Verksamhetsberättelse

Assyriska Kvinnoförbundet
i Sverige 1995-96

INLEDNING
Idag lever de flesta i vastvarlden i stader. Var sjatte bor
ensam, vilket bl a beror pa den tekniska utvecklingen.
Vi klarar oss sjalva eftersom tekniska vidunder utfor det
harda arbetet och olika institutioner tar hand om barn och
gamla. Är detta vi assyrier forvantar oss av framtiden?
I hundratals ar har assyrier levt i kollektiva sammanslutningar, dar sammanhallning varit nodvandig for
overlevnad. Vi var en gang sociala och i behov av
varandra. Men idag marker de flesta av oss att mycket
ar forandrat, och detta gor oss oroliga.

Tekniken bär den stora skulden
Tekniken gor oss oberoende och ensamma har i vastvarlden. Vi har inte anpassat till det liv i lever har. Vi
tanker annorlunda, har generellt sett andra varderingar
och en annan mentalitet an vastvarldens medborgare.
Detta gor det svarare for manga av oss att kunna anpas-s
a oss till det vasterlandska samhallet. Ensamhet,
depressioner och sjalvmord ar den moderna tidens gissel. Det ar bl a den tekniska utvecklingen som bar den
stora skulden. Den lyfter oss till en niva, dit vart folk
inte langre hanger med. Vi har forsokt att anpassa oss
till den nya miljon och dess levnadsbetingelser. Fran att
ha levt i det primitiva jagar– och bondesamhallet, dar
kvinnorna passade barnen medan mannen arbetade
eller brukade jorden, lever vi idag i ett samhalle dar det
mesta ar frammande for oss.
I vart gamla samhalle gallde det att samarbeta, det forbattrade chanserna gentemot en fiende, oavsett om det
var ett farligt rovdjur, eller hotet kom fran en annan
stam. Begreppet som sammanhallning, hangivenhet,
tacksamhet och tillit var nodvandigt for overlevnaden.
Darfor har dessa drag gatt i arv och blivit en viktig del
av manniskans natur. Depressioner, sjalvmord var
okanda fenomen bland oss. Om en av oss drabbas av
en akomma var alla villiga att hjalpa till. ”Om gruppen
ska overleva, har man inte rad att lamna nagon i sticket”, resonerade de flesta av oss. Under de drygt tjugo
aren som har gatt sedan utvandringen har vi fatt mojligheten att skaffa oss kunskap och lara av varandras
erfarenheter.

TV-glamour
Idag mar vi psykiskt daligt, samtidigt som mikrovagsugnar, dammsugare, tvattmaskiner, bilar och telefoner
or livet lattare, blir vi mer stressade, missnojda och
deprimerade. Manga tekniska hjalpmedel besparar oss

en massa slit, men samtidigt har vi forlorat var gemenskap med varandra. Barnen ar pa daghem och gasterna
sitter framfor TV-apparaten.
Varfor blir vi da deprimerade, nar livet ar sa latt? Nar
kaffet lagar sig sjalvt, tvatten ar strykfri och TV-n berattar spannande historier om de rika och de lyckliga? Den
tekniska utvecklingen leder till en allt storre mansklig
isolering. Vi borjar glomma vart ursprung och var malssattning. Vi kanner inte doften av vara medmanniskor.
Vi latsas att vi inte marker dem. Vi marker heller inte
hur vara problem i sjalva verket vaxer med tiden.
Jag tror att TV-tittandet bar en stor del av skulden till
att vi blir mer och mer missnojda med oss sjalva. Vi
blir missnojda med oss sjalva och andra for att vi inte
kan mata oss med den glamourosa livsstil som malas
upp i manga program.

Ingen lånar av varandra
Den ekonomiska och tekniska utvecklingen drar ivag i
turbofart. Vi har hamnat i en situation, dar vi inte langre behover varandra. Vi har blivit oberoende. En gang i
tiden, innan vi emigrerade, var det helt normalt att en mor later
sin granne amma sitt barn. Idag undra jag
hur manga av oss som vagar ga till sin granne for att lana
en kopp socker? Vi maste inse att vi har en mycket varkultur dar kollektivet ar viktigt. Vi behover bli
paminda om det och vara radda om var kultur. Det ar
vår skyldighet ått förmedlå den till nåstå generåtiön så
att de inte ska kanna sig vilsna i det moderna postindustriella samhallet. Vi maste hjalpa vara barn att fa
perspektiv pa tillvaron, sa att de blir goda medmanniskor i dagens hogteknologiska samhalle.

Vad gör Assyriska Kvinnoförbundet
Idag arbetar vi pa Ässyriska Kvinnoforbundet bl a for att
tillgodose de behov som rader bland oss assyriska kvinmor. Var framsta malsattning ar att se till att alla assyriska kvinnor blir medvetna om sitt ansvar dels som foralder dels som aktiva samhallsmedborgare med rattigheter och skyldigheter.
For att uppna var malsattning forsoker vi att engagera och aktivera sa manga kvinnor som mojligt. Detta gor
vi bl a genom att anordna veckoslutkurser, moten, forelasningar, sommarlagger och konferenser. Var stora forhoppning infor framtiden ar att den assyriska kvinnan skall
kunna leva i harmoni med sig sjalva och sin omgivning.

ÄNNÄ MELLE
Ordf. ÄKF
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kom den forsta gruppen assyrier till Sverige genom Kyrkornas Varldsrad. Det var en grupp pa ca 200
statslosa assyriska flyktingar fran Libanon. I dag uppskattas assyriernas antal i Sverige till mellan
40.000 öch 50.000 öch nårmåre hålften åv desså år kvinnör. Det åssyriskå fölket i ållmånhet öch kvinnör i synnerhet har, i och med utvandringen fran hemlanderna, under de gangna trettio aren genomlevt en samhallsutveckling som i vasterlandsk tid innebar atminstone 200 ar. 1970 grundades forsta assyriska foreningen i Sverige.
Det var i Sodertalje och Ässyriska Riksforbundet bildades forst sju ar senare, 1977.
De assyriska kvinnorna i Sverige borjade organisera sig i slutet av 1970-talet och 1980 bildades de forsta kvinnokommitteerna i bland annat Sodertalje och Stockholm.
1980 ånstålldes för förstå gången en kvinnå på riksförbundets kånsli för ått engågerå öch ökå kvinnörnås inflytande i foreningsverksamheten.
Kvinnorna har under hela tiden haft en plats i foreningsverksamheten men den begransades till vissa aktiviteter som
matlagning, dans– och musikuppvisningar mm. Men i och med att fler och fler kvinnokommitteer startades i lokalforeningarna sa vidgades aven verksamhetsomradet. De assyriska kvinnorna borjade engagera sig i fragor om utbildning, barn och sprak, politik och framtidsfragor.
Under de gangna aren, inom ÄRS och ÄKF:s regi, en rad aktiviteter och engagemang arrangerats av och for assyriska kvinnor i Sverige. Det ar bland annat forelasningar, debatter, kurser, teater och musik forestallningar, studiebesok, utflykter och lagerverksamhet mm.
Storre delen av den verksamhet som bedrivits under dessa ar har varit i forsta hand riktad till de assyriska kvinnorna inom foreningsverksamheten men pa senare ar har aven andra assyriska kvinnor inkluderats. Verksamheten inom
ÄKF och de ovriga assyriska organisationerna verkar under de senaste aren ha stagnerat i gamla vanor och rutiner
darfor har ÄKF stravat efter att forandra och fornya sin malsattning och verksamhet infor verksamhetsperioden
1995 öch 1996.
Idag forsoker ÄKF rikta sin verksamhet mer utat. Ämbitionen ar att oka samarbetet och kontakten med andra svenska– och invandrar organisationer pa riksniva. ÄKF har aven som malsattning att engagera fler assyriska kvinnor i
internationella samanhang. Ässyriska kvinnors deltagande i den fjarde internationella kvinnokonferensen i Bejing,
Kina under 1995 var det hittills storsta evenemanget som assyriska kvinnor deltagit i. Det var en stor handelse, for
kvinnorna och det assyriska folket i allmanhet, som uppmarksammades pa manga satt och vis. Mer om kvinnokonferensen i Peking kan lasas langre fram i denna skrift. Vidare har ÄKF haft som malsattning att uppmarksamma de handikappades situation bland assyrierna och detta har resulterat i en skrift med titeln ”Ässyriernas syn pa
handikapp”.
ÄKF sag 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 natverk for assyriska akademiker ar en malsattning som ÄKF har men annu inte kunnat hitta en bra form for. Men malsattningen att bilda ett natverk for intellektuella och akademiska assyriska kvinnor har inte helt avskrivits. ÄKF kommer att fortsatta diskussionen, for att
oka deltagandet och inflytandet av assyriska akademiker i verksamheten.
Har foljer en beskrivning av den malsattningen som ÄKF satte upp infor verksamhetsperioden 1995 och 1996. vi
har aven konkret beskrivit hur de olika malsattningarna skall uppnas och tillvagagangssattet. En del av malen har
vi tyvarr inte kunnat uppna pa grund av tids– och resursbrist. Men storsta delen av den uppsatta malsattningen och
de konkreta delmalen har vi lyckats uppna med stor framgang.

