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Plötsligt är jag utlänning
Plötsligt står jag ensam i ett
Främmande land, främmande ögon
Stirrar på mig
Jag försöker se vänlig ut
Jag försöker att förklara med min
Ödmjuka blick
Varför jag är här, i ditt land
Gamla dam som sitter bredvid
Mig i bussen och stirrar argt på mig
Varför ser du så arg ut
Jag vet att jag inte kan prata ditt
Språk lika bra som dig. Men tro mig,
Gamla dam, jag vill älska dig och
ditt land.,
Om du inte dömer ut mig inna
Jag får en chans.
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FÖRORD
Det hör till livets verklighet att gamla ansikten ersätts med nya. Med stor entusiasm följer människan
livets väg. Han är ansvarig för sina handlingar gentemot samhället. Att känna sig som en del av en gemenskap, att veta att ens förmågor behövs och uppskattas, driver oss till att lägga ner stort arbete
och ta ansvar. Denna känsla ger oss glädje och ett
mål i livet
Detta arbete — låt vara att det är helt ideellt—
väcker vår ansvarskänsla gentemot samhället och
människorna. När vi börjar känna att vi inte kan
prestera lika mycket som förut, börjar vi tappa
självförtroendet och förlorar anseende bland andra.
Denna strävan är dock inte negativ. Genom sitt arbete höjer människan sitt folk bland de övriga folken.
Låt oss ena oss och arbeta sida vid sida för att
bryta ner mötande hinder! Detta ger oss styrka.
Håll vägen öppen och ge en chans åt andra att
avsluta kampen som våra föregångare börjat.
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INLEDNING
Assyriska Riksförbundets kvinnokommitté ger ut
sin 4:de verksamhetsrapport.
Under dessa år har kvinnokommittén för en ihärdig
kamp för folket, freden och jämställdheten. En
kamp i jämställdhetens spår mellan kvinnor och
män, mellan rika och fattiga, mellan små och stora,
mellan mäktiga och svaga.
Denna kamp gav oss hopp och framförallt en god
inblick i våra rättigheter och skyldigheter.
Kvinnokommitténs framgångsrika och omfattande arbete nådde hela det assyriska folket, var det
än befann sig.

MÅLSÄTTNING

ÖVERGRIPANDE MÅL
Att etablera kontakter med de lokala föreningarnas kvinnosektioner över hela landet..
Att etablera kontakter med de andra kvinnoorganisationer.
Att etablera kontakter med assyriska kvinnoorganisationer
i Europa.
Att ta vara på den assyriska kulturen och språket.
Att fördjupa sig i kvinnornas fråga.
Att ge allmänheten och den nya generationen en
viss uppfattning om vår kultur och levnadssätt, i
synnerhet för de som inte är vana här i Sveri
ge.

DELMÅL
Att den kommande generationen skall ta del av
vår kultur.
Att ta vara på språkets betydelse genom att anordna studiecirklar och utge en ordlista över de
låneord från de främmande språken
Att anordna en utställning om vår inneboende
miljö i vårt hemland.
Att utge en sagokassett för våra barn.
Att utge en sångbok över våra gamla sånger.

Att aktivera
föreningarna,
samhället.

och engagera kvinnorna i de lokala
dels i föreningslivet och dels inom

ÅRSMÖTE 1
Under många år har kvinnoverksamheten bedrivits i
projektform. För att i större utsträckning kunna etablera kvinnoverksamheten i de lokala föreningarna beslöt man att övergå till kommittéform.
Under ett års tid stod dock verksamheten så gott
som stilla och då var det på tiden att bilda en ny kvinnokommitte för att föra arbetet vidare.
Den 24 augusti 1985, hölls ett kvinnorådsmöte i
Södertälje. I mötet deltog representanter från ARS,
SIV samt lokala ombud från de assyriska föreningarna. Under mötet diskuterades den gångna verksamheten. De lokala föreningarnas ombud representerade
respektive kvinnosektions aktiviteter.
Till mötesordförande utsågs Elizabeth Aho-Kavakcioglu och sekreterare Ayten Kavakcioglu. Antal
närvarande vid mötet var30 personer.
Från ARS höll Andreas Arslan ett ta.– SIV:s representant var Nelly Yden som visade ett positivt intresse
för vårt arbete.
Under mötet diskuterade vi vårt samarbete med
RIFFI, IFFI och ABF. I slutet av kvinnoårsmötet
valdes följande personer till den nya styrelsen:

1.

Chamiram Khouri

2.

Aygul Soysal

3.

Aygul Kalaycioglu

4.

Elizabeth Kavakcioglu

5.

Bobel Assad

6.

Naval Mammo

7.

Araxi Abdelahad

8.

