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FÖRORD 
     
 

 
 

Förel iggande rapport  innehål ler  Assyriska  
kvinnokommit téns akt ivi te ter  under  verksamhet -  
perioden 1987 -1989.  
 
Mycket  av  per iodens akt ivi teter  är  en for tsät tn ing  
av akt iv i teterna  f rån t idigare verksamhetsper io -  
der,  nämligen  anordnande av  veckoslutskurser,  mö -  
ten  av  ol ika  s lag ,  uppsökande verksamhet ,  repre -  
sentat ion mm.  
 
Dock har  kommittén  under  denna verksamhetsper iod  
arbetat  med två  hel t  nya projekt  var  arbete  e j  är  
slutfört .  Det  gäl ler  a t t  f ramstäl la  två  
fackböcker;  den ena handlar  om assyriska maträ t ter  
och den  andra  om assyriska  seder  och  bruk.  
 
Til l  dessa  två  projekt  knyter  kommittén  s tora  
förhoppningar  och  hoppas  a t t  de  bl i r  k lara  inom en  
snar f ramtid .   
 
Kommit tén f ramför et t  varmt  tack t i l l  a l la  
assyriska  kvinnor som på et t  e l ler  annat  sät t  
deltagi t  i  både dessa  akt ivi teter  och  i  
aktiv i teterna  bedr ivna i  respekt ive  lokalförening.  
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 MÅLSÄTTNING 

      
 

Assyriska  Kvinnokommit téns  målsät tn ing  1987 -  
1989  
      Utvärder ing av de  förf lutna  verksam -  
heter.  
 
       Diskutera  kvinnofrågan/si tuat ion  i  högre  

     ins tanser.  
 
           Ta in i t iat iv  igen angående kontakter  med  
andra  invandrar  kvinnoorganisa t ioner / -  
kommittéer.  
 
         Anordna s tudie  verksamheter  i  assyr isk  
historia ,  Tolk utb i ldning  på  assyriska och  
samtidig t  försöka a t t  h i t ta  assyr iska  termer  
i  s jukvårds  terminologi  sedan i  e t t  häf te  
 
  Sammanstäl la  Assyr iska  maträt ter  i  en  

bok.  
 
  Besöka de SIV -förläggningarna som tar  hand  

om Assyr iska f lykt ingar och  ge dem stöd .  
 
            Som al la  andra  åren ,  besöker  
kvinnokommit tén de  Assyr iska  föreningarna i  
hela r iket  och rådgöra ,  samt  informera  
medlemmarna.  
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AKK hade s i t t  förs ta  medlemsmöte  i  S tockholm  

November  1989.  Tyvärr  så   var  inte  många inbjudna  
föreningar  närvarande.  

 
 
 
 
ASSYRISKA KVINNOKOMMITTÉN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under  
verk-

samhetsåren  1988 och  1989 bestod  
Assyriska  kvinnokommit téns  s tyrelse  av  föl jande  
personer:  
Schamiram Khori  Ordförande  
Atea Bachtay  V. ordförande  
Maria  Yakoub  Sekreterare  
Meryem Demirel  Kontaktman  
Seyde Barkarmo  Ledamot  
Vercin  Yild ir im  Ledamot  
Leyla  Cengali  Ledamot  
Jackline  Suppleant  
Araxi  Abdelahad  Suppleant  
 
AKK har sammanlagt  haf t  13 protokol  förda  
styrelse  möte  och  8  medlemsmöten .  Samtl iga  
möten har ägt  rum i  de o l ika  Assyr iska  
föreningarna i  Sverige .   
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VECKOSLUTSKURS 

      

 

 

Den 24/9-25/9-1988 anordnade AKK i samarbete med 
ABF en veckoslutskurs för Assyriska kvinnor i 
Yxnerumskursgård. I kursen deltog ca. 30 
Assyriska kvinnor från de olika Assyriska 
föreningarna i Sverige. 
 
Kursen innehöll två stora ämnen nämligen 
Assyriernas historiska bakgrund samt självmord 
och samhällspsykologi. 
 
Föreläsaren till det första ämnet var Aziz 
Tezel, som läser semitiska språk vid Uppsala 
Universitet 
 
Föreläsaren till det andra ämnet var Erik 
Nordström, psykolog. 
 