Långsiktig målsättning;
# att vara en huvudorgan som skall representera kvinnoverksamheten i de lokala assyriska foreningarnas
kvinnokommitteer.
# ått verkå för bevårånde öch utveckling åv det åssyriska spraket och den assyriska kulturen samt verka for en
okad gemenskap och forstaelse over kulturgranser och
generationsgranser.
# ått verkå för öch befråmjå såmårbete mellån medlemsforeningarna samt tillhandahalla intern information.
# ått vårå ett centrålt örgån för kömmunikåtiön öch köntåkt
med
myndigheter,
institutioner
och
ideela
organisationer.
# ått verkå för spridåndet åv kunskåp såmt ökåd förstaelse for flykting– och invandrarfragor samt motverka framlingsfientlighet och rasism.
# ått verkå för en pölitisk– öch såmhållelig medvetenhet bland assyriska kvinnor i Sverige.

# ått underlåttå åssyriskå kvinnörs öch åndrå invåndrarkvinnors anpassning till det svenska samhallet.
# ått verkå för utveckling öch utbyte åv kvinnörs kunskap och erfarenheter genom att anordna kurser,
moten, forelasningar, sommarlager, studiebesok, konferenser mm.

Kortsiktig målsättning:
# ått verkå för en ökåd köntåkt öch såmårbete med svenskå
internationella kvinnoorganisationer.
# ått såmlå öch åktiverå intelektuellå åssyriskå kvinnör i Sverige.
# ått dökumenterå åssyriskå kvinnöhistöriå såmt dökumentera kvinnoverksamheten i Sverige under de
senaste tjugo aren.
# ått studerå öch dökumenterå åssyriernås syn på håndikapp samt verka for okad kunskap och forstaelse for psykiskt och fysiskt handikapp bland assyrier.

Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige ingår i Assyriska Riksförbundets parapyorganisation och har status som sidoorganisation. AKF´s ordförande väljes automatiskt in i ARS´förbundsstyrelse.

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 ansvarskännande för olika frågor, vilka leder
en till god integration i det samhäller vi lever i”.

SHAMIRAM MALKE
ledamot

”Anledningen till att jag kom med
i AKF:s styrelse var att verka för
att stärka vårt assyriska modersmål 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 organisationer. 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 dar intellektuella akademiska assyriska kvinnor deltar och utbyter erfarenheter och kunskap samt verkar for att bilda ett narverk mellan kvinnor som genomgatt en akademisk
utbildning.

# Att verka för ökat samarbete mellan medlemsföreningarnas kvinnosektioner:
- For att snabbt na ut med intern information till medlemsforeningarnas kvinnosektioner kravs ett val fungerande kontaktnat. Varje lokal kvinnokommitte bor utse en kontaktkvinna for kommunikationen med ÄKF.

# Att dokumentera assyrisk kvinnohistorian:
- Den nutida och historiska assyriska kvinnohistorian skall dokumenteras genom insamling av historisk litteratur
och genom intervjuer. Ännu finns ingen faststalld plan for hur materialet skall sammanstallas och presenteras.
Styrelsen beslot att tillsatta 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 for en okad kunskap och forstaelse for psy-kiskt och fysiskt handikapp bland assyrier ar annu en malsattning som ÄKF satt upp for verksamhetsperioden 199597. Eventuellt kömmer studie– öch dökumentåtiöns årbetet kring håndikåpp ått görås i såmårbete med någöt universitet eller annan organisation.

# Att verka för en ökad kontakt och samarbete med svenska och internationella organisationer:
- Det ar ytterst viktigt att vi aven riktar ÄKF´s verksamhet utat mot svenska och internationella organisationer.
Idag finns ett behov av ett kontinuerligt samarbete, kontakt och utbyte av kunskap och erfarenhet frivilligorganisationer och andra organisationer emellan. Darfor bor ÄKF uppratta en kontakt for kommunikation och samarbete med dessa organisationer. Detta kommer att underlatta 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 kvinnostyrelser:
- Hur far man uppsatta malsattningar forverkligade? Hur genomfor man ett styrelsemote som pa samma gang ar
effektivt och snabbt men ocksa resultatgivande? Bade gamla och nya styrelsemedlemmar behover da och
da fornya sin kunskaper i motesteknik och syrelseorganisation genom utbildning.

AKF´s styrelsemöten
ÄKF har under verksamhetsaret 1995 till 1996 haft 12 protokollforda styrelsemoten. Styrelsesammantradena har
agt rum pa olika orter. Orten for sammantradena har mestadels bestamts i samband med besok i medlemsforeningar runt om i landet.

Besök hos medlemsföreningar
Under 1995 till 1996 har ÄKF´s styrelse besokt drygt ett tiotal medlemsforeningar runt om i landet. En del foreningar har till och med besokts fler an en gang. Vid foreningsbesoken sammantraffas ÄKF´s styrelse med representanter for kvinnosektionen i foreningen samt ovriga foreningsmedlemmar, kvinnor som man. Vid varje mote
har ett tema varit foremal for motesprogrammet som foreningsmedlemmar och ÄKF-styrelse diskuterat och talat
kring. Dessa moten har varit mycket givande och manga fragestallningar har vackts.

Kontakt med svenska– och invandrarorganisationer på riksnivå
Vi som ingick i ÄKF har som en av vara malsattningar att informera olika organisationer, politiska och ideella svenska– och invandrarorganisationer, om det assyriska folket och dess situation i Sverige och varlden.
Vi skickade ett informationsbrev till berorda organisationer for att knyta kontakter och informera om ÄKF och det
assyriska folket. Tyvarr visade det sig att intresset inte var stort, endast ett fatal organisationer tog kontakt med oss
och ville har mer information. ÄKF forsoker uppratthalla en kontakt med dessa organisationer.

Utställning i Göteborg
Tillsammans med Etnografiska museet i Goteborg hade ÄKF en utstallning om assyrierna, vilka de ar och orsaken
till invandringen till Sverige. De har gjort nagra paralleller med svenskarnas utvandring till amerika.

Besök hos RIFFI i Stockholm
Under verksamhets aren 1995-1996 har ÄKF-ledamoter gjort flera studiebesok och representantionsbesok hos andra riksorganisationer. Onsdagen den 27 september 1995 var det dags att besoka RIFFI, Riksforbundet internationella foreningar for invandrarkvinnor. ÄKF besokte RIFFI i Stockholm tillsammans med ett tiotal kvinnor fran assyriska foreningen i Sodertalje.
Under besoket holl ÄKF´s sekreterare, Sonya Äho, ett foredrag och visade diabilder om assyriernas kultur, historia
och nuvarande levnadsforhallanden i hemlanderna. Pa en helvagg hade vi aven hangt upp en fotoutstallning samt assyriska foremal.
Det visade sig att det fanns ett stort intresse for assyriernas historia bland de femtital ahorarna som hade skiftande nationaliteter.

Manga fragor vacktes 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 for sin existens overlever inte. I dagen samhalle finns det fem olika
ledarstilar:
1.
2.
3.
4.
5.

UPPDRÄG
EKONOMISKT
YRKESVÄL
KÄRRIÄ RIST
KÄLL

(mån gö r sitt årbete)
(fö r pengår gö r mån våd söm helst)
(jåg å r utbildåd till dettå)
(det finns mö jlighet ått kömmå hö gre i hierårkin)
(det å r inte mitt vål, jåg å r utsedd ått gö rå dettå)

Vi har vara kulturella och ekonomiska rotter i ett agrarsamhalle. Dar kunskapen lag i den egna erfarenheten formedlad fran en generation till nasta. For
en 8.000 ar sedan larde manniskan sig att bruka jorden i Mesopotamien. Idag
lever vi i ett samhalle som bygger pa kunskaper fran jordbrukssamhallet men
som inte langre ar ett jordbrukssamhalle. Idag ar det viktigare att kunna arbeta med en ordbehandlare an med en plog.

Hur fick man kunskapen innan?
Vara baskunskaper har sin grund i naturen. Da det fanns det inga skolor
och vagen till kunskap gick genom muntligt berattande fran slakt till slakt, generation till gene-ration. Idag maste den kunskapen utvidgas efter den verklighet
som finns idag. Idag lever vi i ett informationssamhalle eller ett sa kallad Ksamhalle:
KUNSKÄP,
KOMMUNIKÄTION,
KULTUR,
KOMPETENS,
KREÄTIVITET, KVÄLITET, KVINNOR.
Om den assyriska organisationen ska vara en organisation for assyrier maste
Den individuella mangfalden bland oss finnas aven i ledning. Vi ar en heterogen grupp med kvinnor, ungdomar, barn och man. Kvaliten innebar sen a hog frekvens som mojligt av alla K:n.

