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Inledning
Det har varit två tuffa år med höga förväntningar på AKF. En stor del av energin i styrelsen
lades på arbetet med att göra AKF till en ekonomiskt självständig organisation. En process
som har tagit oss många år att förverkliga och som ännu inte är fulländad. Trots att fokus har
varit på självständighet så har det ändå inte överskuggat andra aktiviteter som AKF hade på
dagordningen, som bland annat EU-konferensen i Tyskland, projekt i Istanbul i samarbete
med ARS, sommarläger, veckoslutskurser, debatter och mycket mer.
Det har varit många höjdpunkter under åren 2005 och 2006. Några att nämna är bland annat
det lärorika och härliga sommarlägret som anordnades under junimånad år 2005.
25-årsjubiléet som firades i Assyriska kulturhuset i Södertälje där politiken och feministen
Birgitta Olsson medverkade och där även Årets assyriska kvinna utsågs, Norma Bahe-Saadi
från Kamishli i Syrien. Under våren 2006 arrangerades en veckoslutskurs som blev mycket
uppskattad av deltagarna och några månader senare fick vi det glädjande beskedet att vi hade
fått 450 000 kronor i projektmedel för att driva projektet Jämställdhet NU!
Lite turbulens skapades det dock av att ordförande Chamiram Khouri avgick vid årsskiftet
2005/2006. Som vice ordförande tog jag över posten med hela styrelsens förtroende. Med fem
års erfarenheter i bagaget så hade jag hopp om att vi tillsammans skulle klara den perioden,
trots den dåliga ekonomin som AKF befann sig i då.
AKF har genom tiderna visat allvaret i sin verksamhet och därför tagit klivet upp och blivit
lockande för ungdomar som vill engagera sig och utveckla förbundet framåt. AKF vill i sitt
arbete i projektet ”Jämställdhet NU” synliggöra problemet med jämställdhet som finns och
lyfta fram frågor som vi kvinnor ser som ett hinder i förändring och utveckling i våra föreningar.
AKF har som mål att fullfölja sina målsättningar och organisationen har redan nått en del mål
och vi tror att AKF kommer att förverkliga alla visioner som bland annat är att bli ett självständigt förbund, ha en stabil ekonomi, anställa kompetenta medarbetare som vågar kräva alla
kvinnors rätt i samhället. Vi tror på förbättring för våra kommande generationer.
Med ett gott samarbete och harmoni i styrelsen tog vi oss igenom mandatperioden.
Tusen tack till hela styrelsen och alla kvinnor som tror på oss och som gör det möjligt för oss
att utvecklas till goda förebilder för det jämställda samhället.
Jag vill även passa på att önska den nya styrelsen all lycka. Med engagemang och stark vilja
kommer vi att lämna ett vackert arv till kommande generationer.
Ordförande för AKF
Yaldez Oussi
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Assyriska kvinnoförbundet 2005-2006
Historik
Assyriska kvinnoförbundet (AKF) bildades 1980 i projektform. Syftet var att engagera den
assyriska kvinnan i förenings- och samhällslivet. Sedan dess har många aktiva kvinnor tagit
över ordförandeposten och andra styrelseposter och drivit AKF framåt. AKF är fortfarande en
sidoorganisation till Assyriska riksförbundet (ARS). AKF´s ordförande sitter med i ARS styrelse och har rösträtt. AKF´s mandatperiod är två år, då både ordförande och viceordföranden
väljs enhälligt direkt av årsmötet. Styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter.
Målsättning
- Att vara 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 medlemsföreningar.
- 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 samhällelig medvetenhet bland assyriska kvinnor.
- Att underlätta för assyriska kvinnors integration i det svenska samhället.
- Att verka för utveckling och utbyte av kvinnors kunskap och erfarenheter genom att anordna kurser, möten, föreläsningar, sommarläger, studiebesök, konferenser m.m.
AKF´s självständighet
AKF´s styrelse har arbetat i många år för att förverkliga målet att bli ett självständigt förbund.
Denna process är på väg att bli klar inom kort tid. Allt tyder på att AKF inom en snar framtid
kommer att bli självständigt organisatoriskt, administrativt och ekonomiskt.
Gott samarbete
AKF har ett gott samarbete med Assyriska riksförbundet (ARS) och Assyriska ungdomsförbundet (AUF). Samarbetet har resulterat i olika aktiviteter såsom konferenser, seminarier, föreläsningar och kulturella aktiviteter under årets lopp. AKF har även ett gott samarbete med
andra organisationer däribland UNIFEM, SIOS och ABF.
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Aktiviteter 2005-2006
Assyriska kvinnoförbundet har haft som delmål att besöka assyriska kvinnosektioner runt om
i landet. AKF har haft möten och andra aktiviteter i dessa föreningar under åren 2005-2006:
1. Södertälje. Eftersom AKFs kansli finns i samma byggnad som Assyriska kulturföreningen i Södertälje så blev det mer naturligt att träffas där mer ofta.
2. Spånga 2005. En spännande förening där kvinnorna var väldigt aktiva med ungdomarna där de t ex lär ungdomarna att laga Assyriska maträtter. Där har de även kontinuerlig friskvård för kvinnor.
3. Jönköping 25/2-2006. Det var många som visade intresse på informationsmötet och
det kom medlemmar från olika föreningar. ABF kom och informerade om sin verksamhet. 9/9-2006 hade vi ett möte om framtida AKF där vi sedan stannade kvar och
firade 30 årsjubileum för Jönköping förening.
4. Linköpings kulturcentrum. AKF var bjudna till ARS årsmöte där vi höll tal och träffade andra kvinnor.
5. Assyriska föreningen i Norrköping 28/4-2006. Vi hade en veckoslutskurs för våra
medlemmar. Veckoslutskursen ägde rum i Marieborgs kursgård. Assyriska föreningen i Norrköping anordnade en fest på kvällen med musik, dans och teater. För att
hedra kvinnorna så tog männen över allt arbete i köket. Dom gjorde en sketch där
dom föreställde sig som en kvinna för en minut var. Lokalen fylldes av skratt och
glädje.
