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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
2017 har varit ett väldigt utmanande och tufft år för Assyriska kvinnoförbundet. Vi har inte kunnat 

genomföra många av de idéer och aktiviteter vi tänkt på grund av att vi inte har blivit beviljade några 

bidrag från Mucf. Men trots detta har vi ändå lyckats genomföra den nödvändiga omorganisation 

som är en av förutsättningarna för att få bidrag från Mucf. Vi har besökt flertalet av 

lokalföreningarna ute i landet och värvat nya medlemmar. Vi har skrivit nya stadgar som är bättre 

anpassade till den organisationsform vi nu har och den verksamhet vi bedriver. Vi är numer 

organiserade som en ideell förening eller snarare ett ideellt förbund med enskilda medlemmar och 

medlemsföreningar. Stadgarna har antagits av två på varandra följande årsmöten.  

I år har vi lagt stor vikt vid representation av vårt förbund vid olika sammanhang. Bland annat har 
kvinnoförbundet bjudits in för att prata på internationella kvinnodagen den 8 mars som arrangerades 
av ABF- Stockholm tillsammans med flera invandrarföreningar. Tillsammans med AUF och ARS samt 
Assyriska föreningen i Södertälje firade vi AKITU, som är det Assyriska nyåret, genom en stor 
kulturfestival. AKF medverkade även i TV-program för Assyria TV om 50-års jubiléet som 
uppmärksammade att det gått 50 år sedan de första assyrierna kom till Sverige. Jag bjöds även in till 
firandet av Assyrien kulturcenters 20-års jubileum som dokumenterades av Assyria TV. Där fick jag 
som AKF:s ordförande även hålla tal. Jag fick även hålla tal vid Kulturhistoriska föreningen i 
Södertäljes årliga lucköppning vid tredje advent.  
Vi har också ordnat flera föreläsningar, bland annat med Hubert Roslund, som pratade om assyrierna 
– återuppståndelsen som inte blev av. Gabriel Moushe, om Assyriska Demokratiska Organisationen, 
ADO på en diplomatisk turné i Europa samt Fuad Celebioglu, som talade om bröstcancer.  
Som ni säkert kan förstå har vi i år inte haft möjlighet att stödja våra lokala kvinnoföreningar 

ekonomiskt som vi brukar till exempel inför firandet av Internationella kvinnodagen den 8 mars. Ett 

litet bidrag kan betyda så mycket för att uppmuntra lokalföreningarna att bli mer aktiv för att bli en 

viktig samlingspunkt för fler flickor och kvinnor i föreningarna. Vi hade utlyst en tävling bland alla 

kvinnosektioner och den aktivaste sektionens som kunde förnyade och utvecklade sin verksamhet för 

att locka fler kvinnor skulle vinna 10. 000 kronor. Men då vi inte hade ekonomin för att ro i hamn 

tävlingen kunde vi inte genomföra den som vi tänkt. Men det var ändå roligt att se att intresset var 

stort och att flera kvinnosektioner hade sökt aktivitetspengar hos AKF. 

Vi har även själva lagt mycket tid och möda på att söka projektmedel men tyvärr blev vi inte beviljade 

några i år. Vi hoppas att 2018 blir ett bättre år för Assyriska kvinnoförbundet. 

Nursel Awrohum 

Ordförande för Assyriska kvinnoförbundet 
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EXTRA ÅRSMÖTE DEN 4:E FEBRUARI 2017 
Assyriska kvinnoförbundet kallade till extra 
årsmöte för alla föreningar. Det var ca 25 personer 
som kom på det mötet där vi bl.a. diskuterade 
avslaget vi fick av MUCF på vår ansökan. Vi 
beslutade på mötet att vi kommer att bilda direkt 
anslutna medlemmar till vårt förbund. Vi kommer 
att hjälpas åt att värva medlemmar på de orter där 
det finns assyrier.  Vi kommer att finnas i minst 5 
län.  Vi gick även igenom förändringen vi kommer 
att göra i våra stadgar. Detta kommer vi även att 
ta upp på vårt ordinarie årsmöte som kommer att 
vara den 10-11 mars 2017. 

 

 

 

 

 

ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS (AKF) ÅRSMÖTE ÅR 2017 
Assyriska kvinnoförbundet hade sitt årliga årsmöte i Finlandsfärja Wiking Line den 10-11 mars 2017. 

Mötet varade mellan kl 14.30- 17.30. till mötesordförande valdes Sonya Aho och sekreterare Lilyana  

Mutlu som ledde oss genom hela dagordningen. Vi hade 26 kvinnor med oss, varav 23 var 

röstberättigade.  Det hade kvinnor från olika delar i Sverige från Stockholm, Botkyrka, Södertälje, 

Norrköping, Linköping, Jönköping och Göteborg. När styrelsen gick igenom verksamhetsberättelen 

och den ekonomiska redovisningen gavs gamla styrelsen ansvarsfrihet. Sedan var det dags för 
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valberedningen att presenterade sitt förslag på ny styrelse. En sluten omröstning om viceordförande 

posten begärdes och verkställdes.   

 

Nursel Awrohum ordförande 

Zekiye Cansu viceordförande  

Elin Ruya Sekreterare  

Lilyana Mutlu Kassör 

Samira Gergeo ledamot 

Elisabet Nison ledamot 

Mecide Gulenay  ledamot 

Atea Baraudish suppleant  

Ayfer Akbas Rhawi suppleant  

Ordförande Nursel Awrohum 
tackade samtliga som 
närvarade motet. Passade 
också på att tacka de som 
avgick och önska de nya 
välkomna och lycka till med 
uppdraget. 
 
Senare under dagen var det dags att gå igenom våra nya stadgar paragraf för paragraf. När vi hade 
betat av och godkänt stadgarna var det dags att tömma våra hytter och landstigning.  
 
Text: Nursel Awrohum 
Ordf AKF 

 

 

 

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0692861001489434170.JPG
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS 
Ordförande för Assyriska kvinnoförbundet Nursel Awrohum var en av talarna den 8 mars, på den 
internationella kvinnodagen i Hallunda folketshus. Flera föreningar firade denna dag tillsammans. 
Nursel pratade om assyriska kvinnans dubbla utsatthet i krigen i Syrien, Irak och Turkiet. Nursel 
pratade och visade bilder från konferensen vi hade i Bryssel i slutet av 2016 som väckte stor 
uppmärksamhet världen över. 
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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 
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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. 
Text: Marlen Eskander 
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DEN 5/3- 2017 SÅ ANORDNADE VI KVINNODAGEN I 

ASSYRISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM.  

 

Vi började kvinnodagen med att 

malfono Ninos Badur lyfte fram fyra 

historiska kvinnor inom den assyriska 

historien. Ishtar, Shamiram, 

Enheduanna och Lady Surma.  

Fyra starka och drivkraftiga kvinnor 

som än idag har ett stort inflytande 

på oss assyrier. Efter föredragen 

kickade Malfono Ninos igång en 

diskussion med barnen som fick ställa 

frågor och berätta om hur de 

upplever kvinnodagen i föreningen.  

Sisilya Rhawi och Donna-Petra 

Shaheen är två otroligt duktiga och 

drivkraftiga kvinnor som föreningen 

valde att bjuda in för att tala om, dels 

deras yrken men också om Assyrier 

utan gränser. Sisilya var då 

ordförande och Donna-Petra vice ordförande. 

Sisilya jobbar till vardags som jurist och Donna-Petra jobbar som läkare.  