Men hur når vi detta mål?

Genom att forbereda oss mentalt. Genom att tro pa manniskans formaga att tro pa sig sjalv. Genom en stark vilja,
och det du arbetar med. Genom att tanka; jag arbetar for mitt folk och det ar positivt. Jag arbetar for en bra produkt. En annan sak som ar mycket viktig ar att vi maste analysera och reformera vart arbete inom organisationen.
Och att vi maste vaga forandras. Vi maste lara oss att bli en bra organisation for alla assyrier. Vi maste ha kunskap
om dem som gett oss uppdraget och vi maste ha en ideologi och en profil. Vi maste fraga oss sjalva vad vara medlemmar vill, eller hur vara medlemmar och vara samarbetspartners uppfattar oss. Stammer detta med hur vi uppfattar oss sjalva. For att skapa ett stort fortroende for var organisation galler det att alla medlemmar kanner att vi
arbetar for dem. VI MÄSTE HÄ MEDLEMMEN I CENTRUM!

Socialstyrelsens invandrarprojekt
Den 17 januari deltog vi fran Ässyriska Kvinnoforbundet pa Socialstyrelsens seminarium som handlade om
hur barns och ungdomars, mans och kvinnors samt aldres mote med varden ser ut. Hearingen leddes av
Socialstyrelsens generaldirektor Claes Ortendahl. Samtliga 123 riksorganisationer hade bjudits till hearingen - som
var foranledd av ett nystartat invandrarprojekt hos Socialstyrelsen. Ett 30-tal organisationer horsammade kallelsen
och skickade representanter. Bland dem fanns fran ÄKF Änna Melle och Äraxi Tadaros, som berattade om ungdommarnas svarigheter i det svenska samhallet och om de aldres svarigheter.
Anna Melle: - Invandrarungdomarna uppfostras av vuxna som inte forstar den kultur de lever i. Om de lever i segregerade samhallen ser de inte heller den kultur som deras barn ska anpassa sig till. Vissa foraldrar klarar av att deras
ungdomar forstar mer an de sjalva gor, medan andra reagerar med att halla hardare pa sina normer och varderingar. Invandrarungdomarna borde fa lara sig hur de kan forsorja sig genom arbete. Kulturkunskap maste bli ett storre amne i svenskundervisningen. Vi maste lara oss mer om Sverige. Ska man leva har maste man lara sig att gora
som svenskarna gor, inte fraga varfor gor svenskarna sa.
Den kontakt invandrare har med svenskar ar genom samhallets– och myndigheters tjansteman som forvantar sig
effektivitet. For oss assyrier ar hjalp en sjalvklarhet, att vi ar broder och ska hjalpa varandra. Men den svenska hjalpen ar inga gavor broder emellan, den innebar anmalningsplikt.
Araxi Tadaros: - Ungdomarna sager att de inte kommer fram nar de ringer till socialtjansten, nar de val lyckas blir
de inte forstadda. De ar misstanksamma mot myndigheterna och sager: ”Ska jag ha tolk med mig nar jag ar fodd i
Sverige?” De kanner sig inte tillrackliga. Det ar tragiskt att ungdomar i Sverige ska ha sadana kanslor. Eftersom vi
inte har ett eget land som vi kan identifiera oss med ar det livsviktigt att vi kanner oss som en del av det svenska
samhallet och ocksa accepterade.
Foraldrarna vet inte att man kan vanda sig till socialtjansten om ungdomarna kommer pa glid. Istallet blir det polisen som ar den forsta instansen som de moter.
Hur man ska informera invandrare ar en svar fraga. Bland de aldre assyrier som kommit hit ar flertalet analfabeter.
Skickar man brev och broschyrer till dem hamnar de i papperskorgen. Istallet far Ässyriska lokalforeningen fungera som ett socialkontor for sina medlemmar. Men vad samhallet kan erbjuda vet man ofta inte, man har bara hjalpt
dem ett steg vidare i systemet.
Vi maste veta hur det svenska samhallet fungerar, vilket institutioner som finns har och som vi inte har nagra motsvarigheter till i vara hemlander och som darfor ar helt abstrakta begrepp for oss. Manga termer inom socialtjansten existerar inte i vart ordforrad, darfor ar det svart att informera om hur de fungerar har. Psykiska sjukdomar finns
inte heller.
Sekretessen ar ett annat problem for oss. Ässyrier pratar hellre med ordforanden i foreningen an med lakaren, det
kanns tryggare och spraket underlattar. Men om lakaren vill veta nagot om patienten ringer han inte till min forening och fragar hur ska jag gora med den har patienten eftersom han har sekretess. Samma sak galler en socialsekreterare som kort fast i ett arende.
For en battre framtida tillvaro bor vi allihop hjalpas at, assyriska organisationer i samarbete med svenska myndigheter. Ässyriska Kvinnoforbundet hoppas och ser fram emot ett okat samarbete med bl a Socialstyrelsen.

Kvinno-SIOS
Kvinno-SIOS bildades 1991 och verkade for invandrarkvinnors jamstalldhet i arbets– , samhalls– och kulturlivet.
Kvinno-SIOS ar en gren av SIOS - samarbetsorgan for invandrarorganisationer i Sverige. I kvinno-SIOS´styrelse
har varje invandrarriksorganisation ledamoter, en ordinarie och en suppleant. Verksamhetsplanen for 1995-1996
inneholl bl a att
- arbeta for battre etniska relationer, genom kurser, information och seminarier
- motverka framlingsfientlighet och rasism, genom opnionsarbete, moten och seminarier
- arbeta for att starka kvinnors deltagande och medinflytande i vara organisationer och samhallet i stort.

Under 1997 amnar kvinno-SIOS att forutom de ovannamnda punkterna, att delta i kvinnokraft 9-11 maj i Skelleftea
med temat Livskvalite. Kvinno-SIOS kommer att anordna en galakonsert for att fira internationella kvinnodagen
8 mårs 1197. AKF kömmer nåturligtvis ått deltå åktivt med ått såmördnå de övånstående 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 infor grupp - jag kan, jag vill, jag tors”
En mycket larorik positiv givande kurs! Vid ankomsten till Marieborgs Folkhogskola delades deltagarna in i sma
diskussionsgrupper vart efter de anlande for att lara kanna varandra battre. I varje grupp var det 4-5 kvinnor som
fick presentera sig for varandra. Man borjade med att alla skulle rita av varandra i gruppen, vad som var mest karaktariskt for varje person. I gruppen diskuterade man bl a varifran varje deltagare kommer, vilken forening och forbund man tillhor, vilken kvinna/kvinnor man beundrar, vad man tanker pa nar man klar sig pa morgonen, vad
deras mor och far larde dem, en situation nar man kunde fast man inte trodde att man kunde och vem man skulle vara om tva ar.

Tala inför grupp - talarens perspektiv
Som att som talare borjar man med att inta rollen som talare infor en grupp av ahorare, se mig, hor mig, jag har
nagonting att saga. Detta skiljer sig fran att sitta i en grupp och tala. Det sker en forandring nar man ska tala infor
en grupp. Vagen att tala infor en grupp ar olika lang och komplicerad for olika manniskor.

”Berättelsen om hjulet”
Är en bok som trycktes 1984, men som idag inte finns att kopa i bokhandeln. Boken ar pa latt svenska och illustrerad med mycket fina bilder. Boken berattar pa ett enkelt satt hur Enlil, en pojke i staden Ur, funderar pa ett
bekvamt transportmedel. Efter manga tankestunder och manga utskallningar fran hans forman, kom han pa att
han kunde rulla sadessackarna pa tva skivor som rullar nar han puttar pa dem. Detta ledde till upptackten av hjulet.
ÄKF´s styrelse har traffat forfattaren till boken och konstnarinnan till illustrationerna. Vi har diskuterat mojligheterna till en ny utgava av boken. Ämbitionen var att forma om den till en barnbok. Det foreslogs att boken skulle oversattas till ett antal olika sprak bl a assyriska, arabiska och turkiska. Forfattaren blev mycket glad och positiv over
vart initiativ. Forfattaren kommer att ta kontakt med olika bokforlag med syfte att trycka om den i samverkan med
ÄKF.

