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gsiktig målsättning:
►

►

►

►

►

►
►

►

Att vara ett huvudorgan som skall representera
kvinnoverksamheten i de lokala assyriska
föreningarnas kvinnokommittéer.
Att vara för bevarande och utveckling av det assyriska
språket och den assyriska kulturen, samt verka för en
ökad gemenskap och förståelse över kulturgränser
och generationsgränser.
Att verka för och befrämja samarbete mellan
medlemsföreningarna samt tillhandahålla intern information
Att vara ett centralt organ för kommunikation och
kontakt med myndigheter, institutioner och ideella
organisationer
Att verka för spridandet av kunskap samt ökad
förståelse för flykting-och invandrarfrågor, samt motverka främlingsfientlighet och rasism.
Att verka för en ökad politisk och samhällig
medvetenhet bland assyriska kvinnor i Sverige
Att underlätta assyriska kvinnors och andra
invandrarkvinnors anpassning till det svenska samhället.
Att verka för utveckling och utbyta av kvinnors
kunskap och erfarenheter genom att anordna kurser,
möten, föreläsningar, sommarläger, studiebesök,
konferenser m.m.

► AKF:s självständighet
► Att lägga upp en plan på hur man ska
aktivera assyriska kvinnor i föreningsliv med olika
projektmedel.
► Att besöka kvinnosektioner i assyriska
föreningar och informera de om AKF:s verksamhet
► Att vara initiativtagare till en assyrisk
världskonferens för assyriska kvinnor i världen.

Den assyriska gudinnan Ishtar
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man planerar som verkställs, därigenom upplever man mycket
spännande saker. AKF:s arbete är ideelt, den kräver mycket tid och
ork, men sen när man väl fått sina mål uppfyllda är det värt hela
besväret.

Tid

Förord
Detta har varit två härliga och minnesfulla år. I två år har vi i
styrelsen arbetat hård med att föra den assyriska kvinnans
talan inför andra organisationer och bland våra föreningar.
Den gångna verksamhetsperioden, 2001-2003, har varit lärorik
och lyckat.
Under de här två åren har Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige
(AKF) arbetat hårt och hunnit förverkliga åtminstone en del av
våra målsättningar som vi haft nu under en mycket lång tid. Jag
menar förstås resan till hemlandet, och möjligheten att kunna
besöka alla dessa städer, byar, kyrkor och för att inte tala
om det vackra landet i sig, Bethnahrin (Turabdin i sydöstra
Turkiet och Syrien).

Ha-Nison
Vårat främsta mål med denna resa var att fira första april (Ha
Nison) i Bethnahrin. Och vi hade tur, för just under vårt besök
(2002) var arrangemanget inför Ha Nison, väldigt stort. Folket i
landet och vi förstås fick vara vittnen för 16 unga assyriska par
som vigde sig just den dagen. Det var mer än vad vi hade
hoppats på, att bevittna en sådan sak var spännande och
intressant. Det fanns kanske flera tusen människor och
internationell massmedia på plats för att delta och bevaka denna
stora händelse. En annan mycket intressant händelse som ägde
rum under resan var i Mar Yakob, klostret Nsibin, där
arkeologerna upptäckt nya fynd om den gömda assyriska
historien.

Lärorikt och spännande
Efter att ha varit verksam i AKF i ett antal år kan jag konstatera att
det varit tufft, men samtidigt spännande och otroligt lärorikt. Den
lärorika delen är nog att man blir så engagerat och kämpar för
något som man verkligen tror på. Man blir mycket öppen för nya
idéer. Man upptäcker nya saker hela tiden och därför lär man sig en
hel del. Den spännande delen handlar mest om alla intressanta
personer man stöter på, både män och kvinnor. Alla aktiviteter

Den tuffa delen är för det mesta att få tiden att räcka till. Det kan
oftast vara svårt om man är gift och har barn, och eftersom de
flesta av dagens kvinnor är förvärvsarbetande är det ganska svårt
att få tiden att räcka till. Vi lever idag i ett samhälle som utvecklas
snabbt och man vill försöka hinna med så mycket som möjligt,
både innanför och utanför hemmet. Man ska vara en självständig,
utbildad och förvärvsarbetande hustru/mamma, samtidigt som
man vill uppfostra sina barn i detta mångkulturella samhälle. Den
assyriska kvinnan vill vara en skola för sina barn, där hon lär dem
sitt eget språk och traditioner samtidigt som hon ska uppfostra
barnen till utbildade och väl integrerade individer i det svenska
samhället.

Engagemang

Man undrar då, hur kvinnorna hinner med detta? Det är svårt,
men det finns idag många kvinnor som vi kan vara stolta över, att
de tar sig den tiden att hinna med allt detta och är aktiva i
föreningslivet eller AKF. Man kan lära sig mycket av dessa kvinnor.
Sen finns det ju såklart de kvinnor som vill ha allt serverat, och inte
har ork att engagera sig i olika aktiviteter. Alla medlemmar i en
förening har skyldigheter såväl som rättigheter. Det är faktiskt inte
så krävande att bara komma på något möte lite då och då eller
närvara på någon aktivitet som drivs av föreningarna. En sådan
liten sak ger moral, stöd och uppmuntran till de kvinnor som är
aktiva och vill påverka. Ingen föds fullärd, utan det är något som
man lär sig under livets resa.