Aytan Kavakcioglu, suppleant

9.

Atiya Bachtay, suppleant

BESÖK HOS KVINNOSEKTIONERNA
I DE LOKALA FÖRENINGARNA

ÅRSMÖTE 2
Kvinnokommittén höll sitt årsmöte den 11 oktober
1989. 7 föreningar kunde vara närvarande. Under mötet gick vi igenom det gångna årets verksamheter.
Följande punkter diskuterades:
-

Sagokassetten på assyriska som är klar kan

Ett av de förslag som kvinnokommittén fick under det allmänna kvinnomötet den 24/8 - 85 var att
stödja och uppmuntra kvinnosektionerna i de lokala
föreningarna, tex genom att besöka dem. Målet med
detta är:
-

och vilka verksamheter de bedriver.

rekvireras från ARS´ kanslli.
-

Den stora utställningen som ägde rum på Luna

-

bibliotek i Södertälje under oktobermånad 1986.
Man tackade alla föreningar som bidrog med material till utställningen. Sedan kunde man få ra-

Att se hur kvinnor arbetar inom föreningarna

Att hjälpa kvinn0sektionerna som har bristfälliga
kunskaper i föreningsteknik och andra frågor.

-

Att organisera kvinnoarbetet och bilda nya kvinnosektioner.

port från varje förening om vilka aktiviteter man
har och hur man går till väga för att få med kvinnorna i föreningslivet mm.

Med tanke på detta försökte kvinnokommittén hålla
sina möten utspridda i olika föreningar. I de förenin-

Till slut diskuterade vii olika förslag till den kommande verksamheten. Några av förslagen är bla:

gar som vi besökte diskuterades hur kvinnoarbetet
skulle föras vidare och vilka svårigheter man möter.
Kvinnokommittén har haft följande möten:

--

At t
d el t a
i
en
k ur s
i
vi d eo tek n ik
Att anordna en kulturfestival år 1987 under förutsättningen att ARS inte anordnar en liknande.Att försöka hålla kontakt med de kvinnosektioner
som finns i andra länder.
Att spela in en kassett med våra barnsånger på ass
y
r
i
s
k
a
.
Att anordna föreläsningar av olika slag i föreningarna.

2/11-85 - Norrköping
30/11- 85 - Stockholm
21/12 -85 - Örebro
1/3 -85 - Norsborg
25/1-86 - Södertälje
17/5-86 - Göteborg
14/6-86 - Jönköping
8/11-86 - Järfälla

AKTIVITETER

I Göteborg och Jönköping kunde inte kvinnokommitténs medlemmar närvara.
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möt assyrisk
kultur !
PÅ TENSTA BIBLIOTEKET I SPÅNGA
LÖR DEN 6 DEC 1986
(VARAR FRÅN 6/12 - 27/12 1986)