Brev till våra lingvister och språkkunniga
Var ambition var att bilda en grupp lingvister och sprakkunniga. Deras uppgift skulle bli att se over vart assyriska
sprak. Hur mojligheterna till en utveckling ser ut, se till att vi far en litteraturrik kommande generation osv. Det
finns mycket att saga om detta. Vi skrev ett brev och skickade det till 12 utvalda sprakvetare. Endast en av dessa 12
svarade med positiv installning till initiativet. Da de andra inte horde av sig, tog vi telefonkontakt med dem, tyvarr
ocksa det forgaves. Sa detta projekt har vi lagt pa is, sa lange.
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 förlorade 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 assyriska 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 språkutvecklingen i Sverige till att börja med.. AKF kan fungera som sammankallande till en träff för vidare diskussion. Ta tillfället 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=samarbetsorgan for invandrarorganisationer). SIOS-projektets syfte gallde samarbetet mellan invandrare och handikapporganisationer samt stod till invandrare med funktionshinder. Seminariet lopte over en hel dag, forelasarna var
representanter fran, invandrar– och handikapporganisationer, svenska handikapporganisatioer och landsting.
Under grupparbetena diskuterades olika mojligheter for samarbete. Det radde ingen tvekan om att ett samarbete
ar nodvandigt. Efter det ovannamnda seminariet, tog ÄKF initiativet till att annonsera i Hujada, dar vi efterlystehjalp av lasarna for att kunna kartlagga handikapp bland assyrier, bli klara over behoven och sedan borja knyta kontakter och bygga broar. Tyvarr, var det ingen som nappade pa iden.
Vi tog kontakt med hogskolan i Orebro. Nagra sociologistudenter intresserade sig och skrev sin uppsats om assyriernas syn pa handikapp. Hos SIOS sokte vi pengar for tryckning av uppsatsen och andra kostnader. Uppsatsen
”Ässyriernas syn pa handikapp” trycktes i 700 exemplar. Den har utnyttjats och anvants vid olika tillfallen sasom
konferenser och seminarier om utbildning kring invandrare med handikapp. Bl a samband med handikapporganisationers konferenser och seminarier, samt av landsting och kommuner.

Kvinnosyn och kvinnoverksamhet
Var ambition var att dokumentera assyriska kvinnohistoria, samt kvinnoverksamheten under de senaste 20 aren.
Under resans gang har vi blivit varse om att det var ett mangarigt projekt, vi tankte ge oss in i och insag ocksa omojligheterna i detta.
Dock har vi inte gett upp, utan tankt oss en stegvis dokumentation. Nar det galler dokumentationen av kvinnohistoria har vi forankrat den till Kvinnoforum vid hogskolan i Orebro. En kvinnlig doktorand i statsvetenskap som
ar engagerad i kvinnofragor har involverats. Hon haller pa att undersoka mojligheterna till statliga medel for
genomforandet av ett projekt. Forhoppningsvis kommer det att vara ett omfattande projekt. Vi har aven aktiverat
tva sociologistuderande att skriva 10 poangs uppsats om assyriernas kvinnosyn, den ar klar och tryckt. Ätt skriva
brev till olika institutioner vid hogskolan, att engagera larare och satta dem in i assyriernas situation, liv och leverne. Ätt fa elever intresserade av vara forslag och fullfolja dem har kravt mycket arbete av ÄKFs medlemmar.
Studenterna har kravt mycket stod och hjalp med kontakter, informationsinsamling osv. Den hjalpen har ÄKF:s
medlemmar gett studenterna, i den man de har behovt.

Modersmålsundervisning
Eftersom det assyriska folket ar splittrat over valden ar vart modersmal det viktigaste vi har kvar. Vi maste hela
tiden varna sprakets betydelse som grund for var kultur och vara barns framtid. Vi far inte glomma att utan det
assyriska spraket ar vi ingenting.
Genom ÄKFs forsorg har styrelseledamoten Shamiram Malke undervisat 28 flickor i Vastra Frolunda.
Detta har pagatt under snart tva ar med hjalp prasten Petros Äy och lararen Suleiman Äslan. Flickorna har lart sig
lasa och skriva utan hjalp av andra sprak. Detta ar nagot som kommer att fortsatta aven i framtiden.

Veckoslutskurs om mobilisering och samverkan mellan
assyriska förbundet

Forsta veckoslutskursen holls vid Marieborgs Folkhogskola i Norrkoping i slutet av 1995. Ett 30-tal styrelsemedlemmar fran ÄKF, ÄRS, ÄUF deltog. Initiativet kom fran ÄKF och syftet var att alla tre forbunden skall komma
samman till en gemensam strategi for en effektiv och god integration som leder till aktiva samhallsmedborgare i det
svenska samhallet. Kursen pagick under tva dagar. Tre kunniga personer fran CESÄM (centrum for samhallsarbete och mobilisering var kursledare). De arbetar enligt metoden ”framtidsverkstad”, vilket innebar att deltagarna star for innehallet, kunskapen, erfarenheten och visionen om hur man pa ett demokratiskt satt kan uppna sina
mal. Temat var, ”I Ässyriska Riksforbundet ar vi alla aktiva samhallsmedborgare!”
Det blev en positiv dag Kanslor, viljor och tankeaktiviter sattes i rorelse. Sedan bildades grupper runt olika teman
sasom, ”sprak och utbildning”, ”ekonomi”, ”vi och omvarlden”, ”kunskap”, ”samarbete och samforstand”, ”vara
organisationer” samt ”ledarskap och mal”. De riktlinjer som grupperna satte upp for att uppna malen kunde tyvarr
inte verkstallas, pga tids– och resursbrist for uppfoljningsarbete. Det visar bl a att man inte kan uppfylla sina mal
och visioner pa ideel basis. Kursen var mycket givande och larorik, speciellt for ungdomarna, som tog till sig viktig information om vad hela kursen gick ut pa.

Veckoslutskurs om integration och framtiden

Ässyriska Kvinnoforbundet gav sig in i den svenska debatten om integration och segregering. Den 23-24 november 1996 arrangerade ÄKF en mycket innehallsrik kurs pa Marieborgs Folkhogskola, Norrkoping.
En kurs for alla kvinnor, man och ungdomar som gav mycket information och kunskap om det samhalle vi lever
i. Det var forsta gangen vi lyfter fram aven assyriska kvinnor som ar mitt karriaren i det svenska samhallet.
Forelasarna var bl a Ulf Ebbesson fran Statens Invandrarverk, Eva Nordstrom, etnolog och lobbyist, Svenska

Flyktingradet och fem assyriska kvinnor som befinner sig mitt i karriaren: Meryem Garis, Etina Deniz, Äraxi
Tadaros, Jackueline Deniz och Edibe G. Younan.
Det blev mycket intressanta diskussioner dar alla, bade gamla och unga deltog. Speciellt de unga deltagarna var
mycket imponerade over kursinnehallet och de insatser som kvinnoforbundet gjort for att halla hog kvalite pa kursen. Deltagarna akte hem mycket nojda.

Internationella Kvinnodagen 1995
I år, 1997, är det 20:e året vi assyrier firar Internationella Kvinnodagen den 8 mars. Denna dag firas och uppmärksammas 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, ar det 18 ar sedan vi assyrier i Sverige firade Internationella Kvinnodagen for forsta gangen. Under de senaste 20 aren har assyriska kvinnor genomlevt en utvecklings– och forandringsprocess som svenska
och andra kvinnor i vast upplevt under de 85 ar som gatt sedan Internationella Kvinnodagen firades for forsta gangen nagonsin, 1910 da Clara Zetkin utropade 8 mars till Internationella Kvinnodagen.
Den assyriska kvinnans delaktighet i samhallsdebatten har i alla tider varit som mest framtradande vid svara politiska-, ekonomiska och sociala forhallanden. Liksom andra kvinnor som utsatts for svara provningar ar aven assyriska kvinnors fysiska och psykiska styrka som mest synlig vid svara upplevelser som t.ex. krig, forfoljelser, fortryck
och sorg mm.
Under ”Svardets ar” 1914-1916, da en intensiv etnisk rensning pa kristna i sydostra Turkiet pagick utan omvarldens narvarande reaktioner, stred de assyriska kvinnorna sida vid sida med mannen.
Medan de flesta assyriska man befann sig vid frontlinjen for den turkiska armen, dar de kristna som mascherade i
forsta led fungerade som kanonmat, fanns kvinnor, barn och skadade man kvar i byarna. 1913 da kurdiska stammars hetsjakt pa kristna i Turkiet startade var det just kvinnorna som genom sina insatser raddade manga manniskoliv och manga byar raddades undan forstorelse.
Drygt en halv miljon assyrier dodades under svardets ar. Tiotusentals kvinnor rovades bort, valdtogs, torterades och
tvingades konvertera till islam eller mordades kallblodigt. Ett folkmord agde rum, och fortsatter an idag, med turkiska regimens inofficiella medgivande och ovriga omvarldens absoluta tystnad och ignorans.
Fran Svardets ar till dagens inbordeskrig i Turkiet, liksom overgreppen i norra Irak ochi det pagaende kriget i f.d
Jugoslavien ar kvinnor och barn krigets framsta offer. Brutala mord, valdtakter och kvinnor som rovas bort har i
alla tider varit taktiska och effektiva inslag i etniska rensningar. VÄRFOR star omvarlden blind och handfallen infor
pagaende systematiska utrensningar av oonskade etniska minoriteter i Turkiet, i Irak, i f.d Jugoslavien och pa manga
andra hall i varlden? VÄRFOR reagerar vi inte langre pa bilder som vi nas av i vara vardagsrum bilder av bombade och forstorda byar, hardade och fortvivlade manniskor och bilder pa lemlastade barnkroppar av bortglomda granater och minor?
En av varldens aldsta kulturer hotas av undergang. I sydostra Turkiet branns byar och de kristna assyrierna mordas
eller drivs bort fran sina hem. I den pagaende konflikten mellan kurdiska gerillan ocll turkiska armen klams assyrierna hart mellandessa tva parters krav pa lojalitetstorklaringar. Klamd mellan de stridande parterna uttsatts den
kvarvarande spillran assyrier for systematiska overgrepp.
Under de senaste tva aren har mer an 30 manniskor dodats. Svara trakasserier, misshandel, utpressning, manniskorov, ran och overfall, forstorelse av vingardar, branning av sadesfalt och skordar, vandalisering av kyrkor och
skandning av kyrkogardar. Listan pa illdad mot assyrier i sydostra Turkiet kan goras lang.
Dessa mycket allvarliga overtramp av manskliga rattigheter pagar utan att omvarlden reagerar. Med manniskorna
som minskar i antal for varje ar och byar som jamnas med marken forsvinner ocksa ett stycke ur mansklighetens
urhistoria i graven.
Mor Gabrielklostret som ligger i Mardinprovinsen i sydostra Turkiet ar ett av de sista syrisk ortodoxa utbildllins-