Framtid
Jag skulle också vilja vädja till er som har tid och resurser att tänka
igenom ifall ni skulle vara intresserade att vara mera delaktiga i AK F:s
aktiviteter och dess organisation, för att hjälpa förbundet i dess
arbete. Att kunna tala bra svenska är en fördel eftersom
verksamhetens arbetssätt har utvecklats. Skrivandet av
projektarbeten, deltagande i konferenser, veckoslutskurser och
seminarier, möten med andra kvinnoorganisationer, kräver goda
kunskaper i det svenska språket.
För att ha ett självständigt AKF behövs kompetenta och erfarna
personer. Man måste därför också våga prova på, och ge sig själv en
chans, det är vi värda. Slutligen vill jag tacka alla de som har bidragit
på olika sätt i verksamheten och önskar er alla ett lycka till i
fortsättningen och att inte ge upp, vi har mycket kvar att kämpa för.

Assyriska Kvinnoförbundet Ordförande
Elisabeth Nison

3

AKF:s verksamheter
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AKF:s styrelse 2001-2002
Styrelsemötena 2001-2003
Ordförande:
Elisabeth Nison
Vice Ordförande:
Yaldez Oussi
Sekreterare:
Meryem Abdulahad
Ledamot:
Munira Malke
Ledamot:
Raja Zeitoun
Ledamot:
Vercin Shamoun
Kontaktperson:
Fehime Dere
Suppleant:
Ferida Efrem
Suppleant:
Seyde Issa
Suppleant:
Fehime Bargabriel
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1. styrelsemöte 2001-02-10 hölls i Norrköpings kulturförening.
2. styrelsemöte 2001-03-24 hölls i Assyriska föreningens lokal i
Västra Frölunda i Göteborg.
3. styrelsemöte 2001-05-12 hölls i Marieborgs Folkhögskolan i
Norrköping.
4. styrelsemöte 2001-06-10 hölls i Södertälje kulturförening.
5. Styrelsemöte 2001-09-16 hölls i Assyriska kulturförening i
Norrköping.
6. Styrelsemöte 2001-10-27 hölls i Assyriska kulturförening i
Södertälje.
7. Styrelsemöte 2001-11-24 hölls i Assyriska förening i Norsborg.
8. Styrelsemöte 2002-02-20 hölls i Södertälje kulturförening.
9. Styrelsemöte 2002-03-16 hölls i Assyriska kulturförening i
Västra Frölunda.
10. Styrelsemöte 2002-05-25 hölls i Södertälje.
11. Styrelsemöte 2002-09-21 hölls i Norrköping.
12. Styrelsemöte 2002-11-23 hölls i Norrköping.
13. Styrelsemöte 2003-01-11 hölls i Södertälje.
Efter samtliga styrelsemöten har vi i AKF också träffat kvinnorna
i receptive föreningar och informerad om verksamheten och dess
projektarbete samt att vi har en kontaktperson i varje kvinnosektion
som vi skickar till AKF:s protokollen och information.
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Besök och föreläsningar
Meryam Demirel fick i uppdrag av styrelsen att besöka så många
föreningar som möjligt för att informera om AKF:s verksamhet
och bilda ett nätverk mellan AKF och kvinnosektioner i alla
föreningar och ha en kontaktperson från varje förening till AKF.

SIOS Projekt
Projektansvariga i SIOS projekt om Jämställdhet. Samlevnad och
Föräldrarrollen är Elisabeth Nison och Meryem Abdulahad och
under varje veckoslutskurs eller seminarium har det deltagit
reprenentanter från olika föreningar och 2 representanter från ARS.

18/3-2001– besökte Örebro ungdomsförening där var ca.30
personer både män och kvinnor.

17/3-2001 Projektseminarium i Stockholm handlar om
Jämställdhet, samlevnad och Föräldrarrollen.

28/4-2001- besökte Tensta förening dit kom ca. 10 kvinnor.

10-11/11-2001 Marieborgs Folkhögskolan, veckoslutskurs om J
ämställdhet, Samlevnad och Föräldrarrollen.

5/5-2001– besökte Asurbanibal förening i Göteborg till
föreläsningen kom ca. 40 personer både män och kvinnor.

2-3/3-2002 Veckoslutskurs i Nynäshamn.

26/5-2001 besökte Skövde förening där det blev en positivt
diskution om föreningsverksamhet.

20/4-2002 Heldags seminarium i Stockholm om Jämställdhet
för invandrarkvinnor på 2000-talet.

2/11-2002 Vercin Shommun besökte Eskilstuna förening
tillsammans med ARS.

26-27/10-2002 Veckoslutskurs på Bergensdals konferens och
kursgård i Stockholm.

29/9-2002 Elisabeth Nison besökte Norsborg förening gav
information om AKF:s verksamhet…
Att representera AKF
24/2-2001 Elisabeth Nison och Meryem Demirel deltog i AUF:s
årsmöte i Norrköping.
10/3-2001 Elisabeth Nison och Meryem Demirel deltog i ARS:s
ROM och Meryem gick med i ARS styrelse som representant från
AKF.

Veckoslutskurser
12 - 13/5-2001 AKF:s veckoslutskurs på Marieborgs
Folkhögskolan i Norrköping. Deltagare var 43 personer från 12
olika föreningar. Ämnet handlade om Föräldrarollen och vi hade
Sonya Aho, Simon Dügün och Marsela från SIOS som
föreläsare. Intresset var väldigt stort.

3/5-2001 Meryem Demirel och Elisabeth Nison var på Yuhanun
Qashishos minnesdag i Södertälje.

24 - 25/11-2001 AKF:s veckoslutskurs i Norsborg
kulturförening. Deltagarna var 28 kvinnor från olika föreningar.
Temat var AKF:s stadgar och självständighet. ABF föreläste om
föreningsliv och bidrag. Ebon Kram föreläste om jämställdhet
och SAMS verksamhet.