Vi fick lyssna på deras berättelser om hur de jobbar och gör karriär samtidigt som de jobbar stenhårt 

med Assyrier utan gränser.  
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ASSYRISKA KULTURFÖRENINGEN I BOTKYRKA FIRAR 8 MARS 
TILLSAMMANS MED FLERA ANDRA FÖRENINGAR 
Varje år är vår kvinnosektion med och anordnar internationella kvinnodagen i samarbete med ABF. 

Tidigare år har firandet skett i våra lokaler men i år valde vi att hålla den i Folkets Hus. 

 Vår egen Nursel Awrohum berikade tillställningen med sitt anförande om kvinnor i krig. 

En föreläsning som väcker tanken på synen om att kvinnor och barn är de som drabbas främst i krig. 

Detta vet vi av erfarenhet från tidigare folkmord och pågående folkmord på kristna assyrier i 

hemländerna. 

Kvinnosektionen arbetar 

idag mer politiskt än 

tidigare - detta är en direkt 

påverkan av aktiva kvinnor 

från den assyriska rörelsen 

men också tack vare 

samarbete med andra 

organisationer som lyfter 

frågor kring kvinnors 

ställning i samhället. 

Kvinnosektionen har också 

tagit ansvar för att lyfta 

dessa frågor internt i 

föreningen till både 
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styrelse och medlemmar men även i samband med andra aktiviteter lyfts frågan upp om att stärka 

kommande generationer av flickor/kvinnor. 

På bilden nedan syns några deltagare från kvinnosektionen och övriga medlemmar. 

 

Under Pausen passade Warde på att ta en Selfi med några andra deltagare med i bakgrunden. 
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FAMILJEFEST I VÅRSOLEN LOCKADE STOR PUBLIK TILL AKITU 

Assyriska kvinnoförbundet, 
Assyriska riksförbundet och 
Assyriska ungdomsförbundet 
tillsammans med Södertälje 
föreningen anordnade ett 
oförglömligt nyårsfirande av 
Akitu som  lockade både stora 
och små. Med solsken inleddes 
aktiviteterna under söndagen 
för att fira in det nya året 6767. 
Aktiviteterna var både inomhus 
och utomhus i Assyriska 
kulturföreningen i Södertälje 
där kebaben och korven tog 
slut på grund av det stora 
folktrycket. Det bjöds på musik 
som lockade till dans och glädje 
för alla.  

Några av medierna som var på plats var SVT 
Södertälje som rapporterade om Akitu under 
rubriken "Familjefest när det assyriska nyåret 
firades",  Assyria TV och LT. 

På scenen i den stora festlokalen avlöste kända 
politiker, folkkära sångare och dansuppvisningar 
varandra med hjälp av dagens två konferencierer 
Nemrud Kurt och Sharrat Cherry.  

Sångaren och trubaduren Hanna Shabo gjorde ett 
överraskande inhopp mot slutet av kvällen och 
bjöd på två av sina klassiska låtar om assyriernas 
flytt till Sverige ”Midli o bagol didi” (Jag tog min 
resväska) och ”Babayna Kjell Jönsson” (vår far Kjell Jönsson) som handlar om flykten och 
uppehållstillstånd i Sverige. Innan dess hade Olle Wästberg berättat om turerna under 1970-talet 
kring bildandet av Assyriska flyktingfonden som hjälpte många assyrier att stanna i Sverige. Det var 
många svenskar som engagerade sig i frågan.  

Till dagens ära skar representanterna och talarna en 
tårta med den assyriska och svenska flaggan på och 
med texten "Assyrierna 50 år i Sverige" för att 
uppmärksamma 50-årsjuileet.  

Redan i fredags inleddes firandet med musik och 
fest. Då fanns bla den assyriska/syrianska stjärnan 
och vinnaren av arab-idol Yacoub Shahin inbjuden.  
Yacoub och Bashar Yohanun fyllde kvällen med 
musik och dans fram till småtimmarna.  

På söndag övergick firandet till familjedag med 
hoppborg och grillning utomhus samt underhållning 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/familjefest-nar-det-assyriska-nyaret-firades
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/familjefest-nar-det-assyriska-nyaret-firades
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och tal inomhus på scen. Enligt assyriska mytologin var det då som kärleksgudinnan och 
fruktbarhetsgudinnan Ishtar (Inana)  hämtade sin älskade Tamuz från underjorden och livet började 
leka.   

Dagen fylldes även av talarna som var på plats. Några av dessa var Cecilia Wikstöm (L) EU- 
parlamentariker, Jonas Sjöstedt(V), Elisabeth Svantesson (M), Kerstin Lundgren(C), Olle Västberg 
tidigare riksdagsledamot och generalkonsul i New York. Yilmaz Kerimo och Boel Godner var från 
Södertälje kommun. Alla talare påpekade hur assyrierna blir utsatta och drabbade av konflikt och i 
krigs länderna i Mellanöstern. 
Erkännandet av Seyfo var också 
något som många av talarna 
nämnde. Det var Cecilia som 
nämnde och blev rörd när en 
person hon mötte som sa att ni 
ska hjälpa oss att stanna kvar i 
våra hemländer genom att ge oss 
beskydd av FN.s säkerhetsråd 
och få självstyre i Ninevehslätten.  
Det största hotet i dagarna är IS, 
kriget och förtrycket mot 
minoriteterna i dessa länder.  Vi 
får inte glömma att de kristna är 
också väldigt hårt förtryckta även 
i Turkiet. Vi har väldigt få assyrier 
kvar i området. 

Dagen avslutades med sång och dans i den stora festlokalen.  

Text: Nursel Awrohum 
Ordf Assyriska kvinnoförbundet 

 

BRÖSTCANCER 
föreläsning av Fuad Celebioglu om bröstcancer i samarbete med Södertälje föreningen och ABF 

Föreläsning om bröstcancer!
FUAT CELEBIOGLU

Överläkare, bröstkirurg

Södersjukhuset

Datum & tid: 7 maj, 2017. Kl 12.00

Plats: Assyriska kulturhuset, 1 tr upp 

Frukost finns

I samarbete med ABF
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 Den 7 maj 2017 bjöd föreningens kvinnosektion in Dr Fuat Celebioglu som är överläkare och chef för 
Bröstcentrum på Södersjukhuset. Fuat har en lång och gedigen erfarenhet inom bröstcancerkirurgi, 
först på Huddinge Universitetssjukhuset och på senare år på Södersjukhuset.  
 
Dr Fuat berättade om att man har kommit 
väldigt långt vad gäller behandling och olika 
operationsmetoder vad gäller bröstcancern. 
Man forskar väldigt mycket hela tiden för att 
hitta ännu bättre behandlingsmetoder och sätt 
för att upptäcka cancern på ett tidigt stadium. 
 
Han betonade väldigt mycket vikten av att man 
ska genomgå screeningsmammografi som 
erbjuds för alla kvinnor i åldern 40-75 år. 
Mammografiscreening är en metod för att hitta 
tidig och botbar bröstcancer hos kvinnor som 
inte har några symtom från brösten. 
 