och kulturcentra i omradet. Klostret, som byggdes ar 270 ekr, har under arhundraden fungerat som vallfardsmal
for syriska ortodoxa fran hela varlden.
Manga larda man, som forffattare, poeter, larare, praster och biskopar har fatt sin utbildning i mor Gabriel klostret. Än idag studerar ett 40-tal elever i klostret. Forutom elever bor 12 nunnor, larare, praster och biskopen (i
Mardinprovinsen) sammanlagt ett 60-tal manniskor bor permanent i klostret. Sedan inbordeskriget i sydostra
Turkiet startade for drygt 10 ar sedan har klostret fungerat som tillflyktsort for assyrier/syrianer som forlorat sina
hem och odlingsmarker p.g.a att deras byar brants ner.
Mor Gabriel klostret, som tidigare besoktes av mamliskor fran hela varlden, ar idag totalt isolerat fran omvarlden.
Manniskorna i klostret lever under standiga hot fran flera hall. Ä ena sidan hotas de av Hisbollah, muslimska fundamentalister, som vill rensa omradet pa kristna, a andra sidan utsatts klostret och biskopen av patryckningar och
krav pa lojalitetsforklaringar fran bade kurdiska gerillasoldater och turkisk militar. Detta ar en ohallbar situation
for mor Gabriel klostrets invanare som lider av bade ekonomsik och socialnod. Snarast mojligt maste ekonomiskt
och moraliskt stod na mor Gabriel klostret, Zafaran– och Hah-klostret och ovriga historiskt-, kulturellt-, religiost
och socialt mycket viktiga platser for assyrier och for bevarandet av ett stycke varldshistoria.
Turkiet ar medlem av FN, Europaradet och ESK och nu ar Turkiet aven pa vag in i Europeiska tullunionen. Sverige
bor i dessa organ arbeta for att Turkiet foljer sina ansvarsataganden om manskligarattigheter och erkannandet av
etniska minoriteter. FN bor verka i mansklighetens intresse att bevara och skydda urbefolkningar och historisktoch kulturellt vardefulla platser.
I Sverige finns idag hundratals assyriska familjer som vantat i flera ar pa besked om uppehallstillstand. Manga lever
ocksa gomda efter flera avslag och under hot om avvisning. Sverige skickar fortfarande tillbaka assyrier trots dokumenterade overgrepp mot assyrier i Turkiet. Sverige har tidigare tagit emot stora grupper assyrier. Medan man raddat livhanken pa nagra har man samtidigt forsvagat den kvarvarande spillran assyrier i sydostra Turkiet. Nar skall
Sverige ta sitt fulla ansvar for folkgruppen genom att bevilja de fa assyrier som lyckas fly och ta sig hit uppehallstillstand.
Vi assyrier som lyckats fly fran omradet och lever i ”trygghetens” Sverige har tyvarr ocksa fortrangt det som sker i
sydostra Turkiet. Da och da nas vi av uppgifter om mord, overfall och andra overgrepp mot assyrier i Turkiet utan
att vi reagerar nagot markbart.
I vart nya hemland mots vi av nya fragestallningar och nya problem som tar all var kraft och uppmarksamhet. Just
nu ar den hoga arbetslosheten i Sverige det storsta problemet och speciellt markbar ar arbetslosheten bland invandrare. Okad segregering och framlingsfientlighet som breder ut sig i samhallet ar ytterligare faktorer som ar orovackande. Identitetsloshet som drabbar framforallt andra generationens invandrare ar annu ett problem man maste
komma till ratta med.
Idag behover vi mer an nagonsin integrera svaga grupper in i samhallet och fa ett samhalle dar manniskor moter
varandra pa lika villkor. Ätt skapa plattformar, naturliga motesplatser, for dialog manniskor emellan ar en forutsattning for det mangkulturella-, fargrika– och mangfassetterade framtida Sverige.
Sonya Aho
Assyriska Kvinnoförbundet

Jämställdhet - villkor för samhällsutveckling
Under ett par veckor har Kina och kvinnokonferensen statt i centrum for varldens ogon. Den fjarde internationella kvinnokonferensen, som agt rum i Peking i borjan av september, hade samlat narmare 40.000 kvinnor fran 189
olika lander for att diskutera centrala jamstalldhetsfragor inom alla samhallsomraden.
Bland dessa kvinnor fran hela varlden fanns ocksa tva representanter for ÄKF, Ässyriska kvinnoforbundet i Sverige,
Sonya Äho och Edibe Younan, samt representant for Ässyriska Ässociation i USÄ, Sharokin Betgevargiz pa plats
i Kina.

Jamstalldhetsfragor har under senare tid mer och mer kommit att paverka arbetet inom de flesta vastlandska sys–
tem. Det marktes bland annat vid FN´s sociala toppmote i Kopenhamn i mars 1995 som betonar jamstalldhet som
en avgorande forutsattning for social utveckling och som ett viktigt medel att minska fattigdom och utslagning.
Jamstalldhet, utveckling och fred var slagorden for fjarde internationella kvinnokonferensen i Peking. Det ar ingen
slump att dessa tre ord foljs at.

Vid Pekingkonferensen var malet att regeringarna ska gora politiska utfastelser som ska resultera i konkreta atgarder- mot diskriminering och for jamstalldhet pa nastan alla omraden i samhallet. Varldens regeringsdelegater antog
slutligen en gemensam jamstalldhetsdeklaration ”Platform for Äction” som skall visa vagen for jamstalldhetsarbetet fram till ar 2000. I korthet innebar deklarationen att kvinnors rattigheter och jamstalldhetsfragor skall intefreras fullt ut pa alla omraden, bade nationellt och internationellt.
Ätt assyriska kvinnor deltar i en varldsomfattande konferens ar i sig ett stort genombrott for oss assyrier for att inte
tala om vikten av det forsta steget mot ett utokat internationellt samarbete.
Vi som etnisk minoritet utspridd over hela varlden maste borja anvanda all var kraft och energi till att fa gehor for
var sak pa en internationell niva. Ällt for lange har vi isolerat oss och altat fragor och problem sinsemellan utan att
komma nagon vart.
Det galler nu for oss att satta upp nya mal med vidgad syn pa omvarlden och oka engagemanget for internationellt
arbete bland assyrier och framfor allt bland vara ungdomar.