8/3-2001 Internationella kvinnodagen i Stockholm AKF var
närvrande under dagen med deltagar från många
kvinnosektioner, vi hade en utställning om Assyrisk kultur och
AKF:s verksamhet.

1 - 2/6-2002 AKF:s veckoslutskurs i Brittebolägret i Jönköping
tillsammans med Ungdomsförbundet. Temat var föräldrarrollen och
kvinnorhälsa. Anders Karlberg var föreläsare från Fryshuset.
Katarina Lindahl föreläste om kvinnohälsa.

29/3 och 3/5-2001 deltog Meryem Demirel i ARS:s
styrelsemöten.
21/9-2002 AKF var inbjuden till Bethnahrin kulturcenter,
Elisabeth Nison var närvarande.
AKF:s Verksamhetsberättelse 2001-2002
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Familjeprojektet
Kultur– och generationsmöte

Assyriska kvinno– och ungdomsförbundet har startat ett
integrationsarbete i våra lokala föreningar för att minska
kultur– och generationsklyftorna och öka antalet möten mellan
olika åldersgrupper och mellan svenskar och assyrier.
Syftet med projektet är att minska klyftorna mellan första, andra
och tredje generationen assyrier i Sverige. Därför måste nya
mötesplatser skapas. Vuxengenerationen måste tillsammans med
barn och ungdomar hitta nya former av mötesplatser och
åldersövergripande aktiviteter.
Detta kommer att kräva vissa förändringar av nuvarande mötesoch föreningsorganisation som i större utsträckning är anpassade
efter kvinnors och ungdomars levnadsvillkor i dag. I projektet ska
vi försöka öka förståelsen för de kulturskillnader, mellan hem och
samhälle som våra ungdomar möter i sin vardag. Det innebär bland
annat att försöka hitta naturliga mötesplatser i det svenska
samhällslivet, som exempel ökad föräldranärvaro i skolan.
Vi är oroade över de klyftor som uppstått mellan de olika
generationerna och att integrationen i samhället inte går tillräckligt
snabbt. Ett exempel på en generationsklyfta är våra fester. Idag
hålls våra ungdomsfester och andra aktiviteter för ungdomar i stort
sett utan vuxnas närvaro. Bristen på bra förebilder i vuxenvärlden
gör bl a att ungdomar känner sig vilsna och de kan då lätt få dåliga
vanor. Kompetens och erfarenhet går förlorade när generationerna
inte möts.
Föreningarna kommer att anordna åldersintegrerade aktiviteter som
är riktade till både vuxna, ungdomar och barn. Speciellt aktiviteter
riktade till unga föräldrar samt tonårsföräldrar och ungdomar
kommer att prioriteras. Vi kommer att öka vårt samarbete med
ungdomarna i föreningarna bland annat genom att anordna

AKF:s Verksamhetsberättelse 2001-2002

gemensamma aktiviteter som seminarier, fester, läger och
kursverksamhet tillsammans med Assyriska Ungdomsförbundet
AUF, och de lokala ungdomssektionerna.
Projektplan
1)Genomföra en kartläggning över antalet kvinnor och män bland
medlemmarna i lokalföreningarna och styrelsesammansättning.
Detta ska genomföras i två steg
a) via en skriftlig enkät och
b) genom intervju, direkt eller per telefon, med en
kontaktperson i varje lokalförening.
2)Se över nomineringsreglerna till styrelseuppdrag, både på riksplan
och lokalt.
3)Attityd undersökning bland ungdomarna ang. generationsmöten.

INTEGRATIONSVERKET
Integrationsverket beviljade medel till projektet ”Kultur– och
generationsmöte”. Information om projektet och enkäter har
skickats till samtliga medlemsföreningar.
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Internationella Kvinnodagen

Den 8 mars firas Internationella kvinnodagen runt om i
världen. Dagen har fått samma symboliska värde som 1 maj.
Det är en gammal tradition som har sina rötter i kvinnornas
kamp för rösträtt.
Första gången som dagen firades var 1911 på initiativ av Clara
Zetkin. Hon var en aktiv socialist i Tyskland och arbetade hela sitt
liv för jämlikhet och frihet. Hon arbetade ihop med Rosa
Luxenburg fram till hennes död. Redan 1911 var utgångspunkten
att förena arbetarkvinnor i en gemensam sak och dagen var en
socialistisk kampdag. Året därpå gick kvinnor i Sverige för första
gången ut i en demonstration på Internationella arbetarkvinnornas
dag.
Parollerna handlade om jämlikhet och kamp mot privat egendom
och kapitalets makt. Efter ryska revolutionen tog många
socialdemokratiska partier avstånd från 8 mars och de enda som
firade dagen världen över var kommunister. Det var en
kommunistisk kampdag till dess att sossarna började fira den igen
på 60-talet. Dagen blev mer populistisk och 1977 utropades av FN
till Internationella kvinnodagen i ett försök att göra den till en
opolitisk högtidsdag, istället för den socialistiska kampdag den
var. Men överallt i värl-den fortsätter kvinnor att gå ut den 8 mars
och kräva jämlikhet och kämpa mot kapitalismen och dess
kvinnoförtryck.
Våldet mot kvinnor är i stor utsträckning dolt. Bristen i statistiken
om kvinno-våldet medför också att det är svårt att få kunskap om
hur rättsväsendet hanterar fall som rör våld mot kvinnor. Det
finns visserligen uppgifter som visar att en kvinna blir slagen var
20:e minut, att en kvinna våldtas var 50:e minut samt en kvinna
i genomsnitt misshandlas till döds var tionde dag i Sverige. Våldet
mot kvinnor måste kraftfullt bekämpas!
Kämpa mot all diskriminering, på arbetsplats, politik o.s.v.