INV KL 11.00 MED SKÖRDEDANSEN
- ETT ASSYRISK HEM I REPRODUKTION
- DIABILDER FRÅN HEMLANDET
- HANDARBETEN, BÖCKER

ARR: ASSYRISKA RIKSFÖRBUNDETS
KVINNOMMITTÉ

LÄR KÄNNA DEN ASSYRISKA KULTUREN
I sin bok ” Gudar, gravar och vetenskapsmän” framhåller författaren C.W: Ceram följande: >>Erinrar vi oss
babylonierna, när en svart katt springer förbi oss och vår vidskepliga tro uppmanar oss att återvända…?
Minns vi detta folk, då vi tittar på klockan som är indelad i 12 (annars utgår vi i all vår tankeform och räkning
från tiondels systemet) eller då vi studerar den stjärnfyllda himlen och binder vår framtid till planeterna?
Onekligen borde vi komma ihåg de, eftersom en del av våra känslor, värderingar och tankar härrör från
Babylonien…>>
Många tror att assyrier/babylonier hör till den forna historien. Detta pga att först Nineve (Assyriens
huvudstad) föll och ödelades helt år 612 f kr och senare även Babylonien miste sin politiska och militära makt år
539 f kr. Trots att det har gått 25 sekler sen dess, fortsätter assyrier/babyloniernas arvtagare med kampen för
sin existens. Efter det att Nineve och Babylon föll, skingrades det assyriska folket. En del sökte skydd i det
bergiga norra Mesopotamien, medan andra flydde till Edessa och bildade ett nytt kungadöme där. Som en
följd av persers, grekers och romares förtryck, förföljelser och hårda styre godtog assyrierna den nya läran,
kristendomen.
I och med övergången till kristendomen, vände de ryggen till sina gamla gudar och började bearbeta hela
den egna filosofin i den nya lärans anda. Genom missionsverksamheten spred de kristendomen till hela världen.
Till följd av krigen mellan Perser och Romer råkade vårt folk, som levde i skuggan av dessa stora
nationer för kyrkosplittringar. Dock utan förtrycket avtog.
Det assyriska folket byggde upp sina akademier under islams storhetstid och vid sidan av den teologiska
bedrev det en av dåtidens starkaste undervisning i medicin, matematik, astrologi och filosofi
De efterföljande olika överhögheterna, såsom mongoller, seldjuker och ottomanernas förtryck och oupphörliga härjningar försvagade vårt folk alltmer. Men de har inte kunnat kuva dess kampvilja. Därför försöker
man idag med intriger tvinga det till emigration.
Berövad från sina politiska och mänskliga rättigheter och fyllt av lidande och sorg uppkommen av religionfanatism och krig, bildar vårt folk idag långa köer framför de utländska ambassadbyggnader, för att
kunna emigrera från en mängd länder i Mellersta Östern.
Assyriernas existens i Sverige är en följd av den ovan beskrivna realiteten. De bildade sina organisationer
genom att tillvarata de möjligheter, som det demokratiska samhällssystemet har skapat.
Assyriska riksförbundets Kvinnokommitté ställer ut denna utställning i syftet att kunna visa Er en del av
det assyriska livsmönstret, som är fyllt med lidanden. Vår förhoppning är att solidariteten mellan folken skall
stärkas genom att lära känna varandras kultur och livsmönster.
Besök utställningen på Luna biblioteket och lär känna det assyriska kulturarvet!
Assyriska riksförbundets Kvinnokommitté
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UTSTÄLLNING
I oktober 1986 kunde kvinnokommittén äntligen
efter mycket arbete och förberedelse ställa ut den
stora utställningen som man hade talat om så
mycket. Tanken bakom denna utställning
förelåg hos kvinnokommittén för länge sedan
men först nu alltså hade man förverkligat denna
tanke. Utställningen tog hela 6 månader att förbereda.
Till skillnad från de utställningar man haft
tidigare skilde sig denna mycket från dessa.
I stället för att som vanligt ställa ut broderier
och handarbeten, hade man nu gjort i ordning
ett typiskt assyriskt hem med de möbler och
husgeråd man hade råd och användning av.
På det viset var det lättare att framhäva kvinnornas hemsysslor och allt det andra som de
sysslade med. Dessutom kunde man se den miljö
som assyrierna i allmänhet levde i och vilket
levnadssätt de förde. Man hade även på utställningen de olika verktyg och redskap man
använde sig av både i hemmen och ute i fälten.

från
publiken
angående
utställningen.’
Det fanns också en möjlighet att skriva sina
kommentarer i ett häfte som fanns där.
Resultatet blev enormt, de mesta var
mycket positiva till utställningen och man
gratulerade kvinnokommittén till det fina arrangemanget.
I allmänhet har utställningen gett uttryck åt
många idéer om våra levnadsförhållanden och levnadsvillkor. Den har också lämnat sina spår på våra
ungdomar, barnen och oss själva. Hos de äldre kunde
man både höra och se en viss saknad i deras tal och
ansikten.
Målsättningen med denna utställning var att ge
allmänheten en viss inblick och uppfattning om vår
kultur
och
levnadsförhållandena.
Dessutom att ge den nya assyriska generationen en
bild av de levnadssätt i våra hemländer som de inte
är vana vid här i Sverige.

Utställningen ägde rum i de följande städer:

De mesta saker och redskap som man hade
i våra hemländer kunde man visa upp på utställningen. Man hade besökt många familjer
för att få låna de redskapen de hade kvar, och
alla var mycket generösa och bidrog till med
det de kunde. Det fanns t o m några som själva
tog med sig saker till utställningen, det kunde
vara en tavla, en hink ett broderat täcke m.m.

SÖDERTÄLJE

Kvinnokommittén vill passa på och tacka
för all den hjälp och stöd man fick från allmänheten.
Utställningen ägde som bekant rum på Luna
bibliotek i Södertälje och varade i en månad.
Besökssiffran var enorm och det var både
assyrier och svenskar som drogs till utställningen för att få sig en inblick i det hela.
Man kunde även i form av broschyrer får
information om olika saker och ting.
För det mesta fanns någon medlem ur
kvinnokommittén och eller någon utomstående
alltid på plats och kunde besvara olika frågor

:

4 / 10 – 30 / 10 - 1986

STOCKHOLM :

6 / 12 - 27 / 12 - 1986

NORRKÖPING :

10 / 1 - 13 / 2 - 1987

GÖTEBORG

:

16 / 2 - 13 / 3 - 1987

JÖNKÖPING

:

14 / 5 - 31 /5 - 1987

SAGOKASSETT
En annan uppgift som kvinnokommittén länge har ar
betat och planerat för, är sagokassetten på assyriska
som har kommit ut nu och kan rekvireras från ARS`
kansli.
Kassetten innehåller följande assyriska sagor:


Arnebo kashiro



Kashta o`talla



Ahikar o`tarnoglå



Yakub o`shetalto d`baklo



Kima o`Diba
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Sagoberättaren är kvinnokommitténs Ordförande
Chamiram Khouri. Sagorna är assyriska folksagor som
är lärorika. Syftet med sagokassetten är :



Att öka barnens ordförråd på sitt eget språk.



