




BAKGRUND 

  Det är ett välkänt faktum att kvinnorna inte 

har nått en verklig jämställdhetsnivå någonstans i 

världen. Men att kvinnor i  industrialiserade samhäl- 

len har det bättre ställt och större fri– och rättighe- 

ter än kvinnor i tredje världen är också ett känt 

faktum. 

 Den assyriska kvinnan tillhör den sistnämnda 

kategorin. Hennes underkuvade ställning i familj 

och samhälle - som är djupt rotad i traditioner och 

konventioner - har, trots emigrationen till länder 

som Sverige, till stor del bevarats. Hennes situation 

står i skarp kontrast till den frihet som t.ex den svenska 

kvinnan åtnjuter. 

ASSYRIERNAS FÖRFLUTNA 

 Det assyriska folket är, och har i århundraden 

varit främlingar i sina egna hemländer. Som en 

följd av den minoritetspolitik, som sedan urminnes 

tider bedrivits i dessa länder, har vårt folk förlorat 

sin identitet. Vi har levt i en värld, där kulturella 

och sociala rättigheter är främmande begrepp. Vi 

har levt i en värld av förtryck, förnedring och anal- 

fabetism. De motsättningar som råder bland vårt 

folk måste ses ur detta perspektiv. Analfabetism fö- 

der omedvetna människor. Och omedvetna män 

niskor har i alla tider utnyttjats att spela det spel 

som bäst passar makthavarnas intressen.  

 Vår feodalherre - har i alla tider varit kyrkan. 

Detta är vårt arv, som vi ännu måste bära och som 

vi tagit med i bagaget till Sverige. 

UTVANDRINGENS FÖLJDER 

 Förföljelser och främlingsskapsupplevelser fick 

till följd att en stor del av vårt folk utvandrade till 

ett tjugotal länder, i hopp om att få leva i mänskli- 

ga samhällen. Men vi var helt, oförberedda på kon- 

sekvenserna. Den behandling en flykting möter i  

invandrarlandet är i många fall lika grym och 

omänsklig, som vi är vana vid våra hemländer. Mån- 

ga barn, kvinnor och män tvingas gå under jorden, 

för att undvika förpassning. Ensamhet, maktlöshet 

och rädsla präglar dessa människors dagliga liv. 

Alltför många av oss har fått allvarliga psykiska 

störningar, som kanske aldrig går att bota. Detta 

händer oavbrutet. Och tillåts hända! 

 Vid etableringen i det nya samhället väntar 

andra problem. Men tvingas gå igenom en ofta lång- 

varig process fylld av svårigheter och påfrestningar, 

som man knappast haft en aning om från början. 

Det räcker inte med språk och anpassningssvårighe- 

ter. Ute i samhället väntar den nedbrytande sociala 

isoleringen. Utifrån denna kortfattade beskrivning 

om vårt förflutna i hemländerna och om våra erfa- 

renheter som invandrare, vill vi försöka belysa kvin- 

nans situation: Kvinnan är starkt beroende av sin 

man, sin familj och i regel också av sin släkt. Stor- 

familjssystemet har för hennes del framför allt in- 

neburit trygghet samt ett skydd mot ensamhet och 

isolering. Men å andra sidan medför vår familje- 

struktur stora nackdelar, som t.ex mannens givna 

dominans. 

PROJEKTETS MÅLSÄTTNING 

År 1. 1980/81 

- Organisera kvinnosektionernas arbete i Söder- 
 tälje, Stockholm, Botkyrka, Järfälla och Tum- 
 ba 
- Etablera kontakter med andra kvinnoorganisa- 
 tioner verksamma i kommuner där det finns  
 assyriska föreningar. 
- Göra de olika föreningsstyrelserna uppmärk- 
 sammade om kvinnornas svårigheter i samhäl- 
 let samt få dem att inse sitt ansvar för kvinnor- 
 nas problem. 
- Anordna kvinnokonferenser med deltagande av 
 assyriska kvinnor från hela landet. 
- Arbeta för större utbud av aktiviteter anpassa- 
 de till kvinnornas behov inom föreningarna. 
- Informera de olika kommunerna om kvinnor- 
 nas problem, genom informationsträffar, där 
 man inbjuder representanter från kvinnoorgani- 
 sationer, socialförvaltning, fritidsförvaltning,  
 invandrarbyrå, skolkontor, hälso-och sjukvård 
 m. fl. 
- Ta initiativ till anordnandet av studieverksam-
 het i svenska, samhällskunskap, konsument- 
 kunskap m.m. 
- Utvärdering av första verksamhetsåret. 
- Föreslå olika åtgärder till Assyriska Riksför-  
 bundet om kvinnornas situation. 
År 2. 1981/82 

- Organisering av kvinnosektionerna inom Assy- 

 riska föreningar utanför Stockholmslän.  

- Anordnande av en kvinnokonferens i anslut- 

 ning till Assyriska Riksförbundets riksombuds- 

 möte. 

- Varje kvinnosektion genomför uppsökande- 

 verksamhet, där behoven om utbildning, alfa- 

 betism, barntillsyn, tolkbehov m. m. kartläggs. 

- Arbeta för skapandet av möjligheter för utbild- 

 ning av kvinliga föreningsfunktionärer. 

-  I samarbete med Socialstyrelsen anordna mö- 

 ten för sexuel -och preventivmedelsrådgivning 

- Bistå kvinnosektionerna med hjälp för erhållan- 

 det av bidrag för sin verksamhet. 

 »Ur Assyriska riksförbundets verksamhetsrap- 

 port juni 1979 - 1981». 
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FÖRORD 
 

Assyriska riksförbundets kvinnoprojekt startades februari 1980. Projektet har en ganska  

omfattande målsättning, som kräver flera års arbete. Här är det värt nämna att kvinno- 

projektet är det första som genomförs i assyriernas historia. Detta och mycket annat som  

har att göra med vår familjestruktur och vårt sätt att se på kvinnan gjorde att vissa svår- 

igheter i vårt arbete var oundvikliga. 

De aktiviteter som vi har bedrivit visar att vi har kommit en bra bit på väg. En broschyr  

med titeln »Intensifiera verksamheten bland kvinnorna» och en verksamhetsrapport med  

namnet »Assyriska riksförbundets kvinnoprojekt 1980» samt denna rapport innehåller vå- 

ra samtliga aktiviteter. 

Vi har den här gången valt att kortfattat berätta om de föreläsningar, sammanträde, ut- 

flykter m.m. som vi har anordnat. I stället tar tre frågor sin centrala plats i rapporten: 

1-) Medlemmarnas syn på projektet. 

2-) Daghem. 

3-) Statistik. 

