SYSTERSKAP, MOBILISERING, KRAFT
Assyriska Kvinnosektionen i Södertälje firar Internationella Kvinnodagen den 12 mars 2017.
Genom att ge uppdrag till tre
assyriska kvinnor, verksamma
inom olika fält, men ändå bärare
av ett gemensamt arv och
liknande erfarenheter, var syftet
med kvällen att skapa en
normkritisk diskussion och att
påminna kvinnor om vikten av
att stötta och stödja varandra i
systerskapet. Kvällens moderator
var Rachel Hadodo Andersson,
själv före detta ordförande för
Assyriska Riksförbundet och
tidigare verksam som adjunkt vid
Göteborgs Universitet. Rachel
öppnade diskussionen genom att tala om hennes observationer och upplevelser av att vara
kvinna i en assyrisk kontext och lyfte
några av de frågor som skulle komma
att tas upp av de inbjudna föreläsarna:
patriarkala normer och traditioner,
bristande systerskap assyriska kvinnor
emellan, kampen för överlevnad och
vikten av en förändring.
Den första talaren för kvällen var
aktivisten och människorättskämpen
Kara Hermez, universitetsstudent med
siktet inställt på en dubbelexamen från
Stockholms Universitet och Försvarshögskolan, och tillika
en av de personer som starkast synliggör assyriernas
utsatthet och kamp för överlevnad och mot utrotning på
Niniveslätten i norra Irak. Kara talade bland annat om ett
kommande program som hon hade varit med och
producerat för SVT:s Korrespondenterna, ett program som
visar att kurdiska gruppers pågående erövring av
Niniveslätten med omnejd för att etablera en stat, fördriver
den assyriska ursprungsbefolkningen från landområden
som varit deras i nära 7000 år. Kara talade om sin kamp för
assyriernas rättigheter – ett engagemang som hon fått med
sig hemifrån – och om vikten av en uppfostran där, som i
hennes fall, pojkar och flickor ges samma förutsättningar
och självkänsla. Hon delade bland annat med sig om att en
del assyrier ifrågasatt att hon som ensam ung kvinna skulle åka ner till Assyrien med manliga

journalister, men att den diskussionen upphörde när hennes föräldrar markerat att de hade
fullt förtroende för henne.
Nästa talare var Broula Barnohro Oussi, fil. Dr. i italiensk
språk- och litteraturvetenskap vid Stockholms
Universitet och tidigare engagerad i det förebyggande
jämställdhetsarbetet i Södertälje Kommun. Broulas tal
fokuserade på spänningsverkan mellan tradition och
modernitet, där talande exempel på reduceringen och
objektifieringen av kvinnor inom den assyriska gruppen
lyftes fram, samtidigt som vi som folk och organisation
kämpar för bevarandet av vår kulturella särart och vårt
rika arv. Enligt Broula är vi ett folk som traumatiserats i
flera generationer, särskilt kvinnorna, som blivit ett
slagfält och ett viktigt pussel i nedbrytningsprocessen av
folket, både av förövare (exempelvis under Seyfo), men
tyvärr också inom den egna gruppen: kvinnorna lider av
en dubbel utsatthet. Hon tog också upp vardagliga
exempel – som av många kan tyckas av ”oskyldig” karaktär – där kvinnor och flickor ständigt
reduceras och förminskas, inte bara av männen, med också av andra kvinnor som hjälper till
att upprätthålla de patriarkala strukturerna med motiveringen att detta är ”vår kultur, våra
traditioner”. Slutligen manade Broula till att om vi någonsin vill se ett levande BethNahrin,
antingen som självstyre eller bara i form av ett rikt, levande, kulturarv, så kommer det inte
att vara möjligt när halva BethNahrin, det vill säga kvinnorna, förminskas inom den egna
gruppen.
Kvällens sista talare var Siduri Poli, utnämnd till en av
årets supertalanger av Dagens Industri och initiativtagare
till ”Changers Hub” i Botkyrka. Hon talade om vikten av
att hänga med i dagens digitaliseringsprocesser och att
ligga i framkant och följa med i utvecklingen. Siduris
framförande utgick från olika talande bilder. På en av
dessa sitter hon själv, knappt två år gammal, högt
uppflugen på ett skåp. För henne är detta grundläggande:
att låta sina barn röra sig bortom ”det tillåtna”, att låta
dem göra sådant som kan anses farligt, är förutsättningen
för utveckling. En annan bild som hon visade, föreställde
henne själv, tillsammans med sin mormor i Turabdin, en
resa som kom att betyda mycket för hennes personliga
utveckling. Där förstod hon att hon skulle leva sitt liv fullt
ut och inte låta sig begränsas. Siduri sa: ”Vi är summan av
våra berättelser, vad för berättelser vill vi skapa och vem ska skapa våra berättelser?”
Samtalen avslutades med en frågestund och fortsatte under mingel och fika stunden med
heta diskussioner. Kvinnodagen uppskattades av de flesta och många utryckte behovet av
att fortsätta diskutera frågorna för att få till en förändring. ”Det här ska inte bara avhandlas
under kvinnodagen, det är en viktig fråga som vi kvinnor måste driva vidare. Jag önskar att
jag hade tagit med min tonårstjej” Sa en mamma till en 14 årig tjej.