Att ha material till alla myndigheter som har kontakt med assyriska barn.



Att bevara sagorna som berättades tidigare muntligt, genom skrivelser och inspelningar.

SÅNGBOKEN
För att inte glömma bort de gamla folkvisorna, tänkte
kvinnokommittén samla dem och ge ut dem i form av
en bok som även innehåller noter till alla sånger.
Syftet med detta är att :


Ge ut skriftligt material för den nya generationen.



En sångbok med noter blir ett hjälpmaterial för
allmänheten, särskilt de svenskar som arbetar
med våra barn.

Boken kommer att ges ut i årsskiftet.

HUR FÅR BARNET
ETT SPRÅK ?
Om vi nu börjar definiera ordet språk! Språk är ett uttrycksmedel och medelandemedelande för människor att
lagra och förmedla, att tänka och utbyta tankar att
förmulera problem och tillsammans lösa dem, att uttrycka åsikter och konfrontera sina åsikter med de andra. Ett barn får sitt språk genom samtalet.. Barnet låter sina ord illustreras med gester och minspel.
Nyfödda barn : B reagerar mycket tidigt på språk. Man
har konstaterat att nyfödda barn, redan när de är 12
timmar gamla, rör sig i takt med det mänskliga talet.
Barn i den åldern är aktiva lyssnare. Mycket snart börjar barnen att använda språk, skriva och jollra. Med
skriket talar man om att något är på tok, byta blöjor,
vill ha sällskap, hungrig osv.
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Jollret är inte bara språk och ljudträning, utan tar
sina första samtal. I den 6:e månaden slutar barn att
jollra när de hör mänskligt tal. När talet upphör tilltar jollret igen i styrka och intensitet.
Vid 1 års ålder börjar B. forma sina egna ord i
form av tecken. På ettårsstadiet använder B. inte bara
beteckningar för saker och ting dvs substantiver utan
ord för handlingar och händelser. T ex öppna, rita
dricka, ramla --- och utpekade ord: där, den, titta,
oj, ajj, pang.
Ibland vill barn pocka på uppmärksamhet till
något som de gör. Om något ramlar ur vagnen ropar
B. : Oj, titta --- och åtföljes av ordet av någon gest.
Vissa B. börjar samtala i tvåsammansatta ord. När de
är mellan 13 - 14 månader till 2,5 år gammalt typ:
mamma, öppna! Och visat saken eller dörren som skall
öppnas tex.
Så småningom börjar B sätta ihop 3 ord och därefter 4-5 ord i samma mening, som tex mamma öppna
dörren! Säga ordet istället för att visa den. Den
enda som förstår vad barnet vill eller menar är bara
mamman. I den åldern imiterar B. vuxna det sätt som
han/hon gillar. Alltså B. gör inte vad vi säger utan gör
vad han/hon ser. Från 4-5 års ålder skall vi märka att
det som vi vanligtvis brukar kalla för ”språkfel”, det
är något annat. B. eget skapande och bruk av språket
det grundar sig på deras erfarenhet och upplevelser.
Då B. lär sig språket i den verklighet och den miljö de
lever i. De knyter samman språk och verklighet. B. lär
sig med hela siin varelse, sin kropp, tanke och känsla.
B. lär sig språket i samspel med talande dialog.
För att utveckla barnets språk, måste vi vuxna lära oss att lyssna på barnet, uppmuntra han/hon med
repliker, följade i samtal, visa han/hon att man är ,ed
i samtaglets resonemang.
En bra regel för att få kontakt med B. och för att
vidare utveckla deras språk är att samtala om något
eller uppleva något tillsammans. Lek och prat i en förening är ett förslag. När man leker blir man själv som
ett barn.
Glöm inte att vara uppmärksam, följa och lyssna. Iblland glömmer vi att B. förstår mer än att prata. I

samtal behöver vi inte gå ner till barnets språkliga
utan måste förvissa oss om att B. hänger med och vara
redo att formulera tills vi blir förstådda. Kritisera aldrig barnets språkbrist se till att de får tillfälle att lära sig utveckla sitt språk genom att lyssna och använda språket i samspel med omgivningen.
Én annan klassisk situation där språket står i
centrum är när man löser böcker tillsammans med B.
B. tar emot rytm, rim, ramsor och verser. B. gillar att
man läser högt för dem, men ofta avbryter dom för
att tala om t ex bilderna eller något annat som de tänker på. Man ska försöka att alltid besvara barns frågor. Det är bättre än att säga: jag kan inte eller vet inte än att ge honom/henne ett fel svar.



