INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2015
Under internationella kvinnodagen planerade Assyriska föreningens Kvinnosektion en aktivitet för att
uppmärksamma kvinnokampen och orättvisor som drabbar kvinnor på grund av könsmaktordningen.
Syftet med aktiviteten var att synliggöra 4 assyriska kvinnors resa under temat ”En kvinnas resa”.
Kvinnosektionen valde 4 kvinno i varierande åldrar där varje person skulle berätta sin egen personliga
resa. Berättelserna skulle inspirera andra kvinnor att förverkliga och fullfölja sina drömmar, stora
som små, trotts motgångar och hinder. ”En kvinnas resa” skulle även visa på att alla har sin kamp och
att varje kamp räknas.
Kvinnorna som valdes hade varierande åldrar, arbete och utbildning.
Nora Serti, Entrepernören ca 60 år som startade sin burgulfabrik och på så sätt förvaltade en
familjetradition från hemlandet trotts alla motgångar. Nora berätta om sin uppväxt i hemlandet och
hur hon arbetade med poliovaccinering trotts att hon inte hade utbildning. Hon har alltid varit en
person som utmanat könsmaktnormerna och ifrågasatt varför en kvinna inte ska arbeta och bidra
såsom mannen gör. Nora berättade om sin egen bild av jämställdhet och att vi ständigt måste kämpa
för att stå upp för rättvisan. Hon menade att inta bara förr i tiden, utan även i dagens Sverige finns en
könsmaktordning som gör det svårt för kvinnor att uppnå sina drömmar. ”Det är samma kamp och
samma motgångar då som nu men om olika saker, nu har man kanske mer frihet men man har även
mer ansvar, man arbetar ut och arbetar hemma, dessutom så diskrimineras kvinnor som har en
annan kultur från majoritet samhället men även inom gruppen. Egentligen motarbetas man som
kvinna mest av sina egna, jag har inga kunder från vårt folk, det är bara svenskar som handlar av mig”
berättade Nora för att förklara den dubbla kampen för kvinnor, dels inom gruppen men även i övriga
samhället.

Nina Baresso, Lärare och elitbasket spelare 38 år som har vunnit flera SM mästerskap samt utsedd till
Södertäljes ambassadör. Nina berätta hjärtligt och bjöd på sig själv och lämnade ingen oberörd. Hon
berättade om svårigheterna och motgångarna i sin uppväxt och basket karriär som format henne till
den hon blivit men att det även inspirerade henne att envist ta sig dit hon vill. ”Jag fick alltid höra att
det borde räcka med basketspelandet, kaj, vart vill du komma fram till, du borde tänka på att du ska
gifta dig istället” sa Nina och fortsatte med att förklara, ”även om mamma trodde på mig och var
stolt över vad jag gjorde så var hon påverkad av vad folk pratade om mig. Jag lovade mig själv att jag
alltid ska göra vad jag var ålagd att göra men även fixa basketen, inget skulle stå i min väg, ju mer de
tjatade, desto mer ville jag visa vad jag gick för”. Nina berättade även om hur hon motarbetades
inom laget, många gånger pga. sin etniska bakgrund ”jag upplevde ett helvete, jag vet inte hur många
gånger jag kom hem och rev ner mina medaljer, jag orkade inte mer. Dagen efter kunde jag inte låta
bli träningen” Nina berättade om vikten att aldrig ge upp sina drömmar för andra, man ska våga stå
på sig och gå sin egen väg. Man kan göra det man tycker om, vara bra fru och mamma ändå.

Maria Izar, Ingenjör, Chef på AstraZeneca 35 år. Maria berättade om sin resa genom skola,
universitet och inom karriären om hur hon under hela resan var tvungen att förhålla sig till vad folket,
Assyrierna, skulle tycka och tänka om henne. Trots hennes föräldrars totala stöd och tillit till hennes
ambition och vilja att förverkliga sig själv genom högskolestudier fick de höra konstant om hur illa det
kan se ut om hon bor ensam i Stockholm. Eftersom hon har sin farmor i Södertälje borde hon bo hos
henne fick hon höra konstant. ”De att jag skulle känna att jag gjorde någonting fult och olämpligt att
flytta ut till egen lägenhet när min farmor bodde själv. Det enda jag tänkte på var att jag inte skulle
störa henne, så jag gjorde som jag ansåg var rätt och flyttade ut” sa Maria som uppmanade de vuxna
att låta sina barn upptäcka sig själv genom att få ta ansvar för sina egna liv och strunta i vad folk
säger och tycker.
Kara Hermez, 23 år, har läst statsvetenskap, politiker och konstnär fick förhinder och kunde inte
komma.

Samtalet flöt på och kvinnornas personliga berättelser berörde många vilket var kvinnosektionens
ambition. Att beröra och öppna upp för reflektion av rådande omständigheter, inom den assyriska
gruppen och i samhället i stort, som kan vara hinder för kvinnors utveckling och självförverkligande.
En av de viktigaste inslagen i samtalen var det just det personliga och autentiska som vi, i vår kultur,
inte är vana vid. Att berätta hur det verkligen är utstå publikens reaktioner och dömande var riktigt
starkt där de yngre kvinnorna genomgående berättat att en del av våra normer och värderingar utgör
stora hinder för många kvinnor. Samtalet satte fokus på kvinnan som subjekt och inte som det oftast
är att hon är objekt för dömande och andras omdöme.
Vi fick positiva reaktioner med förslag att gå vidare med samtalet där både mammor och föräldrar
kunde diskutera utmaningarna i ”en kvinnas resa”.
Vi hade ca:50 deltagar? Betydligt mindre än vad vi hade förväntat oss men det fanns väldigt många
fler aktiviteter som pågick under denna söndag den 8 mars, internationella kvinnodagen.
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