MÅL: REDUCERAD dödlighet i bröstcancer 
Man hittar ungefär 20 % av alla bröstcancer vid en screeningsmammografi. 
 Minskad andel stora tumörer och N+ tumörer (spridning till lymfkörtlarna) 
 35 – 45 % reduktion av BC mortaliteten, dödlighet, hos de som har undersökts 
 
Bröstcancer är den vanligaste cancerform hos kvinnor. 
 C:a 9000 kvinnor får diagnosen bröstcancer (BC) årligen 
 C:a var 10:e kvinna drabbas någon gång under sin livstid 
 Incidensen är stigande 1.6 % årligen under senaste 10 åren 
 C:a 1500 kvinnor dör i BC varje år 
 Dödligheten är sjunkande 
 
Fuat berättade om de olika behandlingsmetoderna vid en bröstcancer som är enligt nedan: kirurgi, 
hormonbehandling, kemoterapi och strålning. Fuat berättade vidare att det finns vissa faktorer som 
har ett samband med att man insjuknar i bröstcancer och dessa är; ärftlighet, tid för debut av 
menarche, antal graviditeter, amning, hormonell påverkan, livsstil, kost, alkohol och rökning. 
 
Sammantaget fick vi lära oss att man ska 
försöka hålla en sund livsföring med bra 
kostvanor, motion, att det är väldigt bra att 
amma sina barn samt att barnafödandet har en 
positiv inverkan. Kvinnor ska vara väldigt 
observanta och uppsöka läkare så fort hon 
känner en knöl i bröstet. Det är därför väldigt 
viktigt att kvinnor åtminstone en gång i 
månaden undersöker sina bröst och helst då 
efter att man har menstruerat.  
 
Alla deltagare var väldigt nöjda med 
föreläsningens upplägg och tyckte att Fuat på 
ett väldigt professionellt och pedagogiskt sätt 
berättade så att alla kunde förstå och följa med hela föreläsningen. Dr Fuat besvarade alla frågor som 
ställdes av de närvarande.  
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Det var väldigt glädjande var att det inte bara var kvinnor som kom till föreläsningen utan att det 
fanns även ett stort antal män bland åhörarna.  
 
Å kvinnosektionens vägnar tackade Aygul till slut Dr Fuat Celebioglu för en fantastisk föreläsning och 
som tack fick han i present bokserien som handlar om Seyfo på turkiska, vilket uppskattades väldigt 
mycket av honom. Dr Fuat tackade själv för att han fick komma till assyriska föreningen och 
framförde att det var ett stort nöje för honom att kunna bidra på detta sätt för sitt folk.  
 

Text: Aygul Aho  
Ordförande för kvinnostyrelsen i Södertälje  
 

KVINNOFÖRBUNDET MÖTER ASSYRISKA FÖRENINGEN I 
ESKILSTUNA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Där började dagen med en välkomnande frukost.  
Efter frukosten, så hade  AKF ett lång och givande möte. Efter mötet ordnades en gemensam lunch 
tillsammans med de medlemmar som hade möjlighet att delta. Efter en god Assyrisk lunch 
presenterade vi oss och berättade om våra olika roller i styrelsen. Ordföranden Nursel Awrohum gick 
genom AKFs årsverksamhet och de kommande aktiviteter som alla kvinnorna kan delta i. Hon 
föreslår också om att bilda en kvinnosektion till föreningen. Därefter tog vi alla en gemensam 
diskussionsmöte som handlade om kvinnors roll i samhället och vikten att vara aktiv i föreningslivet 
samt fortsatt diskussion om den Assyriska situationen runt om i världen.  
         Diskussionen fortsattes till och med efter kaffet med bland annat assyriska församlingsprästen, 
Georg Hanke. Målet med att hålla våra möten i de assyriska föreningarna är att stärka kvinnoroller i i 
föreningslivet därmed också bli mera aktiv tillsammans med AKF.  
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       Vi vill rikta ett stort tack till Assyriska föreningen i Eskilstuna för en härlig och underbar dag med 
fantastiska människor! Tackar också för det fina gästvänligheten och det goda assyriska maten vi åt 
tillsammans med flera trevliga kvinnor i föreningen. Vi i kvinnoförbundet ser framemot ett fortsatt 
fint samarbete det Eskilstuna föreningen och kvinnorna som har skrivit på medlemskap.  

Zekiye Cansu 
Viceordf AKF 

 
MORSDAGSFIRANDE  

Anna Jarvis är grundaren bakom 

Morsdag. Hennes uppväxthem är 

idag museum.  Idag firar vi 

Morsdag, med att ge henne 

blommor, presenter, bjuda ut på 

middag mm. Dagen 

uppmärksammas i Sverige sedan 

1919, men den har sitt ursprung i 

USA och fredsrörelsen under det 

amerikanska inbördeskriget.  

  I Sverige firar vi Morsdag fjärde 

söndagen i maj, och högtiden 

introducerades i den svenska kalendern med hjälp av författaren Cecilia Bååth-Holmberg.  

Den som anses vara grundaren av det moderna Morsdag firande i världen är Anna Jarvis.  

Jarvis föddes 1864 i West Virginia och året innan det amerikanska inbördeskriget skulle komma att ta 

slut. Hennes mor var samhällsaktivist och krigsmotståndare, Iden om en ``Mother´s Day`` existerade 

redan i moderns krets. Funderingen var högtiden skulle ena mödrar i Amerika och världen i kampen 

mot dem krig som de senaste tiden tagit så många av deras söners liv. Tanken var att Anna Jarvis 

skulle genomföra idén om en nationell dag för att fira världens mödrar. Jarvis uppmuntrades av sin 

mor att utbilda sig på universitet och hon kom senare att jobba som lärarinna, bankbiträde samt 

annonsredaktör på ett försäkringsbolag.  

Jarvis hade en väldigt nära relation till sin 

mor, och när modern dog 1905 bestämde hon 

sig för att försöka införa Morsdag som ett sätt 

att hedra modern minne. Anna Jarvis lagt ner 

mycket tid och möda på att skriva mängder 

av brev till mäktiga amerikaner för att 

genomföra kampanjer.  

Först infördes det i Jarvis hemstaden i West 

Virginia den nya helgdagen år 1910. Därefter 

blev det succén.  

Till Sverige kom Mors dag firandet via 

Storbritannien och det var författaren Cecilia Bååth-Holmberg som 1919 introducerade firandet.  
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Den Assyriska kvinnan är inte mindre än övriga kvinnor i världen. D.v.s... kvinnan i Assyrien är minst 

lika myndig som alla andra. Skillnaden mellan Assyriens och resten av världens kvinnor är att våra har 

varit förtryckta och isolerade långt i samhällen de levde i. 

Männen var tvungna att hitt jobb utanför staden för att kunna försörja sina familjer. Förutom att ta 

ansvar över barnen och hemmet, tog kvinnorna dessutom ansvar över stora åkrar och jordbruket. 

Den informationen har ärvts från min egen farmor till mamma och till och med min äldsta syster hela 

vägen till ända ner till mig.  

Det vi lärt oss har gått igenom många generationer, denna upplysning började först under 1930 talet 

upptill 1960 talet. Trots kvinnornas svårigheter genom tiderna har den Assyriska kvinnan stått på 

egna ben, sida vid sida med sin man mot alla hinder och förtryck.  

Från min vy känns det som att den Internationella Morsdag inte firades av folket på grund av de 

fruktansvärda upplevelserna många kvinnor genomlevde. Kvinnorna hade svårt att kommunicera 

med resten av världen, och på så sätt var möjligheten låg nog för kvinnorna att kunna uppmuntra 

sina döttrar på så sätt som Jarvis pushades av sin mor, Anna Jarvis, utbildade sig och kunde komma 

långt fram vad det gäller kvinnans utveckling.  

En dag som påminner oss alla om hur mycket våra käraste mödrar bryr sig om oss, Morsdag.  

Idag firar vi “Morsdag” i diasporan. Här i Sverige firas det med fina vykort, vackra blommor och 

härliga presenter.  