Resultaten av dessa frågor nåddes under projektledningens sammanträden, som hölls en

- 

ligt följande datum: 

 12.09.1981 : MOTALA 

 17.10.1981 : ARS kansli, NORSBORG 

 21.11.1981 : JÖNKÖPING 

 09.01.1981 : SÖDERTÄLJE 

 06.03.1982 : NORRKÖPING 

Projektledningen valdes under årsmötet, som hölls Norrköping den 6 juni 1981. Rep- 

resentter från följande kvinnosektioner ingår i projektledningen: 

Bassima MOHAMA - TEZEL (Projektledare) 
Elisabet KAVAKCIOGLU, Ayten KAVAKCIOGLU (Södertälje) 
Samira GERGEO, Pervin YAMAN (Norsborg) 
Marcel MELKE (Tumba) 
Chamiram KHORY, Rahel YAMAN (Stockholm, Järfälla) 
Meriem DEMIREL, Necme KAURIEH (Norrköping) 
Ayfar KALAYCIOGLU (Motala, Mjölby) 

Samira TASCI (Jönköping) 

Verde GULTEN, Sema ARSLAN (Göteborg) 
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MEDLEMMARNAS SYN PÅ PROJEKTET 

I inledningen nämnde vi att projektledningen skulle under verksamhetsåret 1981 - 1982 arbeta med tre  

centrala frågor, som skulle redogöras under nästkommande årsmöte.   

En av frågorna avsåg att man genom en frågeformulär till medlemmarna skull samla synpunkter om 

projektetsarbetssätt. 

 En formulärblankett bestående av sex frågor skickades därför till kvinnosektionerna, som i sin tur de-

 lade ut blanketten till sina medlemmar. 

 85 personer svarade på blanketterna, varav till hälften innehöll obegripliga svar. Detta kan ha berott på 

språksvårigheter.   

Svaren anges under respektive fråga . Det bör i det här sammanhanget påpekas att vi pga tids- och

 platsmässiga skäl inte har kunnat ta med alla svar.   

 

Fråga 1) kvinnans frågor i samhället?  

Vilken funktion tycker du att ARSʼ kvinnopro- - Samarbeta med båda svenska och invandrar- 

jekt ska ha? kvinnoorganisationer 

- Vara rådgivande och remissinstans åt kvinno- - Ta kontakt med massmedia  

sektionerna - Ge större plats åt kvinnofrågorna i de allmän- 

- Informera de äldre kvinnorna om det svenska na föreningsaktiviteterna  

samhället och den svenska kvinnans situation - Anordna konferenser till vilka inbjuds opini- 

för att inte skapa alltför stora generationskon- onsbildare i kvinnofrågor och personer från 

flikter myndigheter som jobbar med invandrarfrågor 

- Vara förenande och representerande organ för - Göra en film om assyriska kvinnans sociala  

assyriska kvinnor som bor i Sverige och kulturella bakgrund  

- Jobba för en ökad medvetenhet om assyriska - Åstadkomma egna program i tv och radio 

 kvinnans situation i allmänhet  

 Fråga 5)  

Fråga 2) Tycker du att projektet har fungerat på ett till- 

Hur kan vi förbättra samarbetet mellan de olika fredsställande sätt? Om svaret är nej, förklara i 

kvinnosektionerna inom projektet? så fall bristerna.  

- Noggrant följa arbetets gång och utvecklingen På denna fråga svarade flesta ja, men också mån -

inom sektionerna och sedan anordna cirklar i ga svarade nej. De som svarade nej motiverade 

syfte att diskutera eventuella brister som utgör sitt svar med att det var brist på information och 

hinder för samarbetet allmänna möten samt projektet inte åstadkom  

- Anordna allmänna möten för erfarenhets- några idrottsliga aktiviteter.  

utbyte 

 Göra gemensamma utflykter Fråga 6)  

- Flera besök från projektledningen hos kvinno- Vilken slags verksamhet tycker du att projektet 

sektionerna ska bedriva i framtiden?  

Fråga 3) - Satsa på ungdomsverksamheter och ägna mer 

Hur skall vi gå tillväga för att kvinnosektionerna tid åt tonårsflickornas situation  

skall få fler aktiva medlemmar? - Anordna upplysningsträffar i sexual- och sam-  

- Lokalt ta reda på vad kvinnorna själva är levnadsfrågor samt i familjeplanering och barn– 

intresserade av uppfostran  

- Anordna fester för kvinnorna så att de lär - Anordna utställningar av kvinnornas handar– 

känna varandra  bete 

- Bedriva uppsökande verksamhet - Anordna studiecirklar i assyriska  

- Anordna informationsträffar om föreningsli- - Visa filmer om kvinnor från andra kulturer  

vets vikt och betydelse  

Fråga 4) För sammanställningen av både frågorna och sva-

Hur kan vi väcka uppmärksamhet åt assyriska ren, svarar Bassima Mohama - Tezel  ● 
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Det väsentliga, som vi har kommit fram till, när det gäller daghem åt våra barn.  

Vilket är det bästa för de? 

Svensk daghem eller assyrisk daghem? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det? 

Vi har gjort en statistik över ungefär 200-300 föräldrar. Och en tredje del av de skriver  
förslag och ideer om vad de tycker är bäst för barnen. I allmänhet fick de vänta i kö 
ca: 2 år. Daghemmet söktes för barnet av olika anledningar ex. sjukdom, studier, arbete 

m.m. 

Daghemmet är också gjort för att barnet ska få uppleva något som det inte får hemma, 
genom att umgås med andra barn från olika nationaliteter känna till att det finns barn 
i omvärlden, och att de kan tycka om varandra. På så sätt behöver barnet ej känna sig 

isolerat i samhället. 

 

Något som är viktigt och värt att diskutera när det gäller ett assyrisk barn eller barn från 

en annan nationalitet. 

 

Var ska barnet placeras? 

Ett assyrisk barn ska och önskar placeras i ett daghem med assyrisk personal. Vi kräver  

detta för att kunna stå emot de sociala och psykologiska svårigheter som barnen upplever, 

och med detta forma en bättre framtid för barnen. 

Vi säger detta, utifrån våra erfarenheter med sådana problem som redan råder i det  

svenska samhället. 

En mor berättar så här: Min flicka som är två år går på daghem med bara svensk personal.  

När fickan kommer hem förstår inte det språk som vi föräldrar talar hemma, nämligen  

assyriska. När hon inte förstår oss, börjar hon kommunicera med oss på ett antal begrän-

sade svenska ord, som har lärt sig utan att begripa innehållsbetydelsen. Under den tid som 

 

DAGHEM 
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flickan är hemma, lär hon sig enstaka assyriska ord, men när hon senare under dagen går  

till daghemmet, glömmer hon de assyriska orden, och i stället lär hon sig några svenska 

ord. På så sätt lär hon sig varken assyriska eller svenska, och upplever stora svårigheter 

p.g.a den rådande språkbristen.  