Barn lär sig lyssna genom att de de vuxna lyssnar på
de.



De lär sig att förklara genom att vuxna gör det.



De lär sig att fråga genom att bli tillfrågade.



De lär sig att slåss genom att vuxna slår dem.



En naturlig sak att ställa krav på, en norm som
man uppfyller typ:



Nu har jag lyssnat på dig, nu får du lyssna på mig.
Språk är till för att vi skall klara oss tillsammans.

KVINNODAGEN
Hälsningar till den Assyriska kvinnan och kvinnor
över hela världen på denna dag den 8:e mars, som är
den internationella kvinnodagen. Det är denna dag
liksom alla dagar, kvinnan alstrar det värdefullaste
”kapitalet”, nämligen människan. Hon ger liv, famnar och uppfostrat denna människa. Pga av ojämställdheten med mannen har kvinnan mött svårigheter
i den patriakaliska tillvaron. I de Europeiska länderna
har kvinnan genom sin oavbrutna kampvilja lyckats
bryta den manliga dominansen. Till följd av den ökade industrialiseringen i Europa där teknologin var i
behov av både manlig och kvinnlig arbetskraft, har
kvinnan fått tillfälle at hävda sig i samhället.
Även den assyriska kvinnan har påverkats av denna utveckling, som har ägt rum i de länder som hon
emigrerade till. Så småningom började hon inse, att
även hon måste kämpa sida vid sida bredvid mannen. I
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Då det gäller sociala, kulturella och politiska frågor.
Trots sina begränsade resurser har hon överallt
med full bestämdhet börjat arbeta, för de frågor
som berör hennes folk i utvandringsländerna. Med
stor glädje kan man konstatera att den assyriska
kvinnans aktiviteter har ökat under de senaste åren.
Hon har börjat delta i olika sammanhang såsom sammanträden, fester, utflykter etc, som anordnas av
både svenska och invandrarorganisationer.
Som det är bekant för oss alla sp har rasismen efter 1960-talet utvidgat sig väsentligt i många länder.
Vi får dagligen bevittna den genom massmedian. Som
exempel på detta kan vi nämna de senaste händelserna i Sydafrika. Det är den ökade arbetslösheten och
de ekonomiska kriserna mm, som har orsakat rasismen. Dessa människor som kallas för rasister nedvärderar oftast de nya ansikten som blir en del av det
nya samhället. De har den inställningen att dessa nya
människor (invandrare) är mindervärdiga både socialt,
kulturellt och politiskt.
Av de anledningen bör vi alla se det som en stor
uppgift, att engagera oss för att aktivt motarbeta
och minska rasismens vikt och även försöka förhindra dess utbredning samt upplysa allmänheten
om allvarliga följder, ty de skapar hat, förakt, främlingskap och har en negativ påverkan i samhället.
Rasismen hämnar samhällets harmoniska utveckling och måste därför bekämpas med all kraft av
alla oavsett ras, religion eller etnisk tillhörighet.
ASSYRISKA

KVINNOKOMMITTÉN

Detta tal lästes upp på kvinnodagen den 8:e mars
1986, tillsammans med socialdemokraterna i Södertälje.

ASSYRISKA
KVINNOHJÄLPSFONDEN
Assyriska Riksförbundets kvinnokommitté insåg att
det var viktigt att öppna en assyrisk kvinnohjälpfond. Syftet med etta var att samla in pengar för de
föräldralösa barnen, änkorna med småbarn och de som
är i behov av hjälp i våra hemländer.

Olika aktiviteter som kvinnor anordnade och diskuterade:

Den nya ARS-styrelsen ansåg att eftersom det redan finns en hjälpfond i Göteborg, kunde man kanske
bilda en hjälpfond mera centralt som ska tillhöra
ARS. Det förslaget gick vi med på.

a) assyrisk påskfirande med färgade ägg.
b) luciafirande tillsammans med barnen.
c) dans och musik i föreningen för vuxna och barn.
d) bjuda på mat i föreningen, ttill barn och vuxna .
e) utställning på göruälnsslott med mat, oljemålning
dans och musik.
Kvinnosektionens verksamhetsberättelse 1985-1987.