Assyriska kulturcenter, Assyriska kulturföreningen i Norsborg samt Assyriska föreningen i Stockholm 

har firat sin “Morsdag” i sina föreningar. Assyriska föreningen i Södertälje uppmärksammade 

“Morsdagen” med en stor fest.  

Med levande musik, dans, Assyrisk mat och med mycket trevliga sällskap med våra förenade mödrar. 

Mot slutet av festen tilldelades blommor till den yngsta mamman som heter Sadaa, 26 år och den 

äldsta, min käraste mor, Sikko Cansu 90 år.  

Å AKF:s vägnar önskar vi alla mödrar i världen, ung som gammal, ETT STORT GRATTIS PÅ “Morsdag”!  

Zekiye Cansu  

Viceordf AKF  

MORSDAG I JÄRFÄLLA FÖRENINGEN 
Fredagen den 26/5 firade vi morsdag i 

Assyriska föreningen i Järfälla.  

Under kvällens gång så hölls det olika 

diskussioner, debatter samt en liten 

föreläsning om den assyriska modern. 

Det hölls en föreläsning om hur 

mammorna hade det i hemlandet och 

hur deras vardag såg ut jämfört med hur 

det ser ut här i Sverige. Det fanns många 

olika tankar kring det hela som sedan 

leddes till en diskussion. Kvällen fortsatte 

med trevlig stämning och god fika. 

Kvällen avslutades med att mammorna 

fick en varsin ros. 

En del av de mammorna som var med och deltog under kvällen och valde att vara med på bild. 
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KVINNOR I AKTIVITET HOS AKFB 
Kvinnor överlag är de som tar störst ansvar och håller 

flest bollar i luften - i alla samhällen. 

Den inre stressen påverkar psykiskt men även fysiskt. Det 

ska hinnas med att laga mat, städa, ta med barnen på 

olika aktiviteter samtidigt som man förväntas arbeta. 

Kvinnor överlag har en tendens att prioritera sig själva i 

sista hand och därför mer utsatta än män när det kommer 

till besvär. Vidare har assyriska kvinnor från tidigare 

generationer sämre koll på ergonomi och har därför 

många gånger arbetat i fel ställning som påverkar 

kroppen på senare år. 

Vår förening har sett att behovet är stort för utbildning av 

rehabiliteringsträning - och att det sker på assyriska och 

därför anordnat en utbildning om två ggr/vecka (mån och 

ons) för alla som är intresserade. 

Utbildningen hålls av Sonja Akcan som övervakar att kvinnorna gör rätt rörelser utifrån det behov 

som de beskriver att de har. 

Föreningen har inköpt mattor och gummiband till samtliga deltagare och utbildningen hålls i 

samarbete med ABF. 
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BESÖKET HOS ÖREBRO UNGDOMSFÖRENINGEN 

I Örebro började dagen med en välkomnande frukost.  
Efter frukosten hade vi i AKF ett lång och stressig möte. Efter mötet ordnades en gemensam lunch 

tillsammans med de medlemmar som hade möjlighet att delta. Sedan ordförande ordförande   

Nursel Awrohum gick genom “AKF; s” kommande aktiviteter som alla kvinnorna kan delta i. Hon 

föreslår också om att bilda en kvinnosektion i föreningen. Därefter tog vi alla en gemensam 

diskussion som handlade om kvinnans roll i svenska samhället och vikten av att vara aktiv i 

föreningslivet samt fortsatt diskussionen med bl.a. Sabri Yildiz, han ställde flera frågor som handlade 

om dagens Assyriska rörelsens situation.  
Målet med att hålla våra möten i de assyriska föreningarna är att värva direkt anslutna medlemmar, 

stärka kvinnan i sin roll samt vara aktiv i olika aktiviteter som AKF håller i. Vi vill stärka 

föreningslivet där med också stärka och stötta kvinnorna i föreningarna.   
 Något jag lagt märke till i Örebro ungdomsföreningen är att alla kvinnor som närvarade var unga. 

Detta är väldigt glädjande för oss.  
 Vi vill rikta ett stort tack till Assyriska Ungdomsföreningen i Örebro för en härlig och underbar dag 

med trevliga människor! Tackar också för den fina gästvänligheten. Vi i kvinnoförbundet ser 

framemot ett fortsatt fint samarbete.  
Zekiye Cansu  
Viceordf AKF 
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 INTERVJU MED ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDET I TURKISK 
MEDIA AV MURAT::::::  
Midyat’ta dünyaya gözlerini açan Nahrin Zalin, genç yaşta topraklarını göç edip İsveç’e yerleşmek 
zorunda kalmış. Kendisinin topraklarını terk etmesinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen 
demokrasi alanında ilerleme yerine gerileme yaşandığını, ifade ve insan hakları ihlallerinde artış 
yaşandığını gözlemlediğini söyledi. 

‘KADINLARIN YAŞAM TAZLARINA MÜDAHALE EDİLİYOR’ 

AKP hükûmeti dönemde kadınlar üzerindeki baskıların arttığını ve kadınların yaşam tarzlarına 
müdahale edildiğini söyleyen Zalin, “1960’lı yıllarda kadınlar modern giysilerle gezebiliyor ve saldırıya 
uğramıyorlardı. Ama Asuri kadınlarına eğitim sisteminde, iş yaşamlarında inanç ve etnik 
kökenlerinden dolayı baskı yapılıyordu. İsteyen başörtüsü taşımalı, isteyen daha modern giysilerle 
kaygı duymadan yaşayabilmeli. Farklı yaşam tarzına sahip olduğu için kadınlar dışlanmamalı dedi. 

Kadınların yanı sıra muhalif kesimlere yönelik baskıların giderek arttığına dikkat çeken Zalin, “Din 
politikacılar tarafından bir araç olarak kullanılıyor. 6 milyonun iradesini temsil eden HDP Eş Başkanı 
Selahattin Demirtaş temelsiz suçlamalarla cezaevine tutuluyor” şeklinde konuştu. 

‘SÜRYANİLERİ TOPRAKLARINDAN KOPARMAK İÇİN SİSTEMATİK BASKI YAPILIYOR’ 

Narin, Türkiye’de kalan az sayıda Asuri-Süryani üzerindeki baskıların arttığını, Türk devletinin bölgede 
yaşayan Süryanileri topraklarından koparmak için planlı ve sistematik baskılar yaptığını belirterek, 
“Sürekli olarak Türkiye’nin yüzde 99,9’un Müslüman olduğunu tekrarlıyor; tek vatan, tek bayrak ve 
tek milletten söz ediyorlar. Müslüman olmayanları ve diğer azınlık halkları görmezden geliyorlar” 
dedi. 
Nursel Awrohum, inanç, dil ve kültürlerine saygı gösterilmediği için Asuri-Süryanilerin 1960’lı yıllardan 
itibaren topraklarını terk etmek zorunda kaldıklarını, Türk devleti ve bölgedeki Kürt aşiretlerinin 
toprak ve mallarını aralarında paylaştıklarını belirttikten sonra şunları kaydetti: 
 
“Mor Gabriel Manastırı 3. yüzyılda inşa edildi. O zaman oralarda ne Türkler ne de Kürtler vardı. Şimdi 
son kalan mallarımıza ve kültürel değerlerimize el koyarak bölgenin yerli halkı olan bizleri 
köklerimizden tamamen koparmak istiyorlar. Bölgede bize ait, Asurileri çağrıştıran ne varsa yok 
etmek istiyorlar. Yapılanlar çok üzücü. Farklı halk, kültür ve medeniyetlerin bir arada olması bir ülke 
için zenginliktir. İsveç’e bak. Dilimizi, kültürümüzü geliştirmemizi özendiriyor, para yardımında 
bulunuyor. Çocuklarımız okullarda ana dillerini öğrenebiliyor. Bin yıllardan beri yaşadığımız 
topraklarda Türkiye’de neden bu haklara sahip değiliz?” 
 
