


Snart tio år sedan riksdagens beslut om folkmordet 1915–  

Varför händer inget! 
Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) anordnar den 1 maj 2019 en 

konferens om seyfo – folkmordet på assyrier, armenier och pontiska 

greker. AKF:s ordförande, Nursel Awrohum, inleder konferensen med 

en tyst minut för att minnas de som föll offer för folkmordet 1915. 

Efter att hon hälsat alla välkomna lämnade hon ordet till Sonya Aho 

som var moderator för dagens konferens. Hon börjar med att berätta 

om hanteringen av Seyfo-frågan i Sveriges riksdag de senaste 20 åren.  

 

 

Den första motionen om ett erkännande av 

folkmordet 1915 lades fram av Murad Artin 

1999. Men då omfattade hans motion 

enbart armenier, men när några assyrier 

gjorde honom uppmärksam på att det även 

berörde fler andra kristna minoriteter 

gjorde han ett tillägg till sin tidigare motion 

och omfattade även assyrier/syrianer och 

pontiska greker.  

2001 debatterades Seyfo-frågan för första gången i Sveriges riksdag och de stora partierna sa då nej 

till ett erkännande. De tyckte att det var en fråga för forskare och historiker att lösa. Men som 

professor  

David Gaunt kommer att berätta var forskare redan då ense om att det inte var några tvivel om att 

det som hände 1915 är ett folkmord – även om inte folkmords-bestämmelsen var juridiskt bindande 

då. FN:s folkmordskonvention grundar sig på Haag-konventionen som kom till redan 1899. 

2007 lades en ny motion fram i riksdagen och denna gång var det miljöpartiets Mats Pertoft och 

Bodil Valero som var pådrivande tillsammans med Yilmaz Kerimo. 

Nästan 10 år efter den första motionen var frågan om ett erkännande åter ett debattämne i 

riksdagen 2010 och då gick beslutet igenom med en rösts marginal. Socialdemokraterna, som var i 

opposition sedan 2006, hade fattat ett kongressbeslut om ett erkännande 2009. Även Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet stödde förslaget. Folkpartisterna Gulan Avci och Agneta Berliner samt Annelie 

Enochson (KD) gick emot sin partilinje och röstade för ett erkännande. 

Aliansregeringen gjorde ingen politik av riksdagens beslut snarare tvärtom dåvarande 

utrikesminister Carl Bildt bad Turkiet om ursäkt. Men inte heller sedan Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet väl kom i regeringsställning 2014 har något mer konkret hänt i frågan.  

De har förhalat hanteringen om att föra in riksdagsbeslutet i utrikespolitiken.  



Och där står frågan och stampar än idag, förhalad genom utredningar och så kallad 

konsekvensanalys som ingen vet när de blir klar. 

AKF:s konferens idag ska fokusera på vad som hänt eller inte har hänt sedan riksdagsbeslutet. 

Professor David Gaunt – Inledningstal 

David Gaunt är professor i historia vid Södertörns högskola. Han 

har länge bedrivit forskning om vad som verkligen hände den 

kristna befolkningen 1915-1916 i sydöstra Turkiet. 2006 kom han 

ut med en bok som bland annat beskriver hur turkar tillsammans 

med kurdiska stammar genomförde nästan 200 massakrer på 

assyrier, syrianer och armenier under åren 1915-1916. Gaunt 

beskriver noggrant hur förövarna gick till väga by för by. 

Vad fick David Gaunt att börja intressera sig för just det här 

folkmordet? 

Jag blev först intresserad av detta då några av mina studenter, som själva var assyrier, kom fram till 

mig och frågade om jag visste något om folkmordet på assyrierna år 1915. I och med det kom jag 

även i kontakt med två Södertäljebor som hjälpte mig att skriva boken som utkom år 2006 som är 

baserad på sammanställt arkivmaterial från folkmordet. Då Sveriges riksdag erkände seyfo som ett 

folkmord var det med endast en rösts övertag. Egentligen borde hela riksdagen vara överrens om en 

sådan sak, att det är ett folkmord. David Gaunt läser ur några böcker som handlar om kvinnliga 

överlevare från seyfo eftersom kvinnor och män upplevt folkmordet olika. Män blev dödade nästan 

direkt medan kvinnor utnyttjades i form av övergrepp och blev bortrövade. Han lyfter fram några 

kvinnliga röster från den tiden ur boken Boodied but unbowed som handlar om 

överlevnadsstrategier i Turkiet, Syrien och Libanon. David Gaunt läser en bit ur boken som handlar 

om Ashur Yousifs änka Arshaluy Oghkasian som var dotter till en armenisk minister. Ashur Yousif, 

född 1858 i Harput, var en intellektuell professor som redan 1909 gav ut en tidning om assyrierna 

som hette Murshid Athuriyion. Han arresteras den 19 april 1915 och hängs kort därefter. Änkan 

lämnas ensam med flera barn sedan hennes man dödats. I boken återges ett samtal so, äger rum 

den 22 juli 1915, mellan modern och 

dottern Alise som då var 6 år. Alise 

såg på sin mor som var ledsen och 

grät. Flera andra kvinnor hade 

kommit till deras hem och tröstade 

modern Arshaluy. Kvinnorna grät 

också.  

”Mor, varför gråter du?”, frågade 

Alise sin mor. ”Jag gråter för att de 

ondskefulla turkarna har tagit din far 

veck”. ”Varför har de gjort det?”, 

frågade dottern igen. ”För att döda 

honom, för att döda honom”, 



svarade modern. 

David Gaut tror att det verkligen är en sexårings minnesbild som återges här, trots att det har gått 

lång tid. 

Gaunt läste om en annan händelse; ”De ondskefulla soldaterna hade lämnat byn och snart kom två 

beduiner fram till ett hus. Den ene sa till den andra; tänd ett ljus så ser vi om någon fortfarande lever 

så gör vi slut på dem. I ljusskenet såg de en kvinna som rörde sig i hörnet av ett rum de gick fram till 

henne. Hon levde på sitt yttersta och hade inte mycket kraft, men lyckades få fram; snälla döda mig 

inte. Ni ska få tio pund om ni låter mig leva. Hon löste upp sin fläta som hon hade gömt sina pengar i. 

Beduinerna tog pengarna och dödade henne ändå.” 

Gaunt fortsätter att läsa ännu ett vittnesmål ur Isak A. som var ärkebiskopens sekreterare i Mardin 

vid tiden för folkmordet. Han dokumenterade många berättelser om överlevande: ”En kvinna kom 

fram till soldaterna och bad dem släppa henne och dottern fri. ”Istället gav de mig ett par slag i 

huvudet så att jag för andra gången förlorade medvetandet. Soldaterna trodde jag var död och 

lämnade mig där och försvann med kollon på omkring 300 kvinnor som fördrevs ut i öknen.”  Efter 

några timmar vaknade kvinnan av att någon kallade på henne ”Yoma, Yoma!” Det var dottern som 

ropade på sin mamma. Dottern hade tagits om hand av en beduin och kvinnan ropade efter honom; 

”Gud beskydda dig, låt mig få följa med dig”. På så sätt blev kvinnan räddad. 

Bodil Valero - EU-parlamentariker sedan 2014. Hon har tidigare varit riksdagsledamot och redan 

2010 då riksdagens beslut om att erkänna det som hände 1915 som ett folkmord var Bodil aktiv talar 

för ett erkännande. 2016 var hon också aktiv för att få EU-parlamentet att slå fast att assyrier och 

yazidier i Irak och Syrien är offer för folkmord.  

Bodil Valero, du har sagt att ”Det är viktigt att ni som är berörda 

vet att vi, omvärlden, ser, vi hör och att vi inte är likgiltiga” – 

varför är det viktigt, frågar Sonya Aho Bodil.  

Bodil Valero svarar: Det sista steget av ett folkmord är att 

förneka det. Det som verkligen berört mig i mötet med 

överlevare av ett folkmord är att förnekelsen av denna 

upplevelse är absolut det värsta. Om något kan vara värre än ett 

folkmord så är det just förnekelsen av upplevelsen från 

omvärlden. När vi skrev första motionen var det viktigt för oss 

att bygga den både på fakta och juridik. Vi vet att det faktiskt har 

hänt och då är det vår skyldighet att erkänna det som 

hänt. Det finns inga tvivel om att det som hände 

1915 är ett folkmord och därför var vi övertygade om 

att visa att detta är sanningen. Att inte regeringen 

kan fullfölja ett erkännande är en sak men vi kände 

att vi vill visa er att vi i riksdagen vet att det var ett 

folkmord.  

Det får aldrig hända igen. Om man förnekar ett 

folkmord är det som att säga att det är bara att 



fortsätta med att döda en ny grupp. Hitler använde folkmordet 1915 som en ursäkt för det han 

gjorde. Han menade att eftersom ingen i omvärlden hade stått upp för de drabbade under 

folkmordet 1915 så varför skulle någon bry sig om vad han gjorde mot judarna under andra 

världskriget.  