Kämpa för ett mer rättvist samhälle med lika värde! Den
internationella kvinnodagen är för att firas så länge det finns en
kvinna i världen som blir slagen och förtrycks. Trots att en del lagar
och rutiner skärpts och andra tillkommit är kvinnan näst intill
rättslös i Sverige. 1994 mördades totalt 37 kvinnor. 1995 fick Sverige
12.350 anmälningar.
15 länder har redan beslutat att göra 8 mars till helgdag och vi anser
att Sverige bör vara ytterligare ett land bland dessa – en viktig
markering av Sverige som ett land som strävar efter jämställdhet!

AKF:s vice ordförande
Yaldez Oussi
Fakta om internationella kvinnodagen
8 mars firas Internationella Kvinnodagen. Dagen instiftades vid
den andra internationella socialistiska kvinnokonferensen i
Köpenhamn 1910 och det var fr a Clara Zetkin som drev frågan.
Från början ägnades dagen åt socialistiska och kommunistiska
manifestationer men när den nya kvinnorörelsen på 1970-talet tog
upp firandet förenades den ”röda” dagen med starka uttryck för
feminism, skriver Harriet Clayhills i sin historik över kvinnodagen
i Kvinnohistorisk uppslagsbok från 1991.
1977 antog FN:s generalförsamling en resolution, som
rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag
vilket ledde till att även politiskt neutrala kvinnoorganisationer
började deltaga i 8-mars-program. Många framsteg har nåtts för
att förbättra kvinnors situation - allt från bättre lagstiftning till
större delaktighet, från Kairo-konferensen om befolkning och
utveckling till Peking-handlingsplanen, från ekonomiskt
självbestämmande till intellektuell frigörelse.

AKF:s Verksamhetsberättelse 2001-2002
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AKF:s konferens
om
självständighet

Samira Gergeo, Elisabeth Nison (AKF, ordf.) Fehmi Barkarmo,
Ninwe Maraha (ARS ordf.)

Assyriska kvinnoförbundet anordnade en konferens den 2425 november om förbundets självständighet i samband med
Assyriska Kulturförening i Norsborg. Ett stort antal kvinnliga
representanter från olika lokalföreningar var närvarande vid
konferensen.
Man hade inbjudit föreläsare från ABF, Sams (Samverkansforum
för kvinnor i Sverige) och Unifem (nationell kommitté i Sverige för
Förenta Nationernas Kvinnofond), som höll föreläsningar under
hela helgen. Även andra föreläsare var närvarande så som Assyriska
Riksförbundets ordförande Ninwe Maraha och Fehmi Barkarmo
(projektanställt i Assyriska Kulturförening iNorsborg)
En viktig fråga genomsyrade hela helgen, nämligen Assyriska
Kvinnoförbundets (AKF) självständighet. I dagens läge är AKF
endast en sidoorganisation till Assyriska Riksförbundet (ARS).
Kvinnoförbundet är således i det administrativa och ekonomiska
beroende av ARS, vilket i viss mån kan verka hämmande på
förbundets utveckling.
De kvinnliga representanterna visade ett otroligt intresse i
diskussionerna och i grupparbetet. Det dryftades livligt kring föroch nackdelar kring självständigheten av kvinnoförbundet. På
lördag eftermiddag delades kvinnorna i olika grupper, där de fick
en del frågor att jobba med, bl a självständighet (för– och nackdelar),
stadgar framtida verksamhet (Vad villAKF jobba med?).

AKF:s Verksamhetsberättelse 2001-2002

Resultatet av diskussionen kring självständigheten var en lång lista
av fördelar. En del viktiga punkter med att vara självständig var att
man var ekonomiskt oberoende av ARS och att man erhöll bättre
självförtroende och samma status som andra kvinnoförbund. Och
att man själv kunde besluta kring viktiga frågor som rör
kvinnofrågor. Bland nackdelarna fanns en risk för ökat splittring
från moderorganisationen (ARS). Det här är endast en kort
sammanfattning av det som diskuterades under helgen.
Under helgen satte man upp viktiga grundpelare för den
fortsatta verksamheten. Man tog upp en del viktiga punkter och
frågor som kvinnoförbundet vill jobba med i framtiden. Assyriska
Kvinnoförbundet vill bl a öka kontakten mellan Sverige och
hemlandet, jobba med frågor som berör demokratin och
jämställdhet i större utsträckning än vad man har gjort hittills.
Även andra punkter berördes så som bevarande av språket och
kulturen och framförallt att motverka våld mot kvinnor och barn.
Efter det hårda arbetet under dagen så anordnade man en liten fest
för deltagarna, vilket var en välbehövlig avkoppling efter den långa
arbetsdagen. Härmed vill Assyriska Kvinnoförbundet tacka alla
föreläsare och deltagare för sitt engagemang. I samma veva vill
man tacka Assyriska Kulturföreningen i Norsborg, som tog hand
om deltagarna på ett förträffligt sätt.