Türkiye’de ilerleme yerine büyük bir gerileme olduğunu gözlemlediğini söyleyen Awrohum, 
gözlemlerini “Her alanda, insan hakları, basın özgürlüğü, giyim-kuşam, inanç özgürlüğünde gerileme 
var. Televizyon kanallarına bak. Rejim ve devlet propagandasından başka bir şey yok. Bütün kanallar 
böyle. Muhalif kanalların hepsi kapatıldı. Artık Türk televizyon kanallarını izlemiyorum” ifadeleriyle 
dile getirdi. 
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‘TÜRKİYE GERİYE DOĞRU GİDİYOR’ 

Qamişlo doğumlu Samira Gergeo ise, dinin devlet yönetiminde ağırlığı arttığı için Türkiye’de 
gelişmelerin geriye doğru gittiğini, hak ihlallerinin arttığı değerlendirmesini yaptı. Benzer gelişmelerin 
Suriye, Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerinde de yaşandığına dikkat çeken Gergeo, “Herkesin Müslüman 
olmasını istiyorlar. Şimdi Lübnan’da cuma günlerini tatil günü yapmak istiyorlar. Demokrasiyi 
geliştirmek yerine dini esasları temel alan uygulamaları getirmek istiyorlar” diye konuştu. 

“Çocukluğum Halep’te geçti. O zaman insanlar arasında din ve etnik köken ayrımı yapılmıyordu. 
Benim başı kapalı Müslüman arkadaşlarım vardı. İnsanlar birbirlerinin din, inanç ve kültürlerine saygı 
gösteriyordu. Şimdi durum tersi. İnsanlar din, mezhep ve etnik kökenlerinden ötürü dışlanıyor, 
katlediliyor” diyen Gergoe, Suriye’de Asuri-Süryaniler üzerindeki etnik ve dini baskıların arttığına 
dikkat çekti. 

‘MALLARIMIZ İADE EDİLENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK’ 

Awrohum, AKP’nin 50’nin üzerindeki manastır, kilise ve mezarlığı gasp etmesine Asuri kadınlarının 
sessiz kalmayacağını vurguladıktan sonra, “Yapılanlar insan ve mülkiyet haklarının ihlalidir. Devlet bin 
yıllardan beri bizim olan arazilere el koyamaz. Asuri-Süryani örgütleri olarak AKP hükûmetine bir 
mektup yolladık. Eğer taleplerimiz karşılanmaz ve el konulan mallarımız iade edilmezse Avrupa Birliği, 
UNESCO, Birleşmiş Milletler’e başvuracağız. Halkımız Avrupa’nın tüm ülkelerinde meydanlara çıkacak. 
Mallarımız iade edilene kadar mücadelemiz sürecek” diyerek kararlılık mesajı verdi. 

 

 

 

 

 

Assuri –Suryani kandinlari gasp edilen mallarini almakta kararli. 

Bin yilardan beri kendillerinin olan mallari iade olana kadar meydanlara cikacaklarini  konuy uluslar 
arasi toplum, Auropa Birligi ve Birlesmis milletler gündemine getireceklerini söylüyorlar. Asuri kadin 
federasyonu, Isvec´te yasayan Asuri-Süryani kadinlarin en kitlesel örgütü. Federasyon baskani Nursel 
Awrohum, ikinci baskani Nahrin Zalin ve yönetim Kurulu Üyesi samira Gergeo ile gasp edilen Süryani 
mallarini, Suryanilerin gecmiste ve günümüzde karsi karsiya kaldiklari sorunlari ve taleplerini 
konustuk. 

 

 

 

http://www.nucerojev.com/wp-content/uploads/2017/09/asuri-suryani-kadinlari-gasp-edilen-mallarini-almakta-kararli.jpg
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AKF VILL GRATULERA TILL ASSYRISKA FOLKETS 50-ÅR FIRANDET I SVERIGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assyriska föreningen i Södertälje firade 50-årsdagen av vårt folk i Sverige. Det firades med en 

nostalgisk fest med flera sångare som Hanna Shabo, Tommy Körberg, Ninib Ablahad Lahdo och 

Aboud Zazi. I Södertälje föreningen bildades 5 arbetsgrupper som hade flera möten och planerade 

denna dag och pratade minnen samt utveckling under sedda 50 år som har gått. Före varje grupps tal 

visades ett klipp med gamla bilder och videon. Första gruppen var de som landade i Sverige 1967, 

andra gruppen pratade bildandet av föreningar och dess aktiviteter från lägerverksamhet till olika 

dansgrupper genom tiderna. Tredje gruppen pratade om ADOs organisationen utveckling och 

engagemang i Sverige, teater fjärde gruppen pratade om AFFs bildandet och fotbollen utveckling 

fram till idag. Sist men inte minst och de politisk aktiva medlemmarna som har gått in i olika partier 

och sitter i riksdagen. Tackar även Assyria TV som har dokumenterat hela eventet. 

Assyriska kvinnoförbundet AKF önskar Assyriska folket lycka med framgång i fortsättningen.  

Nursel Awrohum 

ordf AKF 

 

 ASSYRIEN KULTURCENTER FÖRENINGENS 20-ÅRS JUBILEUM 

 

Nursel heter jag och är ordförande för Assyriska kvinnoförbundet AKF. 

För Assyriska kvinnoförbundets vägnar önskar jag ett stort grattis till Assyrien kulturcenter 

föreningens 20-års firande och jubileum. 

Assyriska kvinnoförbundet beundrar och uppmärksammar en väldigt aktiv AKC förening genom alla 

tider sedan starten. En förening som är liten till yta och antal medlemmar men med så stora och 

regelbundna aktiviteter för stora och små. Där navet för verksamheten har alltid varit småbarns 

familjer. Även för dem äldre har de också dagverksamheten som heter ”Dawmo” som betyder träd. 
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Där de äldre får träffas under avslappnande och trevlig 

gemenskap. Ni har även en väldigt aktiv kvinnosektion 

som håller i många trådar. Utan kvinnosektionen hade 

inte verksamheten fungerat. Inte minst den aktiva 

ungdomssektionen föreningen har. Era familjeläger 

som många föreningar tar efter och bör ta efter är 

väldigt populära.  

AKF önskar AKC föreningen lycka till med fortsatta 

aktiviteter och fullspäckad program kommande åren. 

AKF önskar också att ni fortsättningsvis lägger 

tyngdpunkten på barn- och ungdoms aktiviteter för att 

få starka individer för både i sig själva och för 

samhället de lever i. Tillsammans ska vi uppmuntra 

och stötta våra ungdomar att välja studievägen. 

Genom studier och föreningslivet kan vi ha en bildat 

och utbildad generation. Där föreningarna står för den 

bildade delen och skolan för utbildningen. 

Ännu engång önskar jag lycka till och stort grattis på 20-års jubileum och önskar många många glädje 

fyllda år tillsammans med era medlemmar, organisationer och andra föreningar i hela Sverige.  

Nursel Awrohum 

AKF ordförande  

SAMARBETE MED SOIS KVINNOKOMMITTÉ  
Den 17 september 2017 anordnades en mat och 

kulturfestivalen av Sios kvinnokommitté i Alvik kulturhus. 