Samtliga deltagare tyckte att kursen  var 
intressant och givande. 
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KOKBOK 

 

AKK har länge planerat och delvis på-

börjat 
arbetet med utgivningen av en kokbok om 
assyriska maträtter. Utgivningen av boken har 
blivi t  svår  a t t  genomföra på så  kort  t id ,  i  och  
med at t  arbete t  med  boken bör jade så  sent  som  
Januar i  1989.  Syf tet  med boken är  at t  på et t  
smidig t  och  utförl igt  sät t  berä t ta  om den  
assyriska  matkulturen  med hjälp  av  recept  och  
bilder.  
Och på så  sät t  får  den nya generat ionen at t  
bibehål la  s in  mat  kul tur.  Boken är  tänkt  a t t  ges  
på assyriska  och  svenska.  Man har även  
diskuterat  om at t  boken skal l  översät tas  t i l l  
f lera språk ,  men det ta  får  bl i  en f ramt idsfråga  
som den nya s tyre lsen får  ta  hänsyn t i l l .  
 

 
SEDER OCH BRUK  

 
AKK har  lämnat  ansvaret  t i l l  Göteborgs  kvinno -  
styrelse  a t t  skriva boken om seder och bruk.  
Göteborgs  kvinnostyrelse har  påbörja t  arbete t  
med boken.  
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INFORMATION 

 
8  
 
AKK har arbetat  med at t  ge  informat ion om den  
assyriska kvinnan och om kvinnoverksamheten som  
bedrivs .  Föl jande föreningar har  fåt t  ovan  
nämnda informat ion  
-  Internat ionel la  kvinnoföreningen  
-  Kvinnohuset  
-  Flykt ing förläggningen i  Flen (SIV´s personal)  
-  Assyriska föreningen i  Växsjö  
 
a.  ARS RIKSOMBUDSMÖTE I GÖTEBORG  
 
Den 18 -19 mars  1989 del tog två representanter  
från AKK i  ARS –r iksombudsmöte i  Göteborg.  Under  
mötet  diskuterades bl .a  framtida verksamheter  
och där  KK´s representanter  lade f ram tre förs lag  
t i l l  den kommande verksamheten.  
 
-  At t  de assyr iska lärarna måste  ge ut  mer  
barnböcker och musikerna måste  ge ut  mer  
barnkasset ter .  Det ta för  at t  barnen skal l  
bibehål la och öka s ina kunskaper i  s i t t  
hemspråk.  
-Att  det  bi ldas  en språkkommit té som skal l  
arbeta  för  at t  vårda det  assyriska språket  och se  
t i l l   a t t  al la  använder samma namn på en  sak.  
-      At t  minst  hälf ten av  föreningens  
representanter  t i l l  ARS - r iksombudsmöte skal l  
vara kvinnor.  
Vid val  av s tyrelse vi l le  man ha en representant  
från både kvinno – och ungdomskommit tén i  ARS  
styrelse.  Från  kvinnokommit tén valdes  Meryem  
Demirel .  Syftet  är  at t  representanten skal l  
direkt  föra f ram KK´s åsikter  t i l l  ARS och  
samtidigt  ge informat ion t i l l  KK om ARS  
verksamhet .  
 

b.  ARS RIKSOMBUDSMÖTE I NORRKÖPING  
 
Den 23/1 -1988 hade ARS si t t  ombudsmöte i  
Norrköping,  där  al la  assyriska  föreningar var  
representerade,  bl .  a  kvinnokommit tén.  
I KK´s representat ion ingick nuvarande och  
framtida verksamhetsakt ivi teter .  Man diskuterade  
också den s tora f rågan,  som berör  al la  assyriska  
föreningar,  nämligen jämlikhet .  
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´ 
c.  KONTAKT MED FÖRENINGAR  
 
AKK´s s tyrelse  beslutade a t t  göra s ina  
styrelsemöten  i  de ol ika medlemsföreningarna  i  
hela landet .  Nästan varannan månad besökte man  
de ol ika föreningarna i  ol ika s täder .  
Kvinnostyrelsen i  respekt ive  förening kal lade  
sina medlemmar  i  förväg så  at t  de kunde  
förbereda s ig.  På  förmiddagen höl ls  
styrelsemöten och sedan f ick föreningens  
medlemmar t i l l fäl le  at t  s täl la  f rågor t i l l  KK  
och KK i  s in  tur  kunde informera om sina  
akt ivi teter .  Det ta  visades vara mycket  bra;  man  
kom i  kontakt  med varandra och man tog emot  
förs lag f rån medlemmarna.  
 
