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Verksamhetsrapporten som du håller i handen är ett resultat, 

av ett hårt ideellt arbete som styrelsen har haft under de 

gångna två åren. Styrelsen arbete har fortlöpt harmonisk 

och med framåtsträvande anda.  

Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (SKF) har arbetat och 

hunnit förverkliga åtminstone en del av del av de målsättningar 

som kvinnoförbundet har haft. Jag menar förstås vårt mål 

med att vara initiativtagare till en assyrisk världskonferens 

för alla assyrier i världen. Denna världskonferens blev till 

att börja med en Europa konferensen, som första steg i ett 

fortsatt arbete. AKF var initiativtagaren att anordna 

konferensen som hölls i Tyskland tillsammans med de 

assyriska föreningarna i Tyskland och Anise Younan. Vi 

bjöd även in kvinnor från olika länder så som Danmark, 

Tyskland, Holland, Belgien och England. Vi tillsatta en 

kommitté bestående av sex kvinnor, som kommer att driva 

frågan och anordna en världskonferens. 

 

Utvecklingen 

AKF:s styrelse har arbetat hårt med att utveckla 

organisationsstrukturen inom förbundet under de här två 

åren. Att tillsätta utskott har varit en ny erfarenhet och ett 

nytt sätt att arbete inom förbundet. Vi startade med tre 

utskott, Väster Götaland, Öster Götaland och Stockholm/ 

Södertälje utskottet. Som man kan utläsa av namnen som 

har de regional anknytning. Första målet med utskotten är 

att öka samarbetet mellan förbundet och kvinnosektioner i 

vår medlems föreningar. Andra målet är att ha flera kvinnor 

engagerade i verksamheten ock som tar mer ansvar. Tredje 

målet var att ha yngre kvinnor i AKF:s verksamheten, 

eftersom det är dessa yngre kvinnor som kommer driva 

AKF:s verksamhet i framtiden. 

 

AKF självständighet 

AKF:s styrelse har arbetat aktivt för att förbundet skall bli 

självständigt och det är väldigt viktigt för AKF:s framtid. 

Bra samarbete 

AKF har haft ett bra samarbete med de assyriska förbunden, 

ARS (Assyriska Riksförbundet i Sverige) och AUF (Assyriska 

Ungdomsförbundet i Sverige). Samarbete resulterade i olika 

aktiviteter så som veckoslutskurser, konferenser och vi har 

deltagit i alla ARS möten som de har haft under de här två 

åren. 

 

AKF syns och härs 

Under dom två åren har AKF arbetat särskilt med att föra 

assyriska kvinnans talan in för olika andra organisationer i 

Sverige och utomlands. AKF har deltagit i invigning av de 

första assyriska förening i Istanbul i Turkiet, aktivt tagit 

ställning för Irak-kampanjen tillsammans med ARS och AUF. 

 

Inbjudit kvinnor från hemlandet 

AKF:s styrelse har tagit tillfället i akt och bjudit in en känd 

kvinna från Irak, nämligen Pascal Isho,  som är ordförande 

de för assyriska kvinnorna i Arbil. Hon är integrationsminister 

i det nya Irak. Hon har hållit föreläsningar i olika föreningar 

i Sverige och informerat om assyriernas 

situation i Irak. Atia Chamri från Holland har också varit 

inbjuden och har föreläst i olika föreningar om den assyriska 

kvinnans situation i Europa och Mellanöstern. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att det har varit en lärorik period 

att leda förbundet och gav mig mycket erfarenhet och stor 

engagemang som man inte kan förskaffa sig på annan sätt. 

Den kunskapen man får genom rörelsen är oersättlig och 

får ej gå förlorat, därför önskar jag att det fanns flera kvinnor 

som vill gå med AKF:s styrelse och helst av den yngre 

generationen som för tillfället saknas. 

 

 

       AKF: Ordförande 

       Elisabeth Nison 

Två fantastisk 
lärorika år 



AKF verksamhetsberättelse 2003/2004      3 

 

 

 

AKF:s Organisation 
2003/2004 

AKF.s styrelse 2003/2004 

 
Ordförande: 

Elisabeth Nison 

 

Vice Ordförande: 

Yaldez Oussi 

 

Sekreterare: 

Raja Zeitoun 

 

Kassör: 

Sema Aslan 

 

Ledamot: 

Semira Gergeo 

Meryem Demirel 

Maha Chamoun-Zazi 

Fehime Bargabriel 

 

Suppleant: 

Atiya Bastay 

Suppleant: 

Leyla Shamoun 

 Målsättning 

 

 Att vara ett huvudorgan som skall representera 

kvinnoverksamheten i de lokala assyriska föreningarnas 

kvinnokommittéer. 