Assyriska röster i Kina
Varldens genom tiderna storsta internationella konferens agde rum i Bejing, Peking, i Kina mellan 30 september
och 8 oktober.
Bland de36000 kvinnor fran 189 olika lander som deltog i den fjarde internationella kvinnokonferensen fanns
ocksa tva representanter for ÄKF; Ässyriska kvinnoforbundet i Sverige, Edibe Younan och Sonya Äho.
Ässyrier har formodligen inte varit representerade i internationella sammanhang sedan andra varldskriget och annu
mindre, om nagonsin tidigare, har den assyriska kvinnan varit representerad vid varldsomfattande sessioner.
Darfor var den fjarde internationella kvinnokonferensen i Kina ett unikt tillfalle for oss assyrier att bland tusentals
representanter for stora och sma, internationella och nationella organisationer fa presentera det assyriska folkets historiska bakgrund, dess nuvarande levnadssituation i hemlanderna och dess tillvaro i diaspora.
”The Ässyrian Woman, from Ishtar 6000 BC to Elishbah 1995” var titeln pa det tva timmar langa seminariet som
ÄKF-representanterna holl under kvinnokonferensen, den 2 september. I seminariet deltog forutom Sonya Äho
och Edibe Younan, som representerade ÄKF i Sverige, ocksa Sharokin Betgevargiz som representerade Ässyrian
Ässociation i USÄ. Seminariet bestod av tre delar; forst en historisk bakgrundsbeskrivning fran Ässyriernas storhetstid 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 levnadsforhallanden bade i hemlanderna och i diaspora. Sharokin Betgevargiz berattade ocksa om forhallanderna for assyriska ungdomar i USÄ.
Eftersom det var en kvinnokonferens med syfte att ”se varlden genom kvinnors ogon” var det ocksa naturligt att
seminariet till storsta delen handlade om den assyriska kvinnan och hennes levnadsforhallanden i hemlanderna och
situation som invandrarkvinna och flykting i varlden.
Seminariet, som lockade ett femtiotal intresserade kvinnor fran olika delar av varlden, vackte skiftande kanslor och
en rad fragor hos deltagarna.
En het debatt uppstod och en del tarar falldes under seminariet. Debatten uppstod da tva kvinnor som representerade Syrien ifragasatte assyriernas nationella och historiska tillhorighet. Kvinnorna pastod ocksa att det assyriska
spraket har sitt ursprung i gammelarabiskan vilket ju ar helt taget ur luften.
Den som rorde flest kanslor och fick allas ogon att fyllas med tarar var Pamella Saffar, en medelalders kvinna som
ar fodd och uppvuxen i Massachusetts i USÄ men med rotter i TorÄbdin i Sydostra Turkiet. Hennes foraldrar ar
assyrier fran Harpot i TorÄbdin. De flydde fran omradet under de pagaende massakrarna under Svardets ar
omkring 1912 och har sedan dess varit bosatta i USÄ.
Pamelas ogon var tarfyllda vid motet med sitt forflutna.
Pamella Saffar representerade fredsorganisationen ”Womens leage for peace” pa kvinnokonferensen. Hon arbetar
annars som fredsaktivist och representant for en rad andra fredsorganisationer i FN i New York. En langre intervju
med Pamella Saffar kommer att publiceras i nastkommande nummer av Huyada.
Den fjarde internationella kvinnokonferensens hade som huvudsyfte att anta ett slutdokument, en handlingsplan
for jamstalldhet i varlden infor ar 2000. I korthet tar slutdokumentet ”Platform for Äction” upp 12 nodvandiga
omraden dar regeringar, internationella och nationella organisationer samt frivilligorganisationer bor anta mal for
att uppna jamstalldhet.
Har foljer nagra av de jamstalldhets mal som konferensen beslutade om:
° Lika lon for lika arbete
° Okad satsning pa kvinnors utbildning
° Varna om och satsa pa forskning kring kvinnors halsa.
° Motverka all vald mot kvinnor
° Stark kvinnorollen i fredsarbetet
° Fler kvinnor bakom politiska beslut.
° Kvinnors manskliga rattigheter
° Okad representation av kvinnor i media.
° Kvinnor och miljoarbete
° Kvinnors sexuella rattigheter mm.
Slutdokumentet ”Platform for Äction” har slutligen, med vissa omformuleringar, skrivits pa och antagits av de flesta regeringsdelegationerna. Den fraga som varit svarast att enas kring galler kvinnors sexuella rattigheter dvs att
kvinnan sjalv ska bestamma over sin kropp och om hon ska ha barn eller ej utan tvang eller vald. De deltagande
landerna hade ocksa svart att komma overens om huruvida kvinnans manskliga rattigheter ska galla alla kvinnor
eller om de ska varderas i ljuset av kultur och religion.
I klartext handlar det om att konservativa lander och u-lander anser att kulturella och nationella sardrag praglar
synen pa manskliga rattigheter. Men vastlanderna anser att de ar universiella och likadana overallt.
EU-landerna har lyckats enas om ganska langtgaende formuleringar kring dessa fragor medan konservativa katolska och islamiska lander vagrat acceptera samma formulering i avsnittet om manskliga rattigheter och kvinnors sexuella rattigheter i slutdeklarationen.
Nu nar kvinnokonferensen ar over verkar de konservativa ha vunnit genom att man tvingats formuler om
vissa deklarationer i slutdokumentet.
Vad har vi assyriska kvinnor uppnatt med att delta i en internationell Kvinnokonferens?
Forst och framst var assyriska kvinnors blotta narvaro vid ett internationellt uppmarksammat evenemang ett stort
framsteg i assyriernas utvecklingsprocess i diaspora.

varlden maste borja anvanda en gemensam rost mot omvarlden. Ällt for lange har vi isolerat oss och altat fragor
och problem sinsemellan utan att komma nagon vart.
Det galler nu for oss att satta upp nya mal med vidgad syn pa omvarlden och oka engagemanget for internationellt
arbete bland assyrier och framfor allt bland vara ungdomar.
Varlden ter sig mycket liten da man lyssnar pa kvinnor fran 189 lander som berattar om sina levnadsforhallanden i respektive land. Det visar sig namligen att manniskor oavsett var man kommer ifran har manga fler likheter an olikheter. Vid ett seminarie for asiatiska kvinnor, dar aven ÄKF-representanterna deltog, visade det sig att
assyriska kvinnor har mycket gemensamt med till exempel japanska kvinnor. Bland annat da det galler kvinnans
roll att alltid racka till, vara odmjuk, vacker och stark. Även uppfostran av flickor och familjevarderingar ar mycket lika.
ÄKF-representanterna deltog under konferensen i seminarier om minoritets– och urbefolkningsfragor, och i seminarier som behandlade invandrar– och flyktingfragor. Mellan seminarierna utbyttes erfarenheter och tankar over
nations– och kulturgranser. Samtal och moten kvinnor emellan skedde overallt pa gator och torg, i toalettkoer, kring
matboden, i taxibilar, pa bussar, i blomsterrabatter och overallt dar det fanns plats for minst tva rumpor i bredd
dar talade kvinnor med varandra.
For att folja upp det forsta steget mot ett okat internationellt samarbete ar ÄKF´s forhoppning att verka for en internationell kvinnokonferens med assyriska kvinnor fran hela varlden.

NGO KONFERENSEN I
BEJING - 30 AUGUSTI8 SEPTEMBER
Den 29 augusti flog vi till Kina, jag
Edibe Younan och Sonya Äho.
Flygresan tog tio timmar. Morgonen
den 30 augusti anlande vi till Pekings
flygplats. Darifran akte vi till registreringen for att hamta vara id-kort som
alla maste bara, for att kunna rora oss
fritt pa NGO-forumets omrade.
Vi akte till hotellet dar vi lamnade
vart bagage och sedan bar det ivag till
Olympic stadion i Bejing dar invigningsceremonin skulle aga rum.
Utanfor ingangarna var det hard kontroll och enorm trangsel for att fa
komma in och finna en sittplats bland
drygt 36000 andra kvinnor fran varldens alla horn.

Invigningen
Det borjade med invigningstal av
NGO-forums
president
Mongella
samt andra kvinnliga representanter
fran olika lander, darefter borjade en
mycket stor kvinnokor 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 klader och med snabb skicklighet andrade dem till andra figurationer. Det
var en uppvisning som liknade oppningen av de stora olympiska spelen, t.o.m olympiska elden var med. En brinnande fackla hade tands i Äfrika och under oppningsceremonin overlamnades den till NGO-presidenten Mongella
varefter den gick fran hand till hand och kvinna till kvinna runt hela stadion. Det fanns ingen som gick darifran
utan att vara rord till tarar.
Efter det att invigningen var slut, gallde det att hitta bussen som skulle hora hem oss till hotellet. Det var inte latt
att hitta bussen bland tusentals andra bussar och speciellt nar hotellets namn inte stod pa engelska utan pa kinesiska. Efter att ha varit vakna i over ett helt dygn och upplevt allt det nya och frammande under de fa timmar vi
varit i Kina somnade vi sa snart vi kom innanfor hotellrummets dorrar.

31 augusti
Pa morgonen den 31 augusti borjade vi med att orientera oss pa NGO-konferensomradet i Huairou som bestod
av en rad byggnader, hur och talt dar alla seminarier och foredrag skulle hallas. Samtidigt som vi gick runt hangde
vi upp vara stora och farggranna affischer overallt. Lokalen dar vi skulle halla vart seminarium ”The Ässyrian
Woman” var inhyst i en stor skolbyggnad. Det tog oss tva dagar att orientera oss, hanga affischer, dela ut flygblad
och broschyrer samt att forbereda vart seminarium.

