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INLEDNING 

2018 har varit ett fullspäckat verksamhetsår. Vi har bedrivit en intensiv medlemsvärvningskampanj. 

AKF har besökt många föreningar runt om i landet för att träffa assyriska kvinnor och få dem 

organiserade genom att värva dem som nya medlemmar i förbundet. AKF har också outtröttligt 

fortsatt vara en röst åt utsatta assyriska kvinnor och barn i konfliktområden i hemländerna Syrien, 

Turkiet och Irak. Vi deltog bland annat på Almedalsveckan på Gotland med två seminarier där vi 

uppmärksammade assyriska kvinnors- och barns situation i krigets Syrien och Irak. 

I somras startade vi också ett projekt för nyanlända asylsökande. Projektet, som heter AKF-

asylprojekt, har beviljats medel från Länsstyrelsen. Det ettåriga projekt, som startades i juni 2018, ska 

pågå till juni 2019. Asylprojektet håller till i lokaler som tillhör Assyriska föreningen i Södertälje dit 

asylsökande kommer för att bryta sin isolering och samtidit lära sig det svenska språket och 

introduceras i hur det svenska samhället är uppbyggt. En tidig introduktion i både språk och 

samhällskunskap påskyndar och underlättar etableringen och integrationen då de asylsökande 

beviljas uppehållstillstånd. En sysselsättning för asylsökande bidrar även till att förbättra deras 

välbefinnande och hälsa. 

AKF har under året haft regelbundna styrelsemöten i olika lokal föreningar runt om i landet. Vi passar 

då även på att träffa kvinnogruppen i föreningen genom att hålla öppna föreläsningar i aktuella 

ämnen som på olika sätt berör exempelvis jämställdhet, diskriminering och hälsa. 

Under verksamhetsåret har vi även ordnat en veckoslutskurs på Andersgården vid Svansjö i Färna. 

Denna veckoslutskurs gjorde vi i samarbete med Assyriska Babel föreningeni Västerås och ADO. 

Asylsökanden från AKF-asylprojektet var inbjudna att delta på veckoslutskursen och några av dem 

medverkade också. 

AKF har under året deltagit i andras föreningars och organisationers evenemang och representerat 

AKF-kvinnorna vid olika högtidlighållande och minnesdagar samt kulturdagar och kvinnodagar. Vi har 

deltagit i debatter, paneldiskussioner hållit i seminarier och medverkat i andra organisationers och 

föreningars aktiviteter. Vi har ett gott samarbete med SIOS-kvinnorna där ordförande, Hulya Gursac 

Sinemli, sedan början av förra året är representant från AKF. 

I februari 2019 fick vi ihop 27 medlemmar från olika delar avlandet för en gemensam resa till London 

och British Museum där vi besökte en samlingsutställning med föremål från det forntida Assyrien.  

Utställningen ”Iam Ashurbanipal the king of Assyria, the king of the world” som utställningen heter 

handlar om Assyriska rikets sista kung Ashurbanipal och hans många framgångar i både litteratur, 

konst och bevattningssystem. I London träffa vi även på assyrier från andra länder i Europa och som 

alltid är det roligt att möta kvinnor från olika delar av världen och stärka varandra. 

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla engagerade medlemmar. Vill även rikta 

ett särskilt tacka till mina fantastiska styrelsemedlemmar och alla våra 

samarbetsorganisationer samt föreningar för ett gott samarbete. Ett speciellt 

tack till v.ordf Zekiye Cansu som har skrivit många av texterna till VB.  

Ordförande  

Nursel Awrohum  



  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2018 

 
5 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDET 
2018 

Assyriska kvinnoförbundet AKF bildades 1980 först som kvinnokommitté sedan som självständig 

förbund.  

Organisationens mål är: 

 Att vara ett samlande organ för assyriska kvinnor i Sverige. 

 Att stärka och öka assyriska kvinnors makt och delaktighet i såväl det assyriska 

föreningslivet som i samhället i stort. 

 Att uppnå ett jämställt föreningsliv där kvinnor och män har samma rättigheter, 

möjligheter och förutsättningar att utveckla och forma sina liv och sin verksamhet. 

 Att synliggöra och lyfta fram frågor som rör assyriska kvinnor och vara deras röst på 

nationell och internationellt plan. 

 Att verkar för att bevara och utveckla den assyriska kulturen och språket. 

 Att verka för integration och samhällsnytta. 
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MÖTE I ASSYRISKA TURABDIN FÖRENINGEN I JÖNKÖPING 

 

 

Årets första möte, AKF höll årets första möte i Assyriska Turabdin föreningen i Jönköping. 

Lördag den 3 februari möttes Assyriskakvinnoförbundsstyrelsen av Raja Zeitoun. Varm välkomnade 

styrelsen och därefter fortsatte AKF sitt möte. 

Kl. 14:00 började föreningens kvinnor medlemmarna droppa in i lokalen, när alla väntande samlades i 

lokalen där AKF:s ordförande Nursel A höll ett tal med bland annat om AKF verksamhetsberättelsen, 

aktiviteter, om Assyriska kvinnoförbundets medlemskapet, hur viktigt att många 

föreningsmedlemmarna bör vara medlemmar i AKF samt att varje assyriskt förening bör bilda sin 

kvinnosektion med det tillsammans blir vi starkare. 

Det var en givande diskussion om förenings utveckling och hur vi kan stötta varandra och lyfta 

kvinnans situation och kvinnans roll i samhället.  

Som vanligt AKF lämnade en gåva till föreningen, en assyrisk kokbok skriven av Besim Aydin och en 

uppsättning av tröjor med AKF logga på. Ett stor tack till Assyriska Turabdin föreningen för en härlig 

underbar dag med många fantastiska nyfikna, duktiga kvinnor. Tackar också för den fina 

gästvänligheten och den goda maten. Samt en underbar eftermiddag fika med många olika 

hembakade desserter. 

Vi AKF ser framemot en fin framtids samarbete. 

Vise ordf. Zekiye Cansu 
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SIOS MAT OCH KULTUR FESTIVAL 18 MARS 2018 

Tillsammans med SIOS kvinnokommitté deltog  AKF representanter i en mat och kultur festival där vi 

serverade assyriska piroger, kibbe och tabole till självkostnadspris. 
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ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 24 MARS 2018 

Assyriska kvinnoförbundet 

höll sitt årliga årsmöte, som 

var ett mellanårs 

informationsmöte, i 

Norrköping den 24 mars 

2018. Till mötet kom 

närmare 40 medlemmar 

från olika delar av Sverige. 

Bland annat kom 

mötesdelegaterna från 

Göteborg, Linköping, 

Södertälje, Botkyrka och 

Norrköping. Ordförande 

öppnade mötet och sedan 

valdes Elisabeth Kavakcioglu till mötes ordförande och som mötessekreterare valdes Sonya Aho. 

Sedan flöt mötet på med i en god och positiv anda. Det blev mycket diskussion om verksamheten, 

omorganiseringen och medlemsvärvning. Till att närvara på årsmötet inbjöds både 

Ungdomsförbundet och Riksförbundet men tyvärr hörde inte någon representant av sig.  

Ett inslag i mötesprogrammet var 

Akkad Saadi som var speciellt 

inbjuden dels för att tala om sitt 

arbete med Bet Kanu som han 

grundat och dels för att motta 

årets utmärkelse för sin insats. 

Han visade några exempel på 

produktioner som Bet Kanu 

arbetat med. Bland annat har de 

arbetat med att ta fram 

nätbaserade spel, tecknade filmer 

och appar som visar på bredden i 

deras arbete. Deras främsta mål 

är att utveckla språkinlärningsmaterial 

för barn, ungdomar och vuxna. Syftet är 

också att utveckla barnens assyriska 

språk genom olika digitala verktyg. De 

närvarande fick en genomgång av några 

av verktygen som de utvecklat.  

Saadi berättade om hur han lämnade ett 

bra jobb och en lovande framtid i USA 

mot att flytta tillbaka till det 

krigsdrabbade Qamishli i Syrien. Han har 

tillsammans med några vänner startat 
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företaget Bet Kanu i Qamishli. I 

dag är det en verksamhet som 

sysselsätter ett tio-tal 

ungdomar i staden. Det är unga 

duktiga förmågor som är väl 

bekant med internätvärlden, de 

skriver egna texter, ritar och 

tecknar egna animerade bilder 

samt använder bekantas egna 

sång röster. De använder båda 

assyriska dialekterna, öst- och 

västassyriska i både tal och 

skrift. All detta arbete gör de 

med mycket små medel och utan 

betalning. Det är mot den bakgrunden som 

Assyriska kvinnoförbundet idag tilldelar 

2017 års utmärkelse till ”Bet Kanu” och 

utser dem till årets initiativtagare som 

dessutom jobbar under svåra förhållanden 

i Qamishli i hemlandet Syrien. 

Mötesdeltagarna var så imponerade över 

Bet Kanus arbete att de startade en 

spontan insamling till förmån för Bet Kanus 

verksamhet.  

När årsmötet avslutades och presentationen av Bet Kanu var avklarad var det dags för lunch. 

Förbundet bjöd alla medlemmar på lunch.Efter lunch fanns en programpunkt kvar. Nabil Barkino var 

inbjuden att tala om den 

Assyriska rörelsens (ADO) från 

att den grundades år 1957 till 

att den splittrades några 

decennier senare. Vi har bland 

vårt folk olika benämningar, det 

finns de som kallar sig assyrier, 

syrianer, kaldéer och araméer. 

Han menade att vi på senare år 

har splittrats mer än vi har 

förenats. Han anser att det 

därför är bra att gå in under 

Syrisk ortodoxa kyrkans tak och 

endast ägna sig åt kulturella 

aktiviteter. Men där fick Nabil Barkino mothugg och flera deltagare ifrågasatte Barkinos intensioner 

med föredraget. Många trycket på att vi inte är endast en religiös kristet folkgrupp utan att vi även är 

en grupp med nationell tillhörighet och en etnisk folkgrupp utan landsgränser. 

Ordförande: Nursel Awrohum  
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. 

AKF ÖNSKAR ASSYRISKA DEMOKRATISKA RÖRELSEN ETT STORT 
GRATTIS PÅ 39 ÅRS JUBILEUM! 

Söndag 15 april 2018 

Må firandet fortsätt i många tusen år framåt, trots all orättvisa, diskriminering och 

konfiskering som vårt folk utsätts för varje dag i hemlandet.  Vi önskar rörelsen många 

glädjefyllda år och era medlemmar all lycka i sitt arbete, både här i Sverige och i hemlandet. 

AKF uppskattar speciellt ert viktiga stöd till våra drabbade systrar, ensamma mammor och 

barn i hemlandet.  

Vise ordf.  

Zekiye Cansu   

 

 

 

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0467324001523854265.jpg
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SEYFO-FOLKMORDET 1915 

Tisdag 24 april 2018 

 

 SEYFO-folkmordet 1915 

Det har nu gott 103 år sedan folkmordet på assyrier, armenier och pontiska greker. Det var det 

ungottomanska rikets ledare som genomdrev en etnisk rensning, då kristna folkgrupper fördrevs 

från sina hem, förföljdes och mördades. 

 Ofta gick det till så att männen fördes samman och avrättades. Kvinnor kidnappades och såldes 

på slavmarknader, precis som ISIS gör på 2000-talet. Barn togs från sina föräldrar för att 

uppfostras till muslimer. De som protesterade arkebuserades på plats eller dränktes. Ett av de 

grymmaste folkmorden i historia! 

Jag har fått veta om alla grymheterna direkt av ögonvittnen, såsom min egen farmor Sedo C. 

ALDRIG MER SEYFO! FÖRNEKARNA MÅSTE ERKÄNNA SEYFO! 

Vise ordf. AKF  

Zekiye Cansu 

 

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0200482001524507718.PNG
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FÖRELÄSNING AV ADO:S ORDF. GABRIEL MOUSHE OCH KURYAKOS 
GAWRIE OM SYRIEN SITUATION 

Onsdag 13 december 2017 

Gabriel Mouhe och Kuryakos Gawrie från Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) gästar 

Assyriska Ungdomsförbundet (AUF), Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) och Södertälje Assyriska 

Förening. Gabriel Mouhe Partiledare för ADO och Kuryakos Gawrie ordförande för Syrien 

sektion gjorde en diplomatisk rundtur i Europa. De svenska förbunden hade inbjudit gästerna 

att hålla föredrag om läget i Syrien, främst den assyriska delen av landet.   

Jag läste 2013 på ADO:s hemsida om att den syriska säkerhetstjänsten hade arresterat Gabriel. 

Jag lyfte genast frågan i min Amnestygrupp nr 140 (Mellanösterngruppen). Vår grupp satte då 

igång med att arbeta för Gabriels frigivning, men först måste vi ha klarsignal från Amnesty 

Internationals högkvarter i London. Det fick vi.  

På vårt initiativ drog Amnesty International igång en global “Urgent Action” (blixtaktion). Bara i 

Sverige lyckades vi insamla 5000 namnunderskrifter på brev som krävde Gabriels omedelbara 

och villkorslösa frigivning. Breven sändes till syriska regeringens representanter i Sverige eller vid 

FN. De flesta namnunderskrifterna fick vi utanför Södertälje stadion när Assyriska FF hade 

hemmamatch. Vi skrev också om hans fall till två människorättsrapportörer i Genève.  

I februari 2015 arrangerade vi ett månadsmöte, där Abjar Mouhe, Gabriels bror hade inbjudits 

som talare. Han berättade om ADO:s verksamhet och om de förföljelser assyrierna utsetts för 

från regimens sida.   

Vi höll hela tiden kontakt även med andra av Mouhes släktingar och kunde på så sätt löpande 

förse högkvarteret i London med information. En av gruppens medlemmar reste till Istanbul för 

att på plats träffa Mouhes kolleger och hans försvarsadvokat, som kunde berätta om hans 

“rättsfall” och hans kamp i fängelset.  

ADO uppmärksammade tvåårsdagen av Gabriels arrestering 2015-12-20. Då var jag och en 

gruppkollega inbjudna som talare. Vi blev mycket vänligt mottagna. Vi redogjorde för vårt arbete 

inom Amnesty Internationals svenska sektion.  
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Så hände det. Den 22 juni 2016 blev Gabriel Mouhe frigiven! Jag kan inte beskriva mina känslor 

när jag fick nyheten! Han hade genomgått så mycket lidande för sin kamp för det assyriska 

folket, för jämlikhet och speciellt för kvinnors rättigheter. Och nu, mot alla odds var han fri, dock 

endast villkorligt. Vi i Amnestygruppen upplevde en oerhörd stolthet för vårt bidrag i denna 

kamp. Vi fick också ett vidare erkännande genom att vi belönades med Stockholmssektionens 

diplom för bästa aktivitet både under 2015 och 2016.   

När Gabriel så den 7 december 2017 livslevande träder in i Riksdagens sammanträdesrum kunde 

jag inte hålla tårarna tillbaka. Samtidigt med denna oerhörda lyckokänsla dyker dock bilder upp 

för mitt inre av det han sedan berättade om, hur människor utplånades, om tortyren i 

fängelserna, där han tvingades vara inspärrad i två och ett halvt år. Jag mindes alla sorgliga 

samtal med hans fru om hans fängelsetid och samt om det som hänt i Habor, Gazarto och 

attackerna i Qamisly och om de människor som begravdes i rasmassorna, då stora byggnader 

bombades till grus.  

Gabriel hade inbjudits av Riksdagens nätverk för mänskliga rättigheter och Amnesty 

International. I sitt föredrag berättade han om sin fängelsetid, sin syn på den aktuella situationen 

i Syrien och skissade på en lösning. Han föreslår en övergångsregering utan Assad, som 

respekterar alla folkgruppers rättigheter, även kvinnornas. Förhandlingarna bör utgå från FN:s 

grundprinciper.  

Efter föredraget inbjöd riksdagsman Robert Hanna från Liberalerna Gabriel, Kuryakos min 

Amnestykollega, Lars-Erik Öller och mig till Riksdagskaféet. Min kollega sade bl.a. att Gabriel 

berett honom stor lycka två gånger, först då nyheten kom om hans frigivning och andra gången 

när han nu fick träffa honom, fri och oskadd. Han hade inte heller lyckats hålla tårarna tillbaka. 

Diskussionen vid kaffebordet var både avspänd och informativ.  

Den 13 december hade AKF, AUF och föreningen i Södertälje inbjudit Gabriel och Kuryakos att 

tala. Vi samlades i Föreningshuset i Södertälje.  Gabriel berättade om kvinnornas och barnens 

situation, om det politiska läget och om vårt folks framtid.   

Många i auditoriet passade på att ställa frågor till Gabriel Mouhe. Man ville höra sig för om 

ADO:s roll inom oppositionen. Han framhöll att assyriernas läge inte kan garanteras om inte det 

nya Syrien grundas på jämlikhet, rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter.  
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Tillsammans med AUF, AKF och Södertäljeföreningen vill jag tacka Malfono Gabriel Mouhe och 

Kuryakos Gawrie för en mycket givande föreläsning. Det är en ära att ha fått träffa dessa fina 

förebilder för vår sak. Vi har fått viktiga upplysningar och nu är det vår plikt att föra dem vidare.   

Vänner, vi är starkare tillsammans! Vi lever i ett allt mer utvecklat och demokratiskt land. Vi kan 

också få våra systrars röst hörd. Till slut vill vi önska våra kära gäster lycka till i deras svåra och 

ansvarsfulla uppdrag.  

 

Zekiye Cansu  

Vice ordförande i AKF 
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AKF ÖNSKAR ALLA KVINNOR, STORT GRATTIS PÅ INTERNATIONELLA 
KVINNODAGEN 

Torsdag 8 mars 2018 

Sammanfattning på min 
föreläsning om Internationella 
Kvinnodagen. ABF Botkyrka-
Salen tillsammans med flera 
föreningar och andra 
organisationer firade 
Internationella kvinnodagen i 
år i Assyrien Kultercenter 
Botkyrka  

I dag, på internationella 

kvinnodagen firar vi. Vi firar alla 

de framgångar som kvinnors 

kamp resulterat. En kamp som 

på många sätt är 

gränsöverskridande. 