 

 Att vara för bevarande och utveckling av det assyriska 

språket och den assyriska kulturen, samt verka för en ökad 

gemenskap och förståelse över kulturgränser och 

generationsgränser. 

 

 Att verka för och befrämja samarbete mellan  

medlemsföreningarna samt tillhandahålla intern information 

 

  Att vara ett centralt organ för kommunikation och 

kontakt med myndigheter, institutioner och ideella  

organisationer 

 

  Att verka för spridandet av kunskap samt ökad förståelse 

för flykting– och invandrarfrågor, samt motverka 

främlingsfientlighet och rasism. 

 

 Att verka för en ökad politisk och samhällig medvetenhet 

bland assyriska kvinnor i Sverige 

 

 Att underlätta assyriska kvinnors och andra 

invandrarkvinnors anpassning till det svenska samhället. 

 

 Att verka för utveckling och utbyta av kvinnors kunskap 

och erfarenheter genom att anordna kurser, möten, före- 

läsningar, sommarläger, studiebesök, konferenser m.m.
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Öster Götalands utskottet  

 

 

Ordförande: 

Elisabeth Nison 

 

Sekreterare:  

Atia Bachtay 

 

Kontaktperson:  

Fehime Bargabriel 

 

Ledamot: 

Saide Barkarmo 

Gulle Bargabriel 

Jannet Bargello 

 

 

Stockholm/Södertälje utskottet  

 

 

Ordförande:  

Yaldez Oussi 

 

Ledamot:  

Aznif Demir 

Chamiram Khouri 

Samira Touma 

Nurcan Younan 

Munira Maraha 

Aygül Aho 

Atamia Maraha 

Christina Dahabe 

 

 

Väster Götaland utskottet  

 

 

Ordförande:  

Raja Zeitoun 

 

Vice Ordförande:  

Lejla Shamoun 

 

Ledamot: 

Verde Shamoun 

Berola Issa 

Nabiha Urun 

Leyla Farah 

Semira Johanen 

Hudda Jakob 

Maria Baruta 

Semira Yousef 

 

 

 

 

 

        Väster Götaland utskottet  

 

 

 

 

AKF:s ordförande Elisabeth Nison närvarade på första 

mötet den 5/7-03 i Västra Frölunda föreningen. Där utsågs 

utskottests styrelse och Raja Zeitoun valdes som ordförande 

för utskottet. 

 

Samarbetet och planeringen mellan föreningarna i Göteborg 

och Jönköping funkade inte som planerat, därför bestämdes 

ett nytt datum till ett nytt utskottsmöte och en ny styrelse 

utsågs. Detta var den 22/2 –04 i Västra Frölunda föreningen. 

 

Yildiz Oussi och Meryem Demirel närvarande vid mötet 

och förklarade hur alla skulle gå till väga för att få en bra 

start på verksamheten. Raja Zeitoun berättade om hur dessa 

utskott kan samarbeta och planera framtida aktiviteter fram 

till Maj månad –04. 

 

Målet för utskottet är att aktivera kvinnan och förebygga 

klyftan mellan ungdomar och dess föräldrar. För att uppnå 

målet hölls seminarier och läger för både föräldrar och 

dess ungdomar Raja Zeitoun ordnade ett läger på två dagar 

i Brittebo i Jönköping, omkring 40 personer deltog i åldrarna 

13 år och uppåt. Lägret var Lördagen den 29/5 –04. 

 

Första dagen kom Föreläsaren Carina Karlsson och 

undervisade om ungdomsfrågor i dagens samhälle. Mycket 

diskussioner kring flickans utveckling, utseende, media och 

föräldrarnas roll för barnens utveckling. Efter föreläsningen 

hölls en diskussion mellan ungdomarna och föräldrarna om 

detta.  