RAPPORTERING

KVINNOSEK. I JÄRFÄLLA
1985

1986

Assyriska Föreningen i Järfälla grundades 1977. Sedan dess har kvinnosektionen arbetat i föreningen
med olika aktiviteter som matlagning, kurser, handarbeten, stickning , brodering, dans, familjeliv, barnuppfostran osv.

Under 1986 fortsatte kvinnoverksamheten i vår förening med studiekurser, matlagnings och barnverksamhet. Matlagningskursen och handarbetskursen pågick
2 gånger i veckan.

Under 1985 startade vi 3 olika studiekurser:
a)

Handarbete

b)

målning

c)

INTERNATGIONELL VECKA 18-25 OKTOBER

matlagning

Handarbete: Studiekursen var 2 gånger i veckan
Torsdagar 17.00-20.00
Lördagar 10.00-13.00

Assyriska föreningens kvinnosektion tillsammans
med föreningens medlemmar lagade och bjöd på
assyrisk mat (kutle med dauge) på internationella
veckan. De tyckte att det var härligt och smakade
gott.

Under 1986 bestod barnverksamheten av följanVid kursen lärde man sig att brodera, sticka virka
de aktiviteter:
mm. Mest små flickor tyckte att det var mycket ropingisträning
ligt och spännande med kursen om handarbeten. a)
Kursdeltagarna var omkring 20 personer.
b)
simning

MATLAGNING

c)

sagoläsning

d)

hemspråksträning

e)

musik och dans

Kvinnorna i vår förening startade den 23 februari i en f)
fester, lekar för barn mm.
matlagningskurs som bestod mest av traditionella
assyriska maträtter som t
ex kutle, shamborek,
aprach, gabula, matfuniye mm. Matlagningskursen
KVINNOMÖTE
pågick i 6 månader då kvinnorna kom till föreningen
Assyriska kvinnokommittén besökte vår förening
och utnyttjade sin fritid med matlagning, dans,
under 1986. Kommittén sammanträdde med vår
musik mm.
kvinnosektion och diskuterade olika kvinnofrågor

MÅLNING
Oljemålning, ritning, olika teckningsformer var den
1987
tredje studiekursen i vår förening. Kursdeltagarna
jobbade fritt och målade de bilder som de tyckte
om. Barnen var mycket intresserade av teckningar Kvinnoverksamheten in Assyriska Föreningen i Järom djur och natur.
fälla 1987 består av följande:
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Barnverksamhet, dans, musik mm.
söndag 13.00-16.00
Lördag 14.00-17.00
Till danskurser deltar barn, vuxna flickor, pojkar män, kvinnor i olika åldrar osv. Vi har 2 grupper:
Barn och vuxna. Vi anordnar också olika temadagar
om barnuppfostran, om kommun och barnomsorg,
om samarbetet med andra föreningar i kommunen
och utanför kommunen samt med assyriska föreningar i Stockholms län.

ASSYRISKA TURB. FÖR.
I JÖNKÖPING




Medlemmar i styrelsen anordnar aktiviteter för
barn bla lekar, dans, sagoberättelser.



Föreläsningar och kvinnomisshandel.



Träff med andra invandrarföreningar och invandrarkvinnor.



Dansgrupper tränas av Maria Özmen. Vi har två
barndansgrupper som består av 8 - 9 åringar och
11 - 12 åringar. Dansgrupperna är mycket kända i
Jönköping och utanför Jönköping. Barnen har
varit mycket aktiva och medverkat på olika ställen, bla skolor, kulturhuset, dagis - fritids, olika
cabareer, för flykting 86, för fredförening i SKP
mm.



Elisabeth Töre informerade tandläkare och tandsköterskor om den assyriska kulturen och den
assyriska kvinnans situation.



Anna Temiz informerade hemsamariter om den assyriska kvinnans situation och den assyriska kulturen. Denna information håller på under hela
1987.



Anna Temiz och Elisabeth Töre medverkar för
landstingets projekt om invandrare. Projektet
handlar om hur man söker hjälp vid olika sjukdomar. Vi har även medverkat i dessa filmer:



Vårdcentral



Barnavårdscentral



Mödravårdscentral



Distriktsläkare



Distriktssköterska

Verksamhetsrapport under 1985

Kvinnor i vår förening var aktiva under hela 1985.
Aktiviteterna bestod av följande:


Föreläsningar i föreningens lokaler



Idrott - gympa



Barnaktiviteter bla dansträning, sagor, ritning
lekar och dockteater



Julfest, lucia med julteater



Träff med andra invandrarföreningar

Aktiviteterna fortsatte under 1986. Kvinnorna
var aktiva under 1986 också, då aktiviteterna bestod
av följande:


Föreläsningar



Barnlekar på söndagar



Dockteater för barn



Gymping



Träning av dansgrupper



3 kvinnor var i Södertälje och deltog i kvinnokommitténs möte i augusti 1986



Dessa filmer är textade på lätt svenska och sen
skall översättas till olika invandrarspråk. Filmen kan
lånas från Avi Centralen i hela landet.