6. Assyriska föreningen i Norsborg februari 2006. Det var en diskussion om hur man
kan engagera unga kvinnor att samverka inom föreningslivet.
7. Bethnahrin kulturförening i Hallunda 2006. Sammanhållningen i Bethnahrin kulturförening är stark där kvinnor, män, barn och ungdomar samarbetar mycket bra.
8. Assyriska föreningen i Helsingborg 17/6-2006. Föreningen är nybildad och invigdes
vid detta datum, där styrelseledamoten i AKF Semiran Barmano närvarade och höll
tal.
Det har anordnats två ordförandemöten under 2006 för ARS alla medlemmar där man diskuterade många viktiga punkter som rör medlemmarna. Yaldez Oussi närvarade på båda mötena.
Assyriska kvinnoförbundet (AKF) har närvarat vid:
 Invigning av föreningen i Linköping den 23 juni 2006.
 30-års jubileum i Norsborg 7 oktober 2006.
 Poesifestival 3 december 2005, arrangerad av ARS i samarbete med AKF, AUF och
ADS i Södertälje.
 Festivalen Lamassu den 1 oktober 2005, arrangerat av ADO och ägde rum i Assyriska
kulturhuset i Södertälje.
 Minnesstund för nationalisten Sanharib Chabo den 11 februari 2006. Kondoleanser
från AKF lämnades till arrangörerna ADO. Minnesstunden hölls i Assyriska kulturhuset i Södertälje.
 Teaterföreställningen med gruppen Ishtar i Södertälje.
 Ha b´nison 2006, arrangerat av ADO, ägde rum i Assyriska kulturhuset i Södertälje.
 AUFs 20- årsjubileum.
 DO firade 20 år 16 november 2006, ägde rum i Stockholm.
 Minnesstund för Hobil Haidari i Södertälje.
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Internationella kvinnodagen 2005
Den Internationella kvinnodagen
8 mars, 2005 firades i samarbete
med Unifem och
Stockholmsförbundet Hem &
Samhälle i Immanuelkyrkan
Stockholm. Tillställningen hade
två huvudteman: 1. Freden
behöver kvinnor, 2. Kvinnor
behöver rättvisa.
Föreläsare var, Elisabeth Nison,
berättade om Assyriska kvinnans
bakgrund och Rachel Hadodo,
som berättade om hur man blir en
medveten kvinna.
Elisabeth berättade om hur det var förr i tiden om det assyriska familjemönstret som byggde
på det patriarkala systemet. Fadern hade bestämmanderätt över familjemedlemmar som bodde
under samma tak och han var familjeförsörjaren. Kvinnan skötte hushållsarbetet och kämpade
sida vid sida med mannen. Trots dessa hårda verksamheter som hon deltog i var hon andra
klassens medborgare i samhället.
Förföljelse och främlingsfientlighet var stora anledningar till att vårt folk utvandrade till ett
tjugotal länder, i hopp om att få leva i demokratiska samhällen där mänskliga rättigheter rådde.
De ekonomiska och sociala förändringarna kan utvidga de assyriska kvinnornas kunskap om
de befintliga reglerna och lagarna i det nya samhället. Jämlikheten kan komma att underlätta
övergången från gamla normer och värderingar, som har sin grund i ett patriarkalt samhälle,
till ett mer modernt tänkande.
Majoriteten av den unga generationen bland assyrierna bekämpar de gamla normerna och utvärderingar som isolerar kvinnan från samhället samtidigt har de dock svårt att tillämpa nya
”revolutionerande” idéer. Utvecklingen har gått snabbt och idag finns assyriska kvinnor på
universitet och högskolor, på arbetsplatser och inom politiken och arbetar sida vid sida med
andra jämlika kvinnor.
Rachel berättade om vikten av utbildning, de olika generationernas synsätt på utbildning,
AKF:s betydelse för assyriska kvinnor. Rachel berättade att under 50 år har stora förändringar
skett. Förutsättningarna och kraven från samhället har ökat. Kunskaps- och informationskällor
har förskjutits från hem och kyrka till andra institutioner och områden i samhället som t ex
skola, förening, organisation, IT, politik, media. AKF i sin tur ger insatser i form av stöd, uppmuntran och motivation till unga tjejer och skapar en stimulerande atmosfär. Tack var detta
har många förebilder vuxit fram.
Samira Gergeo
Styrelseledamot i AKF
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Ett oförglömligt sommarläger
Den 23-26 juni 2005 anordnade Assyriska kvinnoförbundet ett läger utanför Örebro.
På detta läger deltog ungefär 40 kvinnor i olika åldrar, yrken och t om olika språk. Deltagarna
var assyriska kvinnor från flera olika länder i Europa.
Programmet för lägret var fullspäckat med aktiviteter och överraskningar för deltagarna.
En av gästerna på lägret var Naures Atto som har studerat teologi och doktorerar inom sociologi med den assyriska kvinnan i fokus. Naures föreläsning skapade en bra tankegång bland
oss, redan första dagen fick vi till uppgift att fråga oss själva: vad är det som utmärker oss
som folk? Denna fråga diskuterade vi i grupper. Det var en mycket intressant fråga som
egentligen inte många av oss funderat över, men de svar som kvinnorna hade var många exempelvis språk, kultur, geografi, seder osv. Det svar som var gemensamt för alla grupper var
språket.
En annan intressant
fråga dök upp: Vad är
identitet och hur får
man en positiv identitet? När Naures berättade om sin barndom i
Turkiet och senare sin
uppväxt i Holland så
förstod man att kontrasterna var mycket stora,
men tack vare en god
självkänsla och en positiv inställning till sitt
ursprung klarade hon
av den stora omställningen som skolgången
i Holland innebar.