Hur gick det då till när beslutet om erkännandet gick igenom? Vi använde oss av den forskning som 

fanns om seyfo som underlag, för att stärka våra argument. Vi fick med oss Socialdemokraterna 

tillsammans med en person från Krisdemokraterna och folkpartisten Gulan Avci som själv var kurd, 

och som gick upp i talarstolen och bad om ursäkt och gick därmed emot sitt eget parti. Efteråt 

började andra parlament i Europa erkänna seyfo som ett folkmord. Många i regeringen är emot ett 

erkännande på grund av att relationen mellan Sverige och Turkiet skulle störas, därför har seyfo 

ännu inte erkänts av någon regering. Ibland händer det att vi röstar emot ett erkännande, men då 

handlar det ofta om att det är fel forum för att ta upp frågan. På de ställena vi kan ska seyfo-frågan 

tas upp i EU-parlamentet.  

” Det har varit flera Seyfo” – Seyfo Center 

Fehmi Barkarmo – representant för Seyfo Center som grundades 2004 för att sprida kunskap om 

folkmordet på assyrierna och andra kristna minoriteter i sydöstra Turkiet.  Seyfo Center är kanske 

den enda internationellt aktiva organisationen som assyrierna själva driver för att sprida kunskap 

och vara pådrivande i Seyfo-frågan.  

Vad betyder den egna organiseringen för att lyfta Seyfo-frågan 

internationellt? 

Jag är ingen politiker, utan en soldat i seyfo-frågan. Vårt huvudmål är 

ett internationellt erkännande men framförallt få ett erkännande från 

Turkiet. Idag vill jag lyfta tre frågor: vi vet vad som har hänt men frågan 

är om vi verkligen har förstått på djupet vad det har för påverkan i folks 

liv. Vi vill ha ett erkännande av seyfo, men vad innebär det i 

förlängningen? Och vad gör våra organisationer för att samarbeta i 

seyfofrågan? Vi alla känner till seyfo som någonting som har varit och 

det påverkar oss fortfarande negativt i vår vardag, vi lever med ett  

trauma. Vårt folk har minskat till 

antalet och språket samt kulturen 

har försvagats. Hur skulle vår  

vardag ha sett ut om seyfo inte hade hänt? Ett mål för vårt folk 

är att få ett erkännande från Turkiet om att det som hände oss 

under seyfo var ett folkmord, men vad händer efter ett 

erkännande? Hur går vi vidare? Det skulle kanske till att börja 

med handla om ekonomiskt skadestånd, sedan skulle vi kanske 

återfå ägodelar och marker som tillhört oss och vi skulle 

erkännas som nationell minoritet. Hur ska vi då uppnå detta? 

Många organisationer gör någonting litet men vi gör inget 

tillsammans. Alla kyrkor och organisationer bör jobba 



tillsammans för ett erkännande. Vi lyckas inte eftersom att var och en arbetar på sitt håll. Vad är 

problemet? Är det största hindret benämningen? Tycker vi olika i olika sakfrågor? Det är till skada för 

sakfrågan att vi inte samarbetar. Det tyder på att vi gräver på vår egen grav! Vi måste vara beredda 

att samarbeta med de som inte tycker som vi i alla frågor och jobba över förenings-, parti- och 

kyrkgränser eftersom att seyfo-frågan är större och viktigare än vad vi själva är. Man måste börja 

med att fråga sig själv vad som är viktigast för att vi alla ska kunna samarbeta.  

Är folkmordet 1915 en svensk angelägenhet? – Murad Artin 

Murad Artin kom in i riksdagen år 1998 och år 1999 la han sin första motion om det armeniska 

folkmordet som riksdagen erkände med acklamation. Assyriska aktivister hörde då av sig och frågade 

hur han kunde glömma att nämna assyrierna som offer för samma folkmord. Efter detta lade han en 

tilläggsmotion där han även inkluderade assyrier och pontiska greker i erkännandet.  

Är då folkmordet 1915 en svensk angelägenhet? 

Det tycker jag absolut att det är, det handlar om en kamp för rättvisa! Jag är stolt över att ha varit 

med och startat upp detta arbete om ett erkännande av seyfo som ett folkmord i riksdagen 2010. 

Det är ett stort framsteg i försoningsprocessen. I mer än 100 år har Turkiet blockerat alla försök att 

ge offren upprättelse därför är det vårt ansvar att utgå från att det som hände 1915 var ett 

folkmord. Lidandet ska erkännas. Att uppmärksamma en historia av död och etnisk rensning är en 

omvälvande upplevelse och resultatet vi sett i Sverige är ett kvitto på långa strävanden efter rättvisa  

och upprättelse. Alla demokratiska krafter 

har ett ansvar för att historien inte ska 

försvinna. På samma sätt som Tyskland har 

bearbetat sin skuld efter Förintelsen, behöver 

Turkiet ta ansvar för vad tidigare 

generationer under det Osmanska riket gjort. 

Jag är besviken på utrikesminister Margot 

Wallström när hon nu säger att hon vill titta 

på folkmordskonventionen trots att det finns 

mycket litteratur och dokumentation av vad 

som hände under folkmordet 1915. Att då 

påstå att detta behöver utredas mer är  

antingen att vara okunnig i allt som rör folket och folkmordskonventionen eller att vara politiskt feg 

för att man inte vill störa relationerna till Turkiet. Vi bör kräva ett erkännande från politikerna och 

att de gör det till en del av utrikespolitiken eftersom det är en svensk angelägenhet. 

”Folkmordet pågår alltjämt” – Ragip Zarakol 

Ragip Zarakol - är journalist, författare och människorättsaktivist och känd för att ha haft över 40 

rättegångar mot sig för att bland annat ha publicerat böcker som berör det armeniska folkmordet 

under första världskriget i nuvarande Turkiet men även för att ha publicerat böcker som berör andra 

minoriteters situation i Turkiet. Han har tilldelats flera internationella utmärkelser för hans viktiga 

arbete. Han har till och med blivit nominerad till Nobels fredspris 2012. 



Var det värt att hamna i fängelse för detta? 

Ja, det var det absolut. År 1915 hade flera av länderna i Europa 

nåtts av dåliga rapporter om händelserna i det osmanska riket, 

vilket aldrig tidigare hade varit så samstämmigt tidigare. Det 

diskuterades hur man skulle benämna händelserna och kom 

fram till att kalla de tragiska händelser och massaker mot 

kristna. Man kom fram till att det var brott mot mänskligheten, 

eftersom begreppet folkmord ännu inte använts juridiskt utan 

kom till efter andra världskriget 1948.  

Under folkmordet 1915 utnyttjades religionen islam i 

argumentationen för att få med sig de stora folkmassorna. 

Förföljelserna av kristna började redan i november år 1914, då 

heligt krig mot kristna utropades. Redan natten efter att heligt 

krig utropats gick grupper av ungturkar till attack mot kristna, 

först armeniska sedan assyriska och pontiska grekers affärer 

och byggnader. Attackerna förekom först i Istanbul sedan spreds de till Ankara och Diyarbakir.  Det 

välkända hotellet Tokatian Hotell som ägdes av armenier blev bland de byggnader i Istanbul som 

attackerades först. De brände ned hus och affärer som tillhörde kristna. Dessutom bojkottades 

kristnas varor och tjänster så det var även ett ekonomiskt krig mot kristna. Därefter påbörjades 

deportationer och folkomflyttningar. Hela befolkningar i assyriska byar i Hakkari deporterades till 

Urmia i Iran. De kristna användes som handelsvara och misstänkliggjordes i handeln mellan de 

allierade som Tyskland och Storbritannien och det osmanska riket. Tyskarna var beroende av att ha 

goda förbindelser med de Osmanska rikets ledare, likaså USA och Storbritannien. Alla viste vad som 

försiggick i det osmanska riket. New York Times 

publicerade mer än 300 nyheter om 

händelserna, Storbritannien mottog rapporten 

”Blue book” som var först med att beskriva 

övergreppen mot kristna minoriteter i det 

osmanska riket. Även svenska myndigheter 

mottog rapporter om händelserna vid den här 

tiden. Men idag vill ingen kännas vid detta. 

Redan som ung student kom jag i kontakt med 

assyrierna. Under en av mina resor hamnade jag 

i en nestoriansk assyrisk by som kallades 

Shawata. 

 Det var en vacker by där byborna livnärde sig på grönsaks- och spannmålsodlingar men de 

producerade även silke. Jag läste mycket poesi och kom över en diktsamling av en poet som hette 

Shemiste Belli, som kom från denna by. Hans diktsamling hette Anayarso som betyder konstitution. 

Dikterna handlade om en bys isolering då vintern kom till byn.  

Genom åren har jag ofta undrat över vad som hänt människorna i byn. Efter många år kom jag över 

en bok, som jag fick av Can Bethsliwo, där det framkom att byborna tvingats fly till Urmia i Iran och 

sändes därefter under hot till Sibirien i forna Sovjetunionen. 