Det betyder inte att barnet skall isoleras från de svenska barnen, och samhället. Nej, det 

finns mycket gemensamt bland barnen i den här åldern. Och det som krävs är om person- 

alen på daghemmet kan planera aktiviteter som de kan göra tillsammans med oss, barn  

och personal. 

Ett assyrisk daghem för våra barn är viktigt. 

- Språk glömskan är en stor nackdel. 

- Våra barn känner sig mer trygga bland assyrisk personal än svensk. 

- Den assyriska personalen förstår barnen mer och vet och känner till hur deras lev- 

nads sätt är hemma och lätt besvara barnets frågor. På så sätt bevarar våra barn sitt 

språk och sin kultur.   

Stora krav ställs också på den asyriska personalen. De skall kunna tala, eller lära ut barn- 

et det äkta assyriska språket, och inte blanda olika dialekter från det land                 personen 

kommer ifrån. 

 

Vissa föräldrar tyckte att det skadar ej om barnet lär sig olika dialekter. Men det är ett  

stort fel som barnen bör undvika, okej, barnet har lätt att lära sig flera olika ord på en  

gång lite av varje, men till slut blir det bara blandning av olika språk som ingen nytta gör  

för barnets framtid. Så därför ber vi att personalen skall tala det riktiga assyriska språket,  

så kan alla förstå varandra bättre, och det krävs av personalen bra utbildning inom detta  

yrke. Det är också en viktig sak. Vitsen med det hela är att barnet ska placeras i assyrisk  

daghem och att personalen ska ha både. 

-  Perfekta kunskaper i språket. 

-  Bra utbildning inom yrket. 

För utbildningen av personalen föreslår vi förskollärarutbildningen på respektive språk. 

Föräldrarna bör hos de ansvariga kommunala myndigheterna begära, för att de skall  

starta daghem även för de barn som är under fem år. På så sätt kan ges större möjligheter  

för föräldrarna att förvärvsarbeta . 

 CHAMIRAM KHORI 

 NANSI AFRAM 
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Följande statistiska resultat bland assyriska kvinnor utgår från det totala medlemsantalet för Assyriska  

riksförbundet som uppskattas till ca. 5 500, var av ca. 2 500 är kvinnor. Antalet över 15 år är ca. 1 750.  

 

 

STORA MASSAN N=  1 750 

LILLA MASSAN n=    200 

 

 

Statistiken är gjord med 11,5% av det total antalet eller 200 kvinnor. Val av dessa har skett slumpmäs-

sigt. Vi har använt oss av ett frågeformulär bland assyriska kvinnor som tillhör våra lokala föreningar i 

sju olika kommuner i landet. Personerna har besökts i sina hem. Enkätverksamheten tog två månader 

innan den var klar. För arbetet svarar medlemmar ur kvinnosektioner i förningen, vilka ställde upp  

helt ideellt. 

 

 

 

 1-)  ÅLDERSGSGRUPP 

  

 1/a 

Åldersgrupp     Antal Procent 

15-20 år       306 17,5 

20-25 år       481 27,5 

25-30 år       350 20,0 

30-35      140 8,0 

35 och äldre       473 27,0 

Total     1750 100,0 
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Det största antalet invandrade assyriska kvinnor 

till Sverige kommer från Turkiet. De flesta följde 

sina familjer under assyriernas massinvandring å-

ren 75-76. 

 

2/a IMMIGRATION 

 

Land Antal Procent 
  
Turkiet   1146 65.5 
  
Libanon 175 10,0 
  
Syrien 420 24,0 
  
Irak     9 0,5 
  
Total 1750 100,0 
  

 

Flertalet av assyrierna kommer från landsbyg-

den, där de levde av jordbruk. Även kvinnans in-

satser var betydelsefulla för jordbruksarbetet. 

 

 

2/b 

 

Ort Antal Procent 

  

By   402 23,0 

  

Kommun   306 17,5 

  

Stad   683 39,0 

 

Annat europeiskt land   359 20,5 

 

Total 1750 100,0 

 

 

Familjebandet är så starkt och väl respekterat 

bland assyrierna att många utvandrade från sin 

hembygd för att ansluta sig till släkt och familj. 

 

2/c 

 

Anledning till immigration Antal Procent 

 ······································································  

Politisk förföljelse   437 25,0 

 ······································································  

Ekonomi    79 4,5 

 ······································································  

Familje ankn. 893 51,0 

 ······································································  

Andra skäl 341 19,5 

 ······································································  

Total 1750 100,0 

 ······································································  

 

Den stora assyriegruppen i Serige har varit här i
 över sex år. Dessa hade inte väntat länge på 
uppehållstillstånd till följd av s k nollställnings-
besluten under året 1976. Nu har flyktingsst-
römmen avstannat, delvis p g a den svenska kon-
junkturens nedgång och därmed ändrad flyk-
tingspolitik, medan många familjer har varit bo-
satta i Sverige i ca tre år och fortfarande inte  
fått stanna. 
 
 
2/d 
 
Vistelse i Sverige Antal Procent 
 ···································································  
0– 2,5 år   297 17,0 
 ··································································  
2,5-5 år   639 36,5 
 ··································································  
5-7 ,5 år   639 36,5 
 ···································································  
Längre   175 10,0 
 ···································································  
Total 1750 100,0 
 ··································································  
 
 
 
2/e 
 
Väntetid för 
 
uppehållstillstånd Antal Procent 
 ·································································  
1-6 mån   980 56,0 
 ·································································  
6 mån.-1 år   403 23,0 
 ·································································  
1-2 år   219 12,5 
 ·································································  
Längre än 2 år     61 3,5 
 ·································································  
Övriga     87 5,0 
 ·································································  
Total 1750 100,0  
 ·································································  
 

ORSAKER TILL LÅGUTBILDNING 
 
 
Att en stor del av assyriska kvinnor har en låg ut-
bilning -eller ofta ingen utbildning alls – bakom  
sig har naturligtvis sina många orsaker. 
 Om vi berör situationen för de assyriska 
kvinnor som har utvandrat från Turkiet så är det 
tre faktorer av betydelse att nämna: 
 
a) Området i Turkiet där assyrierna har bott 
och bor fortfarande var fram till 60-talet iso- 
lerad från omvärlden. Området kallades all- 
mänt »den isolerade delen av landet». Inga ut- 
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länningar fick –utan speciall tillstånd– besöka 

dessa trakter. Allt det här gjordes avsiktligt för 

att hålla minoritetsgrupperna under kontroll. 