Identitet är en individs personlighet och jaget. Hur man ser ut, hur man uppträder, hur man
uppfattas av omgivningen. Identiteten uppstår av tre saker och man mår bäst om alla tre instämmer med varandra.
Den identitet jag visar andra vem jag är.
Den identitet jag upplever själv.
Den identitet jag tillskrivs av andra.
Det som gör att man uppfattas olika i olika situationer är beroende på de krav som ställs på
en. För oss som assyrier är det extra svårt eftersom det förväntas att vi är på ett sätt hemma
bland familjen, på ett annat sätt bland folk i föreningslivet och dessutom helt annorlunda ute i
det svenska samhället.
Man kan fråga sig varför man skall ha olika roller, man kan väl vara sig själv. . . eller? Personligen tror jag inte att det skulle fungera, för egentligen är det ingen som har sagt hur man
ska bete sig, utan det är dolda regler som finns i både det assyriska och Svenska samhället.
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Det som är viktigt för en
positiv identitet är att man
blir bemött med respekt
för den man är.
Och frågan är om våra
ungdomar blir bemötta
med respekt för de dom
är? Ibland blir de inte ens
bemötta med respekt av
sin egen folkgrupp eftersom grupperna ligger i
konflikt med varandra bl a
när det gäller benämningsfrågan. För att inte tala om
hur de blir bemötta ute i
samhället där exempelvis konflikter mellan invandrare och svenskar dagligen basuneras ut på
löpsedlarna. Hur tänker våra ungdomar? Var hör de hemma?
För att hjälpa våra ungdomar så att de kan ha en bra identitetskänsla krävs det mycket av oss
föräldrar och andra vuxna som ungdomarna kommer i kontakt med i olika situationer. Våra
barn som är födda i Sverige har inte en annan bakgrund att stå på som i Naures fall där hon
hade en bra grund från barndomen.
Naures föddes i Turkiet och hade ett välutvecklat assyriskt språk och hon var redan uppvuxen
med det som utmärker en som assyrier. Hon hade denna trygghet att förlita sig på medan våra
barn som är födda i Sverige saknar språket och det är inte självklart att alla har ett skyddsnät av
far- och mor föräldrar och släktingar.
Dessa barn blir lätt identitetslösa om inte föräldrarna satsar 100 % av sin fritid på barnen med
att lära dem språket som är det viktigaste redskapet för identitetsprocessen. Här vill jag verkligen poängtera att ju mer barnen lär sig om sin bakgrund desto tryggare blir de i sin identitet.
För att återgå till vårt enormt uppskattade kvinnoläger så har vi kvinnor fått en väldigt positiv
känsla bara genom att lära känna varandra. Som jag nämnde tidigare så var det inte alla som
kände varandra, men det dröjde inte länge innan alla släppte loss. Redan när vi klev av bussen i
Hallunda började vi att skoja och sjunga med varandra hela vägen ända fram till lägergården
och sångerna, skojet och dansen fortsatte under resten av lägret. All denna glädje och gemenskap samtidigt som vi hade Naures fråga i bakhuvudet.
Jag tror att vi blev en aning mer nationella i vår identitet speciellt när vi hissade den vackra assyriska flaggan varje morgon och sjöng ”Deshte d´Bakuba” Tihe umtan!
Samira Touma
Styrelseledamot i AKF
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Europeisk konferens för assyriska kvinnor
Den 4 - 6 november 2005 i Düsseldorf, Tyskland.
I år är det 25 år sen AKF startade sin verksamhet i Sverige. Med så många år på nacken
tycker vi att det är dags att påbörja en process som ska leda till att bli självständiga från
ARS. I minst lika många år, om inte fler, har även våra kvinnor i Tyskland varit engagerade,
likaså i Holland och kanske även i fler länder i Europa. Med så mycket erfarenhet och kunskaper som man samlat på sig har det äntligen blivit dags att lyfta blicken framåt mot en etablering av ett assyr-europeiskt kvinnoförbund.
AKFs initiativ till konferens, för något år sen, befäste bara tanken hos assyriska kvinnor i
övriga Europa. I år tog Tyskland initiativet och åter åkte vi till en konferens för att diskutera
frågan. Med 3 viljestarka och ambitiösa kvinnor i varierade åldrar från Sverige, Tyskland,
Belgien och Holland, satte mötet igång på lördag morgon.
Fredags kvällen gick åt att göra oss hemmastadda i Akademie Klausenhof för att sedan möta
upp de andra kvinnorna. Våra konferensvärdar, Minteha Karamann och Anisa Saed-Younan,
gav oss en genomgång av praktiska detaljer kring konferensen varefter alla deltagare presenterade sig kort. Förväntningarna inför själva mötet på lördagen uppfylldes och räckte så det
blev över. Programmet på lördagen satte igång på morgonen med en kort föreläsning av
Anisa Saed-Younan om kvinnans identitet och förankring i den egna nationaliteten. Som avslut så mynnade föreläsningen ut i en uppdelning av deltagarna i 3 olika grupper som gav
upphov till diskussioner med följande frågor som bas:
- Vilket mål har vi med ett europeiskt förbund för assyriska kvinnor?
- Vilka aktiviteter bör man omfattas inom ett sådant förbund? Vilka frågor ska behandlas?
- Hur kan vi marknadsföra oss själva internationellt?
Efter Anisas föreläsning tog Shoshan Lamassu, från London, vid. Poängen med Shoshans
föreläsning var att man måste tro på sig själv och den egna identiteten för kunna bli starkare
som person och fungera i en större grupp av likasinnade. Detta självförtroende måste ha en
grund i tron på en egen nationstillhörighet. Kuriosa om Shoshan är att hon måste vara den
första som någonsin fått ett pass utfärdat där det står angivet Födelseort: Assyria. För att
göra historien kort, det tog henne 4 år och en massa brevskrivande fram och tillbaka till australiensiska myndigheter tills hon fick det passet utfärdat. Men det var en underbar känsla
att se namnet Assyria skrivet på ett västerländskt pass.