Av en händelse träffade jag nyligen på en som kom från byn på en konferens i Sverige. Han 

berättade då att de hade tvingats på flykt igen efter att Ryssland annekterat Krim-halvön. En 100-

årig överlevnadsresa som hade tagit dem till Sverige. 

Rubriken på mitt tal är ” Folkmordet pågår än idag”. 

1944 antogs en lag (beslut) som tillät konfiskation av kristnas och judars ägor och landområden. De 

kristna i Istanbul men även i Urfa, Mardin och Midyat fick sina ägor konfiskerade. 

1955 antogs ett politiskt program där grupper av nationalister attackerade kristna på flera håll i 

landet bla i Istanbul, Urfa och Mardin men också i Midyat. 

1960 attackerades den kristna byn Kerburan. Folk mördades och kidnappades utan att någon 

ställdes till svars för övergreppen. 

1974 fanns en stor oro och rädsla för följderna av Cypernkrisen.  

I början av 70-talen blev det upplopp i Midyat då en mobb från grannstaden Estel hade kidnappat en 

gift kvinna vid namn Lupie. Kvinnan hade konverterat till kristendomen och gift sig med Sabri 

Altunkaya. Den muslimska mobben var rasande och ansåg inte att en kristen skulle få gifta sig med 

en muslimsk kvinna. Tillslut lyckades Midyatborna stå emot mobben och därmed rädda paret. 

Militärtjänstgöringen var en annan form av accepterad förtryck och tortyr på kristna som fick en 

sämre ställning under sin tjänstgöring. 

Det förekom attacker så sent som 1980-talen. 1981 attackerades bland annat Mor Gabriel klostret, 

landområden och ägor har konfiskerats även senare. 

Idag har vi ett tyst Bethnahrin där ursprungsbefolkningen nästintill försvunnit. År 2013 när jag 

besökte en gammal assyrisk by, var den nästan tom vilket var sorgligt att se hur folk fördrivits ifrån 

deras hem. Där fanns endast två till tre assyriska familjer kvar. Seyfo pågår fortfarande. Det är 

skamligt av Turkiet och av historien där man stjäl de kristnas egendom. Det är helt tyst om detta i 

turkisk debatt. Det är en skam att dessa attacker har fått fortgå. Det är inga enstaka tillfälligheter 

utan en väl planerad och genomförd politik från turkiska nationalister och statsmakten. Det har varit 

100 år av förnekelse och man accepterar nu folkmord eftersom att det inte har erkänts. Det är 

därför upp till oss att få våra röster hörda för att stoppa framtida folkmord. 

”Kvinnornas villkor under folkmordet 1915” – Anna Melle 

Anna Melle – Författare som bland annat har skrivit om 

kvinnornas levnadsvillkor under Seyfo. Hon har skrivit flera 

böcker om kvinnoöden, starka överlevare som tex i boken 

”Från Eufrat till Sverige” skildrar hon en hundraårig 

armenisk/assyrisk kvinnas livsöde. Flickan överlever 

massakern 1915 och säljs som slav till en äldre muslimsk man. 

 



En del av de kvinnor Anna Melle har skildrat har levt ett ”svenssonliv” – en vardag i Sverige – mitt 

ibland oss. Hur är det möjligt att dessa kvinnor kan fungera som mamma och kvinna i det svenska 

samhället? 

Självklart lever man isolerat i Sverige och en bild talar mer än 1000 ord. Min familj flydde till Sverige 

år 1974 på grund av att Turkiet och Cypern var nära ett krig. Minoriteter i Turkiet blev trakasserade 

och mördade. Det är viktigt att dokumentera det som har hänt för att det inte ska hända igen. Vi 

behöver därför känna till den historiska bakgrunden till Seyfo och vår egen bakgrund. Jag skrev 

böcker för att skapa medvetenhet kring seyfo och folkmordsbegreppet. Hitler använde seyfo som 

ursäkt under förintelsen och sa ”vem kommer ihåg folkmordet 1915?”. Seyfo var ett planerat 

folkmord för att utrota de kristna i området. De kristna förintades och byarna tömdes nästan helt. 

Majoriteten av vårt folk har lämnat sina hemländer och samma folkmord pågår just nu i 

hemländerna. Så länge Turkiet inte erkänner seyfo så kommer flykten och övergreppen att fortsätta. 

Först när Turkiet erkänner så kan såren börja läka och då kan vår historiska identitet stärkas. Många 

äldre kvinnor säger till mig ”glöm inte vår historia och lova att föra den vidare”. Detta har inte fallit i 

glömska, berättelserna finns i mina böcker och eftervärlden vet vad vi har varit med om.  

 
”Nio år sedan riksdagen erkännande av folkmordet1915 - vad som hänt och (inte) hänt sedan 
dess.” – Svante Lundgren 
 
Svante Lundgren är forskare vid Centrum för 

Mellanösternstudier vid Lunds universitet. År 2015 gav han ut 

boken ”Hundra år av tveksamhet” om seyfo och Sveriges 

reaktioner på folkmordet. Nio år har gått sedan riksdagens 

erkännande och vad har inte hänt? 

Regeringen tyckte att det var ett misstag att erkänna seyfo som 

ett folkmord och hittills har det inte skett någon förändring i den 

frågan. Kunde vi ha gjort något annorlunda? Organisationer tar 

initiativ men drivkraften har varit att göra något innan någon 

annan gör det. Detta är inte värdigt våra martyrer. Vi kan tycka 

olika men i just denna fråga har vi samma mål och intresse. 

 En annan sak är att det är vanskligt att överdriva som t.ex. antalet som föll offer för folkmordet 

1915. Det har figurerat olika siffror från 500 000 till 1,5 miljoner.  

Antal dödade under seyfo är oklart och det är farligt att överdriva antalet eftersom Turkarna som 

förnekar folkmordet vinner på det. En annan sak är att komma fram till vad vi vill ska hända efter ett 

erkännande. Vi har krävt att regeringen ska implementera beslutet men vad innebär det i praktiken, 

vad vill vi ska hända sen? Hur ska det bli utrikespolitik? Sverige bör driva frågan på ett klokt sätt för 

att diplomatiskt framföra det till den turkiska regeringen. Budskapet ska visas tydligt från Sveriges 

regering. Turkiet bör pressas på EU-nivå, något som vår nuvarande regering inte vill. När Margot 

Wallström var på besök i Södertälje sa hon att de inte kommer att erkänna seyfo som ett självmord 

men att de kommer att ordna en internationell konferens i Stockholm, ta med seyfo som en del i 

skolundervisningen samt göra en nationell utställning om folkmordet. Jag gick igenom läroböcker för 



gymnasiet och fann att det i en historielärobok för gymnasieelever finns två hela sidor om 

folkmordet 1915 av tio sidor som handlar om första världskriget, vilket jag tycker är en bra början.  

Nu återstår det för oss att se till att det Margot Wahlström lovade vid sitt besök i Södertälje efter 

valet 2018 blir verklighet. 

Berolin Deniz är seyfoättling 

Berolin Deniz är sociolog och genusvetare och till vardags arbetar hon med läsfrämjande och 

kulturaktiviteter för barn i Läslandet. Berolin, är en av många av oss som under sin uppväxt fått det 

berättat för sig, i små små fragment vad som verkligen hänt våra föräldrar, mor- och farföräldrar och 

deras föräldrar under åren kring 1915 och framåt. 

Det är berättelser och minnen som etsats sig fast i huvudet 

men också i kroppen. Dessa berättelser har förts vidare från 

generation till generation. Berolin, kommer att berätta för oss 

hur dessa minnen har påverkat hennes liv.  

Vi är här idag för att bearbeta sorgen och förlusten. Min 

mamma förlorade ett barn år 1972. Den nyfödda flickan togs 

ifrån henne på sjukhuset i Istanbul och vi vet än idag inte vad 

som hänt min syster. Blev hon stulen? Blev hon dödad? Detta 

skulle omöjligen hända om inte seyfo hade ägt rum. Istället för 

att Turkiet ber om förlåtelse för vad de har gjort, fortsätter det 

att ske. Som begrepp är folkmordet 1915 missvisande. Det 

ägde rum både före och långt efter 1915 och det var utplåning 

av kristna i området.  

 

Min farfar var vapenmogen under seyfo vilket betyder att 

han bar vapen så han kan ha varit mellan 10 och 15 år 

gammal. Min farmor var ett spädbarn. Farmors äldre 

systrar blev misshandlade, bortförda och 

tvångskonverterade. Detta folkmord pågår än idag och det 

är vår uppgift att se till att seyfo inte blir fullbordat. Vi 

förlorade mycket på grund av seyfo – vi förlorade en stor 

del av vår kultur som matrecept, musik och historia, vårt 

språk och så mycket mer. Vi måste lära våra barn och visa 

hur de stärker sin identitet. Vi har en lång, rik historia av kultur och litteratur och det bästa vi kan 

göra är att leva kulturen, äta den, dansa den och läsa den. Genom att leva och föra vidare historien, 

glöms den aldrig bort.  