Assyriska Kvinnoförbundet (AKF)
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Sveriges Kvinnolobby. En paraplyorganisation
som verkar för ett jämställt samhälle och ökat
inflytande för kvinnor. 1,4 miljoner medlemmar

Föreningen är en ideell paraplyorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens styrelse ska ha sitt säte
i Stockholm. Den bildades 1 februari 1997 under namnet Sams
(Samverkansforum för kvinnor i Sverige). Ändamål: Ett
övergripande mål är att verka för ett jämställt samhälle såväl
nationellt som internationellt. Sammanlagt samlar Sveriges
Kvinnolobby ca 1,4 miljoner kvinnor.

Verksamhetens syfte
► Att verka och fördjupa samarbete inom kvinnorörelsen både
i Sverige och internationellt.
► Att arbeta med CEDAN konventionen (avskaffa all slags
diskriminering av kvinnor) och handlingsprogrammet från FN:s
fjärde kvinnokonferens som gemensam plattform, liksom med
andra dokument som behandlas kvinnors mänskliga fri– och
rättigheter.
► Att verka inom European Womens Lobby, EWL och utse
representanter till dess beslutande organ.
► Att samarbeta med nordiska och andra internationella
samrådsorgan
► Att verka opinionsdrivande och verka för inflytande
kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte vad gäller kvinnopolitiska frågor och jämställdhet mellan könen.
► Att skapa diskussions
medlemsorganisationerna.

och

informationsforum

för

Den 9-10 november ordnades en veckoslutskonferens i Västerås
där Yaldez Oussi deltog i konferensen.
Diskussionen och planeringen för framtida kvinnolobby med
medlemsorganisationerna. En arbetsgrupp utsågs för uppföljning
av de punkter som diskuterades.

Prioriterade frågor 2002
►
Kvinnor och ekonomi
►
Kvinnor och hälsa
►
Kvinnor och represenation
Nya frågor
►
Kvinnor och hållbar utveckling
►
Kvinnor och kultur
►
Kvinnor och bistånd

Nytt namn - Ny profil
Sveriges Kvinnolobby (fd sams) har fått en ny profil. Logotyp
symboliserar kvinnan, framåtanda och kreativitet. Färgerna är
svenska flaggans. Med det nya namn och det nya profilet kommer
organisationen att stärkas både nationellt och internationellt.

Aktiviteter
Sveriges Kvinnolobby samarbetar i synnerhet med
medlemsorganisationer men även med andra instanser,
myndigheter och organisationer som arbetar med samma
Sveriges Kvinnolobby leder det svenska arbetet med policy-frågor
som EWL prioriterat. Sveriges Kvinnolobby låter
Pekingdokumentets följande 12 punkter gällande kvinnors
livssituation och inflytande i samhället genomsyra verksamhet
aktiviteter: Fattigdom, Hälsa, Ekonomi, Väpnade konflikter , M
och beslutsfattande positioner, Media, Flickor/unga kvinnor,
Utbildning, Våld, Mänskliga rättigheter, Miljö, Institution
mekanismer för kvinnors framsteg
Sveriges Kvinnolobby samarbetar bl a med:
EWL - European Women´s Lobby
Kvinderådet i Danmark
NIKK - Nordiska Institutet för Kvinno– och Könsforskning
NYTKIS - Finska Kvinnors Samarbetsorgan
andra nordiska och europeiska kvinnororganisationer

..

Fotnot: Fakta inhämtat från www.sverigeskvinnolobby.a.se
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En drömresa
som
blev verklighet

Det här var verkligen en drömresa som nu har blivit verklighet.
Vi blev extra glada över att vi fick chansen att fira Ha-Nison
på plats och i år var den väldigt speciell arrangemang kring
firandet. Det var 16 brudpar som skulle vigas samtidigt. Det
förekom mycket tårar och skratt, sorg och glädje under resan.
Och jag uppmanar alla som aldrig varit i hemlandet att åka
och besöka det, för det är inte förrän DÅ som man verkligen
vet vart man kommer ifrån och var vår rötter ligger. Jag som är
född och uppvuxen i hemlandet känner fortfarande att det alltid
är något som saknas, det är efter den här resan som det där
”tomrummet”, den där saknaden har fyllts.
Sedan flyttades vi tillbaka 4000 år till Assyriernas tid. Vi fick se den
kungliga vagnen med drottning Shamiran och kung Sanharib
anlända med sina vakter i pompa och ståt. De åkte runt med sin
vagn, genom Ishtarporten. Dom gjorde så att hela firandet blev till
en festival, där folk hade tagit med sig egna tält och grillade kött och
åt tabule. 16 assyriska kvinnor åkte till hemlandet för att uppleva
gamla och nya minnen och skapa kontakter med vårt folk i
hemlandet och våra assyriska kvinnor i Europa.
Vi åkte först till Syrien. Efter att ha varit i Damaskus åkte vi vidare
till Aleppo och därefter till Kamishli för att delta i det assyriska
nyårsfirandet Ha-Nison. De hade ställt till med en extra ordinär
föreställning det här året. Vi hade haft tur med vädret denna dag.
Det var soligt med några stackmoln här och där. Därefter tog vi vår
buss (Izlas buss) och åkte tillbaka till Tartab.

En kristen familj i Nsibin
I Nsibin besökte vi en av världens äldsta skolor, som sedan blev en
kyrka, Mor Yakoub d´Nsibin, där också Mor Yakoubs grav ligger.
Det var ett känsloladdat ögonblick då vi fick se vår övergivna kyrka
utan tillsyn. Idag är det en kristen familj som tar hand om och vaktar
kyrkan.
Mannen heter Daniyel och har ett barn som heter Yakoub. Familjen
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är den enda kristna som bor i staden Nsibin. Fortfarande håller de
turkiska myndigheterna tillsammans med vår biskop i Mor Gabriel
på att gräva fram mycket som var gömt under marken. Vi fick tyvärr
inte lov att filma eller ta kort på gården där man arbetade. Deras mål
med allt grävande är att i framtiden bygga ett kloster eller en skola.