 Utbilning och hälsovård var ofta främmande 

inslag. Tidningar och böcker fick inget riktigt  

tillträde dit. skolor fanns i städerna och stora  

byarna. Först mot slutet av 1940-talet byggdes 

skolor i vissa små byar bestående av 100 –150  

hushåll. Många byar i området saknar fortfarnan- 

de skolor, vilket innebär att ungdomar i skolål-

dern från byarna i fråga har endast möjlighet att 

åka till byar och städer för att gå i skolan. Den 

närmaste byn ligger 2 –3 timmars gångväg, och 

dessutom är området inte riskfritt. Risken att 

flickor kan utsättas för våld och bortrövande är 

stor. Därför håller många föräldrar sina flickor 

borta från skolan. Detta är en faktor som gjor- 

de/gör att många kvinnor förblev/förblir analfa-

beter. 

b) Turkiska språket talas i området endast av 

myndigheterna. Invånarna har användning för 

turkiskan mest vid kontakter med myndigheter- 

na och vid militärtjänsgöring. Kvinnorna gör in-

gen militärtjänst och det är männen som i allra 

flesta fall kommer i kontakt med myndigheter- 

na. Därför hade kvinnorna nästan ingen använd-

ning för turkiskan. Detta är den andra faktorn som 

har samverkat till analfabetism och lågut-bildning. 

c) Den tredje samverkande faktorn har att göra för 

det första med familjens ekonomiska struk- 

tur där jordbruket är det dominerande inslaget i 

samhällsekonomin, för det andra med familjens 

patriarkaliska struktur där faderns ord är lag och 

för det tredje med religionen, som i det här sam- 

manhanget innebär att kvinnan måste lyda man-

nen. Det hela har dels begränsat kvinnans möjlig-

heter till självförsörjande och dels hennes frihet 

till utbildning. 

 

 I Syrien är däremot situationen något annor-

lunda. Där är flertalet av assyrierna små företaga-

re och hantverkare. (Detta gäller främst i Kamich-

ly– området). Det innebär bättre ekonomis-ka re-

surser också. 

 För kvinnans del gäller det att hon har avse-

värt större möjligheter till utbildning eller till ar-

bete utanför hemmet. 

 I Libanon lever assyrierna i ett industrialise- 

rad samhälle som liknar de Europeiska samhäl-

len. 

3/a UTBILDNING 

 

Utbildning före 

immigrationen Antal Procent 
 ·······································································  
0   691    39,5 

 ·······································································  
0-5 år   604    34,5 
 ······································································  
5-9 år   306    17,5 

 ·······································································  
Gymn. el. yrkesutb.   131      7,5 

 ·······································································  
Hög utbildning      18       1,0 

 ·······································································  
Total  1750   100,0 

 ·······································································  
 
 
 
 
3/b 
Nuvarande 
utbildningsnivå Antal Procent 

 ·······································································  
0     595    34,0 

 ·······································································  
0-9 mån.      87      5,0 

 ·······································································  
Gymn. el. yrkesutb.    219     12,5 

 ··········································································  
Hög utbildning       35       2,0 

 ·········································································· 

Språkkurs     814      46,5 
 ·········································································· 

Total   1750     100,0 
 ·········································································· 

3/c 
 

Orsaken till 
 

studieavbrott Antal Procent 
 ·········································································· 

Har ingen grundutb.   157        9,0 
 ·········································································· 

Misslyckad     79        4,5 
 ·········································································· 

Språksvårighet    158        9,0 
 ·········································································· 

Ekonomi      61         3,5 
 ·········································································· 

Familjeskäl     140   8,0 
 ·········································································· 

Summa     595   34,0 
 ··········································································  
Fortsätter studierna    1155  66,0 

 ·········································································· 

Total    1750     100,0 
 ·········································································· 
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CIVLSTÅND 

 
Kvinnans låga status i det patriarkaliska jord-

brukssamhället ledde till att övriga familjemed-

lemmars självständighet gentemot fadern var  

begränsade. Han hade sista ordet när det gäller 

sina barns äktenskap. 

 Det händer sällan att våra flickor avstår från 

äktenskap pga följande: 

 

a) Äktenskap var det enda lagliga och moraliska 

alternativet för kvinnan att försörja sig eftersom 

hon ofta saknade andra resurser. 

b) Äktenskapet innebär också ett skydd mot då-

ligt rykte i omgivningen. 

c) Eftersom föräktenskapliga förbindelser är o-

lagliga, så är äktenskapet den enda utvägen för 

kvinnan att tillfredsställa sina sexuella behov. 

d) Äktensskapet har således kommit att helgas  

i samhället. Mycket av det tack vare den starka 

religiösa uppfattningen. 

 

Ovannämnda orsaker är fortfarande verksamma i 

våra hemländer i hög grad. Men assyriernas ut- 

vandring till olika industriländer har bidragit till  

en viktig attitydförändring vad beträffar äkten-

skapsfrågor. 

I de nya länderna har den assyriska kvinnan er-  

bjudits större möjligheter att utbilda sig och för-

stärka sitt självförtroende. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den assyriska 

faderns auktoritet över familjen, speciellt kvin- 

nan, minskar succesivt i de nya länderna. Det be-

tyder att kvinnan kan självständigt bestämma  

över sitt äktenskap och privatliv. 

 

4/a CIVILSTÅND 

 

Civilstånd Antal Procent 

 ···································································  

Ogift  210 12,0 
 ······································································  
Förlovad    18 1,0 

 ······································································  
Gift 1426 81,5 

 ······································································  
Frånskild     17 1,0 

 ······································································  
Änka     79 4,5 

 ······································································  

Total 1750 100,0  
 ······································································  

 

4/b 

Tiden mellan förlovning 

och giftermål Antal Procent 

 ···································································  

0-1 månad   446 25,5 

 ···································································  

1-6 månad   446 25,5 

 ···································································  

6 mån.-1 år   297 17,0 

 ···································································  

1 år och längre   333 19,0 

 ···································································  

Total 1522    87,0 

 ···································································  

Ogifta   228 13,0 

 ···································································  

Total 1750 100,0  

 ···································································  

 

4/c 

Ålder vid giftermål Antal Procent 
 ······································································  
 14-15 år  297 17,0 
 ······································································  
15-20 år 980 56,0 
 ······································································  
 20-25 år 236 13,5 
 ······································································  
25 år och äldre 9 0,5 
 ······································································  
Total 1522 87,0 
 ······································································  

Ogifta   228 13,0 
 ······································································  
 Total 1750 100,0  
 ······································································  
Trots sin svåra ställning och svårigheterna att 

sköta om sina barn på ett riktigt sätt, så födde  

den assyriska kvinnan för många barn. Orsaken 

är: 

a) Det saknades befolkningsbegränsning i hela 

Österlandet. 

b) Lagen och religionen förbjöd abort. 

c) Preventivmedel saknades i området. 