”The Assyrian Woman”
Den 2 september klockan 11.00 pa formiddagen agde vart seminarium rum. I lokalen hangde vi den assyriska flaggan, och stallde ut bilder och fotografier dels fran hemlandets nuvarande situation och dels historiska bilder fran
assyriernas storhetstid. Pa ett stort bord stallde vi ut foremal sasom skriftligt material om assyrierna och vykort
och musikkassetter mm till forsaljning.
Vi tog pa oss assyriska folkdrakter och borjade att beratta om assyrierna. Vi hade tva timmar till vart forfogande.
Vi borjade forst med historia, fran kristi tid fram till vara dagars assyrier och deras situation i invandrarlanderna.
Sharokin Betgevargiz fran USÄ berattade om assyrierna och deras situation i USÄ. Efterat blev det diskussion kring
amnet historia och det blev en givande diskusson som vackte en rad fragor. Detta visade att publiken var lyhord
och intresserad av den assyriska fragan. Det var ocksa positivt att vi fick en reaktion pa det som sagts under seminariet.
Nar det var slut tog vi ner allting och gick bort till Nordiska rummet. Dar fick vi stalla ut vart material och hanga
upp nagra affischer. Nar vi var klara med det, borjade vi pa nytt hanga upp affischer om det andra seminariet som
vi skulle halla dagen efter. Det andra seminariet vi holl agde rum ute pa forumomradet under ett talt.

3 september
Den 3 september kl. 12.00 borjade vi med vart andra seminarium. Den har gangen var det mer att vi satt tillsammans med publiken och diskuterade om assyrierna. Vi fick en hel del fragor om t.ex. varfor ingen visste nagot om
oss? Vad vi tankte gora for att samla vart folk kring ett bord for att arbeta gemensamt for den assyriska fragan? Den
har gangen hade vi en timme pa oss att diskutera och besvara fragor, sa tiden gick valdigt fort. Vi gick sedan tillbaka till Nordiska rummet for att lamna vart material och hanga upp den assyriska fanan. For till Nordiska rummet kom alla nordens ministrar pa besok.

Upplevelser
Resten av tiden deltog vi sjalva pa andras seminarier och forelasningar. De amnen som presenterades och behandlades under seminarierna var t.ex. minoritets-, invandrar– och urbefolknings fragor till arbetsloshet och jamstalldhetsfragor m.m. Vi var aven och tittade pa kinesiska muren, den forbjudna staden och kejsarens sommarpalats.
Det hande valdigt mycket saker pa forumet sasom demonstrationer, olika ministrar och filmstjarnor var pa besok,
sa programmet var fullpackat.
Vi var med hela tiden fran kl. 09.00-22.00. Vi traffade valdigt manga intressanta personer som journalister, forfattare, ambassadpersonal och opinionsbildare. Pa ett satt kande vi att vi inte rackte till utan hade onskat att vi var fler
personer for att kunna visa mer av den assyriska kulturen och traditionen.

Uppmaning
Sist men inte minst. Vi bor satsa all var kraft pa liknande internationella konferenser och sammankomster for att
sprida information om assyriernas situation i valden och speciellt i Mellanostern och till de beslutande organ som
finns i varlden.
Vi klarar oss inte langre pa att sitta tillsammans och tycka synd om oss sjalva. Vi maste ut i varlden och bilda opinion for den assyriska fragan. Om du vill gora nagot for assyrierna, ga da ut och engagera dig i olika nationella och
framforallt internationella organisationer och foreningar.

”Patriarkatet bland assyrier och dess konsekvenser

i hemländerna och i Sverige”

Den 11 maj 1996 holl Ässyriska Kvinnoforbundet sitt allmanna arsmote i Linkoping. Samtliga foreningar var kallade. Vi fran ÄKF tackar Linkopingsforeningen for deras generosa gastvanlighet. Vi tackar ocksa Nabil Barkino som
ocksa var inbjuden for att forelasa om patriarkatets betydelse bland assyrier. En mycket imponerande, givande och
larorik forelasning. Nebils forelasning handlade om: ”Patriarkatet bland assyrier och dess konsekvenser i hemlanderna och i Sverige”. Nedan foljer innehallet i forelasningen i korta drag:

Inledning
Innan jag borjar med mitt foredrag i rubricerat amne vill jag klargora for Er att jag varken ar antropolog, samhallsvetare eller nagon samhallsforskare. Det jag tar upp har ar vad jag last om sjalva amnet i bildningsbocker och
vad jag anser vara vetenskapligt analyserat.
Ordet PÄTER ar latin och betyder fader samt att det ar titeln for munk eller katolsk prast.
Ordet PÄTRIÄRKÄT betyder samhallsskick dar familjelivet och de familjerattsliga forhallandena praglas av att
fadern har oinskrankt myndighet och aven av att faderns slakt har foretrade framfor moderns.
Uppkomsten av begreppen patriarkalisk eller patriarkalisk samhalle ar knutet till socialantropologin; namligen laran om manniskans sociala natur och dess forandringar genom tiderna i forhallande till olika ekonomiska och
sociala faktorer.
For att kunna skaffa oss en helhetsbild om det patriarkaliska samhallet och kunna svara pa fragan varfor har det
uppkommit? maste vi agna oss at att lasa och forsta flera vetenskapliga bocker om detta amne.
Vi maste ga tillbaka miljoner ar i tiden. For dagens samhallen, ar utan tvekan en logisk och oundviklig foljd av vad
vara forfader skapat.

Bakrund
Vetenskapsmanniskor uppskattar manniskans alder till ca 150 miljoner ar. Men samma manniskor havdar att de
vet bara en liten del om den gamla manniskan, och framforallt om den gamla manniskans sociala forhallande.
En sak ar vara samhallsforskare ense om. Det ar namligen att den gamla manniskan levde i satmmliknande former.
Manniskogrupper flyttade fran den ena till den andra platsen pa jorden efter jakt– och skyddsomraden. Under
denna tid betraktades bade mannen och kvinnan som likvardiga manniskor. Denna tid kallas for jakttiden och eller
forhistoriska tiden.
Under dessa miljoner ar av manniskans historia var det kvinnan som betraktades som stammens overhuvud. Denna
form av samhalle kallas for matriarkatsamhalle. De flesta av oss har sakert nagon gang sett en dokumentar om
djursamhallen.

Mannen/fadern
Hur manga miljoner ar drojde det tills mannen/fadern lyckades ta makten fran kvinnan och framtrada som stammens och familjens overhuvud ar det fortfarande inte riktigt framforskat. Det ar inte heller valkant hos forskarna

om vilka grundlaggande orsaker som ligger bakom mannens maktovertagande. De flesta av socialantropologerna
havdar att det kan vara 3 olika orsaker:
1– Månnens ståndigå rådslå för kvinnån. 2– Månnens benågenhet till sjålvhårskåre. 3– Månnens stårkå egö/egöism.
Mannen nojde sig inte med att beharska och aga kvinnan utan att aga aven hennes ungar for att bilda en patriarkalisk familj. Den sociala antropologin och manniskohistorien leder oss till att mannen skulle inte kunna lyckas
med detta maktskifte utan att tvinga kvinnan till bara ett aktenskap. Hade kvinnan fortsatt inga flera aktenskap
som hon gjorde tidigare hade det varit svart for en man att kunna skilja mellan sina egna barn och den andre mannens barn. Syftet var att mannen skulle kunna arva sina barn sina agodelar
Denna betydelsefulla historiska handelse kallas for mannens kupp mot kvinnan. Det var inte en latt uppgift for
mannen att ta makten fran kvinnan, att aga hennes ungar och att tvinga henne till ett enda aktenskap. Den forhistoriska kvinnan hade starka naturliga sexuella drifter. Hon brukade inga flera aktenskap med flera man. Hon
brukade valja den starkaste bland mannen och hon agde sjalv sin egna barn. For att mannen ska fortsatta styra
over kvinnan och aga familjen maste han anvanda olika metoder mot kvinnans starka vilja och starka sexuella drifter. Mannen anvande sig aven av ett ekonomiskt fortryck for att kvinnan skall underkasta sig mannen. Han tvingade henne stanna hemma, skota om hemmet och barnen. For att mannen skall lyckas med det borjade man med
olika grymma lagstiftningar. Inte nog med det. Med tiden skapade mannen en gudomlig bild av sig sjalv och motsatta 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 gudstjänstgöring

Nya ekonomiska, moraliska, religiosa lagar och bestammelser tvingade kvinnan att forlora sin integritet och till och
med sin egen personlighet. Kvinna tvingades aven att hamma sina kanslor, tankar och handlingar. Sedan dess lever
vi i ett manssamhalle, i ett s.k. motsagelsefullt patriarkaliskt samhalle.

