle. 
 

Patriarkatet och dess konsekvenser 
I ett patriarkalisk familj a r mannen som a r familjens o verhuvud. Han fo rso rjer familjen och besta mmer o ver allt. 
Uto ver de skrivna lagar och besta mmelser som tillkom med det patriarkaliska samha llet finns det flera oskrivna  
regler och normer i samha llet som brukar kalls fo r moraliska normer. Älla dessa bade skrivna och skrivna normer 



har under flera tusen a r, skapat falska relationer mellan kvinnan och mannen a  ena sidan och mellan ma nniskorna 
i samha llet a  andra sidan. Kvinnan bero vades alla sina samha lleliga ra ttigheter och skyldigheter. 
Det a r va lka nt att kvinnan i va ra hemla nder tvingades till att gifta sig, att fo da barn, att sko ta om hemmet, att till-
fredssta lla mannens sexuella behov utan att kunna sa ga ifra n. Man behandlade kvinnan som man behandlar en sak. 
Dessa ekonomiska, sociala och religio sa fo rha llande fo der generationer efter generationer med brist pa  frita nkande 
och tolerans. 
 - Rubbningar i tankesättet - Hämningar i fritänkande 
 
Vi levde tidigare och vi lever fortfarande i ett motsa gelsefullt manssamha lle. Det a r mannen som styr, ta nker, pla-
nerar och stiftar lagar ista llet fo r kvinnan. Och det a r alltid ba de mannen och kvinnan som betalar priset fo r kon-
sekvenserna i sa dant samha lle. Mannen vill se pa  kvinnan som en lustfull kropp, som en hemmafru med flera fo r 
honom avskyva rda hemma uppgifter och som en lydig sna ll katt. 
 
De allra viktigaste fo ra ndringar som skett i det patriarkaliska samha llet var samha llets behov av kvinnans arbetskraft. 
 
Utvecklingen i de industrialiserade la nderna tvingade mannen att kalla pa  kvinnans arbetskraft, vilket medfo rde  
stora fo ra ndringar i familjelivet och i samha llet. 
 - Kvinnan började försörja sig själv - fick utbilda sig 
 - ta på sig samhällsansvar - börja styra 
 
I va ra hemla nder sker samha llsutvecklingen i mycket la ngsam takt, ja mfo rt med dagens teknologiska samha llen. 
Konsekvenserna i de nya moderna samha llen: 
 - Familjestrukturen började rubbas - Ansvarstagandet försvinner - Leva för dagens stund 
 

Våra familjer: 
 - Mannen accepterar inte nya fo rha llanden  - Mannen accepterar inte kvinnans sja lvsta ndighet 
 - Mannen accepterar inte ja msta lldhet  - Rubbat familjeliv 
 

Ständig kamp: 
 - Mannen fo rsta r inte att han fo rsto r det fo r sig sja lv - Mannen ma ste la ra sig acceptera och tolerera 
 - Skapa nya relationer baserade pa  o msesidig fo rsta else. 
 
Vi a r i stort behov av va r kvinnans ta nkande och handling. 

 
 

Assyriska fredsaktivist i FN - Pamella Saffer 
Pamella Saffer beskriver sig sja lv som en assyrisk-amerikansk internationalist som arbetar fo r fred och ra ttvisa i va rl-
den. 
Pamella a r en medela lders kvinna som a r fo dd och uppvuxen i Massachusetts i USÄ men hennes ro tter finns i Beth-
Nahrin. Ba de hennes far-och morfo ra ldrar a r assyrier fra n Harput i o stra Turkiet. De flydde fra n omra det under de 
pa ga ende massakrarna pa  kristna under Sva rdets a r, omkring a r 1912. 
 
Familjen Saffer kom att bosa tta sig i Massachusetts, nordo st om New York i USÄ tillsammans med ma nga andra  
assyriska-, armeniska– och grekiska flyktingar fra n o stra Turkiet. Redan i tidiga ungdomsa r bo rjade Pamella Saffer 
engagera sig i fra gor kring ma nskliga ra ttigheter, solidaritet och fred i va rlden. Ällt sedan dess har dessa fra gor haft  
en central roll i Pamellas liv och arbete som fredsaktivist kom att uppta allt sto rre utrymme i hennes liv. 
 

Pamella arbetar för fred i världen 

Pamella a r i dag ordfo rande fo r en stor internationell kvinnoorganisation som arbetar fo r fred, solidaritet och  
ma nskliga ra ttigheter i va rlden. Organisationen heter ”Womens International League for Peace and Freedom” och 
finns o ver hela va rlden. Pamella representerar ocksa   sin organisation i FN, da r hon har till uppgift att fo lja och beva- 
ka arbetet kring nedrustning och fred i va rlden. 
I FN arbetar Pamella a ven med fra gor kring ma nskliga ra ttigheter och miljo  i katastrofdrabbade– och krigsha rjade 
omra den och hur de ra dande fo rha llandena pa verkar den kvinnliga befolkningen i det aktuella omra det. 



De senaste tre a ren har Pamellas arbete i FN i huvudsak besta tt av fo rberedelser info r den fja rde internationella 
kvinnokonferensen i Kina. Hon har varit med och format FN:s rekommendationer kring fredsarbetet i va rlden i  
slutdokumentet ”Platform for Äction” som antogs vid den officiella kvinnokonferensen i Peking den 16 september  
i  a r. 
 