Hulya från Assyriska kvinnoförbundet var konferencier 

under dagen och  presenterade Ukrainska Aliansen, 

Grekiska, Assyriska, Polska, Serbiska, Italienska, Turkiska 

och Kurdiska dans grupper, sångare och maträtter såsom 

turkiska ”pide”assyriska ” kibbeh”, polska ”piroger” 

kurdiska ”dolma, italienska” tiramisu”  och grekiska 

”baklava. Alla dessa maträtter finns i alla kulturer med 

olika kryddor och olika sätt att tillaga. Lokalen fylldes 

med ca.280 personer från 0 -80 år under dagen och man 

njöt av maten och musiken och det minglades   för fullt. 

Text:Hulya Gursac Sinemli 
AKF representant på SIOS 

 

 

 



 
  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2016 

 
25 

 

 

 

 

 



 
  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2016 

 
26 

TRÄFF MED KVINNORNA I MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING 

 

 
Efter AKF styrelsen mötet träffade vi flera kvinnliga medlemmar i Mesopotamien kulturcenter i 
Linköping. Det började med det efterlängtade besöket tillsammans med föreningen kvinnliga 
medlemmar. Vi hade en givande diskussion om föreningens utveckling och hur vi kan stötta 
varandra och lyfta kvinnans situation och kvinnas roll i samhället. AKF pratade också om hur 
viktigt det är att vara engagerad i föreningslivet och lyfta kvinnofrågor. Vi värvade nya 
medlemmar till AKF. Vi tackar föreningen för gästfriheten och för den goda maten och inte 
minst de goda efterrätterna.  AKF lämnade en liten gåva till föreningen. Det var den Assyrisk 
kokbok av Besim Aydin och detta för att engagera den nya generationen i vår 
matlagningskultur samt en uppsättning med tröjor med AKF logga på för att starta en 
dansgrupp. AKF önskar föreningen en stor lycka till i framtiden.  
 
AKF Ordförande 
Nursel Awrohum 
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HUBERT ROSLUND MED ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDET AKF  

Assyrierna – återuppståndelsen som inte blev av 

Efter vapenstilleståndet 1918 hoppades många på en 

återuppståndelse för den av folkmordet – Seyfo – svårt sargade 
assyriska ursprungsbefolkningen.  

Hubert Roslund använder källor från ett flertal länder för att belysa och väcka 
frågor om assyrierna, folkmordet och dess efterspel:  

Var folkmordet unikt? Vad ville stormakterna egentligen uppnå i Mellanöstern? 

Hade det kunnat sluta annorlunda? Vad kan vi lära oss av dessa händelser 
idag?  

 

 
Hubert Roslund är nationalekonom, med ett långvarigt intresse av assyrisk historia. Han har 

tidigare bland annat medverkat i TV program i Assyria TV och publicerats i Hujådå.  

Plats: Assyriska föreningen i Södertälje, Sharokin 

Datum: 12 november 2017 

Tid: kl.16.00-18.00 

Fika ingår 

Hubert Roslund: 
 
SEYFO, folkmordet på kristna i Turkiet för 100 år sedan och andra förföljelser av kristna där 
 - med några tillägg av min farmor och mig själv 
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Föredrag på Assyriska kvinnoförbundets möte 2017-11-12 
 
Föredragshållaren har visat ett långvarigt intresse för 
assyriernas historia och de europeiska ländernas roll i 
den. Han har grundligt satt sig in i litteraturen på 
området; böcker skrivna både av regeringstjänstemän 
och av vanliga ögonvittnen. Denna litteratur går längre 
tillbaka i tiden och når även fram till vår tid. Texterna 
representerar sålunda allt från förspelet till folkmordet till 
spåren förföljelserna in i våra dagar samt fortsatta 
förföljelser. 

 

Roslund betonar att folkmordet drabbade en 
ursprungsbefolkning. En viktig källa ha utgjorts av 

franska tjänstemäns släktingar. Efter det ottomanska rikets fall blev Syrien 
och Libanon franska mandat och det var till dessa länder många 
överlevande flydde. SEYFO var det största massmordet, men turbulensen 
kring assyriernas rätt till liv och egendom har varierat under lång tid. 
 
Här kan jag tillägga att det Roslund berättar har bekräftats av min egen 
farmor. Mördandet började innan SEYFO och fortsätter än idag. 
 
Det finns talrika vittnesmål av franska, ryska, arabiska, iranska, syriska, 
armeniska och även svenska författare. De berättar om omfattande 
plundring, massvåldtäkter och fruktansvärda massakrer på fredlig 

civilbefolkning som uppfyller alla 
kriterier för folkmord. I provinsen 
Diyarbakir låg det lik överallt. Spädbarn 
fick halsen avskuren och låg i sina döda 
mammors famEfter slutet på första 
världskriget 1918 var det många som 
hoppades på en bättre tid. President 
Wodrow Wilson hade velat ge 
garantier för de som lidit, men mötte 
kompakt motstånd från kongressen 
och förlorade omröstningen i senaten. 
Tyskland och Storbritannien slog vakt 
om sina egna intressen och ställde sig 
bakom Turkiet. Fransmännen i sin tur 
uppmanade assyrier och armenier att 

återvända till sina städer och byar i Kilikien och norra Syrien med löfte om franskt beskydd. Kvinnor 
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och barn som rövats bort skulle återförenas med familjen och beslagtagna egendomar skulle 
återlämnas. Men den geopolitiska spelplanen ändrades och stödet uteblev. Då som nu bryter man 
helt ostraffat mot de mest fundamentala mänskliga rättigheterna i Mellanöstern och det är ofta just 
oritetsgrupper som drabbas värst. 
 
I slutet av föredraget ställer Roslund fyra 
frågor:  
 

1. Var folkmordet unikt?  
2. Vad ville stormakterna egentligen 
uppnå i området?  
3. Hade det kunnat sluta annorlunda?  
4. Vad kan vi generellt lära oss?  

 
 
 

1. Detta folkmord är unikt genom 
den extremt höga förlustsiffran 
och den otroliga brutaliteten. Det ovanliga är att något erkännande från förövarna inte 
givits.  

2. Det korta svaret på den andra frågan är att stormakterna ville ha mer makt och tillgångar 
och på den vägen var det någonting som gick fel. Det verkar ha blivit viktigare för dem att 
andra inte lyckas, så man försökte sabotera sina allierades politik. Resultatet blev att 
varken Storbritannien eller Frankrike fick någon stabil närvaro i regionen.  

3. Man kan ju bara spekulera om hur resultatet hade kunnat bli ett annat. Det första 
Roslund framhåller är att om de utsatta kristna haft en enad front att falla tillbaka på 
hade man kunnat lägga större tyngd bakom sina krav. Fransmännens idé om att de kristna 
skulle bosätta sig i Kilikien och norra Syrien. Men det förra förslaget motsatte sig Turkiet, 
som inte hade någon som helst lust att ha en kristen befolkning där. Detta framförde 
också vissa grupperingar i Frankrike; det skulle vara rena självmordet att återvända till 
mördarna. De grupperingar som hade realistiska bedömningar ersattes snart av kretsar 
med hårdare attityder. Man gör helt förutsägbara misstag och säger efteråt att man varit 
naiv. Ifall andra kretsar i Storbritannien och Frankrike hade lyckats behålla makten hade 
utfallet kunnat bli ett annat.  

