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 Att vara ett huvudorgan som skall 

representera kvinnoverksamheten  

i de lokala assyriska föreningarnas 

kvinnokommittéer. 

 Att vara för bevarande och utveck- 

ling av det assyriska språket och 

den assyriska kulturen, samt verka 

för en ökad gemenskap och förstå- 

else över kulturgränser och 

generationsgränser. 

 Att verka för och befrämja samar- 

bete mellan medlemsföreningarna 

samt tillhandahålla intern informa- 

tion 

 Att vara ett centralt organ för kom- 

munikation och kontakt med myn- 

digheter, institutioner och ideella  

organisationer 

 Att verka för spridandet av kunskap 

samt ökad förståelse för flykting- 

och invandrarfrågor, samt mot- 

verka främlingsfientlighet och ra- 

sism. 

 Att verka för en ökad politisk och 

samhällig medvetenhet bland as- 

syriska kvinnor i Sverige 

 Att underlätta assyriska kvinnors 

och andra invandrakvinnors an- 

passning till det svenska samhäl- 

let. 

 Att verka för utveckling och utbyta 

av kvinnors kunskap och erfaren- 

heter genom att anordna kurser, 

möten, föreläsningar, sommarlä- 

ger, studiebesök, konferenser m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKF:s 20 års jubileum 

 Att lägga upp  en plan på hur 

man ska aktivera assyriska 

kvinnor i föreningsliv med olika 

projektmedel. 

 Att besöka kvinnosektioner i as- 

syriska föreningar  och infor- 

mera de om AKF:s verksamhet. 

 Att vara initiativtagare till en as- 

syrisk världskonferens för as- 

syriska kvinnor i världen. 

 

Utgiven av 
Assyriska Kvinnoförbundet i 
Sverige 
Box 6019 
151 06 Södertälje 
 
Tel:  08-550 16683 
Fax:  08-550 11593 
E-post: Hujada@algonet.se 

 
  Långsiktig målsättning Kortsiktig målsättning 
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Assyriska Kvinnoförbundets styrelse 

under mandatperioden: 

 

Ordförande   Elisabeth Nison 

Vice ordförande Meryem Demirel 

Sekreterare         Mary Yakob 

Kassör    Meryem Zitoun 

Kontaktman     Laamia Hanna 

Kontaktman  Bercin Shamoun 

Kulturansvarig     Maria Bargello



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 

 

Assyriska kvinnans bakgrund 

 

Förr i tiden var det assyriska familjemönstret 

patriarkatisk, dvs. att familjeöverhuvudet, alltså fa- 

dern, hade bestämmanderätt över alla familje- 

medlemmar som bodde under samma tak. Att den 
var patriarkatisk berodde på två orsaker, nämli- 

gen: fadern var familjeförsörjaren och han hade 

makten p g a att han var man. Kvinnan deltog i 

åkerarbetet, delade glädje och sorg i familjen och 

tog hand om barnuppfostran. Hon skötte hushålls- 

arbetet och kämpade sida vid sida med mannen. 

Trots dessa hårda verksamheter som hon deltog 

i, var hon andra klassen medborgare i samhället. 

 

Utvandringen och den assyriska kvinnan 

Förföljelser och främlingsfientlighet var stora an- 

ledningar till att vårt folk utvandrade till ett tjugotal 

länder, i hopp om att få leva i demokratiska sam- 

hällen där mänskliga rättigheter rådde. Sverige 

har tagit emot de första assyrierna 1967 inom den 

årliga flyktingkvoten. För många av assyrierna var 

Sverige ett obekant land. Trots det gav de sig iväg 

mot ett okänt öde och utan att tänka på konse- 

kvenserna. De sökte ett land där de skulle bli ac- 

cepterade som människor. Drömmarna var stora, 

men omedvetenhet dominerade starkt i hela grup- 

pen. De mötte stora språkliga svårigheter och på 

många sätt kände de sig riktigt ensamma och 

övergivna i det nya landet. 

 

Den första assyriska föreningen grundades 1971 

i Södertälje, där den assyriska kvinnan började 

 

 

 

 

delta i föreningslivet. Kvinnokommittén bildades 

1980 och som projektledare vid bildandet arbe- 

tade Basima Mohama. I dagsläget är 

kvinnoförbundet medlem i olika paraply- 

organisationer bl a UNIFEM, Kvinno-SIOS och 

ABF. Man samarbetar också med andra organi- 

sationer som t ex SAMS (samverkansforum för 

kvinnor i Sverige) 

 

De ekonomiska och sociala förändringarna kan 

utvidga de assyriska kvinnornas kunskap om de 

befintliga reglerna och lagarna det nya samhället. 

Jämlikheten kan komma att underlätta över- 

gången från gamla normer och värderingar, som 

har sin grund i ett patriarkatiskt och feodalt sam- 

hälle, till ett modernt tänkande. Majoriteten av den 

unga generationen bland assyrierna bekämpar de 

gamla normerna och värderingar som isolerar 

kvinnan från samhället samtidigt har de dock svårt 

att tillämpa nya ”revolutionerade” idéer. 

 

Man berömmer vid varje tillfälle de senaste årens 

utveckling bland kvinnorna, som om det vore verk- 

liga framsteg. Ex att ta arbetsanställning, delta i 

utbildning etc. 

Om man antar att den assyriska kvinnan verkli- 

gen går mot en positiv utveckling och denna ut- 

veckling för kvinnan är resultatet av det svenska 

samhällets påverkan hos assyrierna. Vi har nått 

fram till år 2000 och utvecklingen har tagit hög 

fart. Vi måste ständigt utveckla oss för att följa 

utvecklingen i världen och hänga med omvärlden. 

 

Den assyriska kvinnan vet att hon under århund- 

raden inte haft en rättvis jämställdhet. Hon har varit 

besviken, men befinner sig nu i en jämställdhets- 

utveckling. Hon har börjat arbeta och tjäna sina 

egna pengar och hon har också kommit till insikt 

om att hon har samma möjligheter som mannen. 

Genom detta fördelas friheter, uppgifter och an- 

svarstagande mellan man och kvinna. 

 

Nu finns assyriska kvinnor på universitet och hög- 

skolor, på arbetsplatser och inom politiken och 

arbetar sida vid sida med de svenska kvinnorna. 

 

 

 

Assyriska Kvinnoförbundets Ordförande 

 

Elisabeth Nison 
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Verksamheter under 1999-2000 

 

 

30 januari, 1999 hölls AFK:s årsmöte i Assyriska 

Föreningen i Södertälje. Ordförande Edibe Younan 

öppnade årsmötet och välkomnade deltagarna till 

AKF:s årsmötet 1999. Ett 20 tal kvinnor från olika för- 

eningar i Sverige deltog i Årsmötet. Val av ny sty- 

relse: Anna Melle (Ordf.), Elisabeth Nison (Vice ordf.), 

Mary Yakob (Sekr.), Maria Bargello (kultur), Janet 

Johanon (kultur), Laamia Hanna (kontakt), Bercin 

Shamoun (kontakt), Meryem Zitoun (kassör). 

 

21 februari, 1999 AKF:s första möte hölls i Assy- 

riska Kulturhuset i Södertälje. Mötet utsåg Meryem 

Demirel som informator och att aktivera assyriska 

kvinnor i föreningsliv med olika projektmedel. 

 

8 mars, 1999 inbjöds AKF att delta i internationella 

kvinnodagen i Stockholm. Bercin Shamoun närva- 

rande och representerade förbundet. 

 

28 april, 1999 deltog AKF:s ordförande Elisa- 

beth Nison och Meryem Demirel i UNIFEM:s 

13 årsmöte i Stockholm. UNIFEM:s ordfö- 

rande gick igenom deras verksamhet och den 

hjälp som skickas till kvinnor i u-länder. Deras 

största hjälp går nu till Bosnien och 

Makedonien. 

 

28 april, 1999 deltog AKF:s ordförande Elisa- 

beth Nison och Maryem Demirel även i ett se- 

minarium på Folkhälsoinstitutet i Stockholm. 

Seminariet handlade om STD/HIV och andra 

könssjukdomar hos kvinnor. Monica 

Johanson och Kerstin Granberg-Lundgrens 

föreläsningar, från institutionen för allmän 

medicin vid Umeå universitet, var intressanta 

och givande som gav bra information om olika 

sjukdomar och könssjukdomar och dess 

smittsamma effekter. 

 

21 maj, 1999 Meryem Demirel föreläste på AUF:s 

veckoslutskurs i Linköping/Vårdnäs om seder och 

bruk, om traditionell kontra nutidens giftermål. Ung- 

domarna tyckte att föreläsningen var intressant och 

ville göra en liten handbok om assyrisk giftermål. 

 

24 maj, 1999 inbjöds Meryem Demirel till Assyriska 

föreningen i Spånga på Mor- och Dotterdagen för att 

informera kvinnorna om AKF:s verksamhet. 

 

29-30 maj 1999: AKF inbjuds till kvinno-SIOS:s års- 

möte. (plats: Silja Line Stockholm-Åbo. Elisabeth 

Nison och Mary Yakob närvarande. 

 

30 oktober, 1999 Maryem Demirel från AKF, före 

läste om AKF:s verksamhet på ett kvinnoläger i Berg- 

sjön. Det var mycket konstigt att en man, Rami Dere, 

var ansvarig för hela köket och matlagningen för läg- 

ret. AKF tackar Rami Dere för sina insatser för kvin- 

norna. 

 

14 november, 1999 styrelsesammanträde: Anna 

Melle kom med ett besked om att få lämna posten 

som AKF:s ordförande. Detta godkändes av styrel- 

sen. Elisabeth Nison tog ordförande posten och 

Maryem Demirel till vice ordförande 

13 december, 1999  ordnade UNIFEM tillsammans 

med Sams ett seminarium kring kvinnokonventionen, 

som handlade om avskaffandet av all slags diskri- 

minering av kvinnor. Seminariet ägde rum i riksda- 

gens första kammarsal. Ett trettiotal organisationer 

var inbjudna. AKF representerades av Meryem 

Demirel. På samma dag intervjuades UNIFAM:s ord- 

Bercin Shamoun, Meryem Demirel och Elisabeth Nison 

under Internationella kvinnodagen den 8 mars 2000 
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förande Gia Kjellén av Meryem Demirel. 

 

26 januari, 2000 Meryem Demirel deltog UNIFEM:s 

Botilda tidnings firande. Tidningen utges var tredje 

månad. Man visade en dokumentär om 

kvinnosituationen i värden och FN:s konferens. På 

samma dag intervjuades Meryem Demirel av 

Botildas redaktör Mimmi Palm. 

 

17 januari, 2000 Meryem Demirel deltog i 

integrationsverkets seminarium i Stockholm, där 

många andra riksförbund deltog. Det handlade om 

invandrarflickors giftermål, utbildning och familjeliv. 

Integrationsverket har gett ut en rapportserie som 

heter ”Låt oss tala om flickor . . .” 

 

22 februari, 2000 Meryem Demirel deltog i SIOS- 

möte om projektet för funktionshindrade och handi- 

kappade, där hon medverkade i ledningsgruppen.. 

 

26 februari, 2000 Elisabeth Nison, Meryem Demirel 

och Bercin Shoumon besökte Turabdin föreningen i 

Jönköping, där man informerade om AKF:s verksam- 

het samt lyssnade på medlemmarnas förslag och 

idéer. Det blev givande diskussioner om AKF:s fram- 

tid. 

 

8 mars, 2000 Elisabeth Nison, Bercin Shamoun och 

Meryem Demirel deltog i firandet av internationella 

kvinnodagen. AKF vill passa på att tacka Hammurabi 

Barasmar för hans insatser och artiklar i Hujådå om 

olika kvinnoaktiviteter. 

 

15 mars, 2000 Meryem Demirel deltog i SIOS-möte 

om projektet för funktionshindrade och handikappade, 

där hon medverkade i ledningsgruppen 

 

25-26 mars, 2000 AKF anordnar en veckoslutskurs 

på Marieborgs folkhögskola i Norrköping. Ett fem- 

tiotal kvinnor från hela länet deltog. 

 

3 maj, 2000 Elisabeth Nison, Meryem Demirel del-  

tog i intigrationsverkets invigning 

 

20 maj, 2000 AKF:s 20 års jubileumsfest i Folkets 

park/Norrköping. Reklam gjordes bl a i radioprogram- 

met Qolo och Hujådå. Man inbjöd många organisa- 

tioner och föreningar, som t ex integrationsverket, 

UNIFEM, ARS, AUF, ADO, ABF osv. Det serverades 

assyriska maträtter och det bjöds på assyrisk musik och dans.  

 

28 maj, 2000 Maryem Demirel besökte Assyriska 

föreningen i Västra Frölunda, för att informera kvin- 

norna om AKF:s verksamhet 

 

29 maj, 2000  Meryem Demirel besökte Assyriska 

föreningen i Bergsjön, info om assyrisk matkultur och 

matboken som AKF har gett ut. 

 

3 juni, 2000 Meryem Demirel och Elisabeth Nison 

besökte  Babylon föreningen i Linköping. 

 

27 juni, 2000 Meryem Demirel deltog i SIOS-möte 

om projektet för funktionshindrade och handikappade, 

där hon medverkade i ledningsgruppen 

 

12 augusti, 2000 ARS anordnade en manifestation 

”Martyrernas dag” i stortorget i Södertälje. AKF re- 

presenterades av Maryem Demirel 

 

23 september, 2000 AKF besökte Assyriska fören-

ingen i Eskilstuna. (Meryem Demirel och Maria 

Bargello) Samma dag på kvällen inbjöds AKF till en 

fest i Assyriska föreningen i Lindköping. 

 

7 oktober, 2000 Samkväm för kvinnor i Assyriska 

Kulturförening i Norrköping 

 

18 oktober, 2000 AKF blev kallat till ett andra möte 

med UNIFEM om internationella kvinnodagen för år 

2001. AKF representerades av Maryem Demirel och 

Semira Gergeo. 

 

15 oktober, 2000 Möte i Linköping med Assyriska 

Föreningen och Babylon föreningen. AKF represen- 

terades av Elisabeth Nison, Mary Bargello och 

Maryem Demirel. 

 

19 november, 2000 AKF besökte kvinnosektionen i 

Assyriska föreningen i Södertälje. 

 

2 december, 2000 AKF deltog i ett 

introduktionsseminariet för ett projekt inom Kvinno- 

SIOS i Stockholm. AKF representerades av Elisa- 

beth Nison och Mary Yakob. Kvinno-SIOS projektet 

som AKF är delaktig i ska pågå i två år. Viktiga punk- 

ter inom projektet är 1. kvinnor och män och deras 

roller inom SIOS förbundet, 2. föräldrarollen och 

barnuppfostran, 3. kvinnor, sexualitet och hälsa och 

4. unga invandrarkvinnor. 

 

17 december, 2000 AKF deltog i manifestationen 

för mänskliga rättigheter i Turkiet som ARS anord- 

nade på Sergels tog för prästen Yusuf Akbulut. 

 

Under 1999—2000 hade AKF:s styrelse samman- 

lagt sju sammanträden, som ägde rum i olika as- 

syriska föreningar i Sverige. 
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AKF på FN:s 

kvinnokonvention 
Den 13 december 1999 ordnade UNIFEM tillsam- 

mans med Sams ett seminarium kring 

kvinnokonventionen, som handlade om avskaf- 

fandet av all slags diskriminering av kvinnor. Se- 

minariet ägde rum i riksdagens första kammar- 

sal. Ett trettiotal organisationer var inbjudna. 

 

En av dessa var AKF som representerades av un- 

dertecknad. Seminariet öppnades kl. 14.00 av riks- 

dagens andra vice talman, Eva Zetterberg och mo- 

derator Britta Bjelle GD brottsoffermyndighet. Bland 

de medverkande fanns Elisabet Berg, statssekrete- 

rare, och Birgitta Sevefjörd, genderrådgivare på SIDA 

berättade om kvinnokonventionen som är 1 av FN:s  

6 grundspelare. Kvinnokonventionen skrevs 1979 och 

fyllde 20 år den 18 december 1999. 

 

Sverige undertecknade som första land denna kon- 

vention 1980. Fram till idag har över 160 länder un- 

dertecknat den. I konventionen jobbar 23 experter för 

att de till att staterna följer sina lagar, t ex att garan- 

tera kvinnans säkerhet. Det handlar inte om förhål- 

landet mellan individer utan om lika rättigheter för män 

och kvinnor i t ex utbildning, sjukvård och arbete. 

 

Sverige ska arbeta för att försäkra kvinnans ekonomi, 

rättigheter, säkerhet och utbilda kvinnan i sina rättig- 

heter. Kvinnorättigheter är människorättigheter och 

konventionen är inte bara en rättighet utan också en 

möjlighet. Björn Hoffman, från Manligt nätverk, be- 

rättade att det i 75 % av fallen är kvinnan som tar ut 

skilsmässan och att 50 % av alla familjer splittras. 

Han berättade också att ogifta män lever 3 500 da- 

gar kortare än gifta män. 

 

En kort sammanfattning på andra viktiga punkter 

som togs upp under seminariet: 

     Nästa år i juni kommer konventionen att träffas i 

New York för att se vad som har hänt efter mötet i 

Peking 1995. 

     Människohandel/slaveri har ökat. ½ miljon kvin- 

 nor från öst kommer till väst, i de flesta fall, för pro- 

stitution p g a dålig ekonomi. 

     Bland världens 6 miljarder människor finns 450 

miljoner kvinnor som har funktionshinder och 75 mil- 

joner som är synskadade. 

 

  Text: Maryem Demirel, Norrköping 

Intervju med UNIFEM-ordförande 

Gia Kjellén  

Intervjuare: Meryem Demirel 

Gia Kjellén berättade kort om vad UNIFEM är 

och vilka frågor man jobbar med. UNIFEM är 

FN:s kvinnofond som startades 1976 och har sitt 

huvudkontor i New York. Förutom huvud- 

kommittén finns 19 nationella kommittéer. 

 

Vilka frågor arbetar ni med? 

Gia: - Vi arbetar med att utbilda kvinnan politiskt, samlar 

pengar, ordnar seminarier och projekt. Vi jobba inte i Sverige 

utan i U-länderna, Öst- och Centraleuropa samt forna Sov- 

jetunionen.  

Hur kan ni påverka kvinnans situation i Sverige och 

omvärlden? 

- Den 8 mars handlar kvinnodagen om kvinnor i Sverige  

över kulturgränserna. Alla kvinnor ska vara med oavsett vil- 

ket land man kommer ifrån. 

Hur finansieras UNIFEM? 

- UNIFEM finansieras av de länder som är medlemmar t 

ex Nederländerna bidrar med 3 miljoner USD och Sverige 

med 2 miljon USD. 

Hur ska assyriska kvinnor som minoritet få hjälp i 

Sverige och omvärlden? 

- Den 8 mars arrangeras kvinnodagen tillsammans med 

30 organisationer som nätverk och förbereder dagen. Efter 

detta är det meningen att man ska fortsätta ha ett utbyte 

med varandra, nåt som assyriska kvinnor bör engagera sig 

i. 

Vad vet UNIFEM om assyrierna? 

- Vi vet väldigt lite om assyrierna, så det var väldigt bra att 

du tog kontakt med oss och att Assyriska Kvinnoförbundet 

är medlem i UNIFEM. Nu ska vi lära oss mer om er kultur 

och politik, då kommer vi förstå varandra bättre och arrang- 

era verksamheter tillsammans. UNIFEM:s tidning ”Botilda” 

kommer ut 4 ggr per år. Vi kan göra assyriska kvinnopor- 

trätt och berätta om den assyriska kvinnan i tidningen.
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Internationella kvinnodagen 

8 mars, 2000 

 

 

Tidigt på morgonen åket Elisabeth 

Nison (Norrköping), Maryem 

Demirel (Norrköping) och Bercin 

Shamoun (Jönköping) till Stock- 

holm för att delta på den interna- 

tionella kvinnodagen, som årligen 

hålls den 8 mars. I år hölls evene- 

manget i Immanuelskyrkan i 

Stockholm, som arrangerades av 

Svenska UNIFEM-kommittéen 

(United Nations Development 

Fund for Women). Tillsammans 

med AKF deltog ett trettiotal an- 

dra organisationer kvinnodagens 

firande. 

 

Varje organisation hade sitt 

informationsbord. På Assyriska 

Kvinnoförbundets informationsbord 

hade man en liten utställning om as- 

syrier, assyrisk kultur och hand- 

arbeten. Förutom informations- 

borden så hölls det i Immanuelskyrkans lokaler olika 

föreläsningar som bl a handlade om kvinnohälsa, 

 

 

 

familjestruktur och integration. Det var ett fullspäckat 

program med intressant och givande information. 

Man hade också ett tält, där 

kvinnorna satt för att berätta 

traditionella sagor. För AKF:s 

räkning deltog Meryem 

Demirel i sagotimmen. Klädd 

i traditionell dräkt berättade 

hon tre olika assyriska sagor, 

nämligen Hanna Kritho, prin- 

sen som gifte sig med dottern 

till en fåraherde och den fattiga 

flickan med ormen. 

 

Senare på dagen samlades 

man på Sergels torg för att 

lyssna på bl a Gudrun Schy- 

man. Därefter marscherade 

alla mötesdeltagare mot Med- 

borgarplatsen på Söder ge- 

nom Kungsträdgården förbi 

Slottet och över Slussen. Den 

internationella kvinnodagen 

avslutades med fest på Sö- 

der Teatern. 

 

Gudrun Schyman (v) flankerad av AKFs Bercin Shamoun. 

Meryem Demirel och Elisabeth Nison den 8 mars 2000 i Stockholm 

 

Maryem Demirel i sagotältet, berättar assyriska sagor för andra kvinnor 
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Givande träff för assyriska kvinnor 

Text: Maria Özmen/Jönköping 

 

 

Den 25-26 mars 2000 anordnade AKF en vecko- 

slutskurs på Marieborgs Folkhögskola i Norrkö- 

ping för assyriska kvinnor. Det var helt fascine- 

rande att se inte mindre än 50 assyriska kvinnor 

samlade på en plats. 

 

Redan vid första föreläsningen var debatten mycket 

impulsiv och mångsidig. Det var inte så konstigt då 

föreläsare var socionomen Simon Duzgun där han 

berättade om anpassningsprocessen i ett nytt land 

och tyngdpunkten lade han på fenomenet ”skilsmäs- 

san och dess konsekvenser”. Den typen av sam- 

hällsfrågor väckte debatt kring den assyriska kvin- 

nan i allmänhet, kvinnans/flickans respektive man- 

nen rättigheter och skyldigheter i vår kultur samt släk- 

tens och kyrkans roll i denna föränderliga procedur. 

 

Personligen anser jag det som ytterst viktigt att den 

sortens debatt väcks och att vi får ventilera våra åsik- 

ter kring frågorna. Det som har varit tabu måste dis- 

kuteras för att kunna accepteras. Av de reaktioner 

som jag har tagit del av ser jag att de flesta familjer 

brottas med samma slags funderingar, nämligen; ska 

vi ge våra flickor samma ”frihet” som våra söner? År 

det rätt eller fel att gifta sig med andra nationaliteter? 

 

 

 

 

Vart leder processen vi befinner oss i? Är det rätt 

eller fel att skilja sig? Hur kan vi bevara vår identitet? 

Osv., osv. 

 

Utvandrare, invandrare, vandrare 

 

Simon Duzguns föreläsning var mycket intressant 

och givande. Det som fängslade mig var teorin om 

att man först är utvandrare (när vi lämnade våra län- 

der) sedan är man invandrare (då vi invandrade till 

Sverige) och att vi nu är vandrare (söker en balans 

mellan det gamla och det nya). Diskussionen gick in 

på klyftan mellan föräldrar och barn, vilket ledde till 

att kvinnorna hoppade över kaffet och 30 minuters 

frågestund blev till två timmar istället. De flesta an- 

såg dock att det måste vara även fäder och ungdo- 

mar med när man diskuterar dessa problem. Det är 

uppenbart att dessa frågor är mycket angelägna för 

alla. Ett faktum är att vårt folk behöver kompetent 

personal främst i det sociopsykologiska området för 

att förstå och hjälpa assyrierna i deras problem som 

uppstår. Duzgun hade ånga exempel på hur han 

med sin kulturkompetens kombinerad med utbild- 

ningen har kunnat hjälpa många invandrare i sociala 

problem.
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 SIOS 

 

SIOS Ordförande Julio Fuentes höll föreläsning om 

organisations funktion och deras verksamhet. För 

många var informationen om 

invandrarhandikappsorganisationen ny och av in- 

tresse. Även Schikran Barkarmo berätta om Kvinno- 

SIOS. Det som hon poängterade var att kvinnor i all- 

mänhet, den assyriska kvinnan i synnerhet, är under- 

tepresenterade i 

styrelser. Utma- 

ningen är stor och 

jämlikhetskampen 

lång. 

 

ABF 

 

Tenho Ståle från 

ABF föreläste om 

föreningarnas vik- 

tiga funktion. Han 

uppmanade alla att 

starta kurser i 

föreningsteknik i 

respektive förening. 

Han menar att det  

alltför ofta händer 

att man tar på sig 

uppdrag i fören- 

ingar utan att riktigt 

veta vilken funktion 

dessa har eller inte 

ens vet hur ett möte 

ska gå till. 

 

Kvinnojouren 

 

På söndagen var Ebon Kram från kvinnojouren före- 

läsare och temat givetvis kvinnomisshandel. Det som 

gjorde att alla höjde på ögonbrynen och blev intres- 

serade var teorin om varför män slår sina fruar, ett 

mönster som är återkommande oavsett kultur. Sam- 

tidigt rapporterade hon att 60 % av de kvinnor som 

söker sig till kvinnojouren är svenskar och endast 40 

% är invandrarkvinnor. Därmed inte menat att 

svenska kvinnor blir mer misshandlade än invand- 

rare utan att invandrarkvinnor ofta har släkt att vända 

sig till eller håller oftare tyst. Även här var debatten 

livlig och givande. Ebon Kram var en trevlig och skick- 

lig föreläsare. 

 

Samkväm 

 

Kvällen till söndagen behöver jag nog inte skriva 

mycket om. Givetvis var det väldigt trevligt med alla 

kvinnor (helt utan män). Vi berättade, åt, skrattade 

och diskuterade natten låååååång. Jag och många 

fler som för första gången har deltagit i en sådan 

kurs tyckte att det var intressant, roligt och givande. 

Jag hoppas att det blir fler tillfällen med ännu större 

utrymme för att utbyta erfarenhet. Entusiasmen var 

stor bland kvinnorna med tiden lite knapp. Ett stort 

tack till hela AKF:s styrelse men främst till ordföran- 

den Elisabeth Nison och Meryem Demirel som stod  

bakom hela arrangemanget. Ett tack även till föreläsa- 

rna som delat med sig av sin kunskap.

 

Bli medlem i 
 

HUJÅDÅ 
 

 

Gruppbild på deltagarna i veckoslutskursen den 25-26 mars 2000 i Norrköping 

assyriernas frispråkiga röst  

 

Den utkommer med 11 nr  

per år och distribueras till  

ett 30-tal länder där 

assyrier finns. 

 

Läs den också på internet:  

WWW.algonet.se/~hujada  
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Den 20 maj 2000, anordnade AKF (Assyriska 

Kvinnoförbundet) en stor fest för att fira de- 

res 20 års jubileum. AKF bildades 1980 som 

projekt och gick under namnet Assyrisk 

Kvinnokommitté (AKK). Vid bildandet arbe- 

tade Bassima Mohama som projektledare. I 

dagsläget är man ett förbund som represen- 

terar alla lokala kvinnokommittéer i Sverige. 

 

Festen hölls i Folkets Park i Norrköping. Man bjöd 

in många assyriska sångare, bl a Babylonia från 

Tyskland, Ablahad Lahdo, Aboud Zazi och musik- 

gruppen Orkina till fest. Vi tackar de för en under- 

bar fest med sång och dans. 

 

AKF hade bjudit in ca ett trettiotal organisationer, 

föreningar och förbund, bl a integrationsverket, 

UNIFEM (United Nations Development Fund for 

Women), ARS, AUF och ADO. Många organisa- 

tioner skickade representanter, vilket gladde oss 

och vi vill tacka för sin närvaro vid detta viktiga 

evenemang, nämligen firandet av den assyriska 

kvinnans deltagande i föreningslivet. Vi hade 

också fått många fax och gratulationer från olika 

förbund, organisationer och föreningar som inte 

kunde medverka under festen. 

 

Det bjöds på traditionella assyriska maträtter, bl 

a kutle och aprakh och under långa pausen fick vi 

se en modevisning med Nahrin Izar och Ninwa 

Isik som själva hade designat och sytt kläderna. 

Vi vill framföra ett personligt tack till dessa duk- 

tiga och ambitiösa flickor, som lagt ner mycket tid 

och möda. Det var många företag som hade 

sponsrat oss och naturligtvis tackar vi alla våra 

sponsorer som bidragit till festen. Många hade 

också anmäld sig för att tala eller läsa dikter, men 

tyvärr var tiden knapp och alla fick inte tillfälle att 

framföra sina bidrag. 

 

Det blev en lyckad fest med gäster från alla möj- 

liga hörn. Härmed vill jag tacka alla 

styrelsemedlemmar: Meryem Demirel, Mary 

Yakob, Maria Bargallo, Laamia Hanna, Bercin 

Shamoun och Meryem Zitoun för deras arbete och 

engagemang och andra som har bidragit med 

hjälp på olika sätt. Tack! 

 

AKF:s ordförande Elisabeth Nison 

AKF:s 20– års jubileum 



Bilden ovan: styrelsen under 20-årsjubileet. Nedan: affischen för jubileet 
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