Hela dagen förflöt i intensiva men väldigt givande diskussioner om assyriska kvinnan i
Europa och vilken roll ett förbund ska ha gentemot den assyriska kvinnan. Vid middagstid
var det svårt att slita sig loss men till slut tog hungern över. Kvällen avlutades sedvanligt
med shahro där det visade sig finnas många sångfåglar bland oss.
Vid söndagens sammanträde gjordes en kort sammanfattning av helgen och man beslutade
att utse 2 kontaktpersoner från respektive land som ska förbereda inför nästa års konferens
där meningen är att stifta det här förbundet.
Ett stort tack till alla kvinnor som närvarade och gjorde den här konferensen möjlig genom
stort engagemang och viljestyrka att förverkliga en dröm.
Aznif Demir
Suppleant i AKF
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Assyriska kvinnoförbundets 25-års jubileum
I 25 år har Assyriska kvinnor
i hela Sverige jobbat och
kämpat med ett eget förbund.
År 2005 var det dags att fira
den möda som har drivit Assyriska Kvinnoförbundet till
dess position. Med 300 inbjudna gäster samt alla tidigare ordföranden från 1980
och framåt kunde kvällen
börja.
Med en välkomstdrink och lite
mingel kunde gästerna ta plats
för att lyssna till den inledande
sången av Ninortha Aho.
Konferencier Afamia Maraha hälsade alla välkomna och höll ett välkomsttal med återblick
över AKFs historia under 25 år. Därefter kom Siduri Poli med en vackert framförd dikt om
den assyriska kvinnan.
Under kvällen hyllades alla kvinnor som har drivit kvinnoförbundet framåt. Som en gåva till
varje assyrisk kvinna som aktivt har arbetat med och för kvinnoorganisationer och föreningar
instiftades i år priset årets assyriska kvinna. Efter flera vackra sånger, framförda av Ninortha
Aho, var det dags att för första gången presentera ”Årets Assyriska Kvinna”. Vi hade utsett
Norma Bahe-Saadi från Syrien som under många år jobbat för assyriernas rättigheter i Syrien.
Motiveringen till utmärkelsen var hennes idoga arbete trots förtryck och förföljelse. Norma
Bage-Saadi kunde tyvärr inte själv närvara för att ta emot sin utmärkelse. Istället mottogs priset av hennes mor som bor i Sverige.
Under kvällen hölls flera tal. Som det sista talet för kvällen fick åskådarna lyssna till Birgitta
Olssons tal om feminism.
Kvällen avslutades med
mer fika och mingel.
Reaktionerna var många
men positiva. Kvällen förflöt under trevliga former,
som en underhållande och
givande sammankomst.
Väl mött 2030 då firar vi
50-årsjubileum!
Sema Arslan
Styrelseledamot i AKF
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Medlemsmöte i Jönköping
En av AKFs målsättning har varit att jobba mer aktivt för att besöka sina medlemsföreningar
i ett försök att fungera stöttande för kvinnoverksamheten i olika föreningar runt om i landet.
Den 25 februari var det så dags för Jönköping och dess medlemmar. Resan bar av tidigt på
morgonen för att man skulle hinna utnyttja dagen så mycket som möjligt.
Väl framme var det, tills styrelsens stora besvikelse, inte många föreningar som hade nappat
på den inbjudan som skickats ut till samtliga kvinnostyrelser. Trots detta var humöret på
topp och de som var närvarande fick sig en kort presentation av styrelsen samt det gångna
årets verksamhet. På dagordningen fanns även en redogörelse för de samarbetsorganisationer som AKF aktivt arbetat med genom åren. En av våra största samarbetsorganisationer är
ABF som även fanns representerad genom lokalbon Lena Eriksson. Efter en presentation av
ABF och dess verksamhet var det så dags för lunch där många frågor och heta diskussioner
uppstod.
En av två stora punkter på dagordningen var AKFs självständighetsprocess. Då styrelsen
aktivt har jobbat för ett oberoende AKF i dryga två års tid, var det äntligen dags att redogöra
resultaten för medlemmarna. Presentationen väckte många frågor och funderingar hos de
närvarande. Det var väldigt kul att höra kvinnornas feedback i den frågan då det stärkte även
styrelsen i sitt fortsatta jobb. Arbetet pågår för fullt med självständigheten och det känns
tryggt att veta att de som bemödade sig närvara på detta möte gav sitt stöd i frågan.
Den andra stora punkten för dagen var kvinnokonferensen i Tyskland. Även där var reaktionerna positiva och efter en kort genomgång av syfte och målsättning med ett europeiskt
kvinnoförbund var det dags för en diskussionsstund där många åsikter och förslag fick vädras.
Efter en lång men givande dag i Jönköping var det dags att skiljas åt och alla åkte mot respektive övernattningshem.
Aznif Demir
Suppleant AKF
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Internationella Kvinnodagen 2006
Den 8 mars 2006 anordnade Assyriska kvinnoförbundet i samarbete med Röda korset en föreläsning i Assyriska föreningen i Norsborg.
Röda korsets Sandra Dolietis som jobbar som sjuksköterska berättar hur hon har fått ge vård
till gömda personer. Problemet är stort för asylsökande som får betala en stor summa pengar
vid varje läkarbesök.
- Varför är det svårt för gömda personer att få vård i Sverige? frågar Sandra.
Händer sträcks upp i luften. Många vill svara. Det finns många hinder på vägen. Det är allt
från regelverket till attityder och kostnader.
- Men är det inte en mänsklig rättighet att få vård, oavsett om man har uppehållstillstånd
eller inte? säger Sandra och får alla på plats att vilja svara.