 

 

5– BARN 

a 

Antal Antal Procent 
 ······································································  
 0 420 24,0 
 ······································································  
1 236 13,5 
 ······································································  
2 263 15,0 
 ······································································  
3 192 11,0 
 ······································································  
4 eller flera  639 36,5 

 ······································································  

Total 1750 100,0 
 ······································································  

11 



5/b 

 

Barnsålder Antal Procent 
 ···································································  
0-6 år   586 33,5 
 ···································································  
6-16 år   438 25,0 
 ···································································  

16 och äldre   306 17,5 
 ···································································  
0   420 24,0 
 ···································································  

Total 1750    100,0 

 ···································································  

 
 ···································································  
 

 

 

5/c 

 

Barn passning Antal Procent 
 ···································································  
Hemma 446 25,5 
 ···································································  
Daghem 385 22,0 
 ···································································  

Skola 376 21,5 
 ···································································  
Släktingar 123 7,0 
 ···································································  

0 420               24,0 
 ···································································  
Total 1750 100,0  
 ···································································  
 

 

 

5/d 

 

Väntetid på daghem Antal Procent 
 ···································································  
0-15 dagar   61 3,5 
 ···································································  
15-30 dagar   17 1,0 
 ···································································  

1-2 mån.   61 3,5 
 ···································································  
6 mån. och längre   297 17,0 
 ···································································  

Är ej i behov 1068             61,0 

 ···································································  

Väntar fortfarande 246 14,0 
 ···································································  
Total 1750 100,0  
 ···································································  
 

 

Endast en obetydligt del av det assyriska folket 

tala ett annat språk än assyriska. Det gäller 

främst de närliggande språken:arabiska, turkiska 

och kurdiska. Orsaken är deras levnadsmiljö i 

hemländerna. 

6/a SPRÅK 

 

Språk Antal Procent 
 ·····································································  
Assyriska 1418 81,0 
 ·····································································  
Turkiska  87 5,0 
 ·····································································  
Arabiska   114 6,5 
 ·····································································  
Kurdiska  87 5,0 
 ·····································································  
Svenska  35 2,0 

 ·····································································  

Andra språk    9 0,5 
 ·····································································  
Total  1750 100,0  
 ·····································································  
De som talar 2 språk   158 9,0 
 ·····································································  
De som talar 3 språk     9 0,5 
 ·····································································  
 

Forskarna är ense om att ett barn måste först  

och främst lära sig sitt modersmål för att sedan 

kunna ge sig på ett främmande språk. De flesta 

assyriska föräldrar är överens om att deras barn 

måste lära sig assyriska språket. 

 

6/b 

Önskar hemsp. undervisning 
 

för sina barn i skolan Antal Procent 
 ·····································································  
Ja 1400 80,0 
 ·····································································  
Nej   350 20,0 
 ·····································································  
Total 1750    100,0 

 ·····································································  
 

 

Många assyriska kvinnor saknar ett förvärvsarbe-

te. De som ändå arbetar är placerade på de tyn-

gsta och sämst betalda arbeten. Orsaken dels att 

deras utbildningsnivå är ganska låg och dels den 

svenska arbetsmarknadspolitiken son tillämpas 

mot invandrare. 

 

7– ARBETE 
 

a- 
 

Arbetar Antal Procent 
 ·····································································  
Ja   595 34,0 
 ·····································································  
Nej 1111 63,5 
 ·····································································  
Total 1706 97,5 
 ·····································································  
Övriga     44 2,5 
 ·····································································  
Total   1750 100,0 
 ·····································································  
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7/b 
Arbetets art Antal Procent 
 ··································································  
Tung industri     79 4,5 
 ··································································  
Lätt industri 166 9,5 
 ··································································  
Städning     79 6,5 
 ··································································  
Kassörska - förssälj.  52 3,0 
 ··································································  
Tjänsteman - 193 11,0 
 ··································································  
Hälsovård   26 1,5 
 ··································································  
Övrig 1155 66,0  
 ··································································  
Total  1750 100,0 
 ··································································  
 
7/c 
 
Anledningen till miss- 
 
nöjet med arbetet Antal Procent 
 ··································································  
Tungt, tröttsamt      96 5,5 
 ··································································  
Smutsigt   44 2,5 
 ··································································  
Låginkomst      26 1,5 
 ··································································  
invandrarhat    18 1,0 
 ··································································  
Tycker inte om     0 0,0 
 ··································································  
Andra skäl   17 1,0 
 ··································································  
Arbetslösa   1549 88,5 
 ··································································  
Total  1750 100,0 
 ··································································  
 
7/d 
 
Anledningen till 
 
arbetslösheten Antal Procent 
 ··································································  
Hittar inget arbete    245 14,0 
 ··································································  
Barnomsorg 411 23,5 
 ··································································  
Övriga skäl     499 28,5 
 ··································································  
Har arbete 595 34,0 
 ··································································  
Total 1750 100,0 
 ··································································  
 
Assyriska kvinnors deltagande i föreningsliv 
samt olika samhällsaktiviteter ökar succesivt i de 
nya hemländarna som Sverige, Tyskland etc. 

I våra hemländer var det ovanligt eftersom kvin-
nan var sysselsatt med både hemmet och jord-
bruket. En annan orsak är det svaga intresset för 
jämställdhetfrågor i samhället. Statsmakterna 
uppmuntrar inte föreningslivet och kvinnoverk-
samheten. 
 

8– FRITID 

a- 

Aktiv i föreningsliv 
 
före immigrationen Antal Procent 
 ··································································  
Ja   324 18,5 
 ··································································  
Nej 1426 81,5 
 ··································································  
Total 1750 100,0 
 ··································································  
 
8/b 
 
Aktiv i föreningsliv 
 
i Sverige Antal Procent 
 ··································································  
Ja 963 55,0 
 ··································································  
Nej 787 45,0 
 ··································································  
Total 1750 100,0  
 ··································································  
 
8/c 
 
Är ej intresserad av 
 
föreningsliv p.g.a... Antal Procent 
 ··································································  
Familje problem    271 15,5 
 ··································································  
Tycker inte om 175 10,0 
 ··································································  
Total    446 25,5 
 ··································································  
Utan svar 341 19,5 
 ··································································  
Deltog ej i fören. liv 787 45,0 
 ··································································  
 
8/d 
 
Är föreningsaktiviteter 
tillfredställande Antal Procent 
 ··································································  
Ja  1418 81,0  
 ··································································  
Nej   105 6,0 
 ··································································  
Vet ej 227 13,0 
 ··································································  
Total 1750 100,0 
 ·································································  

ELISABET KAVAKCIOGLU 
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AKTIVITETERNA FÖR ASSYRISKA 

KVINNOSEKTIONER I SÖDERTÄLJE- 

NORSBORG-TUMBA-STOCKHOLM 

OCH JÄRFÄLLA 

 12 november 1980: Två representanter  

för ARSʼ kvinnoprojekt blev inbjudna till  

ett förskoleseminarium i Solna, och före- 

läste i följande punkter: 

- Mottagandet av assyrier i Sverige, den  

första kontakten med myndigheterna. 