Valde ett liv utan man och barn Pamella va xte upp i en traditionell assyrisk familj. Som liten flicka gick hon i so n-
dagsskola och la rde sig ma nga syrisk ortodoxa kyrkpsalmer, som hon a n i dag kan sjunga. Pamelas ba da fo ra ldrar 
har alltid varit djupt engagerade i ba de kulturella– och nationalistiska assyriska organisationer och i syrisk-ortodoxa 
fo rsamlingar i USÄ. 
I dag a r Pamella en medela lderskvinna som tillsammans med en a ldre syster bor en bit fra n fo ra ldrarhemmet.  
Ba da systrarna a r ogifta och de har valt att leva ett annorlunda liv a n de flesta assyriska kvinnor. 
 
Pa  fra gan om vilka problem Pamella sto tt da  hon brutit sig loss fra n de traditionella fo rva ntningarna pa  en assyrisk 
flicka dvs att gifta sig, skaffa barn m.m. svara hon; 
- Det var mycket, mycket sva rt att ga  sin egen va g. I det omra de da r mina fo ra ldrar bor, bor ocksa  ma nga andra assy-
rier och alla ka nner alla. De flesta har sina so ner och do ttrar boende hos sig tills dess att de gifter sig. De skaffar sig 
hus, bil och barn och livet rullar pa . Ba de jag och min a ldre syster har valt ett annat liv. 
  
Kulturkrockar a r ocksa  positiva 
Pamella har ga tt igenom livet pa  en mycket krokig va g och hennes fo ra ldrar har ma nga ga nger o verraskats o ver de 
va gval hon gjort. 
- Jag har aldrig fo rnekat mina assyriska ro tter och det kulturella arv som jag alltid ba r med mig snarare a r jag stolt 
o ver det. Jag fo rso ker tillvarata det ba sta av min kultur men o verge vissa saker som inte a r relevanta fo r det sam-
ha lle vi trots allt lever i, sa ger Pamella. 
Som de flesta assyrier som lever i exil lever ocksa  Pamela med ena benet i en kultur och det andra i en helt annan. 
- Jag kan se ma nga fo rdelar med att ha tva  kulturer. Jag vet vad det inneba r att vara amerikan samtidigt som jag  
ocksa  vet hur det ka nns att tillho ra en fra mmande minoritetskultur. 
 

Älskvärd idealist 

Vi tra ffar Pamella fo r fo rsta ga ngen i fredsta ltet i hja rtat av konferensomra det i Huairou utanfo r Peking. 
Pamella a r sta ndigt omgiven av en massa ma nniskor och alla tycks ka nna henne. Pamella a r en a lskva rd idealist som 
sprider gla dje och va rme omkring sig. Pamellas o gon fylls av gla djeta rar da  hon fa r reda pa  att a ven assyriska kvin-
nor a r representerade bland de ma nga tusen kvinnorna pa  kvinnokonferensen i Peking. 
 
Pa  fra gan varfo r assyrier a r osynliga i den internationella debatten svarar Pamela sa  ha r; 
- Vi har ma nga framga ngsrika assyriska ma n och kvinnor va lden o ver som vi tyva rr inte ho r sa  mycket talas om.  
Vi a r trots allt en mycket liten minoritet och vi har inget naturligt och effektivt kontaktna t da r vi kan kommuni- 
cera med varandra. Det a r da rfo r sva rt fo r oss att samla gemensamma krafter fo r att na  ut till omva rlden. Jag o nskar 
att vi assyrier kunde sto dja och uppmuntra varandra ba ttre. 
 

 Mitt livs höjdpunkt 

Trots att Pamella va xte upp i en traditionellt och kulturellt medveten assyrisk familj, har hon haft lite kontakt med 
assyrier. 
- Efter att ha flyttar hemifra n blev det pga av avsta ndet sva rt att ha lla kontakten med andra assyrier. Jag skulle o nska 
att kontakten mellan oss assyrier o kade fo r det skulle hja lpa och sta rka oss pa  ma nga sa tt. Jag ka nner va ldigt fa  assy-
riska kvinnor, da rfo r a r mitt mo te med er ha r i Kina, ett av mitt livs ho jdpunkter. 
 
Pamella tra ffar ma nga ma nniskor och a r sta ndigt pa  resande fot i sitt arbete som representant fo r en stor interna-
tionell organisation i FN. 



- Jag ser mig sja lv som en assyrisk-amerikansk kvinna som a r internationalist och arbetar fo r fred i va rlden. 
 
Da  Pamella a r ute och reser a r det vanligt att folk fra gar vilket land hon kommer fra n. 
- Jag a r assyrier svarar jag ….Nej inte syrier utan assyrier. 
Var ligger det fra gar de, och da  fa r jag go ra ett utla gg likt en historielektion. 
 
Leva med värdighet 
Eftersom Pamella reser mycket tra ffar sta ndigt nya ma nniskor fa r hon ofta samma fra gor. Ibland kan hon upp-
leva att det a r tjatigt och tro ttsamt att ga ng pa  ga ng upprepa samma historia. 
- Men jag har aldrig ens fo r ett kort o gonblick varit na got annat a n stolt o ver min assyriska identitet och mitt kul-
turella arv. Jag kan ba st bevara mitt kulturella arv och den assyriska identiteten genom att arbeta fo r fred och ra tt– 
visa fo r alla folk i va rlden. 
 
- Det viktigaste fo r mig a r att kunna se tillbaka pa  mitt liv och konstatera att jag levt det med va rdighet i enlighet 
med de principer och ideal som varje individ sja lv sa tter upp. 
- Det a r viktigt att so ka sanningen och fo lja sin innersta ro st. Na r det ka nns ra tt att a ndra pa  sina principer och 
ideal skall man go ra det utan att vara ra dd. Man skall fo rso ka leva sitt liv fullt ur och alltid go ra sitt ba sta fo r att 
bidra till en ba ttre va rld fo r alla att leva i. 