 

 

 



”Folkmordet 1915 i kulturen och media” – Anders Q Björkman 

Anders Q Björkman, biträdande kulturchef på Svenska 

Dagbladet, är journalist och har följt det som skrivits och sagts 

om seyfo i både medierna och genom sin svärfamilj sedan 36 år 

tillbaka. Hur upplever du folkmordet i svenska medier under de 

senaste 36 åren? 

Det har varit tyst om seyfo i medier och många visste inte ens 

vad assyrier var. Kultur är viktigt både inom folkgruppen och 

utanför. När man säger ”folkmord i medierna och kulturen” kan 

folk ofta tro att det handlar om förintelsen. Förintelsen är 

väldokumenterad men om seyfo finns det väldigt lite skrivet 

även om det blivit mer på senare år.  

Varför är seyfo då så lite skildrat i litteratur och film? Inom media brukar vi prata om 

”närhetsprincipen” det vill säga att man bryr sig mer om saker som händer i närheten av en själv. En 

annan skillnad är att Tyskland har erkänt och varit aktiv i att ge upprättelse till drabbade medan 

Turkiet förnekar än idag vad som hände 1915. Om förintelsen har det skapats både böcker och film. 

Men  redan 1933 var det aktuellt att ett amerikanskt filmbolag ville göra en film om seyfo med Clark 

Gable i huvudrollen men la ner projektet efter påtryckningar från den turkiska staten. Många av 

filmerna om seyfo handlar om armenier och utesluter för det mesta assyrier, syrianer och kaldéer. 

En turkisk författare som berört seyfo i en av sina böcker  ”Snö” är Orhan Pamuk som åtalades för att 

ha förolämpat den turkiska identiteten efter att ha uttalat sig om seyfo i en intervju. I Sverige har det 

länge funnits en okunskap kring seyfo. Detta bör läras ut i skolorna, då jag på min tid aldrig fick höra 

talas om folkmordet 1915. Tre faktorer som har bidragit till ökad medvetenhet kring seyfo i Sverige: 

Man förstår att assyrier/syrianer finns och deras närvaro gör att folkets historia aktualiseras, 

kunskapen ökar. Seyfo 100-årsdag har bidragit till att öka medvetenhet hos omgivningen. Det som 

idag händer i Syrien och Irak, som även har hänt i europeiska huvudstäder har fört med sig 

medvetenhet om vad jihadistisk terror kan innebära och ökar därför förståelse för 

assyriernas/syrianernas utsatthet. På senare år har det skrivits mycket om seyfo i svenska tidningar 

samt reportage radio och tv. Inför 100-årsdagen 2014 skrev jag ett reportage där jag försökte 

redogöra hur min frus och även mina döttrars förfäder överlevde Seyfo i Midyat 1915. Med tanke på 

öppenheten gentemot frågan, som nu råder i Sverige, är jag övertygad om att man i framtiden 

kommer att kunna utöka min redogörelse för hur seyfo har tagit sig uttryck i kultur och medier.  

 

”Hur går vi vidare med seyfofrågan” – Sait Yildiz 

Sait Yildiz är ordförande för Assyriska Demokratiska Organisationen i Sverige som bildades år 1957 

och arbetar med bevarandet av den assyriska identiteten som seyfo är en stor del av. Hur går vi 

vidare med seyfo-frågan efter allt vi har hört här idag? Vad är nästa steg?Vi måste vara 

målmedvetna. År 2001 fanns det endast två böcker som källor för seyfo. Vi måste jobba med 

seyfofrågan på akademisk nivå. Då vi arbetade för att få ett erkännande av seyfo som folkmord, 

hittade riksdagen på nya begrepp, kallade det tragedi som det inte är. Då fick vi hitta motbevis. De sa 

att detta var historikernas ensak och inte politikernas. Vi anordnade stora konferenser och seyfo 



blev en fråga för alla. Vi försökte utnyttja alla tillfällen vi fick för att 

göra oss hörda. Vi utmanade turkiska staten att undersöka skelett 

för att hitta bevis men de fanns inte på plats när vi kom dit. 

Seyfo-frågan är en samhällsfråga. Detta var ett välorganiserat 

folkmord av de som utförde det. Vi bör nu bilda en kommitté och 

lägga upp en strategi för vad som ska hända framöver, efter 

riksdagens erkännande. Vi måste verka för att Turkiet och EU ska 

erkänna seyfo som ett folkmord. Om vi jobbar strategiskt kan vi 

lyckas. Vi kommer ingenstans med de som förnekar, men vi har 

många vänner också bland turkar och kurder och de måste vi 

samarbeta med. Vi måste vara trovärdiga i det vi gör. Om vi inte är 

trovärdiga mot de som samarbetar med oss är det samma sak som 

 att vi stöttar Turkiet. Många människor sätter sina liv i fara för att uttala sitt stöd för oss och för 

sanningen. Tillsammans med andra etniska minoriteter måste vi hjälpas åt för att skapa en strategi i 

seyfo-frågan för hur vi går vidare från där vi står idag.    

Tal av Murad Artin vid Assyriska kvinnoförbundets konferens om folkmordet 1915. Vi samlas här 

idag för att uppmärksamma och hedra minnet av folkmordet 1915. Ett folkmord där upp till två 

miljoner armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker brutalt mördades av det Osmanska 

riket 1915. Många länder har erkänt folkmordet som ett historiskt faktum liksom Sveriges riksdag 

2010. Jag är stolt och glad över att ha varit med och startat upp arbetet 1999. Beslutet om 

erkännandet av folkmordet 1915 i Sveriges riksdag innebär ett stort steg framåt i 

försoningsprocessen och innebär upprättelse för offren för folkmordet och deras efterlevande. I 

över 100 år har Turkiet blockerat och förhalat alla försök att ge offren och deras ättlingar 

upprättelse, därför är det vårt ansvar att agera utifrån insikten att det som skedde 1915 var ett 

folkmord. Många av offrens ättlingar bor i Sverige och bla här i Stockholm, Örebro, Västerås, 

Norrköping osv och vi känner ett ansvar att göra vad vi kan för att bidra till att de får upprättelse, att 

deras lidande ska erkännas. Dessutom är jag övertygad att om vi vill förhindra nya folkmord i 

framtiden så måste vi lära av historien. Att åter igen uppmärksamma en historia av död och etnisk 

rensning är en omvälvande upplevelse. Samtidigt är resultaten vi nu ser i Sverige ett kvitto på våra 

långa strävanden efter rättvisa och upprättelse och att Sverige, faktiskt tar sitt demokratiska ansvar 

inför framtida generationer. Alla demokratiska krafter har ett övergripande intresse av och ansvar 

för att historien inte försvinner i glömskans dunkel. Att minnas kan inte begränsas till den enskilda 

nationens historia. Minnet måste vidgas till att komma ihåg de tragiska följderna för mänskligheten 

som en rad folkmord under de senaste århundraden inneburit. Själva syftet med den här 

konferensen, manifestationer, seminarier mm är inte bara att kräva erkännande och ansvar från 

dem som gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten. Vi måste också minnas, förstå, lära, försonas 

och förlåta det hemska för att utvecklas som samhällen och som globalt samfund. På samma sätt 

som Tyskland har bearbetat sin skuld och sin upprättelse efter Förintelsen, har Turkiet bara att vinna 

på att erkänna det ansvar tidigare generationer hade under det Osmanska rikets folkmord 1915. 

 Det är inte första gången och det är tyvärr inte sista gången vi kommer att samlas för att minnas och 

lära från hemskheter som människor och folk utsatt varandra för. Förutom folkmordet 1915 på 

armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker och nazisternas förhatliga folkmord mot 



judar, minns vi bland andra även folkmorden i Rwanda, Den etniska rensningen på Balkan under 90-

talet, den etniska rensningen av Rohingyer i Burma och nyligen folkmordet på jezidier och kristna 

grupper i Irak och Syrien. Så låt oss använda den här konferensen till att lära och minnas vilka 

mekanismer som leder fram till omständigheter där folkmord ens är möjligt. Kanske kan vi då också 

lära oss något om dagens samhälle och att undvika framtida folkmord.  

Därför blir jag och säkert många med mig på den här konferensen så besvikna över utrikesministern 

Margots Wallströms negativa uttalande gällande erkännandet av folkmordet 1915 där upp mot 2 

miljoner armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker mördades av ungturkarna i 

dåvarande Ottomanska riket som är dagens Turkiet. I alla motioner som framfördes av mig och 

andra har vi hänvisat till folkmordskonventionen som FN antog 1948 och som ratificerats av 

majoriteten av länderna. Många folkmord har blivit erkända tack vara den konventionen, liksom 

folkmordet 1915 av Sveriges riksdag 2010. Nu säger utrikesministern att hon vill titta på 

folkmordskonventionen och jag vet inte vad hon pratar om.  