Mor Malke ett mycket gammalt, vackert och
historiskt kloster
Därefter åkte vi till Mor Malke, ett mycket gammalt, vackert och
historiskt kloster. Där lever två munkar och två nunnor. Vi blev
serverade te och hela gruppen fick värma sig vid den öppna spisen.
Vi satt och samtalade med munkarna som berättade om klostrets
historia och vilka mirakel Mor Malke hade utfört på den tiden.

Åtta assyriska familjer i
Gundekshikro
Efter en mycket minnesvärd stund i Mor Malke åkte vi vidare till
den vackra byn Gundike (Gundekshikro). Där såg vi att det bodde
endast åtta assyriska familjer. Där finns också en väldigt vacker kyrka
som dessa familjer ser efter.

Harabale byn är den som
kommer att överleva
Sedan anlände vi till Harabale där vi besökte deras kyrka och skolan.
Det får ca 35 elever i skolan, som på förmiddagen går i turkisk skola
och senare på eftermiddagen går dom också i kyrkoskolan. Vi tror
att denna by är den som kommer att överleva längst, just för att det
lever familjer där med barn, som kan ta över senare, i motsats till
byn Enhil där det bodde endast åtta äldre par, den äldste är 103 år
och den yngste är över 60 år. Deras stora kyrka Mor Kuryakos är
under ombyggnad. Men byn riskerar att småningom tömmas på
sin assyriska befolkning om inga barnfamiljer flyttar tillbaka. Fram
mot kvällen åkte vi till Estel och åt middag.
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Gruppbild av hemlandsdeltagarna

14 nunnor
Därefter fram mot småtimmarna åkte vi till Mor Gabriel, där vi
övernattade och träffade biskopen Samuel Aktas. Medan vi drack te
samtalade vi med biskopen. Sedan gick vi till nunnornas avdelning,
där det bodde 14 nunnor. Vi presenterade oss för dem. De blev
mycket glada över att träffa oss och vi blev snabbt goda vänner med
dem. Det är dessa nunnor som tar hand om all sysselsättning i Mor
Garbriel; lagar mat, tvättar, diskar och tar hand om alla husdjur som
klostret har samt odlar frukt och grönsaker i de prunkande
trädgårdarna runt klostret.

Kerburan
Vid 21.30 gick vi till våra sovplatser, vi skulle vakna tidigt dagen
efter och delta i morgonbönen som började kl. 5.00 till 6.30. Efter
att ha hjälpt nunnorna med frukost och värmt oss ordentligt gav vi
oss iväg till Kerburan. Det enda minnet som finns kvar där från
assyriernas tid är två stycken sönderfallna kyrkor, trots att det här var
en by som var bland dom största och grönaste (med sina
vattenkällor) i Bethnahrin.

Arbaye
Till vår förskräckelse såg vi när vi anlände till Arbaye att vår enda
kyrka där nu används som djurstall av alla muslimer som lever där.
Men vad kan man förvänta sig, när det inte lever en enda kristen
familj där nu. När vi kom till klostret Hah blev vi bjudna på mat.

Hah
Mariakyrkan i Hah är nästan 2000 gammal. Där bor nu 14 assyriska
familjer. Munkarna blev glada över att se oss och delade med sig av
sina erfarenheter om kyrkans historia och berättade om alla mirakel
som har hänt där. Efter en intressant vistelse i Hah, gav vi oss iväg

till Bakisyan, där endast ca 14 assyriska familjer bor. Kyrkan vi besökte
där är byggd år 343 e Kr och heter Mor Elio. Härifrån kommer
också helgonet Mor Gabriel. När vi sedan anlände till Zaz kunde vi
inte tro att det vi såg var sant. Byn var nästan helt övergiven och allt
var förstört.
Med stor besvikelse åkte vi vidare till Salih, rädda att möta samma
öde där. Men tack och lov var det mycket mer liv där än i Zaz. Där
fanns ett antal kristna familjer med ca 12 barn som gick i skolan för
att lära sig assyriska. Kyrkan där var mycket gammal och vacker. Den
byggdes år 419 e Kr och heter Mor Yakub.

Arnas
Vi åkte sen till Arnas, men där fanns tyvärr inga assyrier kvar. Vi åkte
senare samma dag tillbaka till Mor Gabriel för att äta middag; ris
och fasolie. Sedan på morgonen åkte vi till Midyat och tittade på alla
kyrkor och handlade lite. Där finns fortfarande många assyrier som
äger bl a guldaffärer. De trivs och mår bra där, även fast nästan alla
deras släktingar bor i Europa. I Hasankeyf rinner floden Tigris och
alla de höga ihåliga bergen där munkarna brukade gömma sig och
bad för frid finns också där. Vi stannade ganska länge där och åt
mat, gick runt i vatten. Den här byn var bland de vackraste, men
tyvärr bor det inte några kristna människor där heller nuförtiden.