Det handlar mycket om rädsla. Man är rädd för att vårdpersonalen ska anmäla en, därför söker
man inte vård. Men så var det också kostnaden, närmare bestämt 2000 kronor för ett läkarbesök. 21 000 kronor kostar det för en förlossning utan medborgarskap.
Fyra kvinnor, i olika åldrar, valdes ut till en paneldebatt för att berätta om sina liv och vad de
åstadkommit i livet på olika sätt.
Söwe, 71 år. Jobbat som sjuksköterska så länge hon kan minnas. Söwe berättar om sitt arbetsliv och hur hon hjälpt utsatta kvinnor på vägen.
Samira Touma, okänd ålder. Jobbar som lärare för yngre åldrar. Har fyra barn, varav en pojke.
Berättar kort om sina erfarenheter av läraryrket och skillnaderna i skolorna bland pojkar och
flickor.
Ghasale, okänd ålder. Berättar kort om sina barn och händelser med barnen under tonåren.
Åsa, 30 år. Jobbat som sömmerska men valde att inte fortsätta med det yrket. Har varit engagerad i Röda korset i 2 år. Jobbar som kompisstödjare.
Nu ställs frågor till publiken.
Varför får kvinnor minskat värde? Vilka hot finns i samhället?
Yaldez Ouzzi menar att män känner sig hotade av självständiga kvinnor.
Andrea från Röda korset berättar om en händelse på tunnelbanan. En man kände sig hotad av
henne och angrep därför hennes kropp och utseende, detta på grund av att hon kunde hålla en
politisk konversation på hög nivå.
Diskussionen fortsatte bland publiken som dominerades utav kvinnor men de få män som var
där var väldigt aktiva och ställde många frågor till värden.
Siduri Poli, en ung tjej som många gånger läst upp dikter under olika sammanhang läste även
denna gång upp en dikt om kvinnan.
Dansgruppen Ninwa underhöll med dansen khazade och dagen avslutades med tilltugg för de
närvarande.
För AKF
Noursin Oussi
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Jämställdheten och språket dominerade AKFs veckoslutskurs
Den 29-30 april 2006 samlades ett 50-tal assyriska kvinnor från olika städer i Sverige i Marieborgs kursgård i Norrköping. Till allas glädje var det mycket nya ansikten. Konferensen anordnades av AKFs styrelse för alla assyriska kvinnoföreningar i landet. Jag måste säga att det
blev två mycket lyckade dagar där man diskuterade två stora och aktuella ämnen nämligen:
JÄMSTÄLLDHET och SPRÅK.

Första dagen hade vi svenska gäster som var specialiserade i ämnet svensk jämställdhets politik. Det pratades väldigt mycket om hur pass jämställda vi kvinnor är. Under diskussionen
kom vi fram till att vi trots allt lever i ett patriarkaliskt samhälle, även om vi har kommit
mycket långt med jämställdheten, men vi har dock en lång väg kvar och detta jobbar AKF för.
Andra dagen var det dags för SPRÅKET. Semiran Barmano inledde debatten med att presentera ämnet genom rubriken på sitt föredrag ”våga tala assyriska!”. Jag tyckte att det lät väldigt
konstigt, vad menade Semiran egentligen? Vi bor ju i ett demokratiskt land där vi har all frihet
att utöva vårt språk precis så som det behagar oss.
Efter diskussionen förstod jag vad som egentligen menas med att våga tala. Det handlar inte
om att inte våga utan det handlar om att inte prioritera det assyriska språket. Detta kom fram
under Semirans introduktion där hon förklarade att bland invandrare är det assyrier som minst
utnyttjar modersmålsundervisningen i förskola/skola. De satsar hellre på andra språk som arabiska, svenska eller annat. Föräldrarna tror att om de satsar på de språken som de anser är
starka och som enligt dem har en högre status så hjälper de i sin tur sina barn till bättre förutsättningar inför kommande studier och därmed får de bättre chanser i arbetslivet. Det låter väl
ganska så förnuftigt tycker man, men dessa föräldrar glömmer tyvärr de största argumenten
för modersmålet, nämligen att ett starkt modersmål är nyckeln till en stark identitet.
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Enligt språkforskare är
det så att ju tidigare man
börjar med sitt språk
desto starkare identitet
får barnet. Så till de föräldrar som väljer bort sitt
hemspråk uppmanar jag
att tänka om och kräva
av förskolor/skolor rätten
till modersmål för sitt
barn, jag kan hålla med
om att det kanske inte
hjälper att det är väldigt
lite osv., men lite är ändå
bättre än ingenting alls
för av egen erfarenhet så lämnar vi våra barn 8-10 timmar per dag på förskola och är det så
att de inte får den lilla tiden som de har rätt till så missar de mycket av sitt språk och allt
som hör till.
Under seminariet kom det även fram att namnproblemen börjar bli en svårighet. Vad skall vi
kalla våra barn? Skall vi ha assyriska, svenska eller västerländska namn? Namnfrågan är
också viktig med tanke på att vi håller på att assimileras i det svenska samhället. Våra ungdomar gifter sig med svenskar och ändrar därmed namn eller är det så att många av oss helt
enkelt byter bort sina assyriska namn, dessa kommer så småningom att helt tappa sin assyriska identitet.
Det här kommer att bli ett stort problem för vårt folk om vi fortsätter att nonchalera det assyriska språket. Vi måste ha framtidsplaner för hur vi kan hålla ett språk levande, i dagsläget
verkar det t.o.m. som om vuxna väljer att prata svenska hellre än assyriska när de får chansen till det. Så problemet kvarstår: här har vi bott i Sverige i 30-40 år och fortfarande saknar
vi en egen friskola där vi
kan lära ut vårt språk och
kultur för våra kommande
generationer. Språket är vår
identitet och vi måste värna
om och bevara vår identitet
till oss och våra kommande
generationer. Behovet av
en friskola är starkare än
någonsin och kanske kan
detta bli ett projekt för våra
tre förbund AKF, ARS och
AUF. Att gemensamt satsa
på en friskola där vi kan
vara stolta assyrier med
stolta assyriska namn.