4. Vi kan här lära oss att vi inte får bli passiva! Man skall anlita alla tillgängliga källor för att 
bli korrekt informerad. Vi skall utmana oss själva om vi vill ha ett bättre samhälle. 
Kunskapstörsten får inte bara vara inriktad på det egna kärnområdet, blicken måste höjas 
ovan horisonten. Och så skall vi lita på vårt eget omdöme.  

 
Min farmor gav mig som barn detaljerade 
beskrivningar av SEYFO. Hur mördarna tävlade 
med varann om vem som dödat mest kristna, 
hur de brände civila levande mm. ofattbara 
grymheter. 
 
Jag har av denna föreläsning lärt mig mer om 
SEYFO, för vilket jag tillsammans med hela AKF 
vill varmt tacka Hubert Roslund. Tack också till 
Assyria TV för inspelningen! Det gör det möjligt 
för dem som inte kunde närvara att ta del av 
föredraget. 
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Zekiye Cansu 
Vice ordförande i AKF 
 

FÖRELÄSNING AV GABRIEL MOUSHE 
 

 

 
 ADO ordf. Gabriel Moushe och Kuryakos Gawrie bjuds in av Assyriska Kvinnoförbundet AKF och 
Assyriska ungdomsförbundet AUF  
Assyriska Demokratiska Organisationen ADO är på en diplomatisk tur i Europa  
Gabriel Moushe, Jordbruks ingenjör och ordförande för ADO i Syrien med Kuryakos Gawriye är på 
besök i Sverige. AKF och AUF bjuder in dem för att föreläsa om Syriens situation och generellt om 
landets framtid och utveckling. De kommer även att prata om Kvinnors och barns situation idag. Hur 
utvecklingen kommer att se ut för vårt folk i det nya Syrien?  

 
När: den 13 december 2017  
Var: Södertälje föreningen lokal Sharokin, 1 trappa upp  
Tid: kl:19.00  
Vi bjuder på fika! Alla är varmt välkomna  
AKF, AUF och Södertälje föreningen som med arrangör 

 

I över 2,5 års tid satt han 

fängslad i syriskt fängelse. 

Hans frihet berövades på 

grund av att han önskade att 

alla skulle få den. I 2,5 års tid 

fick han sitta i en cell, 

anklagad av den syriska 

regimen för att ha 

sympatiserat med terrorister. 

Gabriel Moushe, som är 

ordförande för Assyriska 

Demokratiska Organisationen 

(ADO), besökte den 13 

december Assyriska 

Kulturföreningen i Södertälje 

och talade då om organisationens arbete, Syriens framtid och utveckling samt sin tuffa tid i fängelset.   
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Under något som man kan kalla för en ”Europa-turné” besökte ADO, med ordförande Gabriel 

Moushe och Kuryakos Gawirye i sätet, olika städer runtom i Europa. Den 13 december kom så turen 

för Södertäljes Kulturförening under en föreläsning som anordnats i samarbete av Assyriska 

Kvinnoförbundet (AKF) och Assyriska Ungdomsförbundet (AUF). Föreläsningen kom att ledas av 

Gabriel Moushe som i generella drag talade om Syriens situation, dess tid sedan den oppositionella 

kraften kommit att utlösas och om landets potentiella framtidsutveckling.  

Föreläsningen kom att handla om Syrien och 

dess befolkning i helhet men även om dess 

minoritetsbefolkningar, så som assyrier, i 

synnerhet. Gabriel Moushe kom även in på 

den oerhört tuffa tiden i fängelset som 

kommit att påverka hans liv på många olika 

plan. Psykiska och fysiska påfrestningar, 

anklagelser, hot och många andra 

vedervärdigheter kom han att utsättas för av 

den syriska regimen i hopp om att det 

slutligen skulle knäcka honom. Trots att han 

kom att utsättas för allt detta så riskerar 

Gabriel Moushe sitt och många andra näras välbehag genom att resa runt i Europa för att berätta sin 

historia. En historia om många grymheter men såväl en historia om organisationens arbete för frihet 

för sitt eget folk och för Syriens folk i helhet. 

Förutom att besöka en del föreningar i landet och andra grannländer i Europa så besökte ADO-

delegationen bland annat många av Sveriges ledande politiker i riksdagen, Europa parlamentet i 

Bryssel, Europa kommissionens avdelning för Humanitärt bistånd och civilskydd (ECHO) och 

representanter ur Amnesty. 

Vi tackar Gabriel Moushe och ADO för en givande föreläsning som dessutom tog sig tid att svara på 

många åhörares frågor och funderingar och vi önskar honom och ADO fortsatt lycka till i sin kamp för 

det assyriska folkets frihet.   

Text: AUF 
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Var med på tidningen Södertälje Posten den 15 dec 2017 

HALLÅ DÄR! Nursel Awrohum, ordförande i Assyriska kvinnoförbundet som 
lördagen den 16 december öppnar lucka numret i Södertäljes 
levandelucköppning. 

 ”Kalkonen måste vara på bordet på juldagen” 

Du ska hålla tal om julen på Saltsjötorget, vad tänkte du när du fick frågan? 

 - Ja, tyckte det var en bra idé att kunna blanda och inte bara bjuda in etniska 
svenskar att hålla tal utan  få med någon som kan dela med sig av sina lite 
annorlunda erfarenheter av Julfirandet 
   Så du ska prata om hur assyrier/syrianer firar jul? 
   - Ja, precis jag ska berätta om hur jag firade mina barndoms jular i Midyat i 
Turkiet innan jag fylld elva och flyttade till Sverige. 
  
  Hur var det då?  
 - Väldigt annorlunda! Vi gick till exempel redan vid fyra fem tiden på juldags- morgonen till kyrkan 
varje år. För oss var det den stora dagen, julafton firade vi inte ens. Och så fick vi inte så många 
julklappar som barnen i Sverige får. 
  
    Firar du fortfarande inte jul på julafton? 
 - Jo nu gör jag det. I vår familj firar vi både och, först julafton med svenskt julbord, julgran, tomte och 
julklappar. Sedan firar vi assyriskt på juldagen. 
  
      Tycker du om julen? 
 - Ja, absolut det är den bästa helgen, det har blivit så här i Sverige. Men när jag växte upp var påsken 
den största helgen   
 
     Har du något julmåste då? 
- Ja, kalkonen måste vara 

 

TAL TILL 16 DEC, 3:E ADVENT MED KULTURHISTORISKA 
FÖRENINGEN I SÖDERTÄLJE 
 
Har klurat på vad jag vill prata om idag den 3:e advent. Det är en utmaning att klura på ett innehåll 

som både är givande för oss som södertäljebor och som har ett budskap som passar en dag som 

denna.  

Efter att ha funderat ett tag har jag kommit fram till att jag vill använda det här tillfället till att berätta 
lite om mina barndomsminnen från jularna i Midyat. 
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Det är inte många jular jag hann uppleva i min födelsestad Midyat eftersom jag flydde hit med min 
familj när jag var 11 år. Jag minns att vi inledde julfirandet med fasta.  

Fastan varade i cirka 10 dagar före juldagen. Under de här dagarna var det hektiska förberedelser 
inför julfirandet.  

Alla, kvinnor och män, stora och små, hade fullt upp med sysslor att göra. Hela huset skulle rengöras, 
både invändigt och utvändigt. Julmaten skulle förberedas, djur skulle slaktas och en del kött var 
redan saltad och lagrad. Julgodiset hade tillverkats såsom russin, pastik och oqude var sedan länge 
redan torkad i inväntade julfirandet i förråden.  