Vår soldyrkande förfäder
Sedan åkte vi mot Deyr Zafaran, men innan vi kom dit stannade vi
till i Mardin och shoppade lite. När vi väl anlände till Deyr Zafaran
besökte vi en grotta som har funnits i mer än 4 000 år. Innan
kristendomen kom var grottan ett tempel för vår soldyrkande
förfäder. Munken som guidade oss i klostret visade oss runt och
berättade att Deyr Zafaran var också en skola som tillverkade medicin
en gång i tiden. Han sa att ett kobrahuvud var en symbol för
medicin. Sedan kristendomen har Deyr Zafaran blivit säte för den
syrisk-ortodoxa patriarken i mer än 700 år och skola för munkar.
Idag bor det två munkar och två nunnor som tar hand om klostret.
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Kyrkan Mor Georgis Aleppo

Kamishli
Vi åkte sen tillbaka till Kamishli, där Isa Kalyun väntade på oss
med Izla buss och dagen efter åkte vi till Mor Yakob, kyrkan i
Kamishli. Där fanns massor med folk. Därifrån åkte vi sedan till
Qabre Hewore (Kahtanie) och sen vidare till Demkhia, där blev vi
bjudna på ”fylld lamm” (Karkoro hashjo) av Isa Kalyun, ägaren till
Izla buss. Där dansade vi och hade roligt tillsammans hela gruppen.
Dagen därpå splittrades gruppen, hälften åkte till Halab (Aleppo)
och därifrån till Damaskus för att besöka Sayednayas kloster där vi
övernattade. Klostret är mycket lyxigt och vackert byggt. I klostret
finns också två kyrkor, en för allmänna besökare och den andra för
alla munkar, nunnor och patriarken.
Den här resan har varit en av de mest kunskapslyftande och
intressanta. Det var också en chans för dem som inte sett sina
släktingar eller sina byar på länge att återuppleva alla
barndomsminnen. Det förekom mycket tårar och skratt, sorg och
glädje under resan. Och jag uppmanar alla som aldrig varit i
hemlandet att åka och besöka det, för det är inte förrän DÅ som ni
verkligen vet vart ni kommer ifrån, var era rötter ligger. Jag som är
född och uppväxt i hemlandet känner fortfarande att det alltid är
något som saknas, det är inte efter den här resan som det där
”tomrummet”, den där saknaden har fyllts. Det är extra viktigt för
oss föräldrar att berätta för våra barn om hemlandet och om hur
viktigt det är att åtminstone ha åkt dit en gång i sitt liv. Man får en
sådan stabil känsla för sitt folk och sin nation. Det är också viktigt
för vårt folk som fortfarande bor kvar där att bli besökta av oss. De
känner en sådan trygghet och glädje över att se oss, de får en känsla
av uppskattning. Jag tycker också att det är väldigt viktigt av oss att
hjälpa dessa människor på alla sätt och vis, ekonomiskt samt
moraliskt.

Kyrkan Mor Aho Enhil

AKF:s Hemlandsresa 2002
Äntligen blev Assyriska Kvinnoförbundets drömresa till hemlandet
verklighet. Den 30 mars 2002 åkte AKF med 15 kvinnor från olika
assyriska föreningar i Sverige bl a Norrköping, Jönköping,
Stockholm och Södertälje till Syrien och Turabdin (sydöstra Turkiet).
De yngsta syskonen Jamil och Maryem Toma som är födda i Sverige
var med och de var mycket fascinerade, nyfikna och stolta över det
upplevda. ”Det här är bästa som har hänt mig” sa Maryem Toma.
Syftet med resan var bl a att återse hemlandet, fira det assyriska
nyåret i Kamishli. Staden som betyder mycket för assyriernas
folkrörelse. I samband med nyårsfirandet i Khabor i Mqalosha
vigdes 16 par med assyrisk folkdans, musik och olika uppträdande
och tal. Folkmängden beräknades upp till 25 000.
Platser vi besökte:
I Syrien bl a Damaskus, Aleppo, Kamishli med sina förorter
I Turabdin bl a Nsibin, Harabale, Mor Melke, Enhil, Mor Gabriel
(klostret), Midyat, Zaz, Arbo, Kerburan, Hah, Arnas, Bagesyono,
Hasankeyf, Mardin, Dairo Zafaran mm.
Ett stort tack från AKF till alla som hjälpte oss med resan. Kärleken
till hemlandet är den största drivkraften till flera resor i framtiden

Yaldez Oussi/ AKF:s Vice ordförande

Det som jag dock inte kunde förstå var när och till vad skulle de
använda alla dessa vackra kloster och kyrkor när det inte bor en enda
kristen familj i vissa orter.

Elisabeth Nison/AKF:s ordförande
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Nunnor i Mor Gabriel

Skolbarnen i Kamishli
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Kvinnor kan också paddla

Jag ska berätta om en veckoslutskurs som AKF (Assyriska
kvinnoförbundet) anordnade helgen den 1-2 juni 2002.
Föreläsarna var följande:
Abraham Staifo, AUF och ungdomsverksamheten och
ungdomsproblematik. Anders Carlberg, Fryshuset om relationen
mellan föräldrar och barn Katarina, RFSU om sex och samlevnad.
Malfono Elio Dere, om Seyfo Karina Johansson, om
invandrartjejers situation i Sverige
Den 1 juni 2002 samlades omkring 25 kvinnor mellan 30-65 år och
7 ungdomar i Brittebo, några kilometer väster om Jönköping.
Programmet för helgen var fullspikat.