Samira Touma
Styrelseledamot i AKF
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Demokratiarbete i Istanbul
Detta projekt i Istanbul är ett samarbete mellan ARS och föreningen i Istanbul, där
AKF som ett kvinnoförbund deltog på en konferens för att dela med sig av erfarenheter
o kunskaper av organisationsarbete.
9/7-06 Konferens första dag
Denna dag samlades ungefär 35-40 män och kvinnor som ville höra vad projektet skulle
handla om och vad vi ville med detta projekt.
Projektets mål:
 Stärka assyriska föreningen MEZO i Istanbul genom att lära ut föreningsteknik.
 Stärka kvinnans roll, jämlikhet och mänskliga rättigheter i samhället.
 Stärka den assyriska identiteten.
Dag 2 10/7-06
Idag var det betydligt färre deltagare är gårdagen,
dels för att det var
en måndag och de
flesta män arbetar
och dels för att
alla assyrier inte
har sommarhus i
Kumburgaz och
därför är det de
som kan åka till
oss och som bor i
området som kan
delta, men det
blev ändå 15 kvinnor och flertal
barn som kom.
De som kom till vårt möte denna dag var förhoppningsfulla och väldigt intresserade av det
som vi skulle informera om.
Meryem Demirel informerade om programmet för hela veckan och frågade vad kvinnorna förväntade sig av oss under den kommande veckan. Meryem berättade väldigt detaljerat om vårt
folks historia och om den assyriska rörelsen förr och nu och varför vi har fördrivits från vårt
hemland. Vilka svårigheter som vi mött i början och som vi fortfarande möter i Europa. Hon
gick vidare in på hur den första assyriska föreningen bildades i Södertälje 1971 samt ARS
som organisation och dess mål, samarbeten med olika svenska myndigheter och organisationer. Efter Meryems föreläsning ställdes några frågor. Hur kan vi komma i kontakt med de ungdomar som skriver i Hujådå? Varför flyr vårt folk från vår nya förening? Vilken av benämningarna, assyrier eller syrianer, är mest korrekt som benämning på oss som folk?
Det blev en mycket ledig och trevlig diskussion kring de ovannämnda frågorna och efteråt åt
vi mat som vi beställde från en närliggande restaurang.
Dag 3 11/7-06
Efter frukosten var det dags att förbereda inför dagens tema som skulle handla om AKF. Yaldez Oussi presenterade AKF och berättade väldigt ingående dess historik och hur den bildades
1980 i form av ett projekt. Vidare så fick vi, styrelsens ledamöter, presentera oss och vår uppgift i styrelsen. Här fick vi berätta om föreningsteknik och hur man kan bilda styrelse och bedriva ideell verksamhet.
Dag 4 12/7-06 Besök hos biskop Filixinos Yusuf Cetin
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Vi anlände till kyrkan som stod som en oas bland de förfallna husen, och blev väldigt imponerade av den fina byggnaden som är Jungfru Marias kyrka. Vi anlände lite sent, men hann
dock vara med på slutet av gudstjänsten. Det som var en besvikelse när vi äntligen kom fram
var att predikan hölls på turkiska. Jag blev väldigt upprörd av det. För här pratar vi och föreläser om att värna om vårt språk och så vidare medan det i kyrkan mest verkar som om det värnas om alla andra språk utom det egna assyriska språket. Jag tro inte folket har något emot att
höra predikan på sitt modersmål utan tvärtom så tror jag att vårt folk skulle uppskatta det. Hur
som helst bjöds vi efter gudstjänsten på te och en pratstund med biskopen och kyrkans styrelsemedlemmar.
Efter det åkte vi till Svenska ambassaden där vi togs emot av Ingemar Karlsson och någon
kvinnlig representant, tyvärr minns jag inte namnet, vi presenterade oss och förklarade anledningen till vår resa till Turkiet. Efteråt fick vi en rundvandring i ambassaden.
Dag 5 13/7-06
Semiran Barmano föreläste om modersmålets betydelse utifrån egen erfarenhet som modersmålslärare på olika förskolor i Jönköpings kommun. Semiran arbetar på flertal förskolor
och träffar genom sitt arbete många barn till Assyrier. Hon berättar om barnens glädje när de
möter henne vilket är bara en gång i veckan. Semiran förklarar vidare att tyvärr så är det inte
alla föräldrar som utnyttjar dessa förmåner som erbjuds i Sverige, men att de som gör det fortsätter att göra det och dessa barn blir bättre på att förklara sig känslomässigt jämfört med dem
som inte kan sitt modersmål.
Det är bevisat att barn som saknar sitt modersmål inte kan tillgodogöra sig de andra ämnena
heller i skolan. Detta har det gjorts många forskningar på bl.a. i USA där man har gjort studier på spansktalande barn. Dessa studier gjordes på barn som läste både spanska/engelska
och barn som läste enbart engelska. Studien visade att de som läste spanska/engelska var betydligt mer framgångsrika i sina studier än de som bara läste engelska. Det här är ett mycket
bra exempel på hur betydelsefullt modersmålet är för barnet.
Det blev förstås en hel del diskussion efter föreläsningen.
En pappa som var närvarande sade t ex att språket är en människas identitet. Han berättade att
för ett par år sedan åkte han och hans familj till USA och skulle träffa släkten, men till hans
besvikelse kunde inte hans barn och släktingarnas barn kommunicera eftersom barnen bara
pratade engelska i USA och hans barn pratade tyska i Schweiz.
En annan frågade hur vi kan lära våra barn vårt språk?