43 år har gått sedan FN 1975 införde den internationella kvinnodagen. Ibland ställs frågan om en 

särskildkvinnodag fortfarande behövs. Svaret är tveklöst: JA! 

För internationella kvinnodagen är inte bara en dag att fira. Den sätter fokus på ojämställdhet här 

hemma. Och den påminner oss om hur flickor och kvinnor runt om i världen fortfarande kämpar för 

sina mest grundläggande rättigheter. Vi kan se att: 

●         Omkring 39% av världens befolkning lever i länder där abort antingen är totalförbjudet 

eller bara tillåts om kvinnans liv eller hälsa är i fara. 

●         Över 700 miljoner kvinnor som lever idag gifte sig före sin18-årsdag och omkring 1 av 3 av 

dem var under 15 år. När flickor tvingas in i tidiga äktenskap resulterar det ofta i att de måste 

sluta gå i skolan och istället föda barn. 

●         I många länder betraktas inte våldtäkt inom äktenskapet som ett brott. Trots att feminister 

kämpade för ändrad lagstiftning under större delen av förra århundradet, så ses sex 

fortfarande som en äktenskaplig plikt. Det gäller exempelvis Bahrain. Där kan dessutom 

våldtäktsmän gå fria om de gifter sig med sina brottsoffer. 

●         Kvinnor fängslas för att de fått dödfödda barn. Det sker i El Salvador och Nicaragua och har 

även hänt i USA. Kvinnor som gripits efter att ha fått missfall och andra komplikationer under 

graviditeten hålls ibland fängslade i årtionden. Det kan bara ske i stater där abort är olagligt 

och det leder till att kvinnor misstänkliggörs när något går fel: de riskerar att anklagas för 

mord. 

●         I över 75 länder anses homosexuella handlingar vara ett brott. Diskriminering 

avtranspersoner är utbredd. I många av Europas stater tvingas transpersoner att genomgå 

hormonbehandlingar, operationer, sterilisering och psykiatriskautredningar innan de kan 

ändra sitt juridiska kön. 

●         Kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på offentliga platser. Sexuella trakasserier är en 

del av många kvinnors vardag – oavsett var i världen de befinner sig. 

http://assyriskakvinnoforbundet.se/upload/news/0415082001520881576.JPG
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Miljontals flickor och kvinnor nekas rätten till kontroll och självbestämmande över sina kroppar och 

liv. Det kan vi inte acceptera. Kampen för kvinnors rättigheter är lika viktig idag som någonsin 

tidigare. Vi måste fortsätta kämpa så att alla flickor och kvinnor, oavsett ålder, etnicitet, hudfärg, 

nationalitet och funktionalitet själva får bestämma över sina kroppar, sitt liv och sin framtid.  

  

Så låt oss idag fira de framsteg som vi har åstadkommit hittills, men också kavla upp ärmarna och 

förbereda oss inför allt som fortfarande behövs göras.  

  

AKF Vise ordf. 

Zekiye Cansu 

 

 

 

SEYFO 103 ÅR 

24 april, en dag med öppna sår. En minnesdag för alla Seyfo-offren. Den 24 april är en hemsk 

dag men ändå en dag då vi alla Assyrier, Armenier, Kaldéer och Greker samlas till minne av 

våra förfäder som utplånades av den Turkiska regimen, 1915.  

Idag har AKF deltagit i ett seminarium och minnesstund för folkmordet Seyfo, som ARS har 

arrangerat i Sveriges Riksdagen. Föreläsningen började med en tyst minut för att hedra 

minnet av alla de offren som mördades. När den tysta minuten tagit slut visades en kort 

dokumentärfilm, där ögonvittne, forskare, människorättskämpar, folkrätts kunniga beskrev 

kort om folkmordet och dess bakgrund. Dem beskrev varför och hur turkarna genomförde 

en etnisk rensning av Assyrier, Greker och Armenier.  

Efter den upplysande filmen kom Svante Lundgren, en av Sveriges mest framgångsrika 
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professor gällande seyfo, upp på scen. Svante berättade en omfattande historia som började 

den 24 april och är det Armeniska ursprungliga minnesdagen som högtidligt hållits i hela 95 

år, sedan år 1923.  

Han säger att dem senaste decennier har också Assyrier passat på och insett möjligheten att 

på samma dag lyfta upp minnesdagen om folkmordet. Han påstod att det är rätt att göra så, 

för att det som fortfarande oftast kallas det för det Armeniska folkmordet enbart. Detta 

drabbade inte bara Armenier bara utan också andra stora kristna folkgrupper i det osmanska 

riket.  

Svante nämnde också, förhållanden mellan assyrier och det armeniska, att det är faktum det 

är beklaglig att det är på det sättet att det talas väldigt mycket om detta enbart som om det 

armeniska folkmordet till och med här i Sverige, där assyrier är mycket större än det 

armeniska gruppen. Det finns många orsaker till detta, den huvudsakliga orsaken är inte från 

det armeniska hållet skulle vilja monopolisera det, har varit så men ändrat. I forskningen det 

senaste 10 åren klart trend inkluderande där man inte glömmer bort Assyrier och Grekernas 

öde. en annan orsak är att man ändå talar om enbart om armeniskt folkmord det beror inte 

heller på journalister här i Sverige skulle vara onda eller illvilliga, däremot okunniga o 

framför allt bekväma.  

Tredje orsaken kom den 11 mars 2010, då kom ett historiskt beslut då man erkänner 

folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer i Sverige riksdag, erkännande av 

folkmordet på Armenier, assyrier/syrianer /kaldéer och Greker. Det blev en klumpig och 

otydligt formulering, som blev för mycket för journalister eller var det så att journalisterna 

trodde att det blev för mycket för Svenska folket.  

Svante granskade median och en del använde hela formuleringen men den vanligaste 

formuleringen som de använde sig av var ”folkmord på armenier andra grupper eller 

folkmordet bland annat armenier”. Man tyckte att det var långt och krångligt. Detta är 

orsaken. Sedan finns det objektiv orsak till varför armeniska ofta kommer i förbunden därför 

att forskningen om de armeniska folkmorden pågått mycket längre och mycket mer 

omfattande än forskningen om det assyriska folkmordet. Historiskt faktum att armenierna 

utgjorde det primära offret objekt för ungturkarnas folkmords politik  

Armenierna var ett hot mot Turkiet. De var väldigt många, dem hade en större ställning i 

ekonomin. Dem var välorganiserade och hade flera politiska partier och kämpade för ett 

självstyre rent självständigt. Detta oroade makthavare i Turkiet, sade Svante. Assyrierna var 

färre, hade inte lika bra ekonomisk ställning. Dem var inte heller lika välorganiserade och 

hade dessutom ingen politisk ställning. Turkarna såg oss inte som ett lika stort hot.  

“Killing orders” är Taner Akcans senaste bok. I hans nya boken beskriver han hur han har 

hittat bevis på dokument där man kunnat motbevisa Turkiets regim gällande folkmords krav. 

Turkiet har nekat Folkmordet i 103 år och säger att man inte kan kalla det för ett folkmord 

eftersom det inte var någon order från staten.  
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Enligt Lundgren geografiska provinser så började folkmordet i Hakkari november året innan 

det stora utbrottet där man oftast säger att folkmordet började. Här bodde Assyrierna i flera 

hundra år och levde under eget försvar. Ormia provinsen i nuvarande Iran utanför 

ottomanska gränser drabbades våldsamma händelser mot Assyrierna, fler än armenier, 

januari 1915. Trots att de inte var bosatta inom Turkisk makt så ville turkarna ändå eliminera 

dem. Turabdin, sommaren 1915, Assyriska folkmordets höjdpunkt. På dessa tre geografiska 

provinserna gjordes det för att det skulle bli homogen enbart Turk, islam.  

Svante avslutade sitt tal med “Idag minns vi och visar respekt, men vi höjer också vår röst på 

Turkiet och världssamfundet. Inte bara om ett erkännande, utan också om rättvisan”.  

Nästa talare, Yilmaz Kerimo riksdagsledamot (S). “Det sägs att alla sår läks med tiden. Men så 

är det inte! 103 år har gått och vi har fortfarande öppna sår” säger han med en uttryckande 

röst. Han förtydligar att Sverige måste göra en ytterligare ansträngning för dem turkiska 

myndigheterna för att tvinga dem för en annan hållning av det som hålls idag. Vi kommer 

göra det yttersta och följa frågan noga för ett erkännande för demokrati och upprättelse!  

Nästa talare, Robert Hannah Riksledamot (L). Robert talar om sin resa i Irak och hur han 

upplevt vårt folks situationer. Han minns sin resa och berättar hur förstört det såg ut för vårt 

folk. Han uttrycker många känslor och berättar hur vårt folk fortfarande plågas av folkmord. 

Han säger att folk som är okunniga och inte kan sin historia så kommer det upprepas. Det är 

flera Assyrier som är omedvetna om sina historiska bakgrunder och än idag upprepas samma 

sak som hände för 103 år sedan!  

  Han kallar det för en levande folkmord, ett folkmord som är lyckat. Han säger att 

definitionen för ett lyckat folkmord är att man kan komma undan från sitt brott och inte 

straffas för det på grund av förnekelser. Han påpekade klart och tydligt att detta är en 

samvetsfråga som måste göras offentligt. Han kommer göra allt för seyfo och IS erkännande. 

Han sa också att vi måste få in historia i dagens läroböcker. Vi behöver direkt stöd till 

minoriteterna på plats, kämpa för självstyre och uppmana alla till kamp. Vi som är erfarna av 

ett folkmord måste skrika ut till andra som drabbas av samma sak och stötta dem, även 

andra folkgrupper som går igenom motsvarande, sade han med sina sista meningar.  

Sista talare, Jasmine P. Riksdagsledamot (v). Jasmine talar kort om att hela världen samlas 

för att hedra de döda. “Självklart ska vi göra det för att detta inte ska upprepas, vi kan inte ta 

tillbaka det som hänt men vi kan höja rösten för det som händer idag”.  

Som avslut på det hela seminariet spelade Habib Tapli Assyrisk musik för att hedra minnet av 

Seyfo-offren. I år har flera länder i Europa, Australien och USA högtidligt hållit denna dag och 

trots alla svårigheter i hemlandets Syrien så har ADO hållit en stor arrangemang för minnet 

av folkmordet seyfo 1915. Jag vill avsluta med att tacka alla föreläsare, Svante Lundgren, 

Yilmaz Kerimo, Robert Hanna, Jamine P., Habib Tapali och alla som närvarade i detta 

seminarium. Tillsammans är vi starka och kampen för Seyfo och IS erkännande fortsätter.  

Vice ord: Zekiye Cansu  
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FRÅN EUFRAT TILL SVERIGE 

Föreläsning av Anna Melle 
 

 

 

 

 

 

Senaste boken handlar om en assyrisk kvinnas livsöde 

Bokens handlar om hundraåriga armenisk/assyriska Merame och hennes mor 

Lusiye, som överlevde massakern 1915 och såldes som slav tolv år gammal till 

en äldre muslimsk man. Den nu hundraåriga kvinnan, Merame, som härstammar 

från området mellan floderna Eufrat och Tigris, tvingas lämna sitt hemland och 

bosätta sig i ett för henne främmande land, i Sverige. 

Boken skildrar även det assyriska folkets öde. Ett urfolk som har levt i 

Mellanöstern i mer än två tusen år i avsaknad av mänskliga rättigheter och utan 

eget land. Ett folk som upplevt folkmord och blivit förföljda och utsatta för 

övergrepp och förtryck fram till i dag. 

Datum: 26 maj 2018 

Tid: 13.00-15.00 

Plats: Assyriska kulturföreningen i Botkyrka 

(AKFB) 

Adress: Hödersväg 17, 145 70 Norsborg 

Arrangör: Assyriska kvinnoförbundet AKF 

Medarrangör: AKC, AKFB, AF Södertälje 
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FRÅN EUFRAT TILL SVERIGE 
 
Kort om Anna Melle. 
Anna, född i Sydöstra Turkiet, Landet mellan floderna Eufrat och Tigris, Mesopotamien. Som liten 
flyttade hon till Istanbul där hon läst grundskolan på en grekisk och Turkisk internatskolan. Anna 
tillhör den assyriska etniciteten och är uppvuxen tillsammans med greker, armenier, hebréer, turkar 
och kurder. 
 
Till Sverige flydde Anna i slutet av 1976 
tillsammans med sin familj och har bott 
sedan dess här i Sverige. Under hennes 
trettioåtta år i Sverige så har hon skaffat 
fem barn, arbetat inom många olika 
arbetsområden så som inom den offentliga 
och privata sektorn och sedan 2003 har 
hon tagit lärarexamen med specialisering 
samhällskunskap och historia inom 
gymnasiet. 
  

Anna känner sig som svensk har 
med att har tagit emot mycket av 
den svenska kulturen och är 
integrerad i det svenska 
samhället. Under tjugo års tid har 
Anna haft olika föreläsning inom 
områden ”kulturmöten” Har 
föreläst inom den offentliga 
sektorn som inom sjukvården, 
hälsoskolor, högskolor, 
kommunförbundet osv. Anna har 
varit politisk aktiv i det svenska 
samhället som fritidspolitiker och 
suttit i olika nämnder samt i 
ideella föreningar.  
 
 

Annas intressen är samhällsfrågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Hennes valspråk är 
att alla människor är lika mycket värda oavsett religion, etnisk och kulturell bakgrund. 
Anna har skrivit 8 böcker och är en mycket uppskattat och flitigt anlitad föreläsare och sagoberättare 

som föreläser för lärare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och verksam inom 

hälso-sjuk och äldrevården. 

Annas höll sin föreläsning om sin nya boken`´ Från Eufrat till Sverige`` på Assyriska Kylterföreningen i 

Botkyrka 2018-05-26. Det senaste boken handlar om en assyrisk kvinnas livsöde. Boken handlar om 

hundraåriga armeniska/assyriska Merame och hennes mor Lusiye, som överlevde massakern 1915 

och såldes som slav tolv år gammal till en äldre muslimsk man. Den nu hundraåriga kvinnan, 

Merame, som härstammar från området mellan floderna Eufrat och Tigris, tvingas att som äldre 

lämna sina fäders land och bosätter sig i ett främmande land, Sverige utan att kunna ett ord svenska 

och utan att ha kännedom om den svenska kulturen och vad som menas med integration. 
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Boken skildrar även det assyriska 

folkets öde. Ett urfolk som har levt i 

Mellanöstern i mer än två tusen år i 

avsaknad av mänskliga rättigheter 

och utan eget land. Ett folk som 

upplevt folkmord och blivit förföljda 

och utsatta för övergrepp och 

förtryck fram till idag. 

Anna betonade i föreläsningen att 

Folkmord är et skrämmande bevis på 

vad som kan hända om vi inte håller 

debatten om demokrati och 

människor lika värda vid liv. Viktigt 

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

att förstå denna situation är det viktigt att känna till historien. 

Anna nämnde att tillsammans med Midyatborna flydde till Ayn-Wardo för att rädda liv mellan 6000- 

7000 assyrier från andra byar hade flytt ditt i hopp om att där bättre kunna försvara sig mot fienden. 

Enligt Svante Lundgren dödades mellan två och tre miljoner kristna i det osmanska rikets massakrer 

och folkflyttningar under och efter första världskriget. Assyrierna själva kallar för Seyfo, svärdets år. 

Något viktigt som Anna också nämnde att omvärlden visste om att det pågick ett folkmord. I Turkiet 

fanns många tyska militärer, diplomater och biståndsarbetare liksom amerikanska missionärer som 

rapporterade om vad som inträffades. Nyheter om massakrerna publicerades omgående i 

världspressen och var en ständig del av nyhetsflödet från april 1915. 

Anna visade en bild som New York Times rapporterades flitigt om övergreppen på kristna. Det 

handlade om Urmia våren 1915. 

Som sagt omvärlden visste om att det pågick ett folkmord och tack vare den registrerade 

dokumentationen kan vi idag få en klar uppfattning om de omänskliga händelser som kristna i det 

osmanska riket fick genomleva. 

Anna betonade att krav på turkiska regeringen, del måste konfronteras med sitt förflutna och ta sitt 

ansvar, Det assyriska/syrianska folket och Merame Bargallo anser att det är deras födslorätt att 

Turkiet erkänner detta illdåd och kompenserar folkets hundraåriga lidande, dem efterlevande måste 

få upprättelse, deras identitet stärkas och såren läkas. 

Något annat som Anna nämnde i föreläsningen där Merames mammas ord till Merame ``Min dotter 

kom ihåg vad jag har berättad för dig. Glöm inte min historia och för den vidare till dina barn när du 

blir stor ´´ Dessa or har jag själv hör det ifrån min farmor Sedo. Lusia önskade att det fruktansvärda 

som hennes folk varit med om inte skulle falla i glömska. 

Anna berättade att orsaken till varför hon skrev boken är att hennes personliga ambition har varit att 

ge en röst till Merame Bargallo och hennes armeniska mor Lusiyes livsöde samt att skildra den 

historiska bakgrunden till folkmordet på armenier assyrier/syrianer. Anna betonade att: 
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 Hon vill bidra med att det inte faller i glömska   

- I mer än 100 år har offrens blod spillts 

- Offren måste få upprättelse 

- Förlåta för att blicka framåt. 

- Det assyriska/syrianska folkets historiska identitet förstärks och deras existens i regionen 

blir bekräftad. 

Boken uppdelad i fyra kapitel 

- Armenier, vilka dem är och vad har hänt dem 

- Om Meremes mammas Lusiye 

- Merames liv i Midyat 

- Orsaken varför Merame kom till Sverige 

Anna avslutade sina ord genom att 

tacka AKF, AKFB, AF Södertälje samt 

alla närvarande. 