Abrohom Staifo (AUF)
Vår första föreläsare var Abraham Staifo, som berättade om AUF,
vad det är för något och vad dom gör. Jag tror inte att kvinnorna
visste så mycket om AUF innan, men Abraham gav dem en klarare
bild. Det blev en het diskussion om våra ”ungdomsfester”, där
kvinnorna klagade på att det är för mycket sprit och att de inte vågar
gå dit. Abraham Staifo berättade att AUF vill bryta trenden som går
ut på att det bara är ungdomar på festerna. Han vill att festerna ska
ha blandade åldrar, det vill säga inte bara rena ungdomsfester.
-Ni ska inte köpa pratet från era barn om att ni inte får gå på festen.
Alla är välkomna, sa han. Han menar att det blir en helt annan
stämning på festerna om vuxna också är närvarande. De kan även
hjälpa till att hålla koll på festdeltagarna. Kvinnorna tror också att
om fler vuxna närvarar på våra ungdomsfester, så kommer
problemen med alkohol att minska kraftigt. Så jag säger bara lycka
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till kvinnor.

Anders Carlberg (Fryshuset)
Anders Carlberg var den andra föreläsaren. Han pratade om
relationer mellan far – son, far- dotter, mor- son och mor– dotter.
Det mest intressanta var att upptäcka att nästan allt han sa stämde
överens med den egna verkligheten. Pappan tilltalar inte sin dotter
på samma sätt som sin son, och samma sak med modern. De
tilltalar sina barn på olika sätt.
Det blev ingen het diskusson av detta ämne (vad jag kommer
ihåg), men det var intressant. Ett bra tips är att ta med honom till
nästa veckoslutskurs.

Katarina Lindahl (RFSU)
Katarina var den tredje föreläsaren. Hon föreläste om något känsligt
ämne som fick alla kvinnor och ungdomar att rodna, sex. Jag tycker
inte att det var nödvändigt att hon kom dit, allt det hon sa visste vi
redan om, fast vi aldrig pratar om det. Alla var jättetysta och ingen
vågade andas eller säga något. Men när det gällde andra diskussioner
som gäller assyriska tjejer och om hur vi har det, så pratade alla
kvinnor i mun på varandra. Jag tror inte att det kommer att bli
lyckat om man har Katarina som en föreläsare på någon
veckoslutskurs.

Malfono Elio Dere
Malfono Elio var den fjärde föreläsaren. Han föreläste om Seyfo,
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och det vet alla om vad det innebär (hoppas jag). Jag kan säga
kortfattat vad det handlar om. Seyfo är om folkmordet på oss
assyrier. Det pågick från år 1914 till 1918. Flera hundra tusen assyrier
mördades av turkar och kurder. Jag tycker att varje Assyrisk förening
borde ordna med en föreläsning om detta ämne. Det berör alla
assyrier, för alla har vi mist någon i Seyfo.

Fest
Allt detta hann vi med första dagen vi var där. På kvällen samma
dag anordnade kvinnorna en liten shahro (fest). Det var faktiskt kul
på deras fest. Något som Abraham påpekad, som är jätteviktigt, är
AUF:s nya regler. Den lyder så här; Det ska bara sjungas på det
assyriska språket, och det betyder ingen Turkiska, Arabiska eller
Engelska (disco). Men kvinnorna glömde bort sig och efter att
deras lilla fest nästan tog slut så kom dom på det.
Det blev ”sängdags” klockan 01.00, för att vi skulle upp tidigt på
söndagen.
På söndagen vaknar jag av att det knackar på vår stugdörr klockan:
09.17. Någon ropar att vi måste vakna, att frukosten ska plockas
ihop om 10 minuter. Så vi skyndade oss. Hur vi blev klara på 13
minuter vet jag inte, men vi blev det i alla fall. Medan vi fyra tjejer åt
frukost kollade kvinnorna på en film, från AKF:s hemlandsresa
tidigare i våras. Söndagen var jättevarm, så när deras film tog slut
drog alla ner till sjön. Nästan alla paddlade, det var jättekul. En av
kvinnorna ramlade i vattnet när hon skulle upp ur trampbåten hon
satt i.

Karin Johanson (Fritidsförvaltning/Jönköping)
Efter att vi hade haft vårt roliga så kom vår sista föreläsare, nämligen
ingen mindre än; Karin Johanson från Jönköping. Hon föreläste
om hur vi tjejer med invandrarbakgrund har det, enligt en
forskning. Efter att hon var klar blev det en het diskussion, för att
vi tjejer som var med sa precis som det var. Hur vi har det i det
svenska samhället och hur vi tycker att det borde vara. Vi hann inte
ens prata till punkt innan dom ivriga kvinnorna skulle försvara sig
själva. De tog allt på fel sätt, de trodde att vi kritiserade precis dom
som var där, men vi pratade allmänt. Detta är ett stort ämne och jag
lovar om inte Karin hade stoppat vår diskussion skulle vi suttit
där till kvällen. Tack och lov så sattes det stopp och vi kunde åka
tillbaka till våra kära hem.
Nackdelarna med denna veckoslutskurs, var att det var dåligt med
ungdomar, tjejer och killar.
Det handlade ju om oss ungdomar och det är våra åsikter som
måste fram, om vi ska kunna ta tag i problemet varför killar och
tjejer har olika förutsättningar. Men tråkigt nog så fanns det inte alls
många ungdomar, faktum är att det var bara 7 ungdomar och alla
var från Jönköping. Det skulle ha varit intressant att höra hur tjejer
och killar från andra städer har det. För att jag tror att inte alla har det
lika. Det fanns inga killar där överhuvudtaget. Detta var tråkigt
eftersom vi inte fick någon chans att höra vad dom har att säga och
tycka, men hoppas att det blir bättre nästa gång AKF anordnar
någon sådan verksamhet.
Sara Utku/16 år, Assyriska Turabdin Föreningen i Jönköping
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