Sektionens styrelse består av följande personer:

Kvinnokommitténs medlemmar var i vår förening

den 14/6 1986. Vi diskuterade bla hur man blir
aktiv i föreningsarbetet. Kvinnor träffas varannan
vecka och diskuterar olika sociala frågor som rör
vårt samhälle.


1987
Kvinnorna träffas i föreningen och diskuterar

Julfest och lucia

Maria Özmen
Anna Temiz
Elisabeth Töre
Samira Barmano
Fehima Dere
Vercin Yildirim
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ASSYRISKA
KVINNOSEKTIONEN
I GÖTEBORG

VERKSAMHETEN

Den 17/5-86 deltog 2 representanter från kvinnokommittén i ett möte med Assyriska Kvinnosektionen i Göteborg. Mötet ägde rum i Göteborg. Kvinnokommitténs representanter hade kallat alla kvinnorna
i Göteborg till mötet i Frölundaskolan. Men tyvärr de
som bor i Bergsjön kunde ej delta i detta möte.
Efter verksamhetsberättelsen från kvinnokommittèns sida berättade vi om vår verksamhet inom västra
Frölundalokalen. Sedan åkte några av Frölumda kvinnosektionen med kvinnokommitténs representanter till
Bergsjölokalen, där många kvinnor väntade på oss.
I mötet kom alla överens om att bilda en gemensam kvinnosektion. Följande personer föreslogs att
ingå i den nya kvinnosektionen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elizabeth Elias
Vergin Gultan
Laila Shanghai
Nabhia Urun
Shmoni Celavglo

Alla var överens om att den nya kvinnosektionen
behövdes för att öka verksamheten och ena de två
verksamhetsområdena.

Kvinnosektionen bedrev följande aktiviteter under
verksamhetsåret 1986:
KONSTSÖMNAD: Kvinnosektionen bedrev regelbunden studieverksamhet, en mycket omtyckt
verksamhet var konstsömnad. Den har varat hela året.
Kvinnorna utförde olika former av handarbete, bl a
virkning, broderi, sömnad. Detta i syfte att dels föra
den assyriska handverkskonsten vidare och dels
föra den assyriska handverkskonsten som en framställd komplett hushållsbestyrning för utställning.
Det framställda arbetet har redan ställts ut i bl a
Södertälje, Norrköping och Göteborg - Bergsjön.
BARNVERFKSAMHET:
Vidare
har
kvinnosektionen bedrivit en regelbunden barnverksamhet för barn
från 4 år till 10 år. Barnverksamheten bedrevs under
ledning av två ledare som lärde barnen mer om den
assyriska kulturen genom traditionella lekar, sång och
dans etc.
HEMSPRÅKSUNDERVISNING:
Under
ledning
av
två lärare lär sig kvinnorna att läsa och skriva på hemspråket. Det är en ny möjlighet som kommer att fortsätta.

UPPSÖKANDE VERKSAMHET BLAND
ASSYRISKA KVINNOR
Kvinnoverksamheten i V. Frölunda började för 3 år
sedan genom ett uppsökande i samarbete med ABF.
Verksamheten fick dock en riktig organiserad form
först under verksamhetsåret 1986.
Verksamheten började med bildandet av en
kvinnosektion bestående utav 7 personer, varav en
representant från föreningsstyrelsen. Kvinnosektionens uppgift var att organisera verksamheten efter de
förslag och önskemål som framkom vid olika medlemsmöten.
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Assyriska Föreningen i Göteborg är mycket aktiv.
Den bedriver sedan flera år i samarbete med ABF
uppsökande verksamhet bland hemmavarande assyriska kvinnor. Syftet med verksamheten har varit att
öka kvinnornas intresse för föreningslivet och uppmuntra dem till aktivt deltagande i olika aktioviteter.
Denna verksamhet har resulterat i en kraftigt ökad
organiserad kvinnoverksamhet i de två stadsdelarna,
Bergsjön och V. Frölunda där majoriteten av föreningens medlemmar är bosatta.