Efter föreläsningen blev det en lång 

diskussion mellan Anna och Pero Dags 

familj. Pero berättade att Det finns 

delar i boken där hon känner sig kränkt 

och sårad och mår dåligt, önskade att 

Anna skulle höra sig till Pero innan hon 

skrev bokens.  Anna svarade att hon 

kände till Merame borde i Stockholm 

men det hon har skrivit var bara ur ett 

utifrån författar perspektiv och att det inte hade tid att möta prata med alla Merames barn, samt att 

inte var något avsiktligt att såra Pero. För är villig att fortsätta träffa Pero för en ny bok om Pero vill. 

Stort tack till Anna Melle för dagens föreläsning Från Eufrat till Sverige, Anna är en duktig uppskattad 

föreläsare som med stor entusiasm och energifull person önskar henne önskar henne all lycka i 

författarskap. 

 Jag känner Pere Dag sedan 80 -talet, vet 

mycket väl hon ställt upp för sin mor 

Merame. Jag hoppas innerligt att Anna och 

Pero kan komma till en bättre lösning 

tillsamman så som Melke Peres man 

uttryckte sig på sluter av diskussionen. Vi 

får tacka alla närvarande och Assyriska 

Kulturföreningen i Botkyrka för inbjudan 

och för den goda lunchen AKF styrelsen fått 

och det goda hem gjorda efterrätten.  

Vise ordf. AKF  

Zekiye Cansu 
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MARGOT WALLSTRÖMS BESÖK I SÖDERTÄLJE den 7 juni 2018 

Margot Wallström besökte Södertälje efter Stefan Löfvens olyckliga uttalande om folkmordet 

Seyfo den 1 maj 2018. Södertälje kommunstyrelsens ordförande Boel Godner bjöd in Margot 

Wallström för att träffa representanter från olika organisationer och kyrkor för Assyrier/Syrianer, 

Kaldéer och Armenier. Margot 

skulle ge besked om regeringens 

hållningstagande vad det gäller 

erkännandet av folkmordet 

Seyfo år 1915. Margot förklarade 

svårigheten för Sveriges regering 

att erkänna folkmordet och vad 

det innebär för regeringen. Ett 

erkännande skulle kväva 

folkrättslig och statsrättslig 

ansvar på regeringen. Folkmords 

begreppet och konventionen är 

inte till hjälp när det gäller 

historiska händelser. Vi i 

Assyriska Kvinnoförbundet 

menar att om historien inte ska upprepa sig vilket vi ser att den gör både andra världskriget och 

nuvarande krig i Mellanöstern borde folkmordet Seyfo erkännas även. Just därför är det så viktigt 

med ett erkännande av folkmordet Seyfo av regeringen. Margot menar att det är ett komplex fråga 

att ta, ett sådant beslut men hon kom med flera bra förslag att göra för att öka medvetandet om 

folkmordet. Några löften hon gav var: 

Att ge Forum för levande historia uppdrag att göra en 

vandrings utställning om Seyfo 1915 

Att barn i skolan får undervisning om Seyfo 1915  

Att anordna en stor konferens om Seyfo 1915 

Att bygga ett Seyfo monument i Södertälje 

Margot uteslöt inte att folkmordet kan komma att 

erkännas framöver. Därför bör vi alla hjälpas åt och jobba 

vidare för ett erkännande. Ordförande för AKF Nursel  

Awrohum gav Margot Wallström ett dokument om 

folkmordserkännande som skrevs av flera organisationer 

under namnet Turabdin kommittén.  Vi utryckte vår besvikelse på Stefan Löfvens uttalande den 1 maj 

2018 i Södertälje. Vi kommer att fortsätta kämpa för ett erkännande av Seyfo. 

Text: AKF ordf Nursel Awrohum 
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             TURABDIN KOMMITTÉ  

Södertälje den 5 juni 2018 

Till Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti 

 

Assyriska/syrianska organisationer i Sverige är besvikna på statsminister Stefan Löfvens 

uttalande, den 1 maj 2018, om Seyfo frågan. 

 

Det assyrisk/syrianska folkets bild av det socialdemokratiska arbetarpartiet att vara rättvisans parti 

skakat i grunden. Socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister Stefan Löfvens uttalande 

1 maj 2018 i Södertälje tog andan ur assyrier/syrianer som satte sitt hopp till socialdemokraterna. 

 

Vi undrar vad är det som har skett med löftet som gavs när socialdemokraterna i oppositionsställning 

tydligt sa att Seyfo frågan kommer att bli regeringspolitik om de vinner valet 2014? 

 

Löfvens senaste uttalande påminner oss assyrier/syrianer om de långa trauman som aldrig får ett 

rättmätigt avslut och som har rivit upp de djupa såren på nytt. Bördan fortsätter att bäras av barnbarnen 

och dess barn. 

 

Assyrier/syrianer vill vara starka i övertygelsen om att socialdemokraterna är det parti som ska bära 

fram rättvisan för folket i Sverige. När partiet var den drivande parten att Sveriges riksdag 2010 

erkände massmorden 1915-18 mot assyrier syrianer, armenier och pontus greker som folkmord 

väcktes förhoppningar om en upprättelse att äntligen få ett erkännande för det enorma lidande som 

hamnat i historiens skymundan. 

 

2014 sa Stefan Löfven följande: ”Socialdemokraterna kommer att driva frågan om att regeringen 

kommer att erkänna folkmordet under Osmanska rikets era. Har vi fattat beslut i riksdagen så ska vi 

naturligtvis fullfölja det. Det är absolut min målsättning”. 

 

Fyra år senare säger Lövfen: ”Regeringen har inte någon plan på att erkänna folkmordet Seyfo. 

Däremot måste vi fördöma det som har skett och lära av historien”. 

 

Många assyrier/syrianer känner sig svikna av Löfvens besked. Det har skapat förvirring och osäkerhet 

hos organisationerna inom den assyriska/syrianska folkgruppen och dess medlemmar inför valet. 

 

Vi som är företrädare för de assyriska syrianska organisationerna i Sverige anser inte att det räcker 

med bara ett fördömande. Det krävs att regeringen fullföljer riksdagens beslut att erkänna folkmordet 

för att öka trovärdigheten för socialdemokraterna som ett rättvisans parti. 

 

Det är ingen långsiktig- och vinnande politik att använda den assyriska/syrianska folkgruppens lidande 

av Seyfo som ett tillfälle att vinna röster i oppositionsställning som man sedan i regeringsposition inte 

har för avsikt att genomföra. Besvikelsen över beskedet från Stefan Löfven kommer att synas i 

valresultaten i september 2018 i de distrikt där den assyriska syrianska folkgruppen är stor, om 

socialdemokraterna inte omedelbart kommer med en ärlig och tydlig linje i Seyfo frågan för att vinna 

vårt folks förtroende på nytt. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Turabdin Kommitté: 
Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO  Syrianska Riksförbundet i Sverige, SRF  

Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige, AKF,  Turabdin Föreningarnas Förbund i Sverige 
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European Syriac Union/ Sweden  European Syriac Union/ Sweden youth 

Syrianska/Assyriska Riksförbundet i Sverige Bethnahrin Kvinno Union / Sweden 

Mesopotamia Freedom Party (GHM)  Syriac Democratic Union (SDU)  

 

 

 

ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDET UNDER ALMEDALSVECKAN 

 

Söndag den 1/7 inleddes årets politikervecka i Visby med fler än 4100 seminarier och många andra 

arrangemang anmälda. Utöver dessa kan det också läggas till en stor mängd mer eller mindre 

officiella träffar, nätverksmöte, rundabordssamtal och mingel.  

Här hittar man landets toppar inom rikspolitik, myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv som 
medier.  
För assyriska kvinnoförbundet är det första gången förbundet deltog i Almedalsveckan, som är en 
imponerande och kraftfull manifestation för transparent och tillgänglig samhällsdebatt.  
Alla seminarier, paneldebatter, föreläsningar var gratis och helt öppna för alla som vill gå.  
   
För att detta med öppenhet och att tillgängliggöra samhällsdiskussioner är en viktig anledning till 
Assyriska kvinnoförbundet valde att vara representerade under politikerveckan.  
Enligt programmet höll Assyriska kvinnoförbundet två seminarier. Det har varit mycket givande och 
spännande dagar för i Visby.  
Våra föreläsningar handlade om assyrierna som är en utsatt minoritet i Mellanöstern,  
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Sedan pratade vi om:  
   
• Vilka som är Assyrier   
• Assyrier i Sverige   
• Om folkmordet, SEYFO   
• Speciellt lyfte vi upp kvinnornas situation i väpnande konflikter och särskilt belyste vi assyriska 

kvinnors situation under kriget i Syrien och Irak.   
• Vi tog även upp i konferensen som AKF arrangerade 2016 i EU-parlamenten   
   
Medverkande i Almedalen: Nursel Awrohum, Ayfer Rhawi, Atea Baravdish och Zekiye Cansu  
                                               Journalisten Sonya Aho ledde samtalen under både föreläsningarna  
   
Efter våra föreläsningar deltog vi i också många andra föreläsningar, rundabordssamtal och mingel. Vi 

har också fått möjlighet i att träffa och prata med många politiker samt journalister, bland 
annat Beatrice Ask(M), Alice Bah (MP), Ibrahim Baylan (S), Boel Godner (S), Jonas Sjöstedt (V) 
m.fl. Vi är ganska nöjda med vårt uppdrag och kan lägga även till att utan någon tvekan att 
flera hörde av sig till oss visade positiv återkoppling och uppskattning. Något annat viktigt i 
Almedalen var absolut glädjande nog gott Sverige vidare till åttondelsfinal i fotboll -VM.  

   
Å AKF:s  vägnar vill vi ge ett stort tack till Suad Varli och hennes man Edver Varli på Flourence 

restaurang i Visby, för gästvänligheten och all den goda maten dem bjöd oss på. Suad guidade 
dessutom oss runt till flera spännande platser i Visby.  

Vi vill också framföra ett stort tack till Sonya Aho för all energi, tålamod och tiden hon har lagt med 
oss.   

   
Vise Ordf: Zekiye Cansu  

 

Stockholm 2018-06-29 

PRESSMEDDELANDE IN FÖR ALMEDALS VECKAN 

Kom och lyssna på assyriska kvinnor i Almedalen på Gotland om Assyriska kvinnors dubbla 
utsatthet i krigets Syrien.  

Hot, våld, kidnappningar, bortgiften och våldtäkter är några av övergreppen mot assyriska kvinnor i 

krigets Syrien. Barn och kvinnor är mest utsatta, dels för att de är kvinnor och flickor dels för att de 

tillhör en etnisk och religiös minoritet. Assyriska kvinnors dubbla utsatthet är i fokus för två 

seminarier i Almedalen på Gotland i den 1 och 2 juli. 

– Känslan av maktlöshet och en total politisk och medial tystnad är förlamande och förödande för oss 

assyrier som levt under existenshot under århundraden. Det pågår en etnisk utrensning av assyrier 

och kristna i Mellanöstern och vi behöver uppmärksamma våra systrars och barns utsatthet tills 

omvärlden hör oss, säger Nursel Awrohum, ordförande för Assyriska kvinnoförbundet i Sverige som 

anordnar seminariet om assyriska kvinnors och barns utsatthet i de pågående väpnade konflikterna i 

Syrien, Irak och Turkiet. 

Assyriska kvinnoförbundet ordnade en internationell konferens i samma ämne i EU-parlamentet 

2016. På konferensen deltog kvinnor från flera länder i Mellanöstern och i Europa och EU-

parlamentariker. Förbundets medverkan i Almedalsveckan är en uppföljning av EU-konferensen. 
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Assyrierna som är en etnisk och religiös minoritet lever i kläm, mittemellan de stridande parterna och 

blir utsatta från alla sidor. Många assyrier har flytt sina hemländer och lever idag utspritt över hela 

världen. Senaste årens stora flyktingströmmar har gått till Europa och Sverige, bland dem finns 

många assyrier. Många är traumatiserade av sina upplevelser av kriget och flykten. Berättelserna är 

många och ohyggliga. Några av dessa berättelser kommer ni att få ta del av på seminariet.  

Tid: Söndag kl 15.00-16.00 och måndag kl.13.00-14.00 

Här kan du ladda ned konferensrapporten: http://unpo.org/article/19584 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://unpo.org/article/19584
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ALMEDALSSEMINARIET DEN 1-2 JULI 2018 

Nursel: –  Hej och välkomna till Assyriska kvinnoförbundets Seminarium 

För Assyriska kvinnoförbundet är det första gången vi 

deltar i Almedalsveckan. Jätte kul och roligt att få vara 

här och vi älskar den demokrati vi har som ger alla 

människor oavsett bakgrund, partitillhörighet eller åsikt 

möjlighet att till yttrandefrihet.   

I dag ska vi använda denna frihet och möjlighet för att 

prata om assyrierna som är en utsatt minoritet i 

Mellanöstern.  Vi kommer speciellt att ta upp 

kvinnornas situation i väpnade konflikter och särskilt 

belysa assyriska kvinnors situation under kriget i Syrien 

och Irak.  

Till vår hjälp att leda det här samtalet har vi Sonya Aho 

som själv är assyrier och journalist. Varsågod. 

Sonya presenterar sig kort och ber de övriga talarna att presentera sig med några meningar. Den 

andra viktiga frågan att besvara i presentationen är varför du har engagerat dig i assyriska 

kvinnorörelsen? 

Sonya: – Frågar publiken hur många känner till vilka 

assyrierna är? 

Sonya till Zekiye: – Kan du berätta kort om vilka 

assyrierna är, för de som inte känner till folkgruppen? 

1. Vilka är Assyrierna? 

Zekiye: - Assyrier är en homogen folkgrupp från 

Mellanöstern som har ett eget språk med en unik 

skrift, kultur och en religion som är kristendomen. 

Assyrierna bodde i norra Mesopotamien, i 

tvåflodslandet mellan floderna Tigris och Eufrat. Idag 

är landområdet ett gränsområde som för 80-90 år sedan delades mellan Turkiet, Syrien, Irak och Iran.  

Assyrierna byggde upp en av världens första civilisationer. Det hände för över 4000 år fkr. Enligt vår 

tideräkning är det i år 6768.  

I det som numer kallas civilisationens vagga var det första gången som bosättningar och städer 

började bygga system för avlopp och kanaler och vattenreningssystem.  
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Assyrierna var mycket framgångsrika 

och bidrog till utveckling inom både 

vetenskapen och kulturen. Några 

tidiga uppfinningar som kopplas till 

det assyriska riket är exempelvis 

Pythagoras sats, att en cirkel har 360 

grader, att året är fördelad med 12 

månader, i årstider, att en timme har 

60 minuter och så vidare.  

Andra uppfinningar som assyrierna 

har bidragit till är första skriften 

kilskriften, samhällsbygge och 

självaste hjulet. Låt oss heller inte 

glömma ölet (gör det med ett leende).   

Ett av väldens 7 underverk fanns också i det tidiga Assyrien. Det är ”Shamirams hängande 

trädgårdar”. Ett annat viktigt bidrag från den här tiden är det första litterära verk. 

Sonya frågar publiken: - Vet någon i publiken vilket det är? Historiens första nedskrivna epos är 

”Gilgamesheposet”.  

Sonya till Atea: – Assyrien slutade att existera som stat då Babylonierna tog huvudstaden Ninive år 

612 fkr. Ninive är dagens Mosul i Irak. Men hur hamnade assyrierna i Sverige drygt 2506 år efter det 

att Assyrien föll?  

Atea: - Assyrierna har allt sedan dess existerat i ursprungsländerna då främmande makter tog över 

styret av stadsstaterna som bildades efter Ninives fall. Assyrierna var också först med att anta 
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kristendomen som sin statsreligion.  

Kristendomen har både varit skyddande och bevarande av det syriska/assyriska språket och kulturen. 

Men religionen har också inneburit att assyrierna kuvats och förföljts i hemländerna där majoriteten 

haft en annan religion. Därför finns assyrierna idag utspridda över hela världen och väldigt få finns 

kvar i ursprungsländerna Turkiet, Syrien och Irak.  

Idag uppskattas att det finns mellan 2 till 3 miljoner assyrier, varav ca 120 000 i Sverige.  

De som kommit till Sverige har gjorde det oftast i samband med konflikter i ursprungsländerna där de 

hamnade i kläm mellan stridande parter. 

På 70 talet var det på grund av Cypernkonflikten, på 80 talet Iran-Irak kriget och konflikterna mellan 

PKK och turkiska armen, på 90 talet var det USAs krig mot Irak och nu på senare tid, följderna av 

USAs invasion av Irak och Syrienkriget.  

Under och mellan dessa konflikter har assyrierna blivit förtryckta av antingen regimen direkt eller av 

sina grannar och klanledare med maktpositioner kopplade till regimen.  

Sonya till Nursel: – Tycker det är intressant och något man ofta inte tänker på att det som händer 

världspolitiskt, alltså politiska skeenden i omvärlden, även påverkar hur människorna är mot 

varandra eller vad som händer i en liten by.  

Vad var det som gjorde att assyrierna hamnade i Sverige? 

Nursel:– De första assyrierna kom till Sverige 1967 som kvotflyktingar genom FN och Kyrkornas 

Världsråd. Förra året firade vi 50 år i Sverige. Vi har integrerats och lyckats etablera oss väldigt bra i 

det svenska samhället. Vi har många engagerade i politiken, vi har riksdagsmän, vi har många 

egenföretagare och hantverkare. Det finns flera krogägare här på Gotland som har assyrisk bakgrund.  

Vi har också många aktiva föreningar, samfund och 

organisationer över hela landet. Eftersom vi idag inte har ett 

eget hemland att återvända till ser vi Sverige som vårt nya 

hemland. Jag ser mig själv som svenskassyrer. Här ska mina 

barn växa upp och de är en del av det här landet. Därför 

tycker vi det är viktigt att snabbt lära sig det svenska språket 

och kulturen. Men för oss är det lika viktigt att få värna det 

assyriska språket och kulturen. Det är det som ger oss styrka 

att vara engagerade medborgare i alla samhällsområden.  

Sonya till publiken: - Räck upp handen alla ni som hört talas 

om Assyriska Fotbollsföreningen som har spelat i allsvenskan 

för några år sedan?  