De sista dagarna före jul bakade kvinnorna klicha, en slags mjuk assyrisk pepparkaka. Det doftade 
ljuvligt i gårdarna men ingen fick smaka ens en kaka, då det fortfarande var fasta, och inget 
animaliskt fick ätas före juldagen. 

Inte ens barnen fick smaka godiset innan det blev jul. Man höll hårt på de kristna traditionerna i 
Torabdin – Gudstjänarnas berg.  

Människorna förbedde sig genom att tvätta alla 
sängkläder och sig själva innan de började med 
julmaten på självaste julafton. Vi assyrier firade 
nämligen inte julafton tidigare utan den stora 
helgdagen förutom påskdagen är juldagen.  

Enligt den kalender som Syrisk ortodoxa kyrkan 
tidigare följde, den Julianska kalendern, inföll 
juldagen den 7 januari.  

Men på 1700-talet övergick vi till den Gregorianska 
kalendern, som även protestanterna följer. 
Ursprungstanken var att de ortodoxa kyrkorna 
skulle följa Västkyrkorna som Katolska och 
protestantiska kyrkans kalender för Jesu födelse 
och i gengälld skulle de följa de ortodoxa kyrkornas 
kalender för när påsken infaller. Men så blev det 
aldrig. Därför har vi olika veckor som vi firar påsken 
på. 

Den sista julförberedelsen man gjorde på julafton 
var att alla familjemedlemmarna i tur och ordning 
tvagade sig rena innan juldagen.   

Det var vanligt att flera generationer som far- och morföräldrar och alla vuxna barn med deras 
familjer bodde under ett och samma tak. Alla vaknade tidigt på juldagsmorgonen för att ta på sig sina 
finaste helgkläder.  

Det var viktigt att alla följde med till kyrkan för att ta fastenattvarden och delta vid gudstjänsten. 
Gudtjänsten började vid klockan fyra på morgonen och det är vanligt att juldagsgudstjänsten pågår 
flera timmar, upp till 4-5 timmar är inget ovanligt.  

När gudstjänsten är slut börjar julfirandet på riktigt. Man önskar varandra god jul med kindpussar och 
säger ”Edo bricho” som betyder ”God jul”.  

Väl hemma väntades julmaten som var efterlängtad. I många hem serverades det inte så ofta kött 
och andra godsaker. Därför var det många förväntansfulla ögon och magar som följde matens 
tillagningsväg till julbordet.   
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Julbordet bestod av ett stort serveringsfat som låg direkt på golvet. Vi satt omkring fatet och åt 
sittandes på golvet. Det var inte många som hade hunnit skaffat sig matbord och stolar att sitta på 
före 60- och tidigt 70-tal. 

Vad serverades det för mat på julfatet då? 

Många serverade bland annat ”Qabragaye” som är fylld lammbringa, fylld kalkon och ”dobo” 
lammstek med ris och burgul. 

Vi barn fick alltid nya kläder som var skräddarsydda. Det blev ofta den julklapp vi fick.  Det är inte 

som barnen i Sverige idag som får så många fina och dyra julklappar.  

Efter att julmaten var uppäten och alla var mätta och belåtna var det dags för männen att avlägga 

den traditionella julhälsningen hos grannar och släktingar för att önska en god jul och allt gott för det 

nya året. Det var inga långa besök utan männen hann med många besök på några få timmar.  

Kvinnorna var kvar hemma för att ta emot gästbesöken. Inte förrän dagarna efter jul hade kvinnorna 

tid att hälsa på varandra. Då bjöd man på ”klica” och julgodis som man hade gjorde själva.  

Julen var inte bara en festhögtid, utan även en tid för välbehövlig vila för både stora och små. Barnen 

var lediga från skolan och männen som jobbade på andra orter var hemma. 

Julfestligheterna varade ända fram till nyår. Då var det återigen gemenskapen och maten som stod i 
centrum. Vi hade mycket frukt från egna odlingarna som sparades till speciella högtider som nyår. 
Vindruvorna lindades in i vindruvsblad. Sedan grävdes de ner i jorden för att hållas färska ända fram 
till nyår. När druvorna togs fram såg de ut som om de precis hade plockats från vinrankorna. 
Vattenmelonerna förvarades i kalla kalkade källarförråd under, husen eftersom vi saknade kylskåp.  

Något jag minns särskilt väl är de många berättelserna och sagorna som vi barn fick höra särskilt 
mycket av under julledigheterna. Berättartraditionen är särskilt utvecklad bland generationen dit 
mina föräldrar hör. De flesta i mina föräldrars generation hade inte haft möjlighet att gå i skolan och 
var analfabeter. Det var genom berättelserna och sagorna som barnen fick ta del av den rika litterära 
skatt som överfördes muntligt från generation till generation. 

Jag kommer så väl ihåg kvällarna runt jul och nyår då vi besökte min morbrors familj. Min morbror 
var en mycket skicklig berättare och de sagor som han berättade pågick i flera dagar och ibland i 
veckor, som dagens TV-serier.  

Hela familjen, vuxna och barn, samlades framför den tända brasan i kaminen och lyssnade på 
morbrors saga. Man var tvungen att gå dit kväll efter kväll och lyssna på fortsättningen för att inte 
missa några detaljer i berättelsen.  

Vanliga tilltugg under dessa berättarkvällar var russin, rostade kikärtor, nötter, valnötter eller 
”eqode”  

Skillnaden mellan hur vi firade jul i Midyat och i Sverige är inte så stora. ”Vi går till kyrkan, vi lagar i 
princip samma maträtter. Enda skillnaden jag ser nu är att vi även firar julafton numer. Vi har också 
många fler julklappar, vi har tomte och julgran.  Julgran hade vi inte i Midyat. Men jag minns en äldre 
dam, som in mamma kände, som hade en liten julgran som var framme året om. Jag kommer ihåg 
hur fascinerad jag var av den granen med alla färgade blinkande ljus, då jag följe med mamma då hon 
besökte damen med julgrannen. 

Det var lite om min barndoms jular. Det kan tyckas att tiden, världarna, miljöerna och 
förutsättningarna är så olika från hur det var då och hur det är idag. Men i barnens ögon tror jag inte 
det är så stora skillnader. Jag tror att vi har många fler likheter än olikheter. Jag tror att barnens 
känslor och förväntningar är de samma oavsett tid och rum. 



 
  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2016 

 
35 

Tack för mig!   

Nursel  Awrohum 

Ordf AKF 

 

 

 

 

SIOS KVINNOMMITTE  -POLENRESAN 
Sios kvinnokommitté åkte till Putulsk utanför 

Warsawa  den 29 september 2017 på en 

konferens. På konferensen inbjöds en polsk  

politiker som föreläste om den svensk-

polska politiken och samarbetet med Sverige 

hur viktig den är. 

Mecide från assyriska kvinnoförbundet 

föreläste om mindfullness, det blev ett 

besök på den svenska ambassaden och den 

polska föreningen i Warsawa. Det var 

riddarturnering och konsert på hotellet i 

Putulsk som Sios KK  fick vara med på under 

4 dagar. Man diskuterade mycket och gick 

igenom verksamhetsplanen för 2018 under 

dessa dagar i Putulsk.  

Ansvarsgrupper för äldrefrågor, unga kvinnor, 

kvinnors sociala politik EU projekt  etc. 

diskuterades och man delade upp sig i olika 

gruppering  fortsatt hårt arbete till nästa år. 

 

  

Text. Hulya Gursac Sinemli 

AKF representant på SIOS 
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