Regeringen hade sedan naturligtvis riksdagens uppdrag att 

verkställa riksdagens beslut, men Reinfeldts (M) regering gjorde 

det inte vilket kritiserades från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 

Socialdemokraterna. 2014 kom dock en ny regering med Stefan 

Löfven (S) som statsminister och med miljöpartiet i regeringen. 

Men inte heller Löfvens regering har verkställt riksdagens beslut 

om erkännandet. Det är minst sagt anmärkningsvärt att en 

regering inte verkställer det uppdrag den fått från riksdagen. Nu 

har vi en ny regering, så vi ställer det här kravet på nytt! 

Folkmordskonventionen är mycket tydlig, enkel och klar. Den 

behöver inte tolkas och tydas. Och det finns en omfattande 

dokumentation av folkmordet 1915 och en mycket diger och 

detaljerade och väldokumenterade avhandlingar av många 

forskare i Sverige och internationellt. Litteraturen på området är 

omfattande. Debatterna, seminarierna och dokumentationerna har varit otaliga i Sverige. Den som 

påstår att detta behöver utredas mer är antingen gravt okunnig i allt som rör folket och 

folkmordskonventionen eller politiskt feg och vill inte stöta sig med den nye självtillräcklige sultanen 

i Turkiet. Idag borde man inte tveka hur man ställer sig till en president med diktatorsambitioner och 

hans hotelser när folkmordet på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker kommer på 

tal. Socialdemokratiska ledaren Hjalmar Branting kallade förföljelserna av armenierna för ett 

”organiserat och systematiskt folkmord, värre än vad vi någonsin sett maken till Europa”, det sa han 

redan 1917. Utrikesministern Margot Wallström och regeringen ska inte hitta på ursäkter och 

konstiga uttalanden som Reinfeldts regering gjorde, det är bara att verkställa riksdagens beslut. Jag 

menar att Vi som samlas här idag i den konferensen kräver av den svenska regeringen och Margot 

Wallström att erkänna folkmordet 1915 och gör det till en del av regeringens utrikespolitik! Precis 

som Frankrike gjort!  

Alltid minnas, aldrig glömma! Så folkmordet 1915 är en självklar svensk angelägenhet.  

 

 



”Kvinnornas levnadsvillkor under seyfo” - Tal av Anna Melle  

Fyra kvinnor under svärdets år – om fyra kvinnors lidande under folkmordet på de kristna i det 

osmanska riket. 

Jag har fått tio minuter för att hålla mitt föredrag. Att 

prata om svärdets år och om kvinnors lidande på tio 

minuter är inte lätt. Men en bild säger mer än tussen 

ord. Reflektera kort på denna bild som sammanfattar 

kvinnors lidande under seyfo! Att hålla historiska 

händelser levande är inget som går av sig själv. Det som 

inte ska falla i glömska kräver en aktiv insats, ett 

bevarande och ett överförande. Jag heter Anna Melle 

är legitimerad gymnasielärare i historia och 

samhällsvetenskap. Jag är svensk assyrier, föddes i 

Mesopotamien i Sydöstra Turkiet och kom till Sverige i 

slutet av 1976. I Fyra kvinnor under svärdets år lyfter 

jag fram fyra kvinnor som varit med om etnisk rensning, 

flykt och svåra upplevelser. Nu är de borta men deras 

historier har bevarats och lämnats vidare. I alla fallen 

handlar det om kristna i sammanhang och traditioner 

med mycket djupa rötter. Folkmordet på assyrier under 

första världskriget kallas på eget språk för ”shato du sayfo” som betyder Svärdets år. Folkmordet på 

de kristna under 1915 Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och greker är ett skrämmande 

bevis på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid 

liv. År 1939 Adolf Hitler lär ha sagt: ”Vem kommer idag ihåg utplåningen av armenierna?” Viktigt att 

föra vidare all vår kunskap om folkmordet till framtiden för att historien inte ska upprepa sig. 

Professorn D. Gaunt Folkmordsforskare, hävdar att folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och 

greker var en systematisk och medveten plan för att rensa bort de kristna från området (Massecres, 

resistance, Protectors:Muslims- Cristian Relations in Eastern Anatolia During World War I.) Vad 

hände? 1,5 miljoner armenier, hundratusentals assyrier/syrianer och pontiska greker förintades av 

ungturkarna. Osmanska riket tömdes nästan helt på sin kristna ur befolkning. Hur gick det till? 

Genom avrättningar, systematiska massaker, framkallad hungersnöd, våldtäkter på unga flickor och 

kvinnor och tvångdeportationer. Konsekvenser av folkmordet Många armenier, assyrier/syrianer och 

greker fick lämna det som varit deras hemland i tusentals år. Majoritet av armenier och 

assyrier/syrianer lever i diaspora (=Landsflykt) än idag. Fyra kvinnor under svärdets år Skildrar även 

det assyriska/syrianska folkets öde. Ett urfolk utan ett eget land och som har levt i Mellanöstern i 

mer än tvåtusen år i avsaknad av mänskliga rättigheter. Ett folk som upplevt folkmord och blivit 

utsatt för förföljelser, våld och förtryckt. ” Mitt lilla barn, kom ihåg vad jag har berättat för dig. Glöm 

inte min historia och för den vidare till dina barn när du blir stor! Låt inte det blod som spillts ha 

runnit förgäves!” sa till exempel en man som refereras i boken till sitt ettåriga barnbarn. Väldigt 

viktigt att nämna; för att det ska bli känt att inte alla muslimer deltog i folkmorden på de kristna i 

Mellanöstern. Det fanns även muslimer som beskyddade, hjälpte och räddade livet på kristna”. Min 

personliga ambition har varit att ge dessa fyra kvinnor en röst i nutiden för kommande generationer. 

Ty det handlar om liv som präglats av brutala krig, flykt, ständig rädsla och ett psykiskt lidande som 

hade förorsakats av folkmordet 1915. Alla de fyra kvinnorna önskade att det fruktansvärda de varit 



med om inte skulle falla i glömska. Förnekanden är förödande, för offer såväl som förövare. Ett 

erkännande av folkmordet innebär också ett erkännande av det assyriska folkets historiska identitet 

och att deras existens i regionen blir bekräftad. Det är genom det officiella erkännandet som de 

överlevande och deras anhöriga kan förlåta det förflutna och se framtiden an med fredlig, 

broderlig/systerlig kärlek och gemensamt möta framtiden utan rädsla. Jag vill bidra med att det inte 

faller i glömska. Samtidigt är jag övertygad om att det både är nödvändigt och möjligt att försonas 

med det som varit, så att gamla sår kan lekas. Att förlåta är vägen till ett liv som öppnar sig mot 

framtiden och inte låser sig i det som varit. 

 

Seyfoättling – tal av Beroline Deniz 

Tack AKF för detta arrangemang och inbjudan att tala här idag. Jag är hedrad att vara i sällskap av så 

namnkunniga personer och med åhörare här idag som vill belysa och folkbilda i denna viktiga fråga. 

Många av er som är här idag är själva Seyfo-ättlingar. Seyfo-vittnena är numera få. Kanske finns det 

inga kvar. Men vi alla har vuxit upp med några. Och oavsett hur Seyfo drabbade var och en av oss så 

har vi ett gemensamt sår. Vi har ett kollektivt trauma och en kollektiv förlust. 

Mitt namn är Berolin Deniz. Jag är Seyfo-ättling. Jag är barnbarn till Seyfo-överlevare. Jag är barn till 

två föräldrar som levde med föräldrar som bevittnade Seyfo. Jag är mamma till två barn.  

Min mamma har förlorat två barn. Många av er vet att vi förlorade min storebror Fuat Deniz för 11,5 

år sedan. Ni var med och deltog i sorgen. Tack för det. Men ni vet inte att min mor också förlorade 

ett barn 1972. Det var hennes andra barn, en flicka. Då bodde mina föräldrar i Istanbul. De hade 

lämnat Kerboran i Tur Abdin året innan. Barnet var mycket efterlängtat. Storebror Fuat var 5 år 

gammal redan. Den här flickan föddes levande och till synes frisk. Men hon togs ifrån min mor 

omgående efter födseln. Timmarna gick, och när min mor frågade sköterskorna efter sitt barn fick 

hon till svar att hon hade dött. ”Men var är hon, låt mig se henne, låt mig hålla henne” bad hon. 

”Äsch, hon är död och redan begraven” sa de. Men någon grav fick min mor aldrig se. När min far 

kom till sjukhuset, efter sitt arbetspass på paraplyfabriken (det var inte så vanligt att män var med på 

förlossningar på den tiden, i den delen av världen) bad de att få se graven. Men någon grav fick de 

aldrig se.  

Vi vet än idag inte vad som hände med min storasyster.  

Det kan vara så att hon dog. Men jag tror inte det. Det kan vara så att hon stals. Jag tror mer på det. 