Meryem som kommer från en assyrisk by med dominerande kurdisk befolkning hade bara lärt
sig kurdiska som barn. Hon berättade att när hon fick sin dotter så pratade hon för det mesta
kurdiska eftersom det var det språk hon behärskade bäst, men hon började skriva en egen ordbok på assyriska ord som hon övade på dagligen.
En annan sa: prata enbart assyriska oavsett vad för språk barnet föredrar.
Det kom in flera förslag på exempelvis hur man kan stärka modersmålet och bevara det.
Det här är ett känsligt ämne som man möter överallt där assyrier träffas. Speciellt här i Istanbul var det mer aktuellt än vanligt eftersom när folket flyttade till storstan valde man att prata
turkiska för att i sin tur lära ut det till sina barn i hopp om att barnen skulle slippa att bli mobbade i skolan. Detta poängterades av flera av de föräldrar som var närvarande.
Dag 6 14/7-06
Idag var det projektets sista dag och det avslutades med en föreläsning som hölls av en ledamot i MEZO föreningens styrelse. Vid 13 års ålder började hans intresse för sin identitet och
på den banan har han samlat information och material som sedan resulterat i en bok som han
gav titeln ”butun yönleryle SURYANILER” Denna person heter Muzafer Iris och är låg- och
mellanstadielärare: Muzafers mål är att öka intresset för att engagera sig och arbeta för den
assyriska frågan bland assyrier bosatta i Istanbul. Han började med ett citat, jag förstod inte
riktigt om det var hans eget eller vems det nu var, men jag tyckte om det så jag skriver ner
det.
”Ge mig 10 barn och jag gör dem till vad ni vill, lärare, läkare, ingenjörer och tjuvar.”
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Han menar nog att en lärare har makt att kunna påverka både på gott och ont. Muzafer tog
mig och många av de närvarande tillbaka till våra första skolår i den turkiska skolan där det
inte existerade något annat än bara turkar. Han berättade om sin barndom i byn Adiaman om
trakasserierna på de kristna och som fortfarande pågår. Föreläsaren berättade om sitt yrke ex.
att han är tvungen att ge religionsundervisning till muslimska barn, det här är lite svårt för
många kanske att förstå, men i islamiska länder så är det på det sättet att det enbart är muslimer som skall undervisa i islam och kristna skall undervisa i kristendom. Det är inte som i
Sverige att en lärare skall undervisa neutralt i de 4 världs dominerande religioner, som islam,
kristendom, judendom och buddismen. Men trots det så har han ett gott mod och positiv attityd som han sprider runt om sig. Han uppmuntasrar och förbereder sina barn till att möta den
grymma verkligheten som finns i skolans värld. Den grymma verkligheten kan vara exempelvis att ett barn som vill vara med i gruppen och leka, måste vara en muslim för att få var med
i gemenskapen.

Muzafers dröm är att starta en friskola för assyriska barn som bor i Istanbul. Han har räknat
ut att det kan komma att kosta runt 400 000 dollar. Men tyvärr är det inte många som är intresserade av hans idé. Han bedyrar gång på gång att utan vårt språk så kommer vi att förlora
vår identitet som assyrier och så småningom även vår religion.
Muzafer berättade att det i en av skolans historieböcker inte förekom ordet kyrka. Då skrev
han till författaren och bad om en förklaring till det, men som vanligt kom personen i fråga
men en bagatellartad bortförklaring, som att han har glömt det. Det var väldigt sorgligt att
lyssna på det som Muzafer berättade om. Han förklarar att de kristna barnen inte är tvungna
att delta i religionsundervisning eftersom det är enbart för muslimer, men det är inte heller
någon lösning att vara ute på skolgården och inte göra någonting. Han menar att om vi hade
haft en egen skola så skulle vi inte utsätta våra barn för sånt.
Muzafer poängterar dock att det är klart att hela Turkiets muslimska befolkning inte är elaka.
Han säger att tänkandet inte har förändrats så mycket i Turkiet.
Vår fråga är vad skall göras för att förbättra vårt folks öde?
Muzafer menar att vi måste uppmuntra dem som engagerar sig för vårt folk. Vi måste hålla
ihop och jobba för samma mål.
Samira Touma, Styrelseledamot i AKF
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Jämställdhet NU!
Assyriska kvinnoförbundet fick 450 000 kronor i bidrag för att bedriva ett nytt projekt
Jämställdhet NU! Projektet påbörjades under hösten och pågår i ett år. Två projektledare anlitas, den ena ansvarar för kartläggningar och den andra för seminarier/kurser.
Bakgrund
Assyriska kvinnoförbundet (AKF) har funnits i över 25 år, den har engagerat många kvinnor
i olika generationer. Men vi kan se ett mönster i den assyriska föreningsrörelsen där kvinnor
har små möjligheter att nå högre positioner utanför de kvinnokommittéer/styrelser som finns
i varje lokalförening. De få kvinnor som har nått högre positioner och haft tillgång till reell
makt har fått kämpa mycket hårdare än männen och mött på många hinder som orsakat avhopp från förtroendeuppdrag. AKF ser en fara med denna utveckling. Den kommande generationen av assyriska kvinnor är väldigt självständiga och framåt och skulle inte engagera sig
i en rörelse som är ojämnställd. Därför är det viktigt att AKF uppmärksammar och åtgärdar
detta, så att den framtida assyriska föreningsrörelsen omfattar och utgår från båda könens
behov och intressen; att kvinnor och män tillsammans skapar och driver verksamheten
framåt.
Mål
Synliggöra ojämnställda strukturer i den assyriska föreningsrörelsen.
Bidra till debatt och diskussion om behovet av jämställdhet i den assyriska föreningsrörelsen. Utveckla metoder som främjar jämställdeheten i den assyriska föreningsrörelsen.
Bidra till ökad delaktighet och inflytande av kvinnor i den assyriska föreningsrörelsen.