Vi har kända fotbollsspelare såsom Jimmy Durmaz, Kennedy 

Bakircioglu, Nahir Besara, Mikael Ishak och basketspelaren Nina Baresso.  

Sonya till Nursel: – Ni representerar Assyriska kvinnoförbundet, berätta om er verksamhet? 
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Nursel : –  Det finns 24 lokalföreningar och tre stycken riksförbund ett av dem är Assyriska 

kvinnoförbundet. Förutom lokalföreningarnas kvinnosektioner har vi 350 enskilda medlemmar i vårt 

förbund. Vi arbetar främst för jämlikhet och assyriska kvinnans rättigheter både i föreningslivet och i 

samhället. Senaste åren har vårt arbete fokuserat på kvinnor och barns utsatta situation i väpnade 

konflikter. Vi har på olika sätt försökt belysa kvinnornas situation i krigets Syrien och Irak.  

Vi har en driftig styrelse som arrangerat flera konferenser både i Europa och Asien. I slutet av 2016 

ordnade vi en konferens i EU-parlamentet som för första gången tog upp Assyriska kvinnors situation 

i väpnade konflikter.  

Annars är det väldigt tyst både politiskt och i media om vad som händer assyrierna i Mellanöstern 

idag. 

Sonya till Atea: – Varför tror du att det är tyst om assyriernas situation? Vilka konsekvenser tror du 

att tystnaden kan få? 

Atea: – Vi är tyvärr ingen maktfaktor. Vi har 

inget eget land, vi äger inga vapenfabriker 

eller oljefält. Vi är inte så många och det är 

mycket en konsekvens av folkmordet, Seyfo 

1915. Hade det inte ägt rum hade vi varit 

många miljoner idag.  

Att det var tyst om folkmordet blev också en 

av orsakerna till att Förintelsen kunde äga 

rum. Hitler lär ha legitimerat de folkmord 

han utförde på judar och romer med att 

ingen brydde sig om eller minns folkmordet 

på armenier 1915.  

Tystnaden och ett icke erkända folkmord kan på samma sätt legitimera pågående och nya folkmord. 

Därför är det så viktigt att synliggöra oförrätter oavsett om det skett för hundra år sedan eller om de 

sker idag. Vår historia är en grogrund för hur vi har det idag och för hur vi vill ha det i framtiden.  

Sonya till Nursel: – Historiker och forskare har konstaterat att händelserna som ägde rum 1915 i det 

Osmanska riket är folkmord. Även Sveriges riksdag slog 2010 fast att det var ett folkmord, räcker inte 

det?  

Nursel:  –  Det är absolut av stor betydelse att 

riksdagen har erkänt folkmordet. Det är ju 

svenska folkets högsta representanter, så vi kan 

säga att folket har erkänt folkmordet. Vi är 

glada att Sverige blev första land att tydligt 

även inkludera assyrier, kaldéer och pontiska 

greker i erkännandet.  

Riksdagsbeslutet innebar inte ”bara” ett 

erkännande utan också att regeringen som sitt 

tillkännagivande ska driva frågan för att Turkiet 
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och FN ska erkänna folkmordet. Det har varken alliansregeringen eller den nuvarande regeringen 

gjort.  

Regeringens relation till Turkiet och Erdogan väger tyvärr tyngre än upprättelse för drygt 100 tusen 

svenskassyrier som lever i Sverige. 

Det handlar om ett folkmord som har begåtts på våra förfäder. Det är ett folkmord som satt djupa 

spår inte bara hos de som var med utan traumat har förts över från generation till generation. Det 

har påverkat mitt liv och det kommer att påverka mina barns liv och deras barn. Det har forskningen 

visat och det lever vi med varje dag. 

Därför är frågan om ett erkännande en fråga som angår oss som svenskar, vi är en del av Sverige. 

Sonya till Zekiye: – Ni har pratat om folkmordet Seyfo, kan du berätta om bakgrunden för de som inte 

känner till det här folkmordet? 

Zekiye:  –  För lite drygt 100 år sedan ägde det första systematiskt utförda folkmordet mot Armenier 

och Assyrier och andra kristna minoriteter rum i det forna Osmanska riket i dagens Turkiet.  

Bakgrunden sträcker sig tillbaka till mitten slutet av 1800-talet. Det väldiga Osmanska riket höll på att 

tappa sin position som en stormakt i Europa och Mellanöstern. Flera folkgrupper lyckades befria sig 

från den osmanska ockupationen och riket minskade till ytan.  

Detta inspirerade flera folkgrupper att 

befria sig från ockupationen vilket ledde 

till att de nationalistiska ungturkarna 

blev arga och avsatte sultanen tidigt på 

1900-talet. De territoriella förlusterna 

fortsatte, denna gång mot Ryssland, 

vilket ledde till misstänksamhet och 

paranoia mot flera folkgrupper som 

anklagades för förräderi. 

Det är bakgrunden till att ungturkarna 

utropade heligt krig mot kristna 

minoriteter i landet som enda vägen för 

att uppnå ett ”rent” land. 

Man tog sig från by till by och dödade allt 

som sågs som en hot mot turkiskheten. De 

som inte dödades var unga flickor och vackra 

kvinnor som togs för att bli framtida fruar 

eller användes som sexslavar. Småbarn 

kidnappades och växte upp hos kurdiska eller 

turkiska familjer. De fostrades till att bli stolta 

turkar.  

Regimen använde sig av krigsherrar och 

klanledare runtom i landet med löften om 

makt och rikedom. Andra behövde inte 



  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2018 

 
34 

övertygas för att delta i kriget mot avvikarna då de redan trodde på den nationalistiska ideologin. Om 

det inte fungerade användes religiös propaganda med målet att få dem konverteras för att sedan 

assimileras till turkar, allt för att skapa ett rent Turkiet. 

Upp till 1,4 miljoner människor föll offer i det så kallade 

heliga kriget mot kristna. Av dem var omkring 300 tusen 

assyrier, det lär ha varit omkring 80 % av den assyriska 

befolkningen. De som inte dödades deporterades till 

ökenområden i Syrien och Irak. De assyrier som överlevde 

och lyckats komma undan ungturkarnas dödsmaskineri 

flydde till Syrien och Irak där de byggde sig en ny tillvaro. 

Många familjer splittrades och hade delar av familjen och 

släkten på olika sidor om gränsen. Jag har släktingar som 

hamnade i Irak, några i Syrien och en annan del blev kvar i 

Turkiet.  

Sonya till Atea: – Assyrierna som är ursprungsbefolkning i 

området är kända för sina erövringar och krigsstrategier 

för tusentals år sedan. Hur kommer det sig att så många 

föll offer och att inget organiserat motstånd gjordes?  

Atea: – Som fromma kristna har vi lärt 

oss att vi ska vända andra kinden till och 

motståndet under folkmordet som vi 

kallar för Seyfo – svärdets år – var inte 

särskilt organiserat. Vissa försök till 

motstånd gjordes men tillgången till 

vapen var väldigt begränsat. Och de 

välutbildade och intellektuella och 

förmögna assyrierna som ansågs som ett 

hot dödades först. Därför försvagades 

gruppen.  

Vi ser samma sak hända i Irak och nuvarande 

kriget i Syrien. De starka, välutbildade är de 

som trakasseras och därför flyr först. Innan 

kriget började fanns ca 400 tusen Assyrier i 

Syrien men nu uppskattas de till omkring 30 

tusen. I Irak fanns 1,5 miljon kristna innan 

krigen började för omkring 20 år sedan. 

Vi har alltid trott på det internationella 

samfundet och det politiska samtalet för att 

hitta lösningar, vilket är anledningen till 

varför vi är här idag. Samtidigt är vi 

medvetna om att det krävs mer än fina ord 

och föreläsningar för att få igenom en politik 
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som i sak inte är kontroversiell men som kan få konsekvenser om man erkänner något som ett 

folkmord eller kräver rätten till en rättvis behandling för ursprungsbefolkningen. Sverige ska vara 

medveten om att Turkiet är mer veroende av Sverige än tvärtom. Därför borde inte Sveriges regering 

inte tveka att erkänna folkmordet och det är det vi vill göra de politiska partier medvetna om.  

Nursel: – Det pågår en utrensning av assyrier från sina ursprungsländer Irak, Syrien och även Turkiet. 

Vi är en etnisk och religiös minoritet som förtrycks från flera håll – dels från staten/regimen, från 

kurderna och från ISIS.  

Väpnade konflikters främsta offer är kvinnor och barn. De ser sina familjer splittras, flickor och 

kvinnor utnyttjas och deras hem förstöras. De ser att tom deras kulturarv och historia utraderas. 

Vi ser att så fort assyrierna som är kvar i 

hemlandet får en chansen lämnar de sina 

hem, flyr sina förfäders hemland för att söka 

tryggheten någon annanstans. Det som händer 

vårt folk idag har tyvärr hänt så många gånger 

tidigare i historien som upprepar sig. 

De flesta som har flytt från krigets Syrien och 

Irak kommer inte hit till Europa utan 

majoriteten flyktingar hamnar i grannländerna 

Turkiet och Libanon. Där lever de under svåra 

förhållanden. De som flyr undkommer kanske 

döden men riskerar sitt liv på vägarna till Europa eller så lever de som flyktingar i grannländerna där 

de har ett ovärdigt liv.  

Många säljer allt de äger för att kunna betala smugglare som kan ta dem vidare till Europa. Har man 

inte råd att åka hela familjen lämnar man oftast kvinnor och barn efter sig för att sedan skicka efter 

dem. För många är vägen till Europa riskfyllt och kan ta flera månader, tom år.  

Familjer splittras på vägen, för en hel del har den svåra resan kostat dem livet. Hur många kroppar 

har inte flutit upp längs Italiens och Greklands kuster? 

Den värsta humanitära krisen i modern tid 

pågår just nu i Syrien och Irak. Det brutala 

våldet har tvingat miljoner människor, utsatta 

barn, kvinnor och män på flykt från sina 

hemländer.  

Smugglare sätter flyktingarna i undermåliga 

båtar för dyra pengar. Vi har hört många 

otroliga berättelser och vittnesmål från de som 

överlevt färden. Men exakt vad de gått igenom 

är det bara de själva som vet. Framför allt är 

det kvinnor och barn som drabbas hårdast 

både under krig och i flyktingskapet.  
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Kriget har pågått i så många år i 

Irak och Syrien, att flera 

generationer av barn och 

ungdomar har fått sin framtid 

förstörd. Det finns inga fungerande 

skolor, ingen el, rent vatten, 

sjukvård och mat. Småflickor 

utbildas av en läkare i första 

hjälpen vård för att kunna ta hand 

om sårade och skadade. Våldtäkter 

och andra sexuella övergrepp är 

vanligt men få pratar om det. Det 

är skam- och tabubelagt och ingen 

vågar prata öppet om sina 

upplevelser. För många unga kvinnor är det traumatiska upplevelser som de kommer att få bära med 

sig genom livet utan att någonsin känna att de kan prata om det.  

Sonya till Zekiye: – Även om det är 

svårt för kvinnorna att själva 

berätta så har ni nåtts av mångas 

berättelser genom till exempel 

anhöriga och representanter för 

ideella kvinnoorganisationer som 

arbetar i Syrien, Turkiet och Irak. Ni 

bjöd in dem till en konferens som 

hölls i EU-parlamentet. Berätta 

varför ni gjorde det? 

Zekiye: – konferensen var ett 

nödrop från alla dessa assyriska 

kvinnor och barn som lever i 

skuggan av storpolitiken och med 

konsekvenserna av väpnade konflikter. För Assyriska kvinnoförbundet var det ett sätt att göra deras 

röst hörd.  

Det är första gången som assyriska kvinnor arrangerar en internationell konferens om assyriska 

kvinnors utsatthet och egenmakt i väpnade konflikter. Vi tog upp de svårigheter som kvinnor och 

barn möter i krig men vi pratade också om kvinnors styrka och kraft att skapa hopp och fred.  

För oss som assyriska kvinnor var denna konferens väldigt viktig. Genom konferensen liksom vårt 

deltagande här på Almedalsveckan ges vi assyriska kvinnor en möjlighet att få uttrycka oss, vår 

smärta och oro och samtidigt formulera strategier för att återuppbygga självförtroendet, identiteten 

och vår framtid. 
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Assyriska kvinnoförbundet (AKF) arrangerade 

konferensen i samarbete med Unrepresented 

Nations and Peoples Organisation (UNPO) i Bryssel 

som är en internationell organisation som arbetar 

med frågor som rör ursprungsbefolkningar och 

statslösa folkgrupper. 

Från Sverige var vi en delegation på ett 20-tal 

representanter från Assyriska föreningar runt om i 

landet som deltog vid konferensen. Även företrädare 

från andra assyriska kvinnoorganisationer i Belgien, 

Turkiet, Nederländerna, Syrien, Irak och Tyskland 

deltog. Fyra EU-parlamentariker närvarande vid 

mötet. En av de var Bodil Valero (MP) 

Konferensen resulterade i en rapport som 

understryker det brådskande behovet av 

internationella åtgärder för att få slut på det lidande 

som assyrier, och framförallt barn och kvinnor, 

utsätts för i kriget. Utsattheten är dubbel - inte bara 

för att de är barn och kvinnor i ett konfliktområde, men också genom att tillhöra en etnisk och 

religiös minoritet 

Sonya till Nursel: – För den som vill ta del av konferensrapporten finns den att ladda ned på AKF:s 

hemsida och några kopior finns här. På konferensen fanns flera vittnesmål om fruktansvärda 

övergrepp mot kvinnor och barn som lever i konfliktområdena, Kan ni dela med er av några av 

kvinnornas berättelser så att också åhörarna förstår vad som pågår där nere?   

Nursel: – Jag vill berätta om Sabah Elias släkt på 45 personer som tillfångatogs av IS. Sabah är en aktiv 

medlem i Assyriska föreningen i Södertälje. Hon berättade att kl.04.00 tidigt en februarimorgon kom 

IS till den Assyriska byn Tell Shamiram vid Eufratfloden i Syrien. IS och band fast alla byborna 228 st 

och tog med sig dem. Husen tömdes på värdesaker och sedan jämnades med marken och brändes.  

Sabahs familj i Södertälje försökte på 

alla sätt att få kontakt med sina 

släktingar utan framgång. Till en 

början visste vi ingenting om vad som 

hänt byborna eller var de befann sig. 

Först efter tre månader nåddes de av 

ett livstecken eller snarar värsta 

tänkbara mardrömmen.  

De såg en video som spreds i sociala 

medier. På videon syns sex assyriska 

män stå på knä iklädda orangea 

dräkter och med pistol riktad mot 
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huvudet. Till Sabahs fasa visade det sig att en av männen var hennes kusin. På videon visas tre av 

männen halshuggas till döds på det mest fasanfulla sätt. Med videon kom också krav om en 

lösensumma för de tre män som fortfarande levde, en av dem var Sabahs kusin.  

Släktingarna i Södertälje samlade in pengarna och överlämnade dem så att männen fick behålla livet. 

Men de blev inte frisläppta. 

I efterhand har de fått veta att de kidnappade släktingarna levde under fruktansvärda förhållanden. 

Kvinnorna fick arbeta under slavliknande förhållanden. De diskade, lagade mat och tvättade kläder åt 

IS medan de assyriska barnen hölls isär från sina mammor.  

Alla tvingades läsa Koranen och påbörja 

konverteringen till Islam. Kvinnor och flickor 

tvingades att bära slöja.  

Släktingarna berättade också att de fick gå utan 

mat och vatten i dagar. De hade varken tillgång till 

dusch eller hygienartiklar. Det fanns även äldre 

och sjuka bland i gruppen som kidnappats. De 

hade ingen vård och mediciner. Männen 

användes som arbetskraft åt IS. Sabahs sorg tog 

över hennes vardag och glädjen kändes långt 

borta.  

Assyriska biskopen engagerade sig och tog 

kontakter via IS anhängare för att få till en 

frigivning. Han fick då och då information om de 

kidnappades tillstånd och han var även den enda 

länken till deras anhöriga. Kontakten resulterade 

tillslut i att några av släktingarna frigavs mot 

betalning. Frigivningen försvårades och förhalades eftersom lösensumman höjdes hela tiden till 

orimliga summor som inte var realistisk att få fram. Biskopen satte då igång med insamlingar och 

lyckades till slut i omgångar betala lösensummor. Tiden gick och hoppet om att resten av 

släktingarna skulle friges och få återvända till sina familjer blev allt mindre ju längre tiden gick.  

Efter många månader, långa 

förhandlingar och höga lösensummor 

som betalats släpptes så småningom de 

anhöriga i smågrupper - först de äldre 

och sjukaste.  

I samband med den sista frigivningen 

satt Sabahs kusin, en 15 årig flicka på 

en buss som skulle ta henne till 

friheten. Hon kände glädjen över att 

snart vara i friheten men plötsligt 

stoppades bussen. En av IS-männen 

pekade på den unga flickan och sa åt 
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henne att kliva av bussen eftersom hans ”Chef” önskade behålla henne som fru, sa mannen. Hon 

tvingades av bussen och bussen åkte vidare utan den unga flickan.  

Bland Sabahs anhöriga fanns en annan ung och vacker kusin. Hon blev bortgift med en IS-anhängare 

från Nordafrika 

Idag befinner sig flera av hennes fritagna släktingar i Libanon. Släktingarna har ingenting kvar, inga 

hus, tillhörigheter, eller ens pass eller andra viktiga dokument finns. De har fått börja om från noll. 

Många av dem är traumatiserade av sina upplevelser som de kommer att få bära med sig resten av 

livet. De vill inte prata om sina upplevelser, särskilt inte kvinnorna. De känner en stor skam inför det 

de varit med om även om det inte är deras fel. 

En annan som medverkade på konferensen var Fabruniye  Akyol som är kommunalråd i 

Mardinprovinsen i sydöstra Turkiet. Hon berättade om landområden och hus som tillhör assyrier som 

har konfiskerats av turkiska staten, hur kyrkor har förvandlats till moskéer. Kloster som stängs och 

hotas av konfiskering.  