 

 
d . SAMMARBETE MED ANDRA INVANDRARORGANISATIONER 
 
För at t  göra assyr iska kvinnokommit tén mer känd  
bland andra invandrargrupper  och för  a t t  
samarbeta med dem, beslutade man at t  kontakta  
al la  invandrarorganisat ioner och höra om de var  
int resserade.  Styre lsemedlemmarna tog var  och en  
några  organisat ioner och r ingde upp de  
ansvariga.  Man representerade s ig och berät tade  
at t  man var  int resserad av at t   samarbeta.  I  så  
fal l  kunde man t räffas  någonstans och ge  
varandra informat ion om sina akt ivi teter  och  
planera et t  samarbete.  Al la som styrelsen r ingde  
upp var  posi t iva  och tyckte at t  det  var  et t  bra  
förs lag och at t  mans skul le höra av s ig.  Men  
tyvärr  visade sedan ingen s i t t  int resse och det  
blev inget  av  med samarbetet  med andra  
invandrarorganisat ioner.  
 
g  
FILMVISNING I SÖDERTÄLJE  
AKK var inbjuden t i l l  f i lmvisning i  Södertäl je  
där den nya f i lmen EXODUS hade premiär .  
 
MARTYRERNAS DAG  
AKK var inbjuden t i l l  martyrernas  minnesdag den  
6/8 -1989 i  Södertäl je .  
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1.Kvinnofest ival .  (bjuda al la  invandrarförenin -  
garnas  kvinnokommittéer.)  
 
2.Internat t ionel la  Kvinnodag,  gemensamt  
f i rande med andra  medlemsföreningar.  
 
3.Kontakt  med andra  länders  assyriska  
kvinnokommit téer.  
 
4.Assyriska  kvinnans  h is tor ia  ”Förr  i  t iden ,  och  
nu” i  form av  färd igskrivet  dokument,  för  
bl .  a  föreläsningar  för  andra  organisat ioner och  
svenskar.  
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 Upplands Väsby 890321 
 

Hej! 
 
Jag har några undringar angående det som händer på Carlsund och andra 
förläggningar. 
 
Enlig vad jag vet, kommer det många arabisktalande flyktingar till Sverige - 
alltså från de olika arabländerna. Som svenska tycks man tro att alla är araber 
bara för att de talar arabiska. Men det finns ju förutom araber även armenier, 
kurder och assyrier. 
 
Den assyriska frågan är inte ny i Sverige. Här bor nu ca 22 000 assyrier. De 
första kom 1967. De nyanlända assyrierna räknas som arabisktalande flyktingar, 
trots att mer än hälften av dem har det assyriska språket som modersmål. 
 
På Arlanda registreras de efter vilket land de kommer från. För många av dem 
gäller att det i deras papper står att de är statslösa (SL) utan de ytterligare 
uppgifter som tilläggs alla andra minoriteter: armenier (de kommer sällan), 
palestinier (trots att de först och främst är araber). Där står SL/pal, SL/kurd 
etc. Men för assyrierna står bara SL/arab, även om de angivit att de är 
assyrier och talar assyriska i första hand. 
 
Många påstår att eftersom assyrierna inte har något eget land, kan man inte 
ange deras riktiga identitet (nationalitet). Vilken av de andra minoriteterna 
har ett eget land? 
 
Statens invandrarverk påstår alltid att det inte finns några assyriska tolkar som 
kan arbeta på förläggningarna. Har man någon gång annonserat efter sådana? 
Eller bett om hjälp från tolkförmedlingar i kommunen eller i grannkommunerna? 
 
Som polis och myndighetspersonal tvingar ni på ett indirekt sätt flyktingarna 
att acceptera en identitet ni tror att de har, trots deras klagomål, som alltså 
Inte hjälper. Ingen informerar dem om deras rättigheter och tills sist ger dr upp 
hoppet. 
 
Jag hoppas ni har förståelse för mina synpunkter. Det krävs bara lite ner 
Tålamod. 
 
OBS! Jag talar alltid om assyrier, för att vi är kända under den benämningen 
i hela världen. Jag menar då också de som kallar sig syrianer. 
 
Tack på förhand! 
 
 Med vänliga hälsningar 
 
 Chamiram Khouri 
 Ordförande i 
 Assyriska kvinnokommittén 
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