Tynneredsdagen



Smyckedagen

Vad beträffar kvinnorna så verkade det som om
de senare hade tagit sitt förnuft till fånga. Efter besökert och uppmuntrandet av kvinnokommittén tog
de själva initiativet att komma med ett förslag om att
bedriva kvinnoaktiviteter under den kommande vintern. Det var mycket glädjande att höra deras förslag
eller våra ansträngningar. Vi passade på och försökte
annu en gång. Vi tog kontakt med fritidsledarna Ann
och Christiane som vi samarbetar med, och fick av
dem låna stjärnstugan på helgerna. Vi startade med
att bedriva följande aktiviteter:



Dagisveckan



Kurs i svensk matlagning



Handarbete



Barnfester



Gymping (mycket populärt)

MATLAGNING: Man sökte bidrag för kursen om
matlagning från ABF, där man lagar assyriska
och svenska rätter
Förutom ovannämnda aktiviteter som bedrevs har
kvinnorna i V. Frölunda även deltagit i följande arrangemang som anordnades i Frölunda:

Man presenterade assyrisk mat, dans och musik
och assyriska handarbeten. Vidare anordnade kvinnorna en stor FAMILJEFEST. På denna fest var det
BARNEN som var i centrum med presentutdelning
osv.

KVINNOSKTIONEN I RIKSNIVÅ
Representanter från kvinnosektionen deltog i Assyriska Riksförbundets Kvinnokommitténs möte 11/10.

FÖRELÄSNINGAR
Fr.o. m. årsskiftet utvidgade kvinnorna sin verksamhet
med föreläsningar, där man inbjuder olika föreläsare.
Hittills har man haft föreläsning i religion och historia.

Genom dessa kurser/cirklar kom kvinnorna i
närmare kontakt med varandra vilket bidrog till
diskussioner och debatter kring olika frågor. Mötena
blev en träffpunkt för kvinnorna där de umgicks och
utbytte erfarenheter. Det resulterade i att det skapades bättre samförståelse och gemenskap mellan dem.
Den positiva utveckling som aktiviteterna medfört
motiverar oss att fortsätta med och utöka verksamhetens kommande år.

KVINNOSEKTIONEN
I NORRKÖPING

TILL SLUT- EN LITEN HÄLSNING
Den organiserade kvinnosektionens verksamhet är en
mycket positiv utveckling i föreningsverksamheten,
som måste UPPMUNTRAS och VÄRDERAS högt.
KVINNORNA I BERGSJÖN
Efter många misslyckade försök med att aktivera de
assyriska kvinnorna i Bergsjön i föreningsarbetet, höll
vi på att ge upp hoppet. Vi valde då att koncentrera
oss på barnen. Det visade sig senare att det var en
lyckosam satsning. Vi planerar att fortsätt med och
utöka barnaktiviteterna.

Kvinnosektionen tillhörande Assyriska föreningen i
Norrköping höll sitt årsmöte Februari - 1987. Under
årsmötet valdes den nya styrelsen som består av följande personer:

Saide Barkarmo, ordförande
Ferial Barkarmo, sekreterare
Hafo Barkarmo, kulturansvarig

.

Rahil Barkarmo, kontaktman
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Styrelsen har hittills haft 11 stycken styrelsemöten. Dessutom har man haft 6 stycken medlemsmöten
för kvinnor. Kvinnosektionen bedriver en omfattande
verksamhet inom föreningen alltifrån familjefester till
barnaktiviteter. Styrelsen har dessutom haft kontakt
med andra föreningar och organisationer för att skapa
samarbete med de berörda föreningarna och organisationerna. Här nedan följer en kort sammanfattad
verksamhetsberättelse för kvinnosektionen i Norrköping från februari-87 t.o.m. oktober-87.







11 st ordinarie styrelsemöten
6 st medlemsmöten
Besök hos kvinnohuset i Norrköping 29/3-87.
Besök hos Grekiska föreningen i Norrköping
Hembesök hos olika medlemmar
Firande av Morsdag





-

Deltagande i Fredsveckan
Ordnat lekrum för barnen i föreningen
Arrangerat en familjefest samt en barnfest
Deltagande i kulturnatten på stadsbiblioteket med
matlagning (av assyrisk mat), dansuppvisning.
Arrangerat veckoslutskurs för kvinnor om preventivmedel och kvinnosjukdomar.
Ordnande av informationskvällar för kvinnorna
från bl a konsumentverket och invandrarbyrån.
Medverkan vid utställningen av ett ”assyriskt
hem”.

Förutom dessa aktiviteter jobbar styrelsen för att
ordna en simkurs för sina medlemmar samt en julfest
för barn och vuxna inom föreningen.
STYRELSEN

EKONOMIBERÄTTELSE
Vad beträffar kvinnokommitténs ekonomiberättelse, hänvisar vi Er till ARSs verksamhetsrapport

AVSLUTNING
Vi tackar ARS` styrelse och våra lokala föreningar för
deras insats och uppmuntran.
Vi tackar alla organisatiioner som vi haft kontakt med samt alla som på något sätt hjälpt oss.
Utan denna hjälp hade vi ej kunnat verkställa och
nått vårt mål.
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