Oavsett vilket, så är jag övertygad om att den behandlingen och det bemötandet min mor fick där 

hade varit omöjligt om hon inte hade varit kristen assyrier. Det hade varit omöjligt att begå ett sådan 

brott mot henne om inte Seyfo hade ägt rum. Istället för att säga förlåt efter Seyfo så fortsatte 

Turkiet med sina övergrepp mot den kristna befolkningen.  

Jag säger assyrier, för att jag är assyrier, givetvis handlar Seyfo om folkmordet på hela vår folkgrupp 

oavsett vilken benämning eller kyrkotillhörighet man har, dvs assyrier, syrianer, kaldéer, ortodoxer, 

protestanter, katoliker. Och folkmordet på oss genomfördes parallellt med folkmordet på armenier 

respektive greker. Dessa 3 folkmord hade vissa gemensamma drag, men skilde sig till viss del åt. 

Demografiskt, resursmässigt och politiskt fanns ju vissa skillnader mellan dessa tre grupper. Men 



gemensam är att samtliga tre grupper, kristna, blev föremål för folkmordet med syfte att utplåna de 

kristna folken i Turkiet.  

Vi kallar folkmordet för Seyfo på assyriska. Det betyder svärd. På svenska kallas folkmordet 

Folkmordet 1915 (t ex på Levande Historias hemsida). Jag tycker det här namnet är något 

missvisande. Av 3 skäl:  

1) Det är en eufemism. Alltså en förminskning. Det visar inte att den assyriska befolkningen 

blev nästintill utplånad, förintad.  

2) Folkmordet pågick både före och efter 1915, det är snarare så att detta var en KULMEN på 

ett 30 årigt folkmord där dödandet intensiferades något enormt under just 1915, men både 

före och efter det årtalet pågick dödandet, massakrerna och rensningarna.  

3) Det berättar inte var det hände, vilka som blev utsatta och vilka som var förövarna.  

En annan sak jag vill lyfta, som ofta inte lyfts fram, är motivet till folkmordet. Man brukar säga att 

det var ungturkarnas nationalism. Men det fanns också ideologin islamism. Och det får vi inte 

glömma. Bland annat har 2 forskare Morris & Zeevi nyligen gett ut en bok som tar upp just detta, 

och även att det ska betraktas som en 30-årig systematisk utplåning, inte bara som isolerat till 1915, 

eller isolerade händelser. Innan detta påbörjades bestod befolkningen i Anatolien av 20 % kristna, 

efteråt av 2 %.  

Min farfar var gammal nog att bära vapen i Seyfo. Det är så han är åldersbestämd. Han kan alltså ha 

varit kanske 12-13 år, kanske 10, kanske 15. Man vet inte så noga. När är man gammal nog att bära 

vapen? Han har berättat för sina barn om de staplade liken han såg. Jag kan förstå att man överlevde 

Seyfo, men jag fattar inte hur man lever efter att ha varit med om Seyfo.  

Min farmor var ett spädbarn när Seyfo bröt ut. Hon hette först 

Rinde. Men när Seyfo var över, började man kalla henne Safo 

(som i safi bo som betyder, det är över nu). Men Seyfo var inte 

över, det fortsatte in i våra dagar. I Turabdin, dvs sydöstra Turkiet 

finns uppskattningar på 70-95 % av befolkningen utplånades 

1914-1927. Och ända i våra dagar blir de assyriska folken utsatta 

för folkmord och etnisk rensning. Seyfo, Simeli, Cypernkrisen, 

Kahbour, Nineveslätten. När Cypernkrisen bröt ut gömde sig 

männen skräckslagna, de trodde de skulle bli slaktade som i Seyfo. 

Exodus och världsomspänd diaspora idag. De som finns i Turkiet 

är så få att det kan betraktas som fullbordat. I Irak fanns för 15 år 

sedan uppemot 1,5 miljoner assyrier/syrianer/kaldéer på 

Nineveslätten. Idag finns 1/5 del kvar, dvs 300 000.  

Min farmor hade 3 äldre systrar som blev bortrövade i Seyfo. Det innebär att de blev 

tvångskonverterade, våldtagna, förmodligen misshandlade, och tvingades leva hela sina liv på 

förövarens planhalva, kanske med den bödel som mördades deras släktingar och vänner. Jag kan, 

som kvinna, som hustru, som mamma, som syster, som feminist, som humanist, som människa INTE 

FÖRSTÅ vad de har genomlidit. Jag kan inte göra deras lidande ogjort. Men jag kan göra mitt yttersta 

för att inte låta Seyfo bli fullbordat.  



Det finns många turkiska och kurdiska familjer idag som har mammor, eller mormödrar/farmödrar 

som tycks sakna ett förflutet. Som är helt tysta om vart de kommer ifrån. Som inte har släktingar 

eller berättelser om sin bakgrund. De har stängt den dörren. Jag förstår att de inte förmår prata om 

det. Som sociolog och genusvetare är jag förstås oerhört intresserad av att samla deras berättelser. 

Jag skulle vilja upprätta en tribunal, där de var och en får komma fram och vittna om de brott de har 

blivit utsatta för. Där de säga ”Du turkiska staten och ni kurdiska stammar, jag anklagar er, du är 

skyldig, det här är mitt vittnesmål och jag är här för att få upprättelse”.  

Mina föräldrar kom till Sverige i mitten av 70-talet för att slippa leva i det systematiska förtryck som 

rådde i Turkiet. Jag har levt hela mitt liv i fred och frihet. Jag kan inte föreställa mig något annat än 

detta och är så tacksam över det liv jag har fått. Men traumat finns i mig. Sorgen och saknaden finns 

i mig. Jag känner mig berövad så mycket. Jag brukar säga, jag är rik men rånad.  

Jag tror att man måste veta vad Seyfo är för att förstå sig själv som assyrier idag. Man måste veta 

vad Seyfo är för att förstå den geopolitiska situation som råder i vårt ursprungsområde. Man måste 

veta vad Seyfo är för att förstå den splittring som råder, varför vi är oense om vad vi ska kalla oss. Vi 

måste veta att de ständiga upprepande massakrerna gång på gång har stoppat våra 

organiseringsöfrösk. Förtrycket och utsattheten har gjort att har gjort att vår nationalism och att 

våra försök till upplysning, bildning och reformation gång på gång blivit bromsade. I Seyfo och 

förtrycket har vi förlorat vår självförtroende, så mycket av vår kultur, vårt språk, vår kunskap osv.  

För mig är Seyfo så självklart. Min storebror Fuat Deniz var forskare och åkte land och rike runt och 

intervjuade den äldre generationen assyrier för att sociologiskt analysera hur assyrisk identitet har 

förändrats över tid och hur Seyfo har präglat oss. Jag rekommenderar starkt att läsa hans 

doktorsavhandling, ”En minoritets odyssé – upprätthållande och transformation av etnisk identitet i 

förhållande till moderingseringsprocesser” den finns på bibliotek att låna och även att läsa digitalt på 

nätet i DIVA-portalen.  

Men jag märker att många unga växer upp idag utan att ha en självklar bild av vad Seyfo är. Det är 

inte så konstigt. Numera finns inte de vittnena kvar i livet. Om man slår upp en vanlig lärobok i 

historia finns inget om Seyfo i den. Tack Ninos Maraha för att du ha motionerat om att kunskap om 

Seyfo ska in i svensk läroplan. Det måste den göra. De 

Och vi har aldrig sett nån Hollywood film som handlar om detta folkmord. Faktum är att förra året 

kom den första filmen ”The Promise” som hade fokus på folkmordet mot armenierna. Det var en 

mkt bra film, jag såg den, var det nån här som såg den? Men den handlade inte om oss. Givetvis 

hade mer eller mindre allt kunnat vara om assyrier, igenkänningsfaktorn var hög. Vi var många som 

snyftade i salongen. Filmen var mkt bra. Jag hoppas fler sådana filmer görs. I början, i vinjetten fanns 

en rad skriven att folkmordet drabbade även assyrier och greker. Den enda raden blev som en 

livboja. Ett erkännande på vita duken! Det är jätteviktigt, för det finns en enorm kraft i kultur och 

populärkultur. Jag tror man vinner genom kultur, filmer, böcker, musik, berättelser, kunskap och 

folkbildning.  

Jag är mamma till två barn. De är fortfarande små. Än så länge har jag inte behövt berätta om Seyfo 

för dem. Men det kommer en dag när jag måste göra det. Det smärtar mig. Men jag måste. För 

annars kommer de inte förstå sig själva. Så många svar och förklaringar till vårt folks nuvarande 



situation finns i Seyfo. Men innan allt det här tunga kommer måste jag stärka dem i deras identitet. 

Och visa dem vad som fanns före Seyfo och mörkret.  