- Historisk orsak till den assyriska invand-

ringen i Sverige. 

- Arbetsmarknaden - hur stor är arbets-

lösheten bland assyriska invandrare i Sve-

rige? Orsakerna? 

- Vilka speciella svårigheter möter de 

assyriska kvinnorna och barnen i Sverige? 

- Det assyriska kulturarvet– hur bevarar 

och utvecklar vi det i Sverige? Vilket stöd 

får vi från kommunerna. 

- Framtiden– hur ser vi på den? 

17 november 1980: Två representanter 

för ARS’ kvinnoprojekt inbjöds till en in-

formationsträff som anordnades av Kom- 

vux i Södertälje. De gav en utförlig infor-

mation om ARS’ Kvinnoprojekt. 

 

7 december 1980: Allmänt möte för för-

beredning av arbetsprogram. 

 

28 december 1980: Besök på museum 

(Historiska och Biologiska museet). 

 

11 januari 1981: Föreläsning: familjepla-

nering. Föreläsarna: Aziz Tezel och Nebil 

Lahdo. 

 

18 januari 1981: Filmvisning. Filmen 
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handlade om barnuppfostran i Sverige. Ef- 

ter uppvisningen av filmen diskuterade 

deltagarna med filmen som utgångspunkt  

vårt och svenskarnas barnuppfostringssätt. 

Arrangör: Aho Utay. 

25 januari 1981: Besök på museum (Na- 

turiska museet). 

4 februari 1981: Möte med IFFI i Söder- 

tälje. 

8 februari 1981: Föreläsning om »assyri- 

erna och politiken». Föreläsare Jack Sabri. 

20 februari 1981: En assistent från Soci- 

albyrån informerade om daghem i Stock- 

holm. 

 

5 mars 1981: Utställning av slöjd och  

handarbeten i Södertälje. 

 

8 mars 1981: Internationella Kvinnoda- 

gen firades tillsammans med Socialdemok-

ratiska kvinnor. 

 

14 mars 1981: En representant för pro- 

jektet medverkade i en två dagar kurs i  

Grimslövs folkhögskola. Assyriska Ung-

domsföreningen i Ljungby hade anordnad 

kursen i samarbete med ABF i Ljungby. 

 

21 mars 1981: På inbjudan av Assyriska  

Mesopotamiska föreningen i Göteborg del- 

tog två representanter för projektet i ett  

allmänt möte som anordnades av förenin- 

gens kvinliga medlemmar. 

 

23 mars 1981: Möte med studiefrämjan- 

det i Södertälje. 

 

26 mars 1981: Två representanter för  

projektet deltog i en konferens anordnad  

av SIV. Konferensen handlade om invand- 

rar kvinnornas situation i Sverige. 

 

 

1 april 1981: Möte med kvinnotribunalen  

i Södertälje. 

10 februari 1981: Möte med Socialde- 

mokratiska Kvinnoklubben i Södertälje. 

 

15 februari 1981: Besök på museum (Nor-

diska museet). 

 

22 februari 1981: Fest för barn och ung- 

domar i Stockholm. 

 

4 mars 1981: Projektets representanter be-

sökte Assyriska Kultur föreningen i  

Norrköping. 
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4 april 1981: Två representanter för pro- 

jektet besökte assyriska föreningen i Bo- 

rås. 

 

7 april 1981: Möte med Tensta politiker  

angående ett språkigt daghem för assyris- 

ka barn i Stockholm. 

 

8 april 1981: Möte med kvinnotribunalen  

i Södertälje. 

 

11 april 1981: Två representanter för pro-

jektet besökte Assyriska Mesopotamiska fö-

reningen i Göteborg. 

 

12 april 1981: Föreläsning om »IFFI:s  

verksamhet» av Päivikki Aarne. 

17 april 1981: En representant för pro-jektet 

besökte Assyrika Kultur förenin-gen i Norrkö-

ping. 

 

22 april 1981: Möte med Kvinnotribunalen i 

Södertälje. 

 

25 april 1981: Två representanter för pro-

jektet besökte Assyriska Turabdin före-

ningen i Jönköping. 

 

28 april 1981: Möte med Kvinnotribuna- 

len i Södertälje. 

 

1 maj 1981: Första maj firades tillsam- 

 

mans med Socialdemokraterna. 

 

15 maj 1981: Möte med Socialdemokra- 

tiska Kvinnoklubben i Södertälje. 

 

24 maj 1981: Utflykt med Socialdemok- 

ratiska Kvinnoklubben till Vårdinge. 

 

6 juni 1981: Projektets andra konferens i 

Norrköping. Deltagarna från: Södertälje– 

Tumba-Norsborg-Norrköping-Stock- 

holm-Göteborg-Jönköping-Motala och  

Köping. 

Frånvarande: Mjölby och Borås. 

25 november 1981: En representant för 
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nads frågor». Föreläsaren: Nebil Lahdo. 

 

7 mars 1982: Filmvisning om hur en klass 

fungerar i en turkisk skola. 

Arrangör: Gabriel Isik. 

 

8 mars 1982: Internationella Kvinnoda- 

gen firades tillsammans med Socialdemok-

ratiska kvinnor. 

 

14 mars 1982: Kvinnodagen i Norsborg. 

 

19 mars 1982: Möte med Gerd Örtegren  

från Sveriges Radio, i Södertälje. 

 

21 mars 1982: Morsdagen i Södertälje. 

 

30 mars 1982: Sammanträde med Kvin-

nofronten i Stockholm. 

 

5 april 1982: Möte med familjepedago- 

gerna i Södertälje. 

 

11 april 1982: Föreläsning i »alkohol– och 

narkotikafrågor». Föreläsaren: Dr. Gabriel 

Gumusel. 

 

21 april 1982: Möte med familjepedago-

gerna i Södertälje. 

 

28 april 1982: Barnfest i Stockholm. 

 

29 april 1982: Invandrarfestival i Stock-

holm. 

30 april 1982: Morsdagen i Stockholm. 

 

1 maj 1982: Första maj firades tillsam- 

mans med Socialdemokraterna. 

 

9 maj 1982: Föreläsning av Carina Lars- 

son från SIV, om invandrarkvinnornas si-

tuation i Sverige. 

 

23 maj 1982: Utställning av slöjd och  

handarbeten i Södertälje. 