Det var nära att hon själv inte fick komma till 

konferensen i Bryssel. Som kommunalråd 

som representerar en minoritet måste hon be 

om tillstånd för att lämna landet. Trots att 

hon var ute i god tid förhalades de turkiska 

myndigheterna handläggningen av tillståndet. 

Hon fick beskedet först kvällen före 

konferensen. Trots svårigheter att få tag i 

flygbiljetter så sent inpå resan kom hon till 

slut iväg. Även om hon anlände till 

konferensen något försenat, var vi mycket 

glada för att Fabroniye kom.  

Sonya: – Jag vet att Fabroniye har också lidit pga sitt 

politiska engagemang. Hon har bland annat förespråkat 

minoriteters rätt att få undervisa i sitt språk och få 

organisera sig i Turkiet.  

Även i Syrien är denna rätt inte självklar för minoriteter. 

Zekiye är aktiv i Amnesty som har engagerat sig i ett fall 

som rör Gabriel Moushe som satt fängslad och torterad i 

Syrien. Han blev nyligen släppt, kan du berätta om hur det 

gick till? 

Zekiye: – Gabriel Moushe är ordförande för Assyriska 

Demokratiska Organisationen, ADO, grundades 1957 av 

unga akademiker och grundprincipen är för demokrati, 

frihet och värdighet. Gabriel Moushe arbetar för assyrierna 

ska ha samma rättigheter som övriga medborgare i det land 

de bor.  
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Det här anses som ett hot av vissa regimer, vilket i Gabi Moushes fall ledde till att han greps, 

torterades och fängslades. Han satt fängslad i Syrien i 2,5 år utan rättegång på grund av sitt politiska 

engagemang för demokrati i Syrien.  

Hans fall blev uppmärksammat av flera medier och Amnesty International engagerade sig i fallet. 

Efter en lång kamp och förhandlingar släpptes Gabriel till slut men dock villkorlig. Han är aktiv idag 

och kämpar för sin kamp tills dem uppnår demokrati och frihet för alla i Syrien. 

Sonya till Nursel: – Nursel, du arbetar med asylsökande och nyanlända. Det måste finnas många 

bland de du möter som har liknande erfarenheter. Kan du berätta om någon som vars berättelse har 

satt spår hos dig? 

Asylsökande nunnan 

Nursel: – genom mitt jobb har jag träffat många asylsökande och en dag kom en sjuksköterska från 

vårdcentralen med en kvinna som var en nunna och skulle delta i verksamheten. Sköterskan 

berättade för mig vad nunnan har gått igenom för att vi skulle kunna hjälpa henne tillbaka till livet.  

Hon hade blivit kidnappad från den kyrka 

hon verkade i och tagits till ett ställe som 

hon inte viste var det var. Där utsattes hon 

för grova övergrepp som tortyr och 

gruppvåldtäkter. Till sist lyckades hon fly 

från kidnapparna och såsmångingom ta sig 

till Sverige. Här har hon fått stöd och hjälp 

av psykologer och i öppen verksamhet och 

sysselsättning för att bearbeta det hon varit 

med om och sina många självmordstankar.  

Jag har mött många i liknande situation. 

Unga flickor som kidnappats, sålts och gifts 

bort. Många har svårt att prata om sina upplevelser. De förtränger, känner skam och till och med 

skuldbelägger sig själv.   

Sonya: – På vilket sätt arbetar AKF för att ge stöd åt 

dessa kvinnor? Vad vill AKF med att vara här på 

Almedalen? 

Nursel: – Många av dessa kvinnor som överlevt och bär 

på dessa upplevelser av trauman finns ju här idag. De 

lever bland oss och vi har en lång erfarenhet av att möta 

asylsökande människor som flytt från sitt hemland.  

Under de 50 år vi har varit i Sverige har Assyrier kommit 

hit i omgångar när krig och förföljelser aktualiserat flykt 

från hemländerna. Det skedde efter Cypernkriget, kriget i 

Irak och nu också i Syrien. Våra föreningar har fungerat 

och fungerar som asylmottagningar, vi har orienterat 

nyanlända i det svenska samhället, vi har ibland hjälpt till 
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att ordna boende och till och med arbete. Vi assyrier är i grunden överlevare och vana att på egen 

hand skapa oss en tillvaro, vi arbetar hårt, många är hantverkare och driver egna företag. Därför 

söker sig många nyanlända till orter där det redan finns assyrier och släktingar för där finns också 

etablerade kontakter som innebär arbetstillfällen.  

Det är bland annat därför så många nyanlända har hamnat just i Södertälje. 

I förra veckan startade Assyrisk kvinnoförbundet ett nytt projekt för att hjälpa asylsökande. 

Verksamheten kommer att ha svenskundervisning och samhälls- orientering för de som ännu inte 

fått sin asylprövning avgjord. Vår förhoppning är att de ska få ett bra stöd och att verksamheten är en 

brygga till kommunala SFI-undervisningen när de väl fått uppehållstillstånd. 

Varför vill AKF vara på politiker veckan på Almedalen: Det är jätte roligt att få vara här på 

Almedalsveckan och göra våra assyriska kvinnors röst hörd. 

Men i första hand vill vi få ett definitivt slut på kriget i Syrien,  

att stormakterna gör allt i sin makt för att skapa fred i Mellanöstern.  

Tillräckligt många har dött.  

Tillräckligt många har flytt 

Tillräckligt många historiska platser har förstörts 

Tillräckligt många byar har bränts och tömts på sin assyriska befolkning 

För övrigt finns det vi vill åstadkomma samlat i ett dokument här. 

rapporten finns också att ladda ner från hemsidan  

www.assyriskakvinnoforbundet.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assyriskakvinnoforbundet.se/
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Till sist men inte minst vill vi tacka för gästfriheten som vi har mött av familjen Suad och Advert  Varli. 

Tack till alla deras anställda på Florence restaurang vid Hamnen. 

 

Text och bilder: Sonya, Zekiye och Nursel  

 

 

 

 

 

 

 

HELA DEKLARATION SOM ANTOGS AV ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDET: 
 

Assyrierna är en etnisk och religiös minoritet, vars hemland omfattar delar av norra Irak, Syrien, 

Turkiet och Iran. Efter drygt hundra år av marginalisering, våld, folkmord och förföljelser mot 

assyrierna fortsätter de att utsättas för extremt våld från flera olika håll och aktörer i konflikten i 

Irak, Turkiet och Syrien. De pågående väpnade konflikterna i Mellanöstern har haft stor påverkan 

på assyriska kvinnor och barns situation. De fortsätter att förskjutas, berövas utbildning, mat och 

tak över huvudet, och många lider av allvarlig psykisk trauma till följd av deras upplevelser från 

kriget. Många har flytt undan kriget till andra delar i världen och finns numer spridda över hela 

världen. Drygt 100 000 Assyrier finns i Sverige. 

 

September 2016 arrangerade Assyriska kvinnoförbundet i Sverige en internationell konferens i 

EU parlamentet i Bryssel i samarbete med UNPO, Unrepresented Nations and Peoples 

Organisation i Bryssel som är en internationell organisation som arbetar för frågor om 

ursprungsbefolkningar och statslösa folkgrupper.  
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På konferensen deltog företrädare från assyriska kvinnoorganisationer i Belgien, Turkiet, 

Nederländerna, Syrien, Irak och Tyskland. 

Konferensen resulterade i en rapport som understryker det brådskande behovet av internationella 

åtgärder för att få slut på det lidande som assyrier, och framförallt barn och kvinnor, utsätts för i 

kriget. Utsattheten är dubbel – dels för att de är barn och kvinnor som lever i ett konfliktområde, 

men också genom att tillhöra en etnisk och religiös minoritet 

 

Mot denna bakgrund kräver vi följande: 
 

1. Att Europaparlamentet erkänner att den så kallade IS / Daesh "begår folkmord mot 
etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern (2016/2529 (RSP)) även omfattar 
assyrier; 
 

2. Att EU belyser att den pågående maktkampen och väpnade konflikten som dominerar 
Syrien och Irak har och fortsätter att fördriva och döda hundratusentals assyrier; 
 

3. Att EU tar krafttag mot förstörelse och för bevarandet av assyriska historiska och 
kulturella arvet i området. Det är avgörande för att upprätthålla den kollektiva identitet 
och integritet hos assyriska befolkningen; 
 

4. Att assyriska kvinnor inte längre vill hamna i medieskuggan eller porträtteras av media 
som irrelevanta aktörer och därmed hänskjuts åt sidan för det politiska spelet. Att 
kvinnor inte längre ska, förnekas sin röst och därmed sin möjlighet att stå upp för sina 
rättigheter; 
 

5. Att omvärlden måste erkänna den insats som många assyriska kvinnor som lever kvar i 
Irak och Syrien gör. Bortsett från att dessa kvinnor kämpar för sina egna liv ges stort 
ansvar att säkerställa välbefinnandet för hela sin familj och andra i sin närhet; 
 

6. Att få stopp på assyriska kvinnors lidande, vare sig det är i Turkiet, Syrien, Iran eller Irak, 
att de konsekvent blir underkuvade fysiskt, psykiskt och utsatta för sexuella övergrepp; 
 

7. Att det finns ett akut behov av att ta itu med användningen av sexuellt våld som vapen i 
krig, inklusive våldtäkt, bortförande av kvinnor för att använda dem som sexslavar och 
tvångsäktenskap; 
 

8. Att kulturella och religiösa utrensningsoperationer genomförda och som tvingar civila att 
konvertera till Islam innebär att kristna assyrier utgör ett särskilt mål för förföljelse och 
omöjliggör rätten att fritt utöva sin tro; 
 

9. Vi vädjar till det internationella samfundet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att på 
ett effektivt sätt garantera assyriernas säkerhet och rättigheter i Syrien, Irak och på andra 
håll. Trots olika internationella resolutioner och konventioner fortsätter assyriska kvinnor 
och barns mänskliga rättigheter att kränkas. De diskrimineras, fördrivs från sina hem, 
kidnappas och utsätts för godtyckliga avrättningar är bara några exempel. För att 
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motverka dessa orätter behövs ökade aktiva åtgärder och resurser genom projekt och 
program för att skydda och övervaka situationen för assyriska kvinnor i krigshärjade 
områden.  
 

10. Vi ber också om stöd till demokratiska parlament för att öka trycket på relevanta FN-
organ och myndigheter att vidta effektiva åtgärder för att se till att lämpliga åtgärder 
vidtas i närområdet. 

 
11. Vi påkallar även internationellt skydd för det assyriska språket och kulturarvet 

överlevnad, för att denna brutala konflikt inte ska utplåna assyrierna och deras rika 
historia från ursprungsländerna; 
 

12. Slutligen, vill vi understryka att det inte kan bli någon fred utan att konkreta åtgärder 
vidtas och där kvinnor i allmänhet och assyriska kvinnor i synnerhet finns med i 
fredsprocessen. 

 

Assyriska kvinnoförbundet i Sverige (AKF) 

 

 

 

PANELSAMTAL, FOKUS PÅ KVINNOR, DEMOKRATI OCH HÄLSA 

 

Lördag 25/8 arrangerade SIOS-Kvinnokommittén en panel, om kvinnor, demokrati och hälsa i ABF 

Stockholm.  

SIOS- Samarbetsorganisation för etniska 

organisationer i Sverige är en ideell förening som är 

partipolitiskt och religiöst obunden.  

SIOS består av frivilliga sammanslutningar av 

erkända och icke erkända minoriteter som i Sverige 

vill verka för ett mångkulturellt samhälle med 

uppgift att driva språk, kulter, utbildning och andra 

minoritets politiska frågor som är gemensamma för 

medlemmarna.  

Hulya Gursac Sinemli, ordförande för SIOS 

kvinnokommitté välkomnade alla deltagare och 

partipolitikerna, hon gick igenom program 

innehållet samt bjöd in moderatorn för 

panelsamtalen Alexandra Pascalidou. Alexandra 

ställde frågorna till alla partipolitikerna vad dem 

brinner mest för och fick förklara sig på bäst sätt. 

Företrädare från olika partier, Tallan Alkurdi S, Ida 

Gabrielsson V, Mariana Moreira D MP, Maja 

Boström C, Anna Horn L, Ella Bohlin KD, och Farida 
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al-Abani FI  

   

Sedan blev det många andra frågor från åhörare, bl.a. om pension, sjukpension, invandrarbemötande 

inom olika vårdcentraler och många andra frågor.  

Efter panelsamtalen välkomnades alla deltagare till mingel med dryck och tilltugg utanför Palme 

salen och under mingel passade Alexandra Pascalidou på att berätta om sin nya bok som heter 

”Mammorna” och som sålt många exemplar.  

Det var 30-45 kvinnor som närvarades, alla från olika föreningar. Det som var intressant och 

glädjande var att höra från de olika politikerna, under panelsamtalen, var att de använde många 

gemensamma begrepp ord som; mångkulturel, demokratin, jämställdhet och lika för alla, 

yttrandefrihet, att kämpa mot klasskillnader, säkra organisationer och sträva efter ett bra 

civilsamhälle, viktigt med bildning, familj, miljö, integration mm.   

Jag gick som representant för assyriska kvinnoförbundet, det var en bra och givande dag.  

Vill avsluta med att tacka Hulya Gursac Sinemli, lycka till med uppdraget på SIOS.  

   

Vise Ordf. AKF  

Zekiye Cansu  
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61-ÅRS JUBILEUMFIRANDET AV ASSYRISKA DEMOKRATISKA 
ORGANISATIONEN 

 

 
 

Firandet startades med konferencier 

Teglat Lahdo och följdes av sångerna 

“Beth Nahrin Athri Wat” och “Turo di 

Izlo”. Programmet fortsatte sedan 

med att ADOs ordförande Gabriel 

Moushes höll ett tal med hjälp av 

Skype, från hemlandet Kamishly.  

Gabriel Moushe berättade om ADOs 

kamp för vår identitet och våra 

rättigheter, som ADO kämpat under 

alla dessa 61 år och fortsätter att kämpa för. Han betonade särskild några viktiga tidpunkter i ADOs 

61 årig historia och dess hårda kamp för frihet och existens under diktatoriska regimer i Syrien. Hans 

uppmaning till alla våra nationella och politiska organisationer för att ena vårt politiska och nationella 

budskap i syfte att uppnå vårt mål, som är att leva i frihet med ömsesidig respekt med olika 

folkgrupper i ett demokratiskt och jämlikt Syrien.  

Gabriel Moushe avslutade sitt tal med att gratulera det assyriska folket och ADOs medlemmarna för 

grundandet av det första politiska organisationen bland vårt folk.  

Efter Gabriel Moushes tal blev det en debatt mellan Sait Yildiz (ordförande för ADO Sverige 

sektionen) och Yalda Marokel (representant från Assyriska Demokratiska Rörelsen i Sverige sektion). 

Debatten handlade om; Vad har vi fått ut utifrån den irakiska valen, som ägde rum nyligen.  
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Ayfer Rhawi och jag närvarande vid firandet, vi önskar och hoppas att firandet fortsätta i många 

tusen år framåt, trots all orättvisor, diskrimineringar och konfiskeringar av våra mark som vårt folk 

utsätt för varje dag i hemlandet.  

AKF önskar ADO mången glädje fyllda år och all lycka i sitt arbete, både här i Sverige och i hemlandet.  

Assyriska Kvinnoförbundet uppskattar speciellt ert viktiga stöd till våra krigs drabbade systrar, 

ensammastående mammor och barn i hemlandet.  

Vice ordf: Zekiye Cansu  

 

 

 

TRÄFF MED JONAS SJÖSTEDT (V) OM SEYFO FRÅGAN 

Vänster partiets ledare 

Jonas Sjöstedt var i 

Södertälje och träffade 

representanter från 

Assyriska/Syrianska och 

Armenska organisationer 

för att diskutera hur vi går 

vidare med 

Folkmordsfrågan? Från 

AKF deltog Nursel 

Awrohum och Samira 

Gergeo. Det Jonas lovade 

var att oavsett om Vänster partiet sitter med i Regeringen eller inte så kommer de att lyfta frågan 

och skriva motion om det till Riksdagen. Han fick också frågan vad kan Vänsterpartiet göra för att 

skydda minoriteterna i mellanöstern? Vi vet att Turkiet är nästan tömt på Assyrier och Irak, Syrien är 

åt samma håll. Vi är ursprungsbefolkningen i dessa tre länder. Jonas lovade att åker till dessa länder 

regelbundet för att bemöta och lyfta dessa frågor med Irak, med Syrien och även här i Riksdagen. 

Ordf: Nursel Awrohum 
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INVIGNING AV LÄSLANDET I LINA HAGE I SÖDERTÄLJE 

 

Den 29 augusti bjöds AKF till invigningen av 

Läslandet för LFI(Läsa för integration)som 

ligger i Lina Hage i Södertälje. Självaste 

demokrati och kulturminister Alice Bah 

Kuhnke var på plats och invigde Läsfrämjande 

institutet och läslandet som ger barn ordets 

makt och en arena att agera på. Detta har 

varit möjligt 

med start och 

hjälp av Assyriska kvinnosektionen i Södertälje och Södertälje kommun 

som nu har växt tillsammans med eldsjälar så som Marlen Ablahad och 

alla andra som jobbar i projektet på LFI. Dessa fantastiska medarbetare 

gjort den fantastiska utvecklingsresan där man når så många barn, 

föräldrar och tar med in i böckernas, läsandet, teaterns och språkens 

värd.   AKF fick äran att presentera AKF asyl projekt för kommun- och 

riksdagspolitiler och alla andra som var på plats. Där vi berättade om 

att vi erbjuder asylsökande i Södertälje svenskundervisning, 

samhällsorientering, om hälsa och arbetsmarknad under asyltiden. 

Detta för att bryta isoleringen och nyttja asyltiden för inlärning.  

Ordf: Nursel Awrohum 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2018 

 
49 

GRATTIS ASSYRISKA KULTURHUSET I GÖTEBORG 

AKF var på Assyriska 

kulturhusets 30-års firande 

i Göteborg och ville stort 

gratulera föreningen för 

alla dessa år. AKF 

planerade att ha sitt 

styrelsemöte under den 

tiden i Göteborg samt vi 

planerade också att ha en 

föreläsning i samarbete 

med föreningen av Adad 

Baranto som är överläkare 

i ortopedi och ryggkirurgi. 