Aktiviteter
Projektet är uppdelat i 3 faser och den beräknas pågå i 2 år. Under den första fasen görs en
kartläggning på hur det faktiskt ser ut när det gäller könsfördelningen i styrelser och förtroendeuppdrag inom assyriska föreningar och förbund. Denna kartläggning beräknas ta 3 månader med syfte att få fakta och statistik på hur det ser ut idag. Kartläggningen kommer att
kompletteras med kvalitativa intervjuer med ett stort antal kvinnor som har varit och är engagerade i ovannämnda organisationer för att ta reda på hur de har upplevt att arbeta i dessa
organisationer och vilket motstånd eller hinder som de mött på. Denna kartläggning kommer
att användas för att synliggöra strukturer och könsmönster och som underlag i arbetet med
att utveckla metoder och verktyg.
Under fas 2 följer ett arbete med att öka kunskapen om jämställdhet, skapa debatt, samla
olika grupper till diskussioner och arbeta med att utveckla metoder. Detta ska göras på olika
nivåer - styrelser, kommittéer och enskilda medlemmar - i samtliga ovannämnda assyriska
organisationer genom seminarier, veckoslutskurser och workshops som leds av seminarieledare som har både teoretiska och praktiska kunskaper i genus och jämställdhet. Det ska arbetas metodiskt och systematiskt där varje aktivitet ska resultera i åtgärder för att förändra attityder, verksamhet och organisationsstruktur.
Afamia Maraha
Projektsamordnare och styrelseledamot i AKF
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Uppmärksammat seminarium om mänskliga rättigheter i Turkiet
Tillsammans med Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet,
SSKT, och assyriska riks, kvinno- och
ungdomsförbunden anordnades 31:a
januari 2007 ett seminarium om Turkiets medlemskap i EU och det assyriska
folkmordet.
Onsdagens seminarium som ägde rum
den 31 januari 2007 i svenska riksdagen
om Turkiets väg till EU-medlemskap
och dess inverkan på ett erkännande av
folkmordet på assyrierna drog till sig
stort intresse från olika håll. I den fullsatta salen fanns förutom flera riksdagsledamöter och journalister även representanter för Turkiet och svensk tv.
Assyriska riksförbundet tillsammans
med Svenska stödkommittén för
mänskliga rättigheter i Turkiet, SSKT, och assyriska kvinno- och ungdomsförbunden genomförde ett väl lyckat seminarium som lockade flera riksdagsledamöter och journalister. Vi
kommer att fortsätta driva folkmordsfrågan tills vi får ett officiellt erkännande av omvärlden
för folkmordet som drabbade assyrierna 1915 i Turkiet.
Bland pariledarna för Sveriges politiska
partier var Lars Ohly (v) den enda som
tackade ja till att komma och tala under seminariet. Under sitt tal passade Lars Ohly
på och underströk vikten av ett erkännande
för det assyriska folkmordet.
Professor i folkrätten Ove Bring från försvarshögskolan var en av de talare som
tydligt ställde sig bakom ett erkännande. Han påpekade att det assyriska folkmordet inte
längre är en fråga för historikerna utan för politikerna eftersom det finns tillräcklig dokumentation om detta. Bring menade att det inte längre finns hinder för Sveriges regering att
erkänna Seyfo.
Den assyriska författaren Sabri
Atman i sitt tal berättade om
det anti-demokratiska Turkiet
som fortfarande fortsätter med
att döpa gator och torg efter
Talat Pasha. Det var just Talat
Pasha som var en av hjärnorna
bakom folkmorden på assyrier,
greker och armenier.
Assyriska riksförbundet hade
även bjudit den turkiske journalisten Ragip Zarakolu till Seminariet och han gjorde en analys av folkmordsfrågan.
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I professor David Gaunt nyutgivna bok,
”Massacres, Resistance, Protectors: MuslimChristian relations in Eastern Anatolia during
World War I”, finns många bevis på att folkmordet
har ägt rum i början av 1900-talet i Turkiet. Han
hänvisar bevisen till turkiska arkiven. Det har inte
varit lätt att hämta bevis om Seyfo från turkiska
arkiven.

Partiledare Lars Ohly (v)

Andra talare under Seminariet var följande, SSKT:s
ordförande, Anne Ludvigsson, Ordförande för
Europarådets svenska delegation Göran Lindblad

som representerade högeralliansen under seminariet, Andreas Bengtsson, Turkiethandläggare på
utrikesdepartementet, Ann Dismorr före detta
svensk ambassadör i Ankara och Björn von
Sydow (s) fd. talman.
Följande riksdagsmän var närvarande i Seminariet
som de assyriska förbunden tillsammans med
SSKT, svenska stöd kommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet.
m Folkrättsexperten Ove Bring var den
som klarast markerade att nu föreligger
nu kan, tillräckligt mycket forskning,
svenska politiker inte längre hänvisa till
historiker och till brist på dokumentation för att kalla folkmordet för folkmord.

Anneli Enockson (kd), Björn Hamilton (m), Ibrahim Baylan (s), Yilmaz Kerimo (s), Nils Oskar
Nilsson (m), Hans Linde (v), Mats Pertoft (mp),
Göran Lindblad (m), Anne Ludvigsson (s),
Tommy Waidelich (s), Michael Damberg (s),
Gunnar Axen (m), Marie Weibull Kornias (m),
Kerstin Lundgren (c).
Det välbevakade seminariet eftersänds på måndag
den 5:e februari med start klockan 13:30 i kanal 2
och kanal SVT 24 parallellt.
Folkrättsexperten Ove Bring var den som klarast markerade att
nu föreligger tillräckligt mycket forskning, nu kan svenska politiker inte längre hänvisa till historiker och brist på dokumentation för att kalla folkmordet för folkmord.

Sabri Atman

Moderator vid Seminarium: Nisha
Besara på Aftonbladet ledarskribent.
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För musiken stod Josef Cacan.

Tack för förtroendet!
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