 

10-12 maj 1982:  En representant för 

projektet deltog i en internationell konfe- 

rens i Stockholm anordnad av RIFFI. 

   

 
 

projektet deltog i ett sammanträde med in-

vandrarkvinnor i  Stockholm anordnat av 

SIV. 

 

24 januari 1982: Allmänt möte i Assyris- 

ka föreningen i Södertälje. 

 

16 februari 1982: Möte med Socialde- 

mokratiska Kvinnoklubben i Södertälje. 

 

7 februari 1982: Föreläsning i »utvecklin-

gen av vårt språk». Föreläsaren: Johanon 

Kashisho. 

 

21 februari 1982: Föreläsning i »samlev- 
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JÖNKÖPING 

Assyriska Turabdin föreningens kvinnokommit-

te bildades för två år sedan. Att kunna bilda en 

kvinnokommitte i föreningen var inte lätt, sär-

skilt hos oss assyrier. Men ändå lyckades man att 

bilda en kommitte. Samtidigt vill vi nämna att 

Assyriska Kvinnoprojektet genom sina insatser 

har medverkat, till kvinnokommittens utveck-

ling. 

 Sedan kvinnokommitten bildades har aktivi-

teterna ökat betydligt bland kvinnorna i förenin-

gen. Kvinnokommitten höll sitt tredje årsmöte 

den 30.01.1982 i Assyriska föreningens lokal i 

Jönköping. Till kommittens styrelse valdes föl-

jande personer: 

 

Semiran Tasci ordförande 

Anna Temiz sekreterare 

Elizabeth Töre kassör 

Turkan Tanriver kontaktman 

Feride Acar ledamot 

 

- Kvinnokommitten har under året hållit 7 pro-

tokollförda sammanträden. 

- Kvinnokommittens övriga sammanträden och 

träffar: 

31 maj 1981: Från Socialdemokratiska Kvinno-

kretsen inbjöd Siv Person till föreningen och in-

formerade de närvarande om den Socialdemok-

ratiska Kvinnokretsens arbete och funktion i det 

svenska samhället.  

 

6 juni 1981: Fyra ledamöter från kvinnosektio- 

nen var närvarande vid Assyriska Kvinnoprojek-

tets konferens i Norrköping. 

 

12 september 1981: Två ledamöter från kvinno-

sektionen var närvarande vid Assyriska Kvinno-

projektets sammanträde i Motala.  

 

17 oktober 1981: Vid Assyriska Kvinnoprojek- 

tets sammanträde i Norsborg deltog två represen-

tanter från kvinnokommittén i Jönköping. 

 

18 november 1981: Vid den Socialdemokratiska 

Kvinnoklubbens möte deltog 5 representanter  

från kvinnokommittén. 

 

21 november 1981: Från föreningens kvinno-

kommitte var fyra representanter närvarande vid 

Assyriska Kvinnoprojektets sammanträffande i 

Jönköping. 

 

9 december 1981: Två representanter från kvin-

nokommitten deltog i Socialdemokratiska Kvin-

noklubbens möte. 

 

3 januari 1982: En representant från kvinno-

kommitten var närvarande vid Folkpartiets Ung-

doms konferens, där bl.a riksdagsledamoten Ol- 
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le Västberg var närvarande och föreläste om in-

vandrarna allmänt. 

 

11 oktober 1981: En representant från LO:s in-

vandrarkommitte inbjöds till föreningen och in-

formerade om LO sektionens invandrarkom-

mitte och dess verksamhet. 

 

Idrott och fritids aktiviteter 

 

Aktiviteterna som bedrivs av kvinnor är matlag-

ning, dans, bordtennis, sago stunder, barn lekar, 

filmvisning för barn och utflykter. 

Kvinnokommitten förutom ovannämnda aktivi-

teterna deltar i andra former av förenings aktivi-

teter, såsom teater, demonstration, internatio-

nella och assyriska fester. 

 

 Kvinnokommitten i Jönköping 

 

 

 

KÖPING 

 

Assyriska Ungdomsföreningens kvinno- 

sektion i Köping bildades i april 1981. 

Sektionen har 25 medlemmar och är 

aktiva inom föreningen. En stor del av  

våra medlemmar är unga kvinnor och 

flickor.  

 Sektionens verksamhet består av kul-

turella, sociala och idrottsaktiviteter. Vi  

anordnar träffar med våra medlemmar och  

diskuterar olika frågor, som berör assyris-

ka kvinnans ställning både inom assyriska 

gruppen och i det svenska samhället. Vi   

anordnar idrottsaktiviteter, såsom bord- 

tennis och fotboll. Kvinnosektionen har  

ett fotbollslag. 

 

 För det mesta samarbetar vi med fa-

miljepedagogerna i Köping. Vi inbjuder de 

till olika informationsmöten, där de upp-

lyser oss om olika samhällsfrågor och om 

familjepedagogernas arbetsuppgifter. 

 

 Vi har kontakter med barnavårdscent-

ralen som informerar oss om vårdnaden av 

barn och olika frågor, när det gäller kvin-

liga sjukdomar. 

 

 Vi har täta kontakter med andra assy-

riska kvinnosektioner i Sverige. Vi får 

oerhört starkt stöd från Assyriska Kvinno-

projektet. Vi har ett stort förtroende för  

Assyriska Kvinnoprojektet och ser fram 

emot ett livligt fortsatt samarbete. Vi har 

olika planer inför framtiden. T ex. Vi äm-

nar inbjuda kvinnoorganisationer till in-

formationsträffar, samt anordna utflykter 

under sommaren. Inför den kommande  

perioden kommer vi att inrikta vårt arbete 

mest med kvinnofrågor och barn aktivite-

ter. 

 

 Till slut tackar vi föreningensstyrelse 

som stöder oss, både ekonomiskt och mo-

raliskt i vårt arbete. 

 

FOTNOT: Vi ansåg att det är onödigt att 

skriva alla våra aktiviteter som genomför-

des under 1981-1982. Därför nöjde vi oss 

med att de en kort sammanfattning av  

kvinnosektionen och dess verksamhet. 

 

ASSYRISKA KVINNOSEKTIONEN 

I KÖPING 
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KVINNOSEKTIONEN I  

NORRKÖPING 
JANUARI 1981 

Den 11:e : Söndagsskola för barn. 

Den 12:e : Sammanträffande med ungdomar. 

Den 25:e : Medlemsmöte för kvinnor. 

 

FEBRUARI 1981 

Den 6:e : Minnesdag till äran av Naum Faik. 

Den 8:e : Sammanträffande med ungdomar. 

Den 22:e : Medlemsmöte för kvinnor. 

 

MARS 1981 

Den 4:e : Sammanträde med representanter för 

 Assyriska Kvinnoprojektet. 