Min äldsta dotter heter Sofie för att hedra sin gammelfarmor och Tiama för att bära sitt assyriska 

kulturarv. Jag tog henne till Britsh Musem i London – där fick hon bekanta sig med Ashurbanipal – 

king of the world, king of Assyria. Vi reste dit för att jag ville visa henne hennes arv och stärka hennes 

identitet. För att fylla i där det riskerar att skapas ordlösa vacuum hos barn som växer upp i diaspora. 

Jag måste visa henne att vi finns och vi finns på riktigt trots att så många ha försökt att utplåna oss. 

Jag måste rusta henne med kultur, med positiva självbilder och representation av henne så att hon 

en dag ska vara så stärkt i sin assyriska identitet att hon kan bli redo att ta in Seyfo. 

Där fick hon hålla i en äkta rulle av Gilgamesh eposet kapitel 5, den där Gilgamesh och Enkido går för 

att dräpa jätten Humbaba i Cederskogen. Har ni läst Gilgamseh? Hur många har läst G, räck upp en 

hand? Jag tycker alla ska läsa den. Det är inte bara världens äldsta bok, det är världens bästa bok. Jag 

brukar säga att om alla assyrier läste ett kapitel ur den varje dag skulle Assyrien uppstå imorgon. Den 

rotar mig, och den ger kraft och riktning. Den påminner mig om vart jag kommer ifrån och vart jag är 

på väg. Och den visar att även om vi är folkmordsoffer och det är en stor del av vår identitet så har vi 

en lång och rik historia av kultur, litteratur och folklore.  

För några veckor sedan blev jag intervjuad av Länstidningen i Södertälje. Reportern frågade mig om 

jag för min kamp med knuten näve. Jag svarade att visst är jag arg och visst vill jag ha upprättelse, 

men det bästa jag kan göra för att inte låta Seyfo bli fullbordat är att leva kulturen. Det är att dansa 

den, äta den, leva den, läsa den och skriva den. Det är att fira Akitu och låna Alfons på assyriska på 

biblioteket. Vi blev stympade som nation, men vi kan bygga igen, bok för bok, faktiskt bokstav för 

bokstav.  

När jag lär mig en ny glosa på assyriska, eller berättar om Nineve, Babylon, Ishtar och Gilgamesh för 

mina barn. Då bygger vi en del av vår nation. Och det är en performativ handling, vi blir till genom 

kulturen. Det är så vi helar oss och det är så vi hämtar kraft. För vi behöver kraft.  

Mitt namn är Berolin Deniz. Jag är Seyfoättling. Det finns många berättelser om Seyfo. De är alla 

viktiga och värdefulla. Tack för att jag fick komma och berätta min. Innan jag avslutar ska ni få höra 

ett par minuter hur det låter när man far berättar sin Seyfo-berättelse. Murat Deniz, Inspelad av 

Assyria TV.  

Låt oss lyssna på en sång som ger den kraften. Den är skriven av en stor poet, Agassi, och handlar om 

smärtan av att leva på ockuperad mark, den handlar om smärtan av att inte få odla sitt vete på sin 

egen mark och uppmanar bönderna att resa sig.  

"The mere title of the Morris-Zeevi book, The Thirty-Year Genocide: Turkey’s Destruction of Its 

Christian Minorities 1894-1924, is going to have the Turks enraged, from Erdogan down. The 

Armenians and other Christians will dispute his apparent claim that he has only just discovered that 

their slaughter lasted for 30 years – others have talked of the Armenian genocide of 1915 

bookended by the late 19th-century massacres in Turkey and the post-1915 killing of surviving 

Armenians and Greeks, Assyrians and others. And the Arab world will challenge his view that the 

holocaust (my word) of Christians was more motivated by Islam than Turkish nationalism." 



Folkmordet i medierna och i kulturen – Anders Q Björkman 
  
Om man ber någon att läsa rubriken för mitt föredrag – ”Folkmordet i medierna och i kulturen” – så 
tror jag att den personen skulle gissa att det här ska handla om Förintelsen av Europas judar under 
andra världskriget. Detta folkmord är, som ni alla vet utförligt skildrat i västerländska filmer, böcker 
och teater. Också inom journalistiken bearbetas detta trauma gång på gång, hela tiden med nya 
vinklar och nya aspekter.  
  
På samma sätt förhåller det sig inte med 1915 års folkmord på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer 
och greker i det dåvarande Osmanska riket. Varför är det så? Det finns så klart många svar på en 
sådan fråga. 
 
Ett svar handlar om det vi journalister brukar kalla närhetsprincipen: det vill säga att läsare uppfattar 
det som händer i deras närhet som viktigare än det som sker långt borta. Kriminalitet på min egen 
gata fångar mer av mitt intresse än brottslighet i en stad i andra änden av landet, än mindre på 
andra sidan jordklotet. 
 
Nazisternas förbrytelser ägde rum i Europa på 40-talet. Här finns ur ett samtida svenskt och 
europeiskt perspektiv en närhet i både tid och rum jämfört med folkmordet i Osmanska riket 1915. 
 
Ett annat svar handlar att förövaren för Förintelsen – Tyskland – har erkänt sin förbrytelse och själv, 
med liv och lust, bearbetar detta sår i judisk – men också tysk och europeisk – historia. Förövaren för 
Seyfo – Osmanska riket och dess arvtagare republiken Turkiet – förnekar än idag, mer än hundra år 
sedan, att något folkmord skulle ha ägt rum. 
  
Men visst har det skapats såväl kultur som journalistik om folkmordet 1915. Redan 1933 gav till 
exempel den österrikisk-judiske författaren Franz Werfel ut ”De fyrtio dagarna på Musa Dagh”, en 
roman baserad på verklighetens slag om Musa Dagh, ett berg dit 4 058 armeniska bybor från sex 
byar runt omkring hade flytt för att försvara sig under folkmordet 1915. Man skulle kunna beskriva 
det som armeniernas version av assyriernas/syrianernas Ayn Wardo, en by i Turabdin där man också 
försvarade sig. Werfels bok väckte stor uppmärksamhet för folkmordet på armenier i 1930-talets 
Europa och Nordamerika. Det amerikanska filmbolaget MGM planerade 1934 till och med att göra 
en film baserad på boken, med superstjärnan Clark Gable i huvudrollen, men enligt uppgift ska 
filmbolaget ha gett efter för starka påtryckningar från den turkiska regeringen. Med tanke på vilket 
starkt engagemang för Förintelsen som tv-serien ”Holocaust” åstadkom 1978, 33 efter att Auschwitz 
befriats – vem vet hur en film om folkmordet på Osmanska rikets kristna skulle ha påverkat 
samhället 1934, 19 år efter Seyfo? 
 
Långt senare, under tidigt 80-tal, filmatiserades ”De fyrtio dagarna på Musa Dagh”, men gjorde då 
inget större avtryck. 
  
Flera långfilmer har annars gjorts på temat folkmordet 1915 i modern tid och jag tänkte här nämna 
några. Den armenisk-kanadensiske filmregissören Atom Egoyan gjorde 2002 filmen ”Ararat”, som är 
något av en metafilm, en film om en filminspelning om folkmordet 1915. Den armenisk-franske 
sångaren Charlez Aznavour, som gick bort för bara ett halvår sedan, spelade en av rollerna i filmen. 
  
Ännu nyare är långfilmen ”The Cut”, av den tysk-turkiske filmregissören Fatih Akin. Denna film från 
2014 visades tyvärr aldrig på svenska biografer, men den handlar om en armenisk smed i Mardin 
som blir tvångsarbetare och i samband med det ställs inför valet mellan att konvertera till islam eller 
att dö. Han väljer det senare, men den man som fått order om att skära halsen av honom klarar inte 
av sin blodiga uppgift, utan skonar smeden. Filmen skildrar sedan den armeniske överlevarens försök 



att återfinna sin familj efter folkmordet. 
  
Också svenska filmer har gjorts på temat. Dokumentärfilmarna PeÅ Holmquist och Suzanne 
Khardalian fick 1989 en Guldbagge för sin film ”Tillbaka till Ararat”, där överlevare berättar om vad 
de varit med om. 2005, inför 90-årsminnet av folkmordet gjorde det svenska filmparet uppföljaren 
”Jag hatar hundar”, där den 99-årige armeniske Parisbon och överlevaren Garbis berättar sin 
historia. Han förlorade hela sin familj på dödsmarscher i den syriska öknen 1915. 2011 gjorde 
Suzanne Khardalian en film om sin farmor. Titeln ”Farmors tatueringar” syftar på de tatueringar som 
Khardalians farmor hade i sitt ansikte och vars innebörd filmaren först som vuxen förstod. 
Farmodern hade blivit tvångsgift med en arabisk muslimsk man i samband med folkmordet och 
tatueringarna signalerade hennes tillhörighet till mannen ifråga. 
  