Det var en väldigt 

intressant och välbesökt 

föreläsning. Adad arbetar på Sahlgrenska sjukhuset och har även eget sjukhus. Där fick vi också 

möjlighet att träffa många kvinnor och värvade många nya medlemmar.  

På kvällen var det fest och firandet fortsatte kvällen lång. AKFs ordförande höll tal och gratulerade 

föreningen. Tack Assyriska kulturhuset för allt ni gör för alla medlemmar och önskar er all lycka och 

framgång i framtiden. 

AKF ordförande: Nursel Awrohum  

 

ASSYRIEN KULTURHUSET I GÖTEBORG 30-ÅRS JUBILEUM 

Nursel heter jag och är ordförande för Assyriska kvinnoförbundet AKF. 

För Assyriska kvinnoförbundets vägnar önskar jag ett stort grattis till Assyrien kulturhuset och 

föreningens 30-års firande och jubileum. 

Assyriska kvinnoförbundet beundrar 

och uppmärksammar en väldigt aktiv 

kultur förening genom alla tider sedan 

starten. En förening som har och har 

haft stora ambitioner med stora och 

regelbundna aktiviteter för stora och 

små. Där navet för verksamheten har 

alltid varit identitets stärkande för 

barn och unga. Inte minst ert 

samarbete med kyrkan. Ni har även 

en väldigt aktiv kvinnosektion som 

håller i många trådar och är aktiva i 

våra organisationer.  Utan 

kvinnosektionen hade inte verksamheten fungerat så bra. Inte minst den aktiva ungdomssektionen 
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föreningen. Jag glömmer inte i godo d NINVE med Nahrin Garis som åkte runt till våra föreningar i 

hela Sverige med sin musik. Kassetterna som har fått plats i varje hem och har språk utvecklat våra 

barn med sina sånger.  Så som Talyo i shensno, Dol, dol dildisho nafel tawro bogdisho som vi 

fortfarande söver våra barn och barnbarn till sömns med.  

AKF önskar Assyriska kulturhuset och föreningen lycka till med fortsatta aktiviteter och fullspäckad 

program kommande åren. AKF önskar också att föreningen fortsättningsvis lägger tyngdpunkten på 

barn- och ungdoms aktiviteter för att få starka individer för både i sig själva och för samhället de 

lever i. Det vet jag redan att ni gör inte minst alla barnen som får lära sig våra danser av Elin och 

Lilyana. 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. Vi måste också hjälpas åt att bilda en styrelse för 

ungdomsförbundet hoppas vi. 

Ännu engång önskar jag lycka till och stort grattis på 30-års jubileum och önskar många många glädje 

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

Sverige.  

AKF ordförande : Nursel Awrohum 

 

 

FÖRELÄSNING OM RYGGBESVÄR EN FOLKSJUKDOM!! 
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En stor del av våra medlemmar bor i Västra Götalands län. Så det fanns en stor efterfråga hos våra 
medlemmar över att AKF skulle göra en aktivitet i Göteborg. 
 
Lördag den 20 oktober hade vi en föreläsning i Göteborg. Det var ett samarbete ihop med Assyriska 
Kulturhuset i Västra Frölunda under föreningens 30-års jubileums firande.  
 
Föreläsningen lockade ca 100 åskådare till Assyriska Kulturhusets föreningslokal. 
Föreläsaren heter Adad Baranto, docent och överläkare i ortopedi och ryggkirurgi på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg. Adad Baranto lägger även ner mycket tid på forskning inom 
området rygg. Eftersom han är expertis inom ämnet föreläste han om hur ryggbesvär är en 
folksjukdom, hur man får och utvecklar ryggbesvär. Han berättade även för den väldigt intresserade 
publiken vilka åtgärder man kan ta till för att få en smärtfri rygg. Åhörarna tyckte ämnet var 
intressant och många ställde följdfrågor till Adad Baranto som besvarade alla frågor. 
 
Assyria Tv var på plats och 
filmade hela föreläsningen. 
Föreläsningen sändes live 
genom deras kanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKF sekreterare: Elin Aslan 

 

 

FÖRELÄSNING AV TAINA KANTOLA TURESDOTTER OM INANNAKULTEN 

Taina KantolaTuresdotter var första föreläsare på AKF:s 

veckoslutkurs i Köping 27-28 oktober. Hon pratade om 

Inannakulten. Inannakulten är en urgammal kultur som har 

funnits i flera tusen år före vår tid. Kulten började vid 

sumernas tid, ca 4000 år före vår tid. Det här folket dyrkade 

en mycket mäktig gudinna vid namnet Inanna. Inanna var 

mångudens dotter och hon stod för fortplantning och allt liv. 

Hon var även krigets gudinna. Man kan jämföra henne med 

Athena i grekisk mytologi. 

 Inannakulten varade i ca 3000 år innan den försvagades och blev smutskastad av andra 

folkgrupper och religioner. Gamla Testamentets Astarte, en variant av ordet Ishtar, som var 

samma gudinna som Inanna, betraktades som hora och blev symbolen för omoral.  
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För ca 4000 år före vår tid “började” människans officiella 

historia i Sumer. Sumererna lade grunden till mycket av det 

som nu är en del av vår vardagliga värld. Det som nu kallas 

för civilisationens vagga grundades i historiens gryning efter 

den stora Syndafloden. Speciellt framgångsrik var tiden då 

Sumer leddes av den legendariska kungen Gilgamesh. 

Kulturen som startade där spred sig över hela världen men är 

i dag underskattad.  

Kvinnorna lade grunden till skrivkonsten, kilskriften. En glömd 

detalj i människans historia som betyder väldigt mycket och utgör en stor grund över det som 

finns idag. Man byggde upp till och med skolor på den tiden, skolor för dem som ville skriva. 

Man dyrkade solguden, månguden och många andra gudar. 

Men den allra viktigaste var Inanna. Utan henne fanns inget 

liv, ingen kärlek och bara tragedi. 

Hon var ett stort centrum för hela riket. Inanna inspirerade 

många kvinnor på den tiden för att kunna sätta sin fot på 

marken och bestämma, speciellt när deras kungar och män 

gick ut för att kriga. Då tog de hand om samhället och 

bestämde. Inanna var även krigets gudinna och ledde 

krigarna på fältet. Hon bestämde även över krigets utgång. 

Livet som kvinna var fortfarande tufft, men inget som kunde 

jämföras med vår tid. Frågan är, varför har detta hänt? Varför blev kvinnor på ett ironiskt sätt 

mer förtryckta med tiden? Den frågan har man fortfarande inte lyckats svara på, mer 

forskning krävs. Man slutade dyrka många forntida gudinnor med tiden, men så var det inte 

för Inanna. Inanna var en mycket långvarig gudinna som härskade över hela mellanöstern 

tusentals år. Trots sin stora makt lyckades hon ändå inte förhindra rikets förfall. När det stora 

Assyriska riket föll var Ishtar inte längre mäktig där, men Inannakulten levde ändå vidare i 

rikets avlägsna delar, som i Turkiet där hon dyrkades så sent som på 1000-talet (enligt vår 

tideräkning)i staden Harran, där Månen fortfarande var huvudguden. Inannakuten började ca 

2200 år före vår tid och dess översteprästinna var ingen mindre än akkadiska kungen 

Sargons dotter Enheduanna. 

Hon ansågs vara en reinkarnation av Inanna. 

När riket splittrades och delades i två delar 

var Enheduanna tvungen att fly och leva som 

en slav. Sargon lyckades dock förena riket 

igen. Enheduanna överlevde och återvände 

till riket. Detta var en mycket betydelsefull 

händelse inom Inannakulten. Det visade 

folket hur modig, stark och mäktig Inanna var, 

en inspiration för alla kvinnor! 

Enheduanna blev den första författaren i 
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världshistorien. Hon författade och skrev ned tempelhymner till Inanna. Hon avslutade stolt 

sitt verk med orden “Min kung, något har skapats som aldrig skapats förut.” Inanna kulturen 

hade tusentals olika betydelsefulla högtider och traditioner. Men den allra viktigaste var 

Akitu. Man firade Akitu varje år i ca 11 dagar. Under en av dagarna hade man en 

teaterföreställning som kallades Heliga bröllopet i Babylon.  

Den handlade om gudinnan Inannas bröllop med herdekungen Dumuzi. Den sexuella akten 

symboliserade mänsklighetens förening med gudomligheten. Man hade en annan syn på 

sexualiteten på den tiden och aktörerna visade sexakten offentligt. Kungen spelade sig själv 

men Inanna spelades av en prästinna. Hur denna prästinna blev vald vet vi inte i dag. Vi vet 

inte heller vilken betydelse det hade för deras ämbete som prästinnor, men vi vet att några 

av dem protesterade. Det finns väldigt lite forskning om Heliga Bröllopet.Inannadyrkan 

betydde inte bara sex och njutning. Inanna var en mycket kärleksfull gudinna. Under den 

äldsta perioden i Sumer betraktades kungen som ”Inannas make” och kungarna skrev 

hyllningstexter till henne efter sin kröning. 

På AKF.s vägnar tackar vi författaren Taina Turesdotter Kantola för en givande föreläsning 

och önskar henne all lycka i framtiden.  

AKF:s vise ordf:  Zekiye Cansu 

 

REBECKA BARJOSEF:S WORKSHOP 

Rebecka Barjosef var AKF:s andra föreläsare på 

veckoslutskursen som höll i en workshop 

Rebecka är fritidspedagog till vardag. På fritiden jobbar 

hon med hedersfrågor och skriver även böcker. Just nu 

återskapar hon hennes morfars egna texter om hur han 

kom till Sverige och livet här. Hon kommer från en 

politisk aktiv familj. Därför var det extra viktigt att ha 

workshop om hur man kan stärka kvinnans roll i våra 

politiska organisationer.  

Några punkter kvinnorna skulle svara på 

med en sammanfattning 

1. Nuläget – Hur ser det ut just nu? 
Inte så många aktiva i 

föreningslivet 
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Alla är upptagna med sitt, samhället ställer för höga krav på de som individer men vi har 

hopp om att det ändras  

Man ser en ljusning på vissa fronter, att de äldre är aktiva men de yngre måste aktiveras  

Det är fler män än kvinnor i våra organisationer, få ungdomar 

2. Orsak – Varför ser det ut så? 
Olika åsikter 

Tjejer prioriterar annat typ fokus på utseende och  på materiella saker 

Ingen identitetstillhörighet 

För att var och en säger bara jag har rätt. Det finns ingen respekt för varandras idéer och 

tankar, brist i dialog 

 

 

 

3. Vision – Hur vill vi ha det? 
Vi vill ha fler kvinnor i våra 

organisationer, fler tydliga uppnåbara 

mål, pragmatism, mötas på halva vägen  

Vi vill att alla våra ungdomar ska vara 

involverade i vårt föreningsliv, fler 

kvinnor i politiken och i föreningslivet 

Jämlikhet inom våra föreningars 

styrelser 

Bevara och utveckla språket  

 

4. Lösning – Hur når vi dit? 
Att ungdomar ska bli mer engagerade i 

de politiska frågor 

Föreläsningar och aktiviteter i föreningslivet 

Ökat samarbete mellan våra organisationer och respekt för varandra  

Vara engagerad som förälder för att väcka intresse hos våra barn 

Uppmuntra fler kvinnor att tycka till om saker, våga säga sin åsikt 

 

5. Insatser – Kort sikt och lång sikt 
Målmedvetna satsningar av våra organisationer 

Vikten att ha en utbildad generation 

Grupper för tjejer där man diskuterar om allt 

möjligt, stärka individen 

Som förälder bör man ta mer ansvar och 

förtydliga sikten på det framtida livet  

 

6. Andra tankar 
Att klargöra målet/målen genom att bli eniga 

Utbildningar och kurser 

Språkstärkande insatser 

Skolan börjar i hemmet 

Bevara och utveckla kultur och traditioner 
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Detta är saker som Rebecka upplever att våra organisationer behöver arbeta med då problemen 

finns bland vårt folk som vi behöver hjälpas åt med 

• ha teman och utbildningar om tabubelagda ämnen t.ex psykisk ohälsa, ofrivilligt sex inom     

äktenskap, hedersförtrycket för att lyfta upp det till ytan, erkänna dess existens, att det drabbar killar 

som tjejer, kvinnor som män och blockerar deras välmående och utveckling. Våga bryta tystnaden, vi 

har ungdomar som mår dåligt pga detta. 

• kanske ha forum där man vägleder föräldrar hur man pratar om sex, alkohol osv, hur vi alla hjälps  

   åt att tänka efter vad vi gör som inskränker på en människas frihet? Vill vi ha en sådan tradition? 

Vad innebär det att vara assyrier? Är vi bara assyrier?  

• barnen ska känna att de kan prata med sina föräldrar, det ger trygghet och då står de emot yttre  

påverkan, de har annat att utgå från än en främmandes ord. 

• rasismen och hatet gentemot människor med annan religion 

• våra mediekanaler – hur ser vi på information som sprids  

• kyrkans roll i det hela, ge gåvor till kyrka – till vilket ändamål 

• släkt och individ – vad är utvecklande? 

• traditioner och kultur- vilka inslag i vår kultur och traditioner är 

   bakåtsträvande och bidrar inte till individens egen utveckling på ett 

   positivt sätt? 

AKF ledamot:  Ayfer Rhawi 
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FÖRELÄSNING AV JAMIL DIARBAKERLI 
 

Verkställande direktör för Assyrian Monitor for 

Human Raghts, Jamil Diarbakerli, föreläste om 

metoden för det Assyrian Monitor Rights och 

hur det behandlar kristnas problem 

internationellt. 

Under sitt tal betonade Diarbakerli behovet av 

att anta realismens princip när det gäller att 

hantera internationella problem, bort om 

känslor och önskningar, för att hitta 

användbara lösningar. Han betonade även 

behovet av att sätta människan högst upp på 

listan över vilka prioriteringar och mål som ska 

sättas. Detta ligger till grund för kulturella och 

mänskliga rättigheter. 

Fördelen med en upplyst människosyn som 

kämpar för hemlandet och tron till sin kyrka 

tillsammans med aktiva medlemmar. I slutet 

på sitt tal noterade Jamil kvinnans roll och de 

aktiviteter kvinnorna utför bland vårt folk och 

nyttan de gör.  Jamil påpekar också att erfarenheten visar framgången hos nationella institutioner 

som förvaltas av kvinnor lyckas  bättre än institutioner med endast av män. 

 

Text och bild: ordförande  

Nursel Awrohum 
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DET FINNS HOPP OM FREDLIGA LÖSNINGAR 

Gabriel Moushe, människorättskämpen och ordföranden i ADO 

 Gabriel Moushe, känd för sin kamp för mänskliga 

rättigheter i Syrien, var den sista föreläsaren på AKF:s 
veckoslutkurs i Köping 27-28 oktober. Han är även ADO:s 
ordförande. Han föreläste om skolsituationen i Gozarto, 
Qamisly. Han talade även om Syriens fredsprocess, som 
han deltagit i samt om ADO:s framtidsplaner. Gabriels 
Moushe började med att tacka Assyriska 
Kvinnoförbundet för inbjudan till veckoslutskursen och 
sedan började han med sin föreläsning.  
 
 
 

Under föreläsningen tog han upp tre punkter:  
1. Om de senaste händelserna i Gozarto, Qamisly.  
2. Kriget i Syrien  
3. Kontakterna med våra organisationer  

 
I Gozarto finns det två beslutfattande styren. 
Det ena är Basar och det andra är YDP. Det 
sistnämnda består av olika folkgrupper: araber, 
kurder, turkar och “davronoye”. Båda styren 
utövar administrativ kontroll. Till exempel, om 
du är läkare och vill starta din egen klinik måste 
du få tillstånd ifrån båda styren. Detta försvårar 
situationen för folket eftersom man 
måste betala skatt till båda.  
Gabriel berättade om de senaste oroligheterna i 
skolorna i Gozarto, Qamisly. Våra skolor 
grundades under 1930-talet av vår kyrka. Undervisningen fortsatte fram till 60-talet, då den 
dåvarande regimen stängde skolorna under en kort period men sedan fortsatte undervisningen igen.  
Det senaste från skolfronten är att YDP- styret ville visa sin makt över oss assyrier genom att tvinga 
oss att lyda deras beslut. De lade fram tre punkter som handlar om skollagar som vi måste ändra i vår 
skolundervisning.  

1. att vår skolgrund skall ändras  
2. att lärarundervisningen inte är tillräckligt  
3. att kurdiska barn inte skall delta i dessa kolor  
 
 

Många assyrier har flytt till Europa och många kurdiska föräldrar har skickat sina barn till dessa 
skolor. På vissa skolor är kurdiska barn fler än assyrier och därför kräver kurder att vi måste ändra vår 
skollag. Dawronoye lyder under YDP, och de kom ut med nya böcker för undervisningen i våra skolor, 
men när kyrkan inte gick med på förslaget beslöt YDP att gå in i skolorna med vapen och stänga vissa 
skolor. Händelserna ledde till en stor oro bland vårt folk. Så nu arrangeras en stor demonstration av 
folket mot YDP:s beslut. Det kunde ha gått mycket värre men med mycket mod och skicklighet har 
man löst problemet tillsammans med alla organisationer, kyrkan och ADO. Så satte man sig ner 
tillsammans med YDP:s högsta ledning. De fick även stora påtryckningar från utlandet, från Frankrike, 
Tyskland samt ifrån sina egna politiker. Nu är problemet löst med skolundervisningen. Skolorna 



  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2018 

 
58 

undervisar som tidigare, från klass 1–9. Det som är positivt för oss assyrier är att antal timmar i 
assyriska undervisningen ökat från 4 till 5 timmar.   
Sammanfattningsvis kan jag säga att det hela handlar om att YDP vill ha makten över oss som är en 
minoritetsgrupp. Det pågår tyvärr mycket fult spel bland de som har makten då de inte vill att vi ska 
lyckas. Deras mål är se oss svaga, förtrycka, lågutbildade, men deras främsta mål är att försöka 
indoktrinera oss med sin ideologi. Undervisningsböckerna som undervisas idag är Nsebin Sheseltos 
och Davronoyes nytryckta böcker, Karabasi, och de innehåller ett stort antal bilder. Vi som är med i 
ADO måste ha dialog med alla organisationer. ADO är i opposition och YDP stödjer Asad regimen.   
Gabriel Moushe pratade också om inbjudan han hade fått från Tyskland, ett möte om den senaste 
politiska utvecklingen i Syrien.  

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det syriska folket är trött på kriget, de vill att landet skall byggas om på nytt. Enligt FNs 
Syriensändebud, representant Stefan De Misture krävs det att man bildar styrelser. Från regimen 
skall utses 50 representanter, 50 representanter utses av oppositionen, där Gabriel Moushe var en av 
dessa och 50 representanter ska vara sekulära. Sedan skall dessa bilda tre styrelser, en för 
parlamentet, en för infrastrukturen och en för de fängslade och flyktingarna. Många länder är 
inblandade och vår önskan är att FN och deklarationen 2254 skall påskynda fredsprocessen. Vi vill ha 
fred för det syriska folket och för de politiska fångarna i Syrien. Vår ambition i fredsprocessen i det 
nya Syrien är att hela folket ska få uppleva ett demokratiskt samhälle, lika rättigheter för hela folket 
och för oss assyrier.   
Gabriel Moushe är positiv ställd till dessa fredsmöten och har förväntningar om att året 2019 
kommer att ge ett lovande resultat, att EU och de andra stormakterna ska stödja FN och 2254 -
deklarationen.  

FN:s Syriensändebud, representant Stefan De 
Mistura har varit i Syrien och meddelat att 
han lämnar sin post.  Något som Gabi 
Moushe har nämnt är att bland dessa 50 
representanter i oppositionen ingår även 
Ablahad Staifo och Lahdo, men han ingår i 
den parlamentariska styrelsen.   
Gabriel nämnde också att mötet i Riad var ett 
positiv möte, där han lämnade flera bra 
synpunkter om identitet, religion, sekulära 
rättigheter samt förslaget att acceptera 
minoriteter. Assyrier och alla närvarande var 
väldigt positiva till hans förslag.  
Gabriel Moushe påpekade att vi assyrier är i 
behov av personer som är högutbildade, som 

jurister och politiker. Vårt mål är att 30 % bör vara kvinnor i den konstitutionella kommittén som skall 
stifta den nya grundlagen. Han lyfte upp en assyrisk kvinna vid namnet Orshina Hanna. Hon var 
närvarade på ett möte i Libanon. Hon är en framgångsrik kvinna och hon gav ett mycket positiv 
intryck för de som deltog i mötet. Vi är stolt över hennes roll och ser framemot att flera kvinnor tar 
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plats i samma roll. Gabriel Moushe kommer snart att åka till Grekland på nästa fredsmöte. Han 
berättade också om Assyriska Demokratiska Organisationens vision att alltid ha ett förhållande med 
alla våra organisationer, även om vi inte delar samma åsikter. Det är viktigt att samarbeta på vissa 
punkter som vi är överens om samt även med andra som vi lever med. Det är viktigt att ha dialog, 
vara öppen och transparant. ADO grundades 1957 och har sitt fäste i ett diktaturland. Många assyrier 
har flytt landet sedan kriget i Irak. Här i Europa spelade vi en stor roll för våra länder, Syrien, Turkiet 
och Irak. Våra organisationer, föreningar och ARS och deras styrelser gjorde mycket men tyvärr 
måste man säga att situationen nu ser helt annorlunda ut. 
 
 
 När Saddam föll försökte ADO vara vid folkets sida. När det uppstod skolproblem i Syrien tog vi 
kontakt med Davronoye trots den kritik ADO fått. Vi tillkallade alla organisationer för att diskutera 
och hitta en lösning. Vi accepterar aldrig orättvisor mot vårt folk.  
Gabriel Moushe fick frågan om biskop Hanna är i liv. Svaret blev ja. 2011 var biskopen öppen mot 
regimen för de oskyldiga fångarna. Han kom ut med ett uttalande mot regimen och därför tror jag att 
han sitter i regimens fängelse. Biskop Hanna är en stark person, känd i hela världen och hade bra 
kontakter på en internationell nivå.  
                                                     
 
Gabriel Moushe träffade flera riksdagsledamöter här i Sverige och 
informerade dem om den politiska utvecklingen och internationella 
diplomatiska ansträngningar som görs för att komma igång med 
processen som skall leda till en fredlig lösning i Syrien. Gabriel Moushe 
fick också svara på frågor samt vädjade om svenskt stöd till den 
konstitutionella kommittén som ska bildas enlig FN säkerhetsbeslut, 
2254-deklarationen samt stöd för assyriernas rättigheter det nya Syrien.   
På AKF:s vägnar tackar vi Gabriel Moushe, ordförande i ADO, för en 
givande föreläsning och önskar honom all framgång i sitt arbete och 
framför allt i den syriska fredsprocessen.  
 
AKF:s Vise Ordf. Zekiye Cansu 

  
  

Stor tack till Gabriel Agirman och hans fru som ordnade maten och mycket annat 

runtomkring veckoslutskursen som hölls på Andersgården vid Svansjön Färna under två 

dagar. 
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Gabriel höll i ett kortare 
föredrag om sin förening 
och medlems register. 

Som tack fick Gabriel och 

hans fru en kokbok från 

AKF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELMIKONFERENS 15 NOVEMBER 2018 

 

Delmi hade en konferens om asylsökande i 
Sverige 

-Lärdom från en panelundersökning. Nursel 
Awrohum och Zekiye Cansu deltog i 
konferensen som var mycket intressant. En 
asylsökandes tillvaro är präglad av risker, 
osäkerhet, knappa resurser och social 
exkludering. Nästan 10 % av befolkningen i 
Sverige har varit asylsökande själv eller nära 
anhörig till en som har gjort det. 

Undersökningen som gjordes var grundat på 
1700 tillfrågade av dem var det 1245 som 
intervjuades. 244 var med till slutet. Oftast var det kvinnor och icke arabistalande som föll bort.  

Hur nöjda är man som asylsökande?  

Med migrationsverket, med det materiella, med tiden som asyl, vid uppehållstillstånd kommer 
minnet av resan, hemlängtan, familjeförhållanden och resurser. 

6 stora lärdommar kom det fram: 

1. Mottagandet är viktigast, boendet, saknaden av familjemedlemmar. 
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2. Asylsökande som har agens, ordnad 
tillvaro på bästa sätt och boende 
situationen. 

3. Erfarenheten som asyl är eländig, 
psykisk press, nöjdhet med livet 
minskar ju längre tiden går 

4. Sannolikt bättre rustad för liv efter 
PUT. Tilliten och hemlängtanminskar. 

5. Den formella hanteringen av 
asylsökningarna den är minst dåliga 
erfarenhet, kritik mot informationen 
man får av Migrationsverket. 

6. Största missnöjet är den ekonomiska 
situationen och boendet. 

Slutsats:  

Att minska asyl tiden i processen 

Att öka uppmärksamheten på vad som händer med individen 

Att asylsökande tycker bättre om EBO medans samhället och individen vinner på ABO  

Att ingen har ansvar för helheten, behov av samarbete mellan myndigheter mycket viktigt under 
första perioden 

Att få svenska från dag ett 

Att personer som kommer på anknytning har också behov av insatser 

Att det finns missnöje med det ekonomiska stödet. 

Att inte ha stuprörsmottagning istället individ anpassas 

Att asylflykten börjar långt innan man kommer till Sverige 

Att man tappar status när man inte kan språket och samhället. 

Att det blir bättre med mottagandet när kommunen är positiv till mottagningen. 

Text och bild: AKF ordförande, Nursel Awrohum 
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POLITIK OCH POTATISSKALLE 
Föreläsning av Robert Hannah 
Robert Hannah – Kommer att prata om sin bok Potatisskallen och politik 
 
I nyutkomna romanen Potatisskallen berättar Robert Hannah om tre ungdomar som alla är 
svenskfödda men med utländsk bakgrund. Bokens huvudkaraktär är assyrier. Boken handlar om 
kulturkrockar och hur det är att växa upp med en ständig känsla av utanförskap. Boken bygger på 
hans erfarenheter från politiken, men framför allt från uppväxten i Göteborgsförorten Tynnered där 
den största folkgruppen efter svenskar är assyrier. 
Enligt honom en berättelse om ett annat Sverige där helt andra regler gäller - ett parallellt samhälle 
medhedersvåld och utanförskap. Robert Hannah är svenskassyrisk riksdagsman och invald i 

Liberalernas partistyrelse. 

 
Datum:  17 november 2018 
Tid:  14:00 – 15:00 
Plats:  Assyrien kultercenter Botkyrka 
Adress:  Segersbyvägen 4 (4tr), 145 64 Norsborg 
Arrangeras av: Assyriska Kvinnoförbund AKF, AKC och Inanna föreningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FÖRELÄSNING AV ROBERT HANNAH 20 JANUARI2019 

 
Robert Hannah – pratade om sin bok Potatisskallen och politik 

I nyutkomna romanen Potatisskallen berättade Robert Hannah om tre ungdomar som alla 
är svenskfödda men med utländsk bakgrund. Bokens huvudkaraktär är assyrier. Boken 
handlar om kulturkrockar och hur det är att växa upp med en ständig känsla av utanförskap. 
Boken bygger på hans erfarenheter från politiken, men framför allt från uppväxten i 
Göteborgsförorten Tynnered där den största folkgruppen efter svenskar är assyrier. 
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Enligt honom en berättelse 
om ett annat Sverige där helt 
andra regler gäller - ett 
parallellt samhälle med 
hedersvåld- och utanförskap. 
Robert Hannah är 
svenskassyrisk riksdagsman 
och invald i Liberalernas 
partistyrelse. Han pratade om 
kulturkrock och vi diskuterade 
tillsammans varför inte tjejer 
och kvinnor kommer högre 
upp i politiken än 
kommunpolitik. Vi kom fram 
till att kvinnor tar mycket 
ansvar för hela familjen och familjesammanhållningen. Vi har många fler utbildade döttrar 
än pojkar bland assyrier och tjejerna har svårt att hitta rätt man. Några blir ogifta eller hittar 
inte rätt kille att gifta sig med. Vi diskuterade även jämställdhet mellan man och kvinna. Våra 
föräldrar som kom hit på 70-80 talet var inte allt jämställda. Andra generationen har tagit till 
sig jämställdheten på mycket bättre sätt och barnen som är födda och uppväxta i Sverige är 
nästan jämställda med svenskar vad det gäller att ta hand om barn och hushåll samt att de 
båda arbetar utanför hemmet.  
Text: ordf. Nursel  Awrohum  
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AKF-ASYLPROJEKT 20180626- 20190630 

BEVILJAD BIDRAG FRÅN LÄNSTYRELSEN I STOCKHOLMSLÄN 
Assyriska kvinnoförbundet har 

blivit beviljat projekt medel för 

ett asyl projekt för 

asylsökande. Staten ansåg att 

man måste jobba med 

asylsökande från dag ett i 

Sverige. Detta för att stärka 

unga vuxna kvinnor samt 

underlätta deras situation 

under asyltiden i Södertälje 

och förkorta tiden för 

etableringen för de som 

beviljas uppehållstillstånd. 

Samt motverka passivisering. 

Detta görs genom olika 

aktiviteter  så som träna svenska språket och främja hälsa och 

kunskaper om det svenska samhället. 

Vi har anställd en SFI- lärare Arsan Arsan som undervisar 

asylsökande två gången i veckan. Det är måndagar och onsdagar 

mellan kl 14.00- 17.00. Med jämna mellanrum har vi en 

sjuksköterska Suheyla Aslan som kommer och pratar om hälsan 

och den svenska sjukvården. En språkpedagog Kerstin Petterson 

som kommer och pratar om hur och vilka metoder och tillväga 

gångsätt det finns för att lära sig det svenska språket.  Vi har även 

haft Arbetsförmedlingen som gav information och gjorden en 

workshop med asylsökande. Alla fick registrera sig och skapa 

första CV. Thomas Witting gav information om de fackliga 

förbunden. 
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AKTIVITETSMÄSSA FÖR ASYLSÖKANDE  
Många av de som är TIA-anordnare har ställt ut på en mässa den 12 december 2018 och berättat om 

sina aktiviteter för asylsökande och andra. Detta skedde på ABF huset på Vårby gård. Vi var där med 

några av våra deltagare som fick gå runt till de olika borden och prata med utställare och fika 

tillsammans. 

AKF Ordf, Nursel Awrohum 
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AKTIVITETSMÄSSA FÖR ASYLSÖKANDE I STOCKHOLMS LÄN 

Assyriska Kvinnoförbundets asyl-

projekt medverkade i 

föreningsmässan den 31- januari. 

Länsstyrelsen i Stockholm län och 

länsbildningsförbundet bjöd åter 

in till en aktivitets mässa för 

asylsökande. Denna gång på 

Folkuniversitet i Stockholm. 

Alla asyl-projekt som anmälde sig 

fick ett reserverat bord med sin 

organisations namn på, för att 

kunna ställa upp information som 

man vill visa upp, jag ställde upp 

AKF:s logga bakom bordet och 

affischerna på bordet som vi hade förberett i tre olika språk, Svensk, Engelska och Arabiska. 

 

I början var det inte många besökare som gick rund borden, så som det tidigare hade varit när vi 

besökte Vårby gård, i december förra året, men efter ett tag strömmade asylsökarna runt olika bord 

och pratade med utställare. 

 

Vi fick väldigt många som vill höra om vår Svenska undervisningsverksamhet, jag passade på prata 

med asyl-sökande och visa upp våra affischer. Jag försökte visa att vårt arbete är ovärderliga i strävan 

för ett mer inkluderande och hållbart samhälle samt försökte visa upp allt det som civilsamhället 

hade att erbjuda asylsökande. 

På plats skulle även migrationsverket och arbetsförmedlingen närvara men dem såg jag inte. 

Fem av våra deltagare var med på plats, det gick väldigt smidigt då vi är flerspråkiga och hade lätt 

prata med många som kom fram till vårt bord, utöver svenska kunde vi prata på arabiska, spanska 

och engelska. 

 

Vi fick dela upp till 85 st. affischer och 6 asylsökande visade intresse för vår verksamhet. Jag ser 

framemot att dem kommer till oss redan nu på måndag. 

Vi bjöd på godis och frukt, det var väldigt uppskattade av både utställare och asylsökande. 

 

AKF vise Ordf. Zekiye Cansu 

 
 

 

 

 

 



  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2018 

 
67 

SIOS:S KVINNOKOMMITTÉN KULTUR OCH HANTVERKSFESTIVAL.  

Till denna aktivitet var alla invandrar kvinnoorganisationerna inbjudna, bland annat Assyrisk 

Kvinnoförbundet var med på plats.  

  Alla organisationer hade reserverade bord, med sin flagga, 
man fick presentera sina handverk, hantverk som är typiska 
för respektive land. Exempel på det var: dockor, halsdukar, 
tavlor smycket mm. Assyriska kvinnoförbundet presenterade 
ett ”nål” arbete, ”Sharch”, ”Nakich”, både dessa var Hulya 
Gursac Sinemlis mammas handarbete, Aloho Mhasela.  
AKF sålde som dem flesta andra organisationer olika 
efterrätter, Assyriska kvinnoförbundet hade med sig kakor, 
och bidraget kom ifrån de ansvariga i Södertälje förenings 
lokal, Fadi Jebbara. Stort tack för det!  
Något annat som alla organisationer bjöd på var dans och 
musik från olika delar av världen Assyriska föreningen i 
Södertälje ställde upp med två stycken folkdanser och barnen 
var väldigt duktiga, ett stort tack till alla barnen och deras 
ansvariga lärare.  
   
Det var många som närvarade och de gick runt från bort till 
bord och inspirerades allt internationellt hantverksarbete. För mig som deltog för första gången 
upplevde jag att det var en känsla av delaktighet och samhörighet, man ser hur viktig mångfald är 
och hur viktigt det är för jämställdheten.  
Ett stort tack till SIOS:s kvinnokommitté och inte minst stort tack till allt det fina arbetet Hulya Gursac 
Sinemli utför.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKF vise Ordf. Zekiye Cansu  
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INNER WHEEL VILL VETA MER OM ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDET  

Inner Wheel är ett kvinnligt 

nätverk över hela värden. 

De verkar för vänskap, 

hjälpsamhet och ökad 

internationell förståelse. 

Inner Wheel träffas 

regelbundet under 

utvecklande och 

stimulerande former. De 

har ca 3900 medlemmar i 

92 klubbar runt om i hela 

landet. Den första klubben 

bildades i England 1924. Nu 

finns de i 100 länder. Det 

var en kunnig och 

entusiastisk Rotary hustru 

som hette Mrs Margrette Golding som bildade Inner Wheel. De välkomnar alla kvinnor som delar 

deras värderingar i vänskap, hjälpsamhet och internationellt förståelse. Koppling och samarbete finns 

med Rotary. Inner Wheel har olika projekt runt om i världen t.ex. i Kenya har de ett projekt som 

skyddar kvinnor från könsstympning och ger de utbildning. Här i Sverige bekämpar de narkotikan 

genom att köper  in och utbildar hundar för att spåra narkotika och vapen. De har även ett projekt 

som ger stipendier till sjuksköterskor och undersköterskor som utbildar sig i demensvård. 