Den 15:e : Sammanträde med hemspråkslärarna. 

Den 29:e : Medlemsmöte för kvinnor. 

 

APRIL 1981 

Den 12:e : Söndagsskola för barn. 

Den 17:e : Sammanträffande med Assyriska 

 Kvinnoprojektets ledare B. Mohama. 

Den 19:e : Påskfest för barn och vuxna. 

 

MAJ 1981 

Den 17:e : Söndagsskola för barn. 

Den 24:e : Föredrag. 

 

JUNI 1981 

Den 28:e : Medlemsmöte för kvinnor. 

 

AUGUSTI 1981 

Den 23:e : Internationella familjedagen. 

Den 30:e : Medlemsmöte för kvinnor. 

 

OKTOBER 1981 

Den 4:e : Årsmöte 

 

NOVEMBER 1981 

Den 8:e : Medlemsmöte för kvinnor. 

Den 29.e : Bordtennistävling för damer. 
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DECEMBER 1981 

Den 6:e : Medlemsmöte för kvinnor. 

Den 8.e : Sammanträde med Invandrarbyrån. 

Den 27.e : Julfest för barn och vuxna. 

 

FEBRUARI 1982 

- Fest till minne av Naum Faik den 5:e. 

- Medlemsmöte för kvinnor. 

 

MARS 1982 

- Internationella Kvinnodagen den 8.e. Assy- 

 riska kvinnor deltog i demonstrationståg, dans 

 och program. 

- Kvinnosektionen har haft möte med IFFI  

  

(Inter. för. för inv.kvinnor) den 17:e. 

- Filmvisning av assyriska teaterpjäser den 26:e. 

 

APRIL 1982 

- Utställning av handarbeten och samlingskväll 

 för familjer den 25:e. 

 

MAJ 1982 

- Föredrag. 

- Fest för barn och vuxna till minne av morsda-  

 gen den 30:e. 

 

JUNI 1982 

- Utflykt för alla medlemmar. 

- Föredrag. 
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KVINNOSEKTIONEN I  
 

GÖTEBORG 

Vid bildandet av assyriska kvinnosektionen i Göteborg fanns det 6 assyriska föreningar i  

Göteborg. Pga detta  gick det mesta av kvinnosektionens arbete åt att förena de kvinnor  

som var utspridda i de här föreningarna, så att de kunde känna varandra. 

 Kvinnosektionen genomgått en mängd svårigheter av denna splittringen. Bedrivandet  

av vår verksamhet förvärrades ytterligare genom att kvinnosektionens medlemmar inte  

tillhörde någon av dessa föreningar. Men nu är alla dessa förändringar enade och samlade un- 

der ett tak, vilket vi är mycket glada över.  

 Efter kvinnoprojektets konferens den 5 juni 1982 skall val hållas för att välja en ny 
kvinnosektion. Alla kvinnor som är medlemmar i föreningen kommer att rösta fram den 

nya sektionen som skall vara ansluten till Assyriska föreningen i Göteborg.          

 

 
 

24maj 1981: Kvinnosektionen anordnade  

en  träff i Assyriska föreningen i Bergsjön. 

Närvarande var kvinnor från Frölunda, Hi-

singen och Bergsjön. Man drack kaffe och 

diskuterade olika frågor. Samtidigt blev li- 

te musik och folkdans. 

 

30 maj 1981: Kvinnosektionen har haft  

ett sammanträffande med IFFI-styrelsen i 

Göteborg. Efter en kort presentation bör-

jade man informera varandra om sitt eget 

verksamhet. 

IFFI erbjöd kvinnosektionen att dispone- 

ra deras lokal vid behov. 

 

1-2 augusti 1981: Tre representanter från  

sektionen inbjöds med på ett sommarläger 

anordnat av IFFI. Med på lägret fanns ett 

50-tal kvinnor och barn från olika natio-

naliteter. Våra representanter informerade 

de närvarande om assyrierna i allmänhet, 

och assyriernas nuvarande situation i värl-

den i synnerhet. 

Under sista dagen av lägret blev det folk-

dansuppvisning av våra vanligaste folkdan- 

ser. Vi blev även intervjuade av tidningen 

Bohusläningen, där vi belyste de om assy-

riska barnens skolsituation och halvsprå-

kighet som råder bland dem. 

27 september 1981: Allmänt Möte. När-

varande var kvinnor och tjejer från alla as-

syriska föreningar i Göteborg. Kvinnosek- 
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tionen informerade de närvarande om As-

syriska Kvinnoprojektets målsättning och 

verksamhet, samt om dess sektioner i de 

olika kommunerna i landet. 

 

25 oktober 1981: Kvinnosektionen be- 

sökte kvinnorna i Assyriska föreningen i 

Hammarkullen. Kvinnor och tjejer från de 

flesta assyriska föreningarna i Göteborg 

var med i besöket. 

 

1 november 1981: Sektionen anordnade  

en träff i assyriska föreningen i Bergsjön. 

Familjepedagogen Campion Rodman var 

inbjuden till träffen. Han underrättade de 

uppgifter och sedan besvarade de frågor 

som ställdes från lysnarna. Träffen avslu-

tades med musik, dans, lottförsäljning och 

kaffe. 

 

6 mars 1982: Sektionen anordnade en 

fest för firandet av internationella kvinno-

dagen i assyriska föreningen. Lena Asmar 

föreläste om dagens betydelse. Kvällen av-

slutades med sång, dans och tävlingar.  

20 mars 1982: Morsdagen 

 

Kvinnosektionen firade morsdagen genom 

att anordna en fest för kvinnorna. Musik- 

 

gruppen Nineve stod för kvällens under-

hållning med sång och musik. Lena As- 

mar, läste upp en dikt som handlade om  

modern. 

 

27 mars 1982: Filmvisning 

Sektionen anordnade filmvisning för alla 

kvinnor och barn i assyriska föreningen. 

Den ena filmen handlade om assyriska riks-

förbundets sommarlägerverksamhet på  

Gotland, där lägerchefen Indravous Arslan 

stod för informationen. Den andra visade 

bilder på uppgrävda reliefer från den forn-

tida Assyrien, som för närvarande finns på 

olika museer i världen. 

 

25 april 1982: Föreläsning 

Kvinnosektionen anordnade en föreläs-

ningsdag. Föreläsaren var Indravous Ars-

lan. 

 

FOTNOT: I och med föreningarnas före-

nande genomförde Assyriska föreningen  

en kurs på hantverksarbeten för kvinnor 

och tjejer. Vid kursavslutningen i slutet  

av maj anordnade kvinnosektionen en  

utställning av de handarbeten som kvin-

norna åstadkom. 

 

ASSYRISKA KVINNOSEKTIONEN I  

GÖTEBORG 
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