Så filmer om hur armenier drabbades 1915 finns det, som ni märker. Utbudet är sämre när det 
kommer till assyrier, syrianer och kaldéer. Mig veterligen har det inte gjorts någon spelfilm om 
Seyfo, men en helt ny turkisk spelfilm – den visades för bara ett par veckor sedan på Heron City – 
behandlar åtminstone assyriers/syrianers koppling till Turabdin och den saknad de känner för sin 
hembygd. Filmen heter ”Kapi” och handlar om en assyrisk/syriansk man som reser tillbaka till sin 
hemby i Turabdin. Det är en tårdrypande melodram som över huvud taget inte tar upp Seyfo och 
ärligt talat inte har mycket till handling. Utan att veta kan jag inte låta bli att misstänka att det är det 
turkiska turistdepartementet som har finansierat filmen för att få assyrier/syrianer i Västeuropa att 
längta tillbaka, resa till sina hemtrakter och där spendera sina pengar. 
  
I den skönlitterära världen är det naturligtvis inte bara Franz Werfel som har skrivit om folkmordet 
1915. Jag tänkte här nämna några författare, men jag vill vara tydlig med att det inte är något 
uttömmande lista jag har med mig.  
 
En författare som har berört folkmordet är Nobelpristagaren Orhan Pamuk, som jag för övrigt har 
haft glädjen att få intervjua. På den här bilden samtalar jag med honom i hans våning i Istanbul. I sin 
roman ”Snö” från 2002 gjorde han flera referenser – om än inte direkta – till folkmordet. Tre år 
senare tog han i en intervju med en schweizisk tidning rakryggat upp folkmordet, vilket ledde till att 
han åtalades för att ha förolämpat den turkiska identiteten, enligt paragraf 301 i den turkiska 
lagstiftningen. Han har därefter skrivit om folkmordet på nytt, men då i försiktigare ordalag – 
antagligen för att undvika nya åtal. I en minnestext om den armenisk-turkiske fotografen Ara Güler – 
som bland annat publicerades i Svenska Dagbladet – omnämner han traumat som ”krossandet av de 
osmanska armenierna”, men undviker ordet folkmord. 
  
Den turkisk-brittiska författaren Elif Shafak har också tagit upp detta känsliga ämne. I hennes bok 
”Bastarden från Istanbul” kallar hon händelserna 1915 för ett folkmord och för det åtalades även 
hon för att ha förolämpat den turkiska identiteten. 
 
2017 kom franska Anny Romands lilla bok ”Min mormor från Armenien” ut på svenska. Den franska 
skådespelaren och författaren berättar där om sin uppväxt med en mormor som inte kunde glömma 
de grymheter hon hade upplevt i Osmanska riket 1915. Jag hade förmånen att få intervju henne när 
hon besökte Stockholm i samband med utgivningen. 
  
Som ni hör handlar få filmer och böcker specifikt om Seyfo. Men jag tror att vi kommer att se en 
positiv utveckling framöver. Mer om det snart. 
 
Utanför skönlitteraturen finns det fler böcker att välja mellan, också sådana som handlar om just 
Seyfo. Flera av dem som talat före mig har skrivit böcker i ämnet. David Gaunt, som för övrigt skrivit 



förordet till Anny Romands bok som jag nyligen nämnde, är en auktoritet på ämnet Seyfo och har 
bland annat skrivit ”Lett hem not return”. 
 
Också Svante Lundgren har skrivit flera böcker i ämnet (och skriver återkommande om det och annat 
på Svenska Dagbladets kultursidor). 
 
Ragip Zarakolu har gett ut vittnesmål om folkmorden på assyrier/syrianer och har för det ansatts av 
turkiskt rättsväsende. 
 
Jag nämner också gärna Klas-Göran Karlssons bok ”De som är oskyldiga idag kan blir skyldiga 
imorgon”, vars ruskiga titel är ett citat från Talaat Pascha, osmansk inrikesminister och ansedd som 
den som bar huvudansvaret för folkmordet. Han mördades för övrigt senare i Berlin av en armenisk 
överlevare – som otroligt nog slapp straff för att han bedömdes som galen. 
 
En annan bok är Janne Carlssons ”Tiga kan jag inte”, en biografi över den svenska missionären Alma 
Johansson, som bevittnade folkmordet och räddade många armenier undan sina bödlar. Vid 
folkmordsmonumentet i Armeniens huvudstad Jerevan finns en minnesplakett över denna svenska 
hjälte.  
  
Journalistiken då? Jag skulle säga att det i Sverige länge har funnits en okunskap om folkmordet 1915 
generellt och i synnerhet den del som kallas Seyfo och som drabbade assyrier/syrianer. Jag kan till 
exempel inte erinra mig att jag någonsin under min skoltid fick höra talas om folkmordet på 
Osmanska rikets kristna. 
 
Okunskap alltså. Men till det skulle jag vilja lägga de mycket olika relationer till kristendom som 
svenskar och assyrier/syrianer i allmänhet har. I Sverige har kyrkan varit en kontrollerande 
institution som styrts av kungen eller staten. Via den registrering av människor som kyrkan har fört 
har kungen kunnat hålla koll på sina undersåtar, vem som ska betala skatt, vem som ska göra 
värnplikt och så vidare. Redan där kom den svenska kyrkan alltså att representera en kontrollerande 
överhet. 
 
Till det kan man lägga sådana saker som att kyrkan förr i tiden gjorde husförhör hemma hos folk. 
Prästen kom dit för att förhöra att folket kunde sin bibel, visste vad Jakobs tolv söner hette, hur de 
tio budorden lyder etcetera. För en fattig bonddräng som inte kunde läsa kunde det vara näst intill 
oöverstigligt att lära sig sådana saker och husförhör kunde för en sådan person vara mycket negativt 
laddade och skamfyllda. 
 
För assyrier/syrianer är min bild att kristendomen står för motsatsen till detta. En kraft att använda 
som skydd mot en hotfull omgivning, inte minst överheten. 
 
En annan viktig skillnad är hur man ser på maktförhållande i världen. Om assyrier/syrianer är vana 
vid att man som kristen tillhör en svag och utsatt minoritet, så är man som svensk och europé 
inställd på att det är den kristna världen som är starkast, som har koloniserat världen och förtryckt 
andra folk, med andra religioner. Detta har gjort att det har funnits en oförståelse för att kristna 
skulle kunna vara de utsatta och förtryckta –en bild strider mot all erfarenhet. 
 
I takt med att de koloniserade länderna har frigjort sig från det kristna Europa, har den forna 
stoltheten för sin styrka och makt i det postkoloniala europeiska samhället övergått till en viss skam 
över vad man utsatt de koloniserade folken för. Även detta har bidragit till att man har haft svårt att 
se kristna som utsatta. 
 



Dessa två faktorer: okunskap om Seyfo och en obenägenhet att förstå att kristna kan vara offer har, 
tror jag, bidragit till att svenska journalister historiskt i så liten omfattning har skrivit om folkmordet. 
 
Men detta har förändrats radikalt på senare år och jag vill peka på tre faktorer som har bidragit till 
detta: 
 

1. För det första: vi har sedan flera årtionden många assyrier/syrianer som bor i Sverige. Deras 
blotta närvaro (närhetsprincipen!) gör att detta folks historia aktualiseras, vilket gör att 
kunskapen ökar. 

2. För det andra: 100-årsdagen för minnet av folkmordet 1915. Jag tror att denna minnesdag 
har bidragit starkt till att Seyfo på senare år har fått så pass mycket uppmärksamhet. 

3. För det tredje: IS ockupation av Mosul och terrororganisationens hänsynslösa behandling av 
kristna och yezidier med allt vad det har inneburit av massmord, tortyr och våldtäkter. Att 
terrororganisationen också slagit till mot europeiska huvudstäder har även det bidragit till 
en medvetenhet om vad jihadistisk terror kan innebära, vilket ökar förståelsen för 
assyriers/syrianers utsatthet. 

 
På senare år har mycket skrivits om Seyfo 
i svenska tidningar, och radio och tv har 
gjort inslag och dokumentärer i ämnet. 
Själv skrev jag inför 100-årsdagen i april 
2014 ett långt reportage där jag försökte 
redogöra för hur min hustrus och därmed 
också mina döttrars förfäder överlevde 
Seyfo i Midyat 1915. I samband med den 
publiceringen lät jag också fem 
assyrier/syrianer berätta om sina familjers 
öden. 
 
Med tanke på den öppenhet gentemot 
frågan som numera råder i Sverige är jag 
  
övertygad om att vi i framtiden kommer att kunna utöka min redogörelse för hur folkmordet 1915 
har tagit sig uttryck i kulturen och i medier med en mängd romaner och filmer om Seyfo, den 
assyriska/syrianska delen av denna tragedi, men också om den assyriska/syrianska identiteten i 
allmänhet. 
Det finns redan flera exempel på böcker i ämnet, av och om assyrier/syrianer. Här på bilden ser vi ett 
litet urval. Jag är övertygad om att vi kan se fram emot ett rikt kulturutbud om assyrier/syrianer och 
Seyfo i framtiden! 
 
Anders Q Björkman 
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