På kvällen samma dag spelades en teater upp av alla 

närvarande, de delades in i grupper och fick spela upp 

händelser om äktenskap. Hur det var förr och hur det är 

nu. Diskussioner hölls även efter detta. En grillfest ordnades 

senare på kvällen, där alla lärde känna varandra lite mer. 

 

Dag två föreläste Bassar Shamoun om drogmissbruk. Ett 

intressant ämne för alla som var närvarande, därefter hölls 

även där en diskussion om detta. Lägret var mycket väl 

organiserat och alla var samarbetsvilliga och deltog i de 

schemalagda aktiviteterna. 

Lägret var givande för både föräldrar och ungdomar 

och hoppas på något liknande i framtiden igen. 

 

Utskottsordförande 

Raja Zeitoun 
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AKF:s Verksamhet 
2003/2004 

2003-03-01 

Veckoslutkurs hölls på Marieborg kursgård i Norrköping. 

Föreläsare var Lena Sossman. 30 personer, både kvinnor 

och män var närvarande. Temat var om antisociala  

människor och äktenskap. 

Kursen var lyckad och deltagarna var mycket nöjda. 

 

2003-03-08 

Internationella kvinnodagen. AKF firar 8 mars med 

UNIFEM i kulturhuset i Stockholm där var Mona Salin 

som talade om kvinnor. Det finns en artikel i Hujådå Mars-

April. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003-03-13 

AKF har bjudit in till Sveriges Suraya Paskal från Tyskland. 

Hon har föreläst om Assyriernas situation i Irak i våra 

föreningar och var närvarande på ARS ROM i Jönköping 

den 22-23/3 –03 tillsammans med ordförande Elisabeth 

Nison och Meryem Demirel. Hon kommer från Irak och 

 

jobbar mycket aktiv politisk och med kvinnofrågor i 

Mellanöstern. Sureya är för närvarande integrationsminister 

i Irak idag. 

 

2003-03-22/23 

AKF deltog i ARS ROM i Jönköping. Motion som AKF 

hade lämnat till ROM att en kvinna måste vara ombud från 

varje förening annars förlorar den sin röst. AKF och AUF 

fick inte rösta i ROM men efter lång diskussion fick mötet 

besluta att de fick rösta. 

 

2003-03-28 

ARS och ADO hade startat Irak-kampanjen. Said Yildez 

var ansvarig och Meryem Demirel från AKF har deltagit i 

det och hade samlat ca. 470 000 kr i Sverige. 

 

2003-04-10 

Kvinnolobbymöte ägde rum på Sheraton Hotel med 

representant från Bryssel, Ylva Wirtberg. Ylva är en 

engagerad kvinna för bättre hälsa, utbildning, ekonomi och 

kvinnors situationer världen över. Diskussionen, som var 

på engelska, handlade om kvinnors betydelse i  

konflikthantering och fredhandlingsprocess i krigsdrabbade 

områden. Detta medförde ett bra tillfälle för att synliggöra 

Assyriernas situation i mellanöstern. 

 

2003-05-24/25 

AKF:s veckoslutkurs om framtidsplanering och 

självständighet. Deltagarna var AKF:s styrelse och alla 

utskottsmedlemmar. 

 

2003-09-11 

Utrikesministern Anna Lind blev mördad. AKF, ARS och 

AUF har skickat ett brev till regeringen och beklagad sorgen. 

 

2003-10-04 

AKF närvarade på informationsmötet som ARS hade i 
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Norrköping för alla medlemsföreningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003-10-18 

AKF deltog i AUF:s festival i Södertälje och satt i juryn 

(Elisabeth Nison och Yaldez Oussi). 

 

2003-10-26 

Filmfestival på arbetsmuseet i Norrköping och AKF visade 

filmen Exodus. Diskussioner efter filmen, där Meryem 

Demirel svarade på frågorna. 

 

2003-11-15 

Möte ägde rum med UNIFEM representant  och Atia 

Gamri (från Holland) angående den Internationella  

Kvinnodagen. Atia Gamri höll ett föredrag om skillnaden 

mellan assyriska kvinnor i exil respektive i mellanöstern. 

 

2003-11-15/16 

Alla tre förbunden (AUF/ARS/AKF) hade veckoslutskurs i 

Marieborg om aktiviteter och mer samarbete. 

 

2003-11-15/16 

AKF hade Atia Chamri som  föreläsare i Södertälje och 

Norsborