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INLEDNING
Historik
Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) bildades 1980 i projektform för att engagera och stärka
assyriska kvinnor i förenings- och samhällslivet. AKF:s mandatperiod är 2 år. Ordförande
och vice ordförande väljs enhälligt direkt av årsmötet. Styrelsen består av 7 medlemmar och
3 suppleanter.

Målsättning
- Att vara huvudorgan för de assyriska lokalföreningarnas kvinnosektioner och att främja
samarbetet mellan dessa.
- Att verka för utveckling och utbyte av assyriska kvinnors kunskap och erfarenheter och för
ökad jämställdhet i det assyriska föreningslivet.
- Att verka för bevarande och utveckling av det assyriska språket och kulturen samt verka för
en ökad förståelse mellan olika kulturer och generationer.
- Att verka för en ökad politisk och samhällelig medvetenhet bland assyriska kvinnor.
- Att vara ett centralt organ för kommunikation och kontakt med myndigheter, institutioner
och ideella organisationer i Sverige.
- Att verka för att underlätta för assyriska kvinnors integration i det svenska samhället.

Samarbete
AKF har ett nära samarbete med Assyriska Riksförbundet, Assyriska Ungdomsförbundet och
Assyriska Fotbollsföreningen samt Assyriska Demokratiska Organisationen och Assyria
Council of Europe. AKF har under den här mandatperioden även stärkt sina kontakter med
assyriska kvinnoorganisationer på internationell nivå. Dessa samarbeten har resulterat i olika
aktiviteter såsom konferenser, seminarier, föreläsningar och kulturella aktiviteter under åren
2009-2011. AKF har också ett gott samarbete med externa organisationer som UNIFEM
Sverige, SIOS och ABF.
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Förord
Vid AKF:s årsmöte den 21 maj 2011 valdes Sara Barmano till ordförande, men av olika skäl
hoppade hon av uppdraget några månader senare. Undertecknad var vice ordförande vid
det tillfället och blev därför den som tog över ordföranderollen. Styrelsen gör sitt bästa för att
genomföra verksamheter som efterfrågas av medlemmarna.
Under 2011 har fokus varit på att en ny webb TV Assyria TV. AKF har arbetat intensivt för att
få igång denna TV kanal i samarbete med Assyriska riksförbundet och ungdomsförbundet.
Assyria TV kommer att vara en viktig plattform för att lyfta de assyriska kvinnornas frågor.
Det finns planer på att använda den kanalen för att synliggöra föreningsaktiva kvinnor och
andra kvinnor som på olika sätt bidrar till utvecklingen av den assyriska kulturen. Premiär
för Assyria TV var den 5 februari 2012.
En annan aktivitet som lockade till sig många deltagare och som krävde ett stort arbete var
en veckoslutskurs som ägde rum den 12-13 november 2011 i Marieborgs folkhögskola,
Norrköping. Kursen handlade om kvinnors hälsa och stresshantering. De här frågorna har
våra medlemmar ett stort intresse i och därför var det ca 50 personer som deltog. Kursen
genomfördes av en utbildningsledare som heter Zahra Ousi och hon är utbildad till
hälsopedagog och legitimerad sjuksköterska. Kursen var anpassad till och utgick ifrån
assyriska kvinnors livsstil. Zahra började med att ge en teoretisk bakgrund till stress och
därefter följde många praktiska övningar och diskussioner. Till år 2012 finns det planer på
ytterligare en större helgkurs med frågor som berör våra medlemmar.
Ytterligare planer under 2012 på att förstärka det assyriska språket var att producera en CDskiva med barnsånger för att stärka vårt språk hos de unga . Med anledning för att befästa de
kulturella betydelserna på ett mer lekfullt sätt och det verkade vara en bra metod för många
barn tyckte det var roligt .Och CD kommer att komma ut i slutet av våren 2013.

Samira Gergeo
Ordförande för Assyriska Kvinnoförbundet
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Styrelsen 2012
Assyriska kvinnoförbundet hade sitt årsmöte den 26 februari 2011 i Järfälla. Representanter
från samtliga medlemsföreningar var närvarade och under året har vi haft 3 styrelsemöten.
Men av olika skäl hoppade AKF:s ordförande av sitt uppdrag liksom två suppleanter. Därför
hade vi ett extra årsmöte den 21 maj 2011 för att välja in nya medlemmar till styrelsen.
Personer som valdes in till styrelsen:
Ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Ledamöter

Samira Gergeo
Ediba Youana
Maha Chamoun
Bahia Poli
Elisabeth Nison, Munira Malke och Maryam Garis

Revisorer

Fehime Bozyel och Atea Baravdish
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REFERAT

Naum Faiks minnesdag
I februari månad hyllar assyriska föreningar runt om i landet Naum Faik (1868-1930), en av
personerna bakom den assyriska renässansen. I år är det 81 år sedan han avled men det är
hans idéer och visioner som banat vägen för den moderna assyriska rörelsen. ARS, AKF och
AUF arrangerade gemensamt en minnesdag i Linköping den 5 februari 2011.

Omkring 150 personer deltog på minnesdagen som inleddes med en tyst minut för att hedra
de assyrier som mördats i Irak till följd av den terrorkampanj mot kristna som pågår där.
Vikten av att hålla betydelsefulla dagarna i den assyriska kalendern levande och attrahera
ungdomarna lyftes fram av flera talare.
– Dagar som denna måste vi värna så de finns kvar och knyter an till vår historia, så
ungdomar ser den historia vi har och kan vara stolta över den, sa Assyriska Riksförbundets
ordförande Ilan De Basso.
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Han betonade att historien har en viktig roll men att vi inte får fastna i den. De Basso
förklarade att om vi sätter det som Naum Faik sa och hans tankar i hans tidskontext har vi
mycket att hämta, men vi kan inte i Faiks böcker läsa lösningarna på de situationer vi står
inför idag och i framtiden.

– Markproblematiken i hemlandet är en svårighet, Seyfo-frågans utveckling en annan och
namnkonflikten som kostat så mycket en tredje. Flyktingfrågan är också en sådan svårighet,
en gång i tiden har vi flytt, låt oss värna de assyrier som flyr idag. Naum Faik kan inte lösa
de problemen. Vi som lever idag har det ansvaret, sa Ilan de Basso.
Assyriska Kvinnoförbundets ordförande Afamia Maraha lyfte också fram ett par frågor som
hon ansåg viktiga, bland annat nämnde hon historieskrivningen som en sådan.
- Fuat Deniz var den förste i Sverige att skriva om assyriernas historia. Han lärde oss att vi,
och någon annan måste skriva vår egen historia, sa hon och fortsatte:
- Den fråga vi bör ställa oss idag som jag vill att vi alla tänker på är hur vi får fram fler
personer som Naum Faik. Afamia Maraha betonade också att om vi vill att Naum Faiks
minnesdag ska kvarstå och leva vidare så måste åhörarna på denna dag vara av en större
blandning, det vill säga fler unga människor.
Innan det bjöds på en gemensam middag som avslutning på dagen, hölls en paneldebatt där
man tog upp aktuella frågor, inte minst ur föreningsperspektiv. Ett ämne som togs upp är
hur vi kan få fler att engagera sig i våra föreningar och vilka insatser förbunden planerar för
att stärka och få med ungdomarna. I sitt svar berörde riksförbundets ordförande två viktiga
punkter – styrelserepresentationen och lägerverksamheten.
– Ser vi på de styrelserna i de tre assyriska förbunden idag, så är ungdomarna
välrepresenterade, i såväl ARS och AKF som naturligtvis ungdomsförbundet, sa Ilan De
Basso. Han delgav mötet även upplysningen om att förbunden aktivt söker en lägergård
lämpad för föreningarnas och förbundens verksamhet, vilket inkluderar sommarläger och
veckoslutskurser.
Innan det var dags för att runda av lyfte Afamia Maraha, som också menade att mycket görs,
att webb TV-satsningen är ett initiativ från förbunden där man vill nå ut till sina yngre
medlemmar.
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Assyria TV bildas
Assyria TV:s resa har varit lång
och krokig fram till att kanalen
blev synlig för allmänheten på
självaste julafton 2011. Planerna
på en assyrisk TV-kanal i Sverige påbörjades redan för närmare 15 år sedan. Men först i
september 2011 lades den konkreta grunden för kanalen i form av den nystartade
självständig organisationen Assyriska Medieinstitutet, AMI.
AMI grundades av Assyriska riksförbundet, Kvinnoförbundet och Assyriska ungdomsförbundet tillsammans med lokalföreningarna. AMI :s huvuduppgift är att främja Assyria
TV:s oberoende. Assyria TV är en oberoende webbkanal som har till uppgift att bevaka frågor
med assyrisk anknytning, såväl inom det assyriska folket som i övriga världen.
Ambitionen är att erbjuda ett programutbud som ger utrymme åt mångfald och strävar efter
samverkan inom den assyriska folkgruppen kring gemensamma frågor.
AMI:s främsta mål är att vara nyskapande och framtidsorienterade där program med och för
ungdomar, liksom kvinnor, får stort utrymme.

AKF:s samarbete med SIOS
Assyriska kvinnoförbundet har samarbete med SIOS kvinnokommitté och är medlem hos
SIOS. På deras årsmöte i april 2011 valdes 2 personer från AKF till Kvinnokommitténs
styrelse. SIOS har 40 års erfarenhet inom våra fokusområden:







Språk, kultur och identitet
Media och kultur
Jämlikhet och mångfald
Diskriminering och rasism
Ungdoms och kvinnofrågor
Utvecklingen av demokrati och jämställdhet

SIOS har 18 anslutna medlemsorganisationer och 2 samarbetsriksförbund. Det finns 22
ledamöter i SIOS Kvinnokommitté, som är en del av organisationen och har till uppgift att
driva frågor som är särskilt viktiga för kvinnor. Samarbetet inom SIOS sker genom en vald
styrelse med representanter från medlemsförbunden och med hjälp av ett sekretariat med
sätet i Stockholm.
SIOS Kvinnokommitté bildades formellt på Internationella kvinnodagen den 8 mars 1992 och
8

Assyriska kvinnoförbundet

de ansvarar till fullo för sin egen verksamhet och budget. Deras målsättning är att verka för
ett rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle för kvinnor.

Assyriska kvinnoförbundet har varit delaktig i ett projekt som SIOS Kvinnokommitté
startade under hösten 2011, ”Innovativ kunskaps- och verksamhetsutveckling”.
Målet med projektet är:
1. Att erbjuda kvinnor från SIOS riksförbund, och andra oorganiserade och intresserade
möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte.
2. Att arbeta fram och presentera en plan för vidareutveckling av SIOS Kvinnokommitté och
en planering för dess kommande aktiviteter.
3. Att skapa ett genomtänkt underlag inför kontakter med andra kvinnoorganisationer.
Delmålen är att anordna tre seminarier med följande huvudfrågeställningar:
 Hur stärker vi kvinnors deltagande, ledarskap och demokratiska inflytande i SIOS
medlemsförbund och i samhället i övrigt?
 Hur och vilka kontakter och nätverk mellan SIOS Kvinnokommitté och andra
kvinnoorganisationer vill vi främst satsa på?
Projektet vänder sig i första hand till två målgrupper. Den ena målgruppen är relativt
nyanlända kvinnor från etniska minoriteter som kan nås genom SIOS riksförbunds
kvinnoorganisationer och våra riksförbund. Den andra målgruppen är kvinnor som har varit
aktiva inom förbunden eller inom dessas kvinnokommittéer. De här två grupper har olika
behov och intressen som behöver översättas i en ny plan för verksamhetsutveckling.
Deltagare från AKF:s medlemsföreningar och andra förbund deltog på det ena seminariet
som ägde rum i Stockholm den 22 oktober 2011.
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Veckoslutskurs med fokus på hälsa
Den 12-13 november 2011 arrangerade kvinnoförbundet en veckoslutskurs på kursgården
Marieborg i Norrköping. Kursen berörde ämnen inom motion och hälsa.
Uppslutningen var god och antalet deltagare var ungefär 50 personer, från flera olika
assyriska föreningar runt om i Sverige. Föreläsningarna hölls inom ramen motion och hälsa
för kvinnor och kursledare var Zahra
Oussie. Ämnesinriktningen i hälsans
tecken var det första i sitt slag att
arrangeras. Under dessa två dagar blev
många inspirerade till att börja
motionera och att informera andra
kvinnor om vad som lärdes ut under
veckoslutskursen. Det blev mycket
diskussioner och synpunkter kring
hälsorelaterade frågor.
- Det jag kan säga var att ämnet är
högaktuellt för våra kvinnor då många behöver lära sig att ta hand om sig själva bättre, sade
en av deltagarna.

En annan viktig aspekt som följer med
dessa arrangemang är den att assyriska
kvinnor knyter nya kontakter och får ett
större kontaktnät.
- Det var bra att få träffa nya människor
från andra assyriska föreningar och att ha
roligt tillsammans, sade en annan
deltagare.
Från utvärderingen av kursen framkom
det att de flesta var väldigt nöjda och
tyckte att de hade lärt sig massor.
Önskemål inför framtida veckoslutskurser var bland annat inom ämnen som identitet,
jämställdhet, matlagning och ungdomsproblem.
För första gången följde också en kamera veckoslutskursen. Det var den nystartade webbkanalen Assyria TV som dokumenterade veckoslutskursen. Reportaget är tillgängligt för alla
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på www.assyriatv.org.

SIOS 2012 – Innovativa Kunskapsbroar
Under 2013 kommer fortsättningen av ”Innovativa kunskapsbroar” att byggas vidare och att
genomföras.

Assyriska kvinnoförbundet har som mål att samarbeta med andra organisationer och
eftersom AKF har en representant i SIOS Kvinnokommitté har vi även varit delaktiga
i deras aktiviteter. En av aktiviteterna har varit projektet ”Innovativa kunskapsbroar”.
Det är också AKF:s mål att försöka få fler kvinnor i lokala föreningar mer delaktiga i
vårt arbete och på grund av detta höll SIOS Kvinnokommitte detta slutseminarium av
”Innovativa kunskapsbroar” i Assyrien Kultcenter i Botkyrkas lokaler, lördagen den 24 mars
2012.
Vid seminariet höll gästande organisationer presentationer av sin verksamhet inom de
temaområden som valt ut vid de två tidigare seminarier som hölls i Malmö och Stockholm
(under 2011 och 2012). De utvalda temaområdena blev:
 kvinnors hälsa
 äldrefrågor
 integrering och utbildning
 kvinnors delaktighet i föreningslivet och mötesplatser
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 opinionsbildning
 barnrelaterade frågor
 vardagsjuridik och ekonomi

Konferens om relationen mellan mor och dotter
Arrangör: AKF
Plats: Folket hus, Hallunda
Datum: 2012-10-20
Föreläsare: Maryam Garis Guttman

Session 1

Faktorer som påverkar relationen mellan mor och dotter
De aspekter som påverkar mor och dotter-relationen kännetecknas av inre och yttre faktorer
och dessa i sin tur påverkas av den ålder dottern befinner sig i. Med yttre faktorer menas, i
detta sammanhang, sådant som modern och dottern påverkas av.

1. Yttre orsaker
 Från den egna gruppen
Först och främst tänker jag på kulturella föreställningar och förväntningar på hur en kvinna
och flicka bör vara och bete sig. För att förstå det som sker i nuet behöver vi blicka tillbaka
och titta på hur mor och dotter-relationen såg ut i våra hemtrakter.
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 Vad förväntades av mödrar och döttrar?
Mödrar förväntades vara osjälviska, hängivna, självutplånande, vårdande och stora
förebilder i dygd. De skulle finnas där för sina barn och ge dem kärlek och en god sin
omgivning att hon inte gjort tillräckligt mycket. Det kunde t.ex. handla om att dottern rymt
iväg med sin älskare som i värsta fall kunde vara en muslim.
Mödrar och döttrar förväntades att följa de normer och regler som gällde i familjen, vilka
vilade på ala värderingar och en patriarkalisk ideologi. Som många av er känner till var det
fäder som hade störst auktoritet, därefter kom sönerna som efterföljdes av mödrar och sist
kom döttrarna. Ett hierarki system som även speglades i samhället i övrigt och som
underminerade kvinnors status och inflytande, eftersom kvinnor och flickor ansågs vara
mindre värda och mer sårbara än män, dels på grund av deras kön och den utsatthet den
innebar, dels på grund av att de ansågs vara infantila. Eftersom männen ansågs ha störst
ansvar för familjens försörjning, trygghet och anseende samt ärvde varandras egendom, var
det också dem som i regel bestämde över familjens öde. Trots männens starka inflytande
kunde äldre kvinnor (ofta änkor) utses till släktgruppens ”överhuvud” eller ha större
inflytande än maken över hushållet.

 Hur var synen på tonårsdöttrar?
Med anledning av den kontroll som fanns på döttrar och de krav som ställdes på mödrar att
uppvakta sina döttrars kyskhet hade inte döttrarna särskilt stort utrymme att revoltera när
de kom upp i tonåren. Man pratade om ”djehelie” – någon form av tillfällig revolt som ofta
löstes med giftermål – eftersom det ansågs höra ihop med könsmognad. Man talade inte
heller om betydelsen av att ungdomar frigör sig från sina föräldrar för att skapa egen
personlighet och bli självständiga. Tvärtom skulle man fortsätta lyda och respektera sina
föräldrar, något som även män förväntades göra men som de inte gjorde eller behövde göra
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alla gånger. Kvinnor i allmänhet och flickor i synnerhet förväntades att i större utsträckning
än män foga sig efter de krav och förväntningar som de äldre.

 På vilket sätt ansågs mor och dotter påverka varandras anseende?
Om en dotter gjorde något som ansågs vara opassande eller skandalös var det ofta
modern som i första hand anklagades för hennes vidlyftighet. Omvänt, om en mor visade
liknande beteende drabbades dottern eftersom modern ansågs vara dotterns förebild.
Uttrycket ”sådan mor sådan dotter” anspelade just på detta, det vill säga ett
beteendemönster som gick från mor till dotter. Friarna kunde utebli helt eller vara sådana
som inte var önskvärda.

 Hur var den faktiska mor och dotter-relationen?
Mor och dotter levde i regel i symbios, de var inte bara beroende av varandra utan de förstod
varandra eller ansågs förstå varandra. Det hände att det uppstod små dispyter mellan dem
som ibland kulminerade i osämja. Det kunde handla om allt ifrån dagliga göromål till att
modern anklagades av dottern för att ha tvingat eller övertalat dottern att gifta sig med
någon som hon inte ville eller som senare visade sig vara sträng.
 Hur är det idag i den svenska kontexten?
Vi som utvandrade till Sverige i mitten av 1970-talet förflyttades på några dagar från ett
patriarkaliskt samhälle till ett demokratiskt och jämställt samhälle. Vi tog inte bara med oss
våra kläder och andra materiella saker utan även våra kulturella seder. Många av oss har
gjort denna resa, även om vi har olika erfarenheter av det och skilda uppfattningar om det.
Vi har också många minnen från den första tiden i Sverige som kände ömsom kaotisk och
smärtsam, ömsom trygg och harmonisk. Vi var inte längre rädda för att bli dödade men vi
var rädda för att inte kunna hantera allt det nya. Det fanns inte bara nya möjligheter,
rättigheter utan även synd och skam som man inte visste hur man skulle värja sig mot
(vuxna) eller förhålla sig till (unga).
 Från det svenska samhället
Den svenska synen på individens frihet påverkades oss alla, men den ansågs mest påverka
flickor trots att pojkar gjorde mycket mer. Många mödrar höll kanske onödigt hårt i
döttrarna för att de inte skulle hamna i fel sällskap eller var rädda för vad deras fäder skulle
säga. Många tjejer var så strikt hållna att de inte ens fick besöka den lokala föreningen, något
som de ändå gjorde i smyg. Andra tjejer ville göra det bröderna fick göra, nämligen att ha en
partner, något som för flickor var både förbjudet och en stor skam. Men allt fler började ställa
krav på större frihet än vad mödrar förmådde eller vågade ge. En tjej som hade gått över
gränsen och kallades ”marfaito” var inget att ha, det visste alla. Självklart gjorde mödrar allt
för att just deras döttrar inte skulle få en sådan stämpel. De drog gränsen där de tyckte var
lämpligast men som döttrarna kanske tyckte var alltför strängt. Det tog några decennier
innan flertalet flickor kunde få nästan lika mycket frihet som pojkar. Krav på större frihet att
14
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bestämma över sitt liv var och fortfarande är en faktor som infekterar relationen mellan mor
och dotter.

 Vilka faktorer påverkar relationen mellan mor och dotter av idag?
Många av dagens mödrar är gårdagens ungdomar men de är samtidigt, till viss del
traditionsbundna och tänker på familjens anseende men också på vad de själva tycker är rätt
och fel. Samtidigt som många kvinnor idag har större inflytande över sina liv, i vissa
avseenden jämställda med männen och ger sina döttrar större frihet än vad de själva fick
finns det arenor i det offentliga assyriska rummet som inte ger de företräde eller som tvingar
dem att inta en underordnad position. Det är allt ifrån ”jevatat” och offentliga släktträffar till
kyrkolokaler.
Många män och även kvinnor, för den delen, brukar säga: ”vem har hindrat kvinnorna från
att inta plats här och där?” Det må vara så att kvinnor i praktiken kan ta plats eller låta bli att
foga sig efter men hur bemöts de av sina egna när de väl gör det? Vilka strukturella hinder
möter? Strukturer är som en mur eller gränser som finns där men som inte alltid syns eller
som uppfattas olika av medlemmarna. Kvinnorna är ofta lika duktiga som männen på att
hålla varandra innanför den mur som deras föregångare en gång i tiden varit med och
skapat.

 Har förväntningar på en moder, bosatt i Tur Abdin, förändrats?
Inte nämnvärt då de fortfarande förväntas att uppfylla vad som uppfattas som hennes
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moderliga förpliktelser. Vad säger man om mödrar som anses försumma sina barn eller
påverka sina döttrars anseende genom sin frigjordhet eller självupptagenhet? Vad vet man
om dessa mödrar mer än det man ser utifrån? Oftast inte mycket.
Vi får inte glömma att varje kvinna är dotter till en man, syster till en annan och mor till en
tredje man. Ofta är det just dessa män som många kvinnor har svårt att ändra beteende mot.
Ironiskt nog är det samtidigt inom familjen och i relationen till sin make som kvinnor i
allmänhet vunnit större integritet över sina liv och mer inflytande i familjen.
Enligt terapeuterna Julie och Dorothy Firman som skrivit boken ”Mödrar och döttrar: mot en
vuxen relation, håller den fulländade bilden av en mor på att förändras”. Detta är särskilt
påtagligt hos ensamstående mödrar. De är inte bara mödrar utan även
familjeförsörjare, vårdare, kockar, hushållerskor, liksom lekkamrat, och så vidare. Stegvis har
de senaste åren gett oss insikten att detta är en omöjlig uppgift. Mödrar kan sluta se på sig
själva som martyrer och börja se sig som människor som inte klarar av allt detta. Det får
döttrar att börja se sina mödrar på samma sätt - som en vanlig arbetande person med sina fel
och brister och inte som en fantasibild av en perfekt mor. Ett sådant synsätt för oss bort från
en sentimental och idealiserad bild mot en mer realistisk uppfattning av en mor.
 Från processer inom ungdomsgruppen
Det som jag och många andra av er i min ålder kämpade för eller som vuxna stred mot, är
idag en självklarhet för många ungdomar. Dessutom är mycket i det svenska samhället något
”normalt” och ”naturligt” för dem. Vi kan inte längre säga att ”det där inte är vår kultur”, för
då glömmer vi att det är våra ”barns kultur”. De vuxna har också förändrats en hel del,
mycket som inte var självklart för kvinnor i våra hemtrakter är det idag, som t.ex. att besöka
sina föräldrar i den utsträckning man vill eller har lika stor, och i vissa fall större, inflytande
över familjens liv än sin make.
Processer bland assyriska ungdomar i allmänhet och tjejer i synnerhet indikerar det som
komma skall. Föräktenskapliga sexuella förhållanden anses av många ungdomar vara något
normalt, det kommer inte dröja särskilt länge innan majoriteten av de vuxna också anser det
vara normalt.
Som avslutning på detta stycke, avseende yttre faktorer, kan vi konstatera att förhållandena
för oss kvinnor och flickor redan under gruppens första tid förändrades drastiskt. Genom det
svenska samhället och dess demokratiska principer, påbörjade en rörelse med patriarkaliska
värderingar och en patriarkalisk ideologi att gå i riktning mot en lära i jämställdhetens anda,
vilken fortsätter in i våra dagar. Processer som kontinuerligt påverkat relationen mellan mor
och dotter. För vissa har det inneburit att de kommit närmare varandra medan det för andra
har skapat problem och konflikter som varat även i vuxen ålder.
Beträffande kvinnors större frihet och inflytande väcks en fråga kring hur det kommer sig att
de trots det, inte lyckas uppnå lika hög status och position som äldre kvinnor i Tur Abdin?
Att bli ledare för sin ätt och dominera över männen i släktgruppen.
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Session 2
2. Inre orsaker
 Identitet och ideal
Sättet på vilket modern och dottern uppfattar sig själva som personer, vilka
värderingar och ideal de har påverkar deras relation till varandra – de kan komma närmare
varandra eller komma bort ifrån. Temperament kan också viss roll.

Om modern är trygg i sig själv, har bra självförtroende och självkänsla kan hon hantera
dotterns separation bättre och till och med påverka sin dotter att bygga upp en trygg och
självständig identitet. Om modern däremot har dåligt självförtroende eller dålig självkänsla
kan hon bli rädd när dottern försöker frigöra sig från henne. Antingen blir hon passiv och
undvikande i interaktionen med dottern eller så kan hon bli allt för dominerande och
begränsa dotterns frihet. Kanske mest av rädsla för att dottern gör något som påverkar
moderns anseende eller att dottern, utifrån moderns synsätt, förstör sitt liv.
 Uppväxtvillkor
Beroende på vilken miljö modern och dottern vuxit upp i och hur de hanterar skillnader i
varandras uppväxtvillkor kan detta påverka relationen i positiv eller negativ riktning.
Skilda uppväxtvillkor leder ofta till svårighet att förstå varandras situation eller
kompromissa. Hur många gånger har man inte hört mödrar säga till sina tonårsdöttrar: ”när
jag var i din ålder var jag gift och hade barn”. Och hur många tjejer kontrar med: ”det var din
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tid det, nu är det en annan tid”.

 Förväntningar och förutfattade meningar
Förväntningar på och förutfattade meningar om varandra är ofta två av de största bovarna i
dramat mellan mor och dotter, de bidrar till att konflikten fördjupas.
Mödrar har ofta förväntningar på sina döttrar att följa vissa normer och traditioner och
döttrar har själva förväntningar på sina mödrar att förstå den situation de befinner sig i.
Även om många mödrar själva har erfarenheter av hur påfrestandet varandet mellan två
skilda norm-system(det svenska och det assyriska) kan bli är det inte alla gånger de kan
förstå sina döttrar eller är beredda att ge de den frihet de kräver.
Att både mödrar och döttrar anstränger sig till det yttersta för att uppfylla den andres
förväntningar eller att modern tänker på sin dotters bästa, som många mödrar uttrycker det,
är det nog ingen tvekan om. Trots dessa ansträngningar kan relationen försämras om den
ena anser att den andra inte anstränger sig tillräckligt mycket eller att de har förutfattade
meningar om varandra. Vad modern anser vara bäst för dottern är inte alla gånger vad
dotterns anser vara bra för henne.
När det gäller förutfattade meningar kan man ofta höra mödrar säga: ”min dotter har alltid
varit si och så” eller att ”min dotter var så medgörlig men nu är hon inte ens kontaktbar”.
Döttrar kan i sin tur säga: ”jag vet hur min mamma är, det går inte att diskutera med henne,
hon ger aldrig med sig”.
Sådana tankar om varandra sätter stora hinder och möjlighet till attitydförändring. Man kan
förändra den andre, även om det kan ta tid, men det förutsätts att man inte har en fast bild av
den andre och att man själv inte är helt låst utan öppen för andra alternativ.
 Anklagelser
Dottern kan anklaga modern för att lyssna på släktingar, landsmän eller tänka allt för mycket
på vad andra ska säga om hennes dotter. Modern kan anklaga dottern för att vara allt för
”svenskt”, eller att låta sig påverkas av kompisar vilkas beteende modern inte gillar (så väl
assyriska som andra). Oavsett om de har rätt om varandra eller inte har anklagelser sällan
löst problemen utan snarare lett till att de eskalerat.
Att mödrar och döttrar influeras av andra i sin omgivning eller själva influerar andra är
nästintill oundvikligt eftersom det är en del av deras vardagsliv som de många gånger inte
ens är medvetna om.
 Kunskap och erfarenhet
Har moderns och dotterns kunskap om hur man kan hantera olika situationer och relationer
underlättas kommunikationen. Har man dessutom förståelse för vad den andre går igenom
då underlättas den ännu mer. I fallet med dottern beror det på vilken ålder hon är i och vilka
erfarenheter hon hunnit få. Kunskap har ofta hjälpt människor att en annan infallsvinkel på
saker och ting och därmed större förståelse.
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Om dottern frågar sin mor hur hon växte upp eller om hon läser om kvinnors och flickors
förhållanden i Tur Abdin kan hon lättare förstå moderns svårighet att förstå och acceptera
hennes situation. Omvänt, om modern skaffar sig kunskaper om vad som händer med barn
när de kommer in i puberteten (att de växer fysiskt och förändras psykiskt) samt tar reda på
vad som för sig går bland ungdomar eller vad det innebär att växa upp med två skilda
”kulturella system” kan hon lättare förstå dotterns situation och hantera dotterns
eventuella krav på frihet. När dottern försöker frigöra sig från moderns inflytande eller från
traditioner som begränsar hennes frihet uppstår en konflikt som måste hanteras med
kunskap och förståelse.
Terapeuterna Firman och Firman säger att växande flickor kan vara en källa till rädsla och
smärta men de kan också vara en källa till stor glädje och stöd. De tillägger att mödrar som
lär sina döttrar att vara självständiga och inte att ställa omöjliga krav på sig, eller som ser de
som "före detta barn", lär sig att se sina döttrar som vuxna kvinnor och accepterar dem som
de är istället för att se dem som de själva vill.

Session 3

När mödrar säger: ”vår last är tung” kanske de syftar på svårigheten att frigöra sig från vissa
traditioner och många måsten för att bemöta sina barns krav och förväntningar på dem. En
del forskare har sagt att människor bär på var sin ”kulturell ryggsäck”, ju större skillnader
desto större krock. Det är snarare så att man bär på en ”livssäck” som innehåller kunskap,
erfarenhet, ideal, mål, drömmar, temperament, traditioner, och så vidare. Låt oss anta att
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moderns ”livssäck är full” och att hon försöker fylla sin dotters ”livssäck” med allt vad hon
tror dottern behöver för att klara sig när hon bli vuxen. Dottern har inte bara modern utan
även skolan, kompisarna och andra som försöker plocka in saker som de anser att hon
behöver.
Metaforiskt skulle man kunna säga att alla dessa plockar in och hon plockar ut det hon tror
att hon inte behöver. När hon kommer i högre ålder brukar hon inse vikten av vissa saker
från modern som hon kastade bort och plockar in de igen, men hon gör det medvetet och på
sitt eget sätt.
3. Dotterns ålder – relationens utveckling i kronologisk ordning
 0-12 år
Relationen mellan mor och dotter brukar under den här perioden vara bra och harmonisk.
Dottern ser upp till sin mor, även om de har små dispyter. Redan under denna ålder blir
modern medveten om vikten att leda sin dotter i det som hon upp-fattar som ”rätt väg”,
”god uppfostran” eller ”assyriska traditioner”. Eftersom hon känner till uttrycket sådan mor
sådan dotter, vill hon genom sin dotters anseende visa på vilken god mor hon är men hon
vill också på detta sätt ge sin dotter, vad hon upp-fattar som, bra framtid. Har modern
lyckats skapa dialog och förtroende mellan sig och sin dotter redan i tidig ålder brukar det
vara en stod fördel när dottern kommer upp i puberteten.
Relationen är asymmetrisk – modern dominerar över dottern, något som dottern ofta
upplever som något naturligt.
 13-23 år
Relationen brukar i många fall vara spänd, en period som många mödrar fasar för eftersom
de är rädda för att dottern blir helt omedgörlig, förstöra sin mors rykte och sitt eget liv.
Många går och väntar på den. I vissa fall kommer den från en klar himmel och i andra fall
uteblir den. Och när det väl slår till har modern ofta förberett sig på striden, antingen genom
att strypa den med hårda restriktioner och motargument eller genom att kompromissa för att
uppnå ett mellanläge. Under gruppens första tid i Sverige använde föräldrar det första
alternativet.
Vilken tror ni att majoriteten av mödrarna idag använder? Varför det blir laddat beror många
gånger på att både dottern och modern har blivit informerade av andra i sin omgivning om
att tonårsperioden är svår. Dottern tänker utifrån sitt eget perspektiv och
modern lika så. Om dottern känner att hon har förtroende för sin mamma eller om det finns
dialog mellan dem kan små konflikter snabbt avväpnas.
Dialog och öppenhet hjälper mor och dotter:
- Att prata om det egentliga problemet istället för att föra fram det på omvägar, vilket ofta
leder till missförstånd.
- Att prata om sina rädslor, att t.ex. modern inte vågar ge dottern större frihet av rädsla för
att dottern inte kan ta eget ansvar eller bete sig ”oanständigt”, vilket enligt modern slår
tillbaka på henne.
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- Att förebygga missförstånd och förutfattade meningar om varandra (då båda har tendens
att tolka varandra utifrån hur den andre har varit inte så mycket utifrån hur den andre är
idag eller kan bli imorgon).
Eftersom det handlar om dotterns frigörelseprocess är relationen under omförhandling, även
om modern fortfarande har övertaget.
Deborah Tannen som skrivit boken ”Mor och dotter – Djup kärlek och stark ilska” menar att
ingen annan relation väcker så starka känslor som den mellan mor och dotter. Allt från den
djupaste kärlek till den starkaste ilska. Under tonårstiden börjar dottern att försöka lossa
banden till modern. Det är naturligt att moderns ”makt” över dottern minskar ju äldre
dottern blir. Modern som har varit en idol blir stundtals en fiende. Det är inte lätt att hänga
med i svängarna eller att sluta behandla sin dotter som ett barn.
Mödrar berättar att de balanserar på en knivsegg i samtalen med sina döttrar och att de
måste vakta varje ord. Det är sällan de får till de trivsamma pratstunder modern drömmer
om. Och döttrarna å sin sida upplever att de inte har en konversation utan de blir utsatta för
ett förhör. Tannen menar att både mor och dotter överskattar den andres inflytande och
underskattar sitt eget. Den stora utmaningen i relationen mellan mor och dotter är att försöka
åstadkomma en närhet utan att den blir påträngande.
Hur ska mor och dotter kunna separera, lämna sina gamla roller för att sedan kunna närma
sig varandra på ett nytt sätt som vuxna?
Firman och Firman menar att dottern bör ta det största ansvaret för separationen. Modern
har haft sin dotter sedan hon var liten, och hon har sina minnen och moderskänslor. Det är
dottern som måste visa sin mor att hon är vuxen och modern måste i sin tur acceptera
separationen.
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 24 -30 år
Spänningen avtar och de har i regel uppnått någon form av kompromisslösning som båda
känner sig relativt bekväma med. I de fall dottern fått barn kommer hon och modern
närmare varandra. Det är också nu som en mor förväntar sig av sin dotter att säga de gyllene
orden hon länge velat höra: ”nu förstår jag äntligen vad du har gått
igenom mamma”. Hur många får höra det?
Den spänning som finns handlar ofta om det modern kallar för råd och dottern för
inblandning i olika saker. Mödrar klagar över att deras döttrar inte tar till sig de kunskaper
och erfarenheter de har gällande t.ex barnuppfostran eller barnvård. Döttrar anser att mödrar
lägger sig i allt de gör, till och med sådant som de inte förstår eller har kunskap om. Vill de
ha råd om något vänder de sig till vänner och andra källor som de anser vara mer
tillförlitliga. Relationen är symmetrisk, jämbördig då dottern vid det här laget har frigjort sig
från modern, men att hon av vana eller andra orsaker ibland fortsätter att lyssna på modern.
Och ibland gör hon inte det.
 40 och äldre
Nu har lugnet äntligen infunnit sig mellan mor och dotter. Nu kan de till och med skratta åt
det som var allvar under dotterns ungdomsperiod. På ålderns höst är det dottern som ska
börja ta hand om sin mor. I och med det blir relationen återigen asymmetrisk – denna gång
blir dottern någon slags förmyndare och ledsagare för sin mor. Men är relationen bra mellan
alla mödrar och döttrar i vuxen ålder?
Tannen poängterar att det finns många exempel på goda – och starka – band mellan mödrar
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och döttrar, även om det finns en och annan som har det besvärligt eller som enligt Firman
uttryckligen säger att de avskyr sin mor och att de inte alls bryr sig om henne. Firman och
Firman menar att det kan dölja sig helt andra saker under ytan. De här döttrarna är i regel
inte likgiltiga och innerst inne älskar de flesta sina mödrar men att relationen kan ha gått
snett och därmed resulterat i skuld, smärta, ilska och prestige. De menar att en viktig orsak
till osämjan, kan vara att både mor och dotter lägger ansvaret för sin personliga lycka på den
andra. Dottern kan tycka att hennes problem är ”moderns fel” och modern kan hävda
motsatsen.
Ytterligare en orsak som Tannen tar upp är att ett samtal mellan mor och dotter inte bara är
de ord som sägs just då utan det har en lång historia bakom sig. Det som sägs i en viss
situation kan därför tolkas inte bara efter de ord som sägs i stundens hetta, utan av alla de
samtal som förts emellan parterna.
– Ska du skära tomaterna i skivor?
Frågan kan verka som en oskyldig sådan från moderns sida men dottern kan uppfatta den
som ”du vet inte vad du gör, jag vet bättre” eller ”du gör aldrig något rätt”. Det kan förklara
den starka reaktion som repliken kan utlösa. En tredje orsak är enligt Firman att både mor
och dotter går lätt in i en ”offerroll” i förhållande till varandra. Eftersom bandet är så starkt
blir känslorna intensiva.
Firman understryker att även i de värsta fallen brukar många kunna ha åtminstone en ytlig
kontakt, för att inte klippa av familjebanden helt och hållet eller att undvika att ångra sig när
den ena dör. För dem som hamnat i en ond cirkel och vill bryta den föreslår Tannen en dialog
där man försöker se saker även ur den andres synvinkel och att man är medveten om ordens
underliggande budskap.
Tips: Amelia har många artiklar om mor och dotter-relationen, ”Relationen till mor”.
Följande förhållningssätt kan förebygga många problem och konflikter:
 Empati – inlevelse förmåga i hur den andre känner. Det handlar inte om att tycka synd
om någon utan snarare om att försöka sätta sig in i hur den andre känner.
 Dialog – givande och tagande i samtalet, att låta den andre tala till punkt.
 Förtroende innebär att dottern vågar berätta allt för t.ex. sin mor utan att hon döms
eller kritiseras – kommer istället med förslag eller synpunkter.
 Acceptans – att både modern och dottern accepterar och respekterar varandras
olikheter även om de inte kan förstå dem alla gånger.
 Respekt för den andres personliga integritet – att modern och dottern respekterar
varandra och inte hela tiden försöker göra om den andre, vilket i regel är från moderns
sida i yngre ålder och kanske från dotterns sida när modern är äldre.
 Kompromiss – förståelse för den andres olikheter tar verkligen fram vikten av
kompromisser, för då förstår man vikten av att möta varandra halvvägs. Vilket i sin tur
är den enda vägen att kunna leva ett långt liv tillsammans.
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Det viktigaste är att komma överens om att man inte är överens om allt och att man alltid
kommer att ha skilda åsikter om saker och ting. Och vill man förändra världen måste man
börja med sig själv och inte med den andre.
Allt det som har sagt under denna föreläsning fungerar inte bara i relation mellan mor och
dotter utan även mellan alla familjemedlemmar och andra personer som man dagligen
kommer i kontakt med. Den relation man har till sina föräldrar präglar ofta ens relation till
andra människor i ens omgivning. Har man en bra relation till sina föräldrar kan man lättare
hantera relationen till andra. Sammanfattningsvis kan man säga att en mor och dotterrelation påverkas av en rad faktorer men också av strukturer som de ofta inte ens är
medvetna om, av samhällsförändringar och av den ålder dottern är i och den kontext båda
befinner sig i.
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