 De bjöd in AKF-ordförande Nursel Awrohum för att prata 

om Assyriska kvinnoförbundet verksamhet och berätta 

om assyriernas nuvarande situation i Syrien, Irak och 

Turkiet.  Jag tog tillfället i akt att berätta om Seyfo 

svärdets år 1915, om våra marker, kloster och kyrkor som 

konfiskeras av Turkiet och vår internationella konferensvi 

hade i Bryssel. Vi är våra systrars och barns röst mot 

omvärlden. Jag delade boken  om ”Seyfo var, när, hur”  

för samtliga och deklarationspunkterna som vi har skrivit 

och spridit ut under EU-konferensen och Almedalsveckan 

till alla närvarande. Jag berättade om våldet och 

trakasserierna som görs mot vårt folk i Syrien, Turkiet och 

Irak. Jag berättade även om de olika aktiviteter som AKF 

gör här i Sverige så som möten, konferenser, 

veckoslutskurser, kvinnoläger, AKF-Asyl projekt, firandet 

av högtider, representantskapen, nätverken bland våra 

organisationer, demonstrationer mm. Alla verkade vara 

mycket intresserade och ställde många frågor.  
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Som tack för min insats har Inner Wheel satt in pengar på Narkotikahundprojektet.  Hundarna 

arbetar inom Tullverket och under 2015 gjordes 642 Narkotika- och dopingbeslag motsvarande 229 

miljoner kronor. 

Assyriska kvinnoförbundet önskar Inner Wheel lycka till med deras samhällsinsats 

Text och bild: AKF ordf, Nursel Awrohum 

 

HEDRA MINNET AV NAUM FAIK 2019  

En öppen paneldebatt mellan ADO och AKF  
 
AKF blev inbjuden av Assyriska Demokratiska Organisationen för hedra minnet av den assyriska 
författaren och nationalhjälten Naum Faik. 
Firandet öppnades med ett tal av Ninib Ablahad Lahdo och där efter sjöng Teglat Lahdo två sånger. 
Där efter fortsatte programmet med en frågestund mellan ADO Sverige sektions ordf. Sait Yildiz och 
AKF vise ordf. Zekiye Cansu, om Naum Faiks idéer och vart den assyriska rörelsen i Sverige är på väg. 
Programmet avslutade men en sång an Ninib Ablahad Lahdo den berömda sången ´´Et´ bar othur 
Et´ir som skrevs av Malfono Naum Faik. 
Det var en givande och intressant öppen debatt och alla som närvarade var aktiv delaktighet under 
hela debatten. Vi i Assyriska Kvinnoförbundet vill passa på tacka Assyriska Demokratiska 
Organisationen och känner oss hedrade för att vi fick närvara och är väldigt tacksamma för tillfället 
och ser framemot flera tillfällen. 
 
Vid intresse av debatten, så har ni möjlighet att läsa den här 

 

Paneldebatt för att diskutera vart den assyriska rörelsen i Sverige är på väg efter 50 år i diasporan 

 

Assyrier kom till Sverige som flyktingar för ca 50 år sedan, till det främmande och vackra landet 

Sverige, vi har kämpat med kärlek, grundade ARS, föreningar, fotboll och alla barn fick gå i skolan. 
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Det fanns en stark enighet bland folket för att bilda opinion i Assyriska rörelsen, hela familjen 

kämpade aktiv för att ville visa vårt kultur, vårt språk och att vi är en nation för européer och särskild 

till det svenska folket.  Det fanns Asirto (klan) som vi hade det med oss från mellanöster, de 

intellektuella personerna hade en vision och gemensam strategi för opinionsbildning för att utveckla 

verksamheten, enighet förstärkte Assyriska rörelsen. Samt att dem visste vad dem ville ha. Vi har 

åstadkommit ganska mycket under dessa 50 år. Men allt har inte varit lätt, det har funnits/finns 

problem, det fanns förhinder och det fanns oenighet mm, men alltid enigheten vann framför för att 

inte skada den Assyriska rörelsen. 

Efter 50 år kan vi vara väldigt stolta över är att vi har åstadkommit mycket, vi har kommit väldigt 

långt när det gäller t.ex. utbildning, detta gäller både kvinnor och män i alla yrkeskategorier. Något 

jag måste påpeka negativt är att den Assyriska rörelsen är idag splittrade och det pågått i flera år 

tyvärr utan någon lösning. Detta påverkar hård det hela assyriska rörelsens verksamhet på alla 

möjliga sätt, vi alla har ett ansvar för assyriska rörelsens bästa. Vi måste tillsammans lösa problemet 

och se gemensamt framåt. Alla våra organisationer tror att de själva kan rädda Assyrien, men först 

och främst måste det finnas respekt och demokrati bland vårt folk i, i alla Assyriska rörelsen, dem i 

hemlandet samt alla andra organisationer här i Europa. 

Vi måste enas på vissa frågor för att kunna samarbeta med våra frågor för den Assyriska rörelsen. Jag 

är övertygad om att alla organisationers mål är de samma. Vi måste lära oss av historien och allt vi 

gått igenom. 

Vi har inte kunnat grunda en enda assyriska skola på 50 år, varken den Assyriska rörelsens eller 

kyrkan har lyckats med detta. Varför? Språket försvinner, kulturen påverkas negativt.  

Och vi får en svagare identitet utan en skola. Något annat jag vill ta upp är många av våra 

föreningsaktiviteter har minskat drastiskt och många föreningar har verken ungdoms styrelse eller 

kvinnosektioner. Varför? När det gäller de kapabla ungdomar, många gånger kommer dem i assyriska 

rörelsen med energi rik vilja, nya idéer och viljan för utveckling i den assyriska rörelsen men tyvärr 

måste säga att efter en kort tid vänder man ryggen till och lämnar rörelsen på grund av problemet 

som finns i rörelsen. Dem kan inte lägga tid på något som inte funkar, istället gör dem det dem kan 

på avstånd från rörelsen. Många av dagens ungdomar är väldigt passiva och är utanför det assyriska 

rörelsen och pratar inte ens vårt språk, man måste ställa oss frågan varför är det så? 

 

Assyriska kvinnoförbundet vill se respekt, enighet, uppskattning, demokrati, samarbete bland alla 

våra organisationer, föreningar för att kunna göra mer, om inte vi var splittrade idag skulle vi ha 

kunnat göra mycket mer. Det finns inte ett folk, ett parti i någon riksdag i världen som är enade i alla 

frågor och det är bra ha olika idéer och tankar men kan enas om viljan och målet med att överleva 

som nation i Assyrien och diasporan. Assyriska Kvinnoförbundet önskan är att kunna respektera 

varandra, komma med nya olika idéer för att kunna göra verksamhetsplaner. Det är viktigt att lägga 

en stabil grund för långsiktigt arbete, vi behöver varandra och enighet är viktig för att tillsamman är 

vi starkare. Vi måste tänka på vårt folk i hemlandet, vi måste ha framtida visioner och strategier, För 

att ha dem måste vi vara eniga. 

 

Tiderna förändras och vi måste följa den och teknologin har utvecklat och våra intellektuella 

ungdomar har fantastiska karriärer framför sig, kan inte närvara i alla gånger på den assyriska 
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rörelsens aktiviteter men måste ändå ha ett ansvar och stödja i mån de kan närvara i den assyriska 

rörelsen. Vi alla har ansvar när det gäller den assyriska rörelsen. 

 

Idag har vi i Sverige cirka 50-100 st. kyrkor och inte en enda skola varför? Vi behöver en skola med 

endast assyrisk undervisning i alla ämnen så som t ex Finländare, för vårt språks levnad, kulter och 

framförallt vara stark i vår assyriska identitet. 

Vi behöver inte mer Asirto utan behöver lobbyister, ansvariga organisations ledare, jurister, 

ekonomer, projektledare, läkare, professorer, dvs. professionella personer för att aktiv arbeta med 

frågor som berör vår existens i hemlandet och i diasporan, så som språk, identitet, Seyfo, barn och 

ungdomar, pensionerar mm. 

 

En professor har fått Nobelpriset för att han stödde fattiga kvinnor. Kvinnorna fick pengar och mark 

för att odla ris och för att kunna mätta sina barn. Professor sa till kvinnorna när ni får över pengarna 

ni fått av mig så skall ni betala tillbaka ert lån. När dessa kvinnor sedan gick tillbaka till professor och 

betalade av sina lån gav professor dessa pengar till andra fattiga kvinnor.  

På så sätt hade Professorn lyckats med flera 100 000 fattiga kvinnor som både mättade sina barn och 

fick barnen gå i skolan och det bidrar till att barnen fått/får en bättre framtid. 

Vi behöver professorer och många Naun Faiq 

Tawdi sagi 

 

AKF vise ordf. Zekiye Cansu 

 

 

 

SPRÅKTRÄNING I SVENSKA 

 

Hanna Eliasson från Svenska kyrkan, Södertälje, har kontaktat 

Assyriska Kvinnoförbundet angående asyl-projektet. Hanna 

arbetar som diakoniassistent i Södertälje församling, Svenska 

kyrkan. 

Hanna vill göra en kartläggning av språkträning i Svenska som 

finns i Södertälje, en av Hannas anledningar är hennes 

utbildning, till att bli diakon i Svenska kyrkan och en annan 

anledning är att frågan om språkträning ofta kommer upp i 

Södertälje församling och därför ville hon kartlägga vilka 

möjligheter som redan finns, om Södertälje församling skulle 

starta någon form av språktränings verksamhet. 

Därför var hon intresserad av att veta mer om vår 

språktränings verksamhet och Hanna besökte oss den 21 

januari, till AKF-asyl-projektet i undervisnings lokaler, där hon 

fått träffa en del av deltagare och ställde sina frågor kring vårt 

projekt och en del fick jag svara via email. 
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Det märktes att Hanna uppskattade besöket i vår språktränings verksamhet och jag tyckte också det 

var trevligt och glädjande ha henne hos oss. 

Vi önskar Hanna lycka till i sitt arbete. 

 

AKF vise Ordf. Zekiye Cansu 
 

 

” I AM ASHURBANIPAL KING OF THE WORD, KING OF ASSYRIA”  

Assyriska Kvinnoförbundet besökte utställningen om Ashurbanipal på British museum.  

Den 1-3 februari 2019 åkte 

Assyriska kvinnoförbundet 

med 27 st medlemmar från 

olika städer i Sverige till 

London för att titta på en 

utställning som heter  ”I am 

Ashurbanipal king of the 

world, king of Assyria”. En 

fantastisk utställning med 

föremål som har samlats 

från hela världen och 

ställdes ut på British 

museum. Det kom även 

assyrier från Holland, 

Belgien, Frankrike för att 

titta på utställningen. Innan vi gick in till 

utställningen samlades vi utanför museet 

och manifesterade med affischer och 

slogans. Vi sjöng ”Dashta dbakuba” på 

trappan där vi samlades innan vi gick in i 

museet. Ett brev lämnades till Musée chefen 

om att vi är assyrier, vi lever, vi finns och vi 

är ättlingar till kung Ashurbanipal.  

Lite om föremålen i museet och vad de föreställer: 

Tidslinje hur det har varit under olika perioder, 

kartor på hur det såg ut och geografiska ställen, 

lertavlor med kilskrift på, skulpturer av lera, 

köksredskap av brons och mässing, smycken av 
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koppar guld och silver mm.   

År 668 frk erövrade Ashurbanipal det största imperiet i världen. Den sträckte sig från östra 

Medelhavets stränder till bergen i västra Iran. Ashurbanipal styrde från sin största huvudstad Ninveh, 

i dagens Irak där tempel och palats prydde med briljantskurna skulpturer. Ett utarbetat kanal som tog 

med vatten till hans nöjesparker och spelparker. 

Ashurbanipal var stolt över sina stipendier som 

samlade det största biblioteket som existerade 

under hans regeringstid.  Pga denna kunskap 

utsågs han till att vara ”Världens kung”  

Efter Ashurbanipal död ungefär år 631 fkr började 

imperiet falla sönder. Nabopolassar tog tronen 

626-605 fkr och utplånade Babylon samt inledde 

inbördeskrig. Upproret orsakade kaos i hela 

regionen. De assyriska kungarnas gravar 

plundrades och deras sarkofag krossades och 

förstördes. Nabopolassar och Iranska Cyaxares bildade allians och förstörde Ninveh 612 fkr. Världens 

största stad brändes och jämnades med marken. Sedan den tiden har vi varken haft makt eller eget 

land. 

text: AKF ordförande  

Nursel Awrohum  
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FÖRELÄSNING AV BOJAN BRSTINA OM ANTIDISKRIMINERING 

Den 23 februari arrangerade AKF en föreläsning av Bojan Brstina som är verksamhetschef för SIOS. 

SIOS: Som är etniska organisationer för gemensamt intresse, språk och kulter.  Bojan började med en 

kort presentation om SIOS, de driver antidiskrimineringsbyrå, som grundades år 2002 i Stockholm 

syd, Rättvisefrågan i Haninge SIOS.s som Huvudman. De försöker förhindra diskriminering samt 

arbetar med organisationernas bästa intresse och de samverkar med myndigheter som t.ex. MUCF, 

DO, Kommuner, Arbetstagarorganisationer, Folkbildnings aktörer och lokala föreningar. Bojan 

berättade om att dem arbetar Reaktivt, handläggning av enskilda ärande och Proaktivt utbildning 

som opinionsbildning samt Politisk påverkan.  

 

Bojan nämnde några 

exemplar på vad 

diskriminering är: 

 Olikbehandling 

 Grupptillhörighet 

(upplevd/reell) 

 Missgynnande 

 Kan jämföras med 

norm 

 Lagreglerad, 

Proportionell, 

Påvisad behov 

Han tog också upp det 

Internationell nivå (FN) 

om Konventioner 

rörande all diskriminering som: 

 Avskaffande av rasdiskriminering (1969) 

 Kvinnokonventionen (1981) 

 Medborgerliga & Politiska rättigheter (1979) 

 Ekonomiska, Sociala & Kulturella rättigheter (1976) Efterlevnaden kontrolleras av kommittéer, 

Han betonade vikten om den Europakonventionen om dem mänskliga rättigheter som reglerar 

statens agerande dvs. Artikel 14 Brett diskrimineringsförbud som gäller endast 

konventionsrättigher 

Bojan beskrev också hur de olika 

diskrimineringsgrunderna definieras i 

diskrimineringslagen och dess för arbete. 

 Kön, Könsöverskridande identitet/uttryck, 

Etnisk tillhörighet, Religion/annan 

trosuppfattning, Funktionshinder, Sexuell 

läggning, Ålder, Politisktillhörighet, Social 
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klass, Kriminalitet. Andra diskrimineringsgrunder är Klass, Icke- normativa familjer, Sub-kulter, 

Politisk tillhörighet, Social klass(utbildning) Kriminalitet. Andra typer av diskriminering; Direkt 

diskriminering, Indirekt diskriminering, Trakasserier, Sexuella Trakasserier, Instruktion att 

diskriminera. 

 Tendenser som Bojan visade i statistiken är mängd av samtal som kommer in, 400 st. De flesta 

ärenden handlar om etnicitet, när det gäller könsfördelning är tyvärr fler kvinnor än män och där 

mest dominerande platser som händer i samhällsområde är på arbetslivet och på vården, det 

ökar ständigt. 

 Att kunna bevisa en diskriminering krävs skriftlig korrespondens, inspelade samtal, Vittnen, 

Starka indicier och erkännande. 

 Dilemma/Svårigheter att vinna en rättegång är svårt, därför många inte vågar överklaga, om man 

förlorar en rättegång då blir stora summor att betala, fackföreningen hjälper till ibland men inte 

tillräckligt. 

Varför har man lagstiftningar? Det är för att markera hållbarhet, samhällskontrakt, styrka, 

åtagande/förpliktelse med mänskliga rättigheter. Lagar finns inte för att skydda de som är starka, de 

klarar sig ändå, lagarna finns för att skydda de som är svaga så att inte de blir utnyttjade av de starka 

i samhället. FN; den 10 december 1948 allmän förklaringen definierar vilka de grundläggande 

mänskliga rättigheterna. 

`` alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter`` 

Ett stort tack till Bojan för en intressant och givande föreläsning om antidiskrimineringsbyrån från 

SIOS, alla som närvarade deltog i diskussionen samt stort tack till AKC-föreningen för gästfrihets 

vänlighet. 

AKF vise Ordf. Zekiye Cansu 

SOLIDARITETS PLATTFORM FÖR LEYLA GÜVENS HUNGERSTREJKAR 

Samira Gergeo och Nursel Awrohum deltog på ett möte i Sveriges Riksdag för att stödja kampen för 

mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet. Leyla Güven som är kvinna, parlamentarier och som 

har hungerstrejkat i 119 dagar idag den 6 mars 2019. Hon hungerstrejkar för att Öcalan sitter 

frihetsberövat och inte har fått träffa sin familj eller sin advokat de senaste tre åren. Det finns många 

fler som har anslutit sig till hungerstrejken. Idag är det 

många som fängslas pga. sina politiska åsikter, för att man 

tillhör en minoritet, engagerar sig i demokratiska frågor 

eller att man är regim kritiker. Turkiet är landet som har 

mest fängslade akademiker, journalister, advokater, 

kulturaktivister m fl. Inga svenska medier har 

uppmärksammat situationen i Turkiet och vad som händer 

med minoritets folk och övergreppen mot demokratin i 

landet. Turkiet använder assimilerings teori. Därför har 

denna plattform kommit till stöd  för Leylas kamp. 

Text: AKF ordförande Nursel Awrohum 
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Assyriska Hjälpfonden  

 

Till Assyriska Kvinnoförbundet 
 
Shlomo 
Assyriska Hjälpfonden tackar Er för stödet på 5000 kronor och anser att Ert stöd, oavsett 
mängd, betyder mycket för vårt folks överlevnad i vårt hemland som i dagsläget befinner sig 
i ett krig.  
 
Assyriska Hjälpfonden uppskattar Ert stöd som kan rädda livet på många av våra bröder och 
systrar. Alla vi har en gemensam plikt att vara på plats när vårt folks behov i hemlandet är 
stort, inte minst vad gäller humanistiskt arbete. 
 
Med dessa korta rader tackar vi än en gång för Ert ekonomiska stöd och Er omtanke. Vi 
hoppas att Ni även ska bidra med fortsatt stöd i framtiden.  
Det assyriska folkets existens är en kamp som är vår allas ansvar. Ifall vi inte agerar idag, kan 
morgondagen vara en dag försent.  
 
Shlome 
Assyriska Hjälpfonden. 
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