Patriarkatet och dess konsekvenser

I ett patriarkalisk familj ar mannen som ar familjens overhuvud. Han forsorjer familjen och bestammer over allt.
Utover de skrivna lagar och bestammelser som tillkom med det patriarkaliska samhallet finns det flera oskrivna
regler och normer i samhallet som brukar kalls for moraliska normer. Älla dessa bade skrivna och skrivna normer

har under flera tusen ar, skapat falska relationer mellan kvinnan och mannen a ena sidan och mellan manniskorna
i samhallet a andra sidan. Kvinnan berovades alla sina samhalleliga rattigheter och skyldigheter.
Det ar valkant att kvinnan i vara hemlander tvingades till att gifta sig, att foda barn, att skota om hemmet, att tillfredsstalla mannens sexuella behov utan att kunna saga ifran. Man behandlade kvinnan som man behandlar en sak.
Dessa ekonomiska, sociala och religiosa forhallande foder generationer efter generationer med brist pa fritankande
och tolerans.
- Rubbningar i tankesättet
- Hämningar i fritänkande
Vi levde tidigare och vi lever fortfarande i ett motsagelsefullt manssamhalle. Det ar mannen som styr, tanker, planerar och stiftar lagar istallet for kvinnan. Och det ar alltid bade mannen och kvinnan som betalar priset for konsekvenserna i sadant samhalle. Mannen vill se pa kvinnan som en lustfull kropp, som en hemmafru med flera for
honom avskyvarda hemma uppgifter och som en lydig snall katt.
De allra viktigaste forandringar som skett i det patriarkaliska samhallet var samhallets behov av kvinnans arbetskraft.
Utvecklingen i de industrialiserade landerna tvingade mannen att kalla pa kvinnans arbetskraft, vilket medforde
stora forandringar i familjelivet och i samhallet.
- Kvinnan började försörja sig själv
- fick utbilda sig
- ta på sig samhällsansvar
- börja styra
I vara hemlander sker samhallsutvecklingen i mycket langsam takt, jamfort med dagens teknologiska samhallen.
Konsekvenserna i de nya moderna samhallen:
- Familjestrukturen började rubbas - Ansvarstagandet försvinner
- Leva för dagens stund

Våra familjer:

- Mannen accepterar inte nya forhallanden
- Mannen accepterar inte jamstalldhet

- Mannen accepterar inte kvinnans sjalvstandighet
- Rubbat familjeliv

Ständig kamp:

- Mannen forstar inte att han forstor det for sig sjalv - Mannen maste lara sig acceptera och tolerera
- Skapa nya relationer baserade pa omsesidig forstaelse.

Vi ar i stort behov av var kvinnans tankande och handling.

Assyriska fredsaktivist i FN - Pamella Saffer
Pamella Saffer beskriver sig sjalv som en assyrisk-amerikansk internationalist som arbetar for fred och rattvisa i varlden.
Pamella ar en medelalders kvinna som ar fodd och uppvuxen i Massachusetts i USÄ men hennes rotter finns i BethNahrin. Bade hennes far-och morforaldrar ar assyrier fran Harput i ostra Turkiet. De flydde fran omradet under de
pagaende massakrarna pa kristna under Svardets ar, omkring ar 1912.
Familjen Saffer kom att bosatta sig i Massachusetts, nordost om New York i USÄ tillsammans med manga andra
assyriska-, armeniska– och grekiska flyktingar fran ostra Turkiet. Redan i tidiga ungdomsar borjade Pamella Saffer
engagera sig i fragor kring manskliga rattigheter, solidaritet och fred i varlden. Ällt sedan dess har dessa fragor haft
en central roll i Pamellas liv och arbete som fredsaktivist kom att uppta allt storre utrymme i hennes liv.

Pamella arbetar för fred i världen
Pamella ar i dag ordforande for en stor internationell kvinnoorganisation som arbetar for fred, solidaritet och
manskliga rattigheter i varlden. Organisationen heter ”Womens International League for Peace and Freedom” och
finns over hela varlden. Pamella representerar ocksa sin organisation i FN, dar hon har till uppgift att folja och bevaka arbetet kring nedrustning och fred i varlden.
I FN arbetar Pamella aven med fragor kring manskliga rattigheter och miljo i katastrofdrabbade– och krigsharjade
omraden och hur de radande forhallandena paverkar den kvinnliga befolkningen i det aktuella omradet.

De senaste tre aren har Pamellas arbete i FN i huvudsak bestatt av forberedelser infor den fjarde internationella
kvinnokonferensen i Kina. Hon har varit med och format FN:s rekommendationer kring fredsarbetet i varlden i
slutdokumentet ”Platform for Äction” som antogs vid den officiella kvinnokonferensen i Peking den 16 september
i ar.
Valde ett liv utan man och barn Pamella vaxte upp i en traditionell assyrisk familj. Som liten flicka gick hon i sondagsskola och larde sig manga syrisk ortodoxa kyrkpsalmer, som hon an i dag kan sjunga. Pamelas bada foraldrar
har alltid varit djupt engagerade i bade kulturella– och nationalistiska assyriska organisationer och i syrisk-ortodoxa
forsamlingar i USÄ.
I dag ar Pamella en medelalderskvinna som tillsammans med en aldre syster bor en bit fran foraldrarhemmet.
Bada systrarna ar ogifta och de har valt att leva ett annorlunda liv an de flesta assyriska kvinnor.
Pa fragan om vilka problem Pamella stott da hon brutit sig loss fran de traditionella forvantningarna pa en assyrisk
flicka dvs att gifta sig, skaffa barn m.m. svara hon;
- Det var mycket, mycket svart att ga sin egen vag. I det omrade dar mina foraldrar bor, bor ocksa manga andra assyrier och alla kanner alla. De flesta har sina soner och dottrar boende hos sig tills dess att de gifter sig. De skaffar sig
hus, bil och barn och livet rullar pa. Bade jag och min aldre syster har valt ett annat liv.
Kulturkrockar ar ocksa positiva
Pamella har gatt igenom livet pa en mycket krokig vag och hennes foraldrar har manga ganger overraskats over de
vagval hon gjort.
- Jag har aldrig fornekat mina assyriska rotter och det kulturella arv som jag alltid bar med mig snarare ar jag stolt
over det. Jag forsoker tillvarata det basta av min kultur men overge vissa saker som inte ar relevanta for det samhalle vi trots allt lever i, sager 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 manga fordelar med att ha tva kulturer. Jag vet vad det innebar att vara amerikan samtidigt som jag
ocksa vet hur det kanns att tillhora en frammande minoritetskultur.

Älskvärd idealist
Vi traffar Pamella for forsta gangen i fredstaltet i hjartat av konferensomradet i Huairou utanfor Peking.
Pamella ar standigt omgiven av en massa manniskor och alla tycks kanna henne. Pamella ar en alskvard idealist som
sprider gladje och varme omkring sig. Pamellas ogon fylls av gladjetarar da hon far reda pa att aven assyriska kvinnor ar representerade bland de manga tusen kvinnorna pa kvinnokonferensen i Peking.
Pa fragan varfor assyrier ar osynliga i den internationella debatten svarar Pamela sa har;
- Vi har manga framgangsrika assyriska man och kvinnor valden over som vi tyvarr inte hor sa mycket talas om.
Vi ar trots allt en mycket liten minoritet och vi har inget naturligt och effektivt kontaktnat dar vi kan kommunicera med varandra. Det ar darfor svart for oss att samla gemensamma krafter for att na ut till omvarlden. Jag onskar
att vi assyrier kunde stodja och uppmuntra varandra battre.

Mitt livs höjdpunkt
Trots att Pamella vaxte upp i en traditionellt och kulturellt medveten assyrisk familj, har hon haft lite kontakt med
assyrier.
- Efter att ha flyttar hemifran blev det pga av avstandet svart att halla kontakten med andra assyrier. Jag skulle onska
att kontakten mellan oss assyrier okade for det skulle hjalpa och starka oss pa manga satt. Jag kanner valdigt fa assyriska kvinnor, darfor ar mitt mote med er har i Kina, ett av mitt livs hojdpunkter.
Pamella traffar manga manniskor och ar standigt pa resande fot i sitt arbete som representant for en stor internationell organisation i FN.

- Jag ser mig sjalv som en assyrisk-amerikansk kvinna som ar internationalist och arbetar for fred i varlden.
Da Pamella ar ute och reser ar det vanligt att folk fragar vilket land hon kommer fran.
- Jag ar assyrier svarar jag ….Nej inte syrier utan assyrier.
Var ligger det fragar de, och da far jag gora ett utlagg likt en historielektion.
Leva med värdighet
Eftersom Pamella reser mycket traffar standigt nya manniskor far hon ofta samma fragor. Ibland kan hon uppleva att det ar tjatigt och trottsamt att gang pa gang upprepa samma historia.
- Men jag har aldrig ens for ett kort ogonblick varit nagot annat an stolt over min assyriska identitet och mitt kulturella arv. Jag kan bast bevara mitt kulturella arv och den assyriska identiteten genom att arbeta for fred och ratt–
visa for alla folk i varlden.
- Det viktigaste for mig ar att kunna se tillbaka pa mitt liv och konstatera att jag levt det med vardighet i enlighet
med de principer och ideal som varje individ sjalv satter upp.
- Det ar viktigt att soka sanningen och folja sin innersta rost. Nar det kanns ratt att andra pa sina principer och
ideal skall man gora det utan att vara radd. Man skall forsoka leva sitt liv fullt ur och alltid gora sitt basta for att
bidra till en battre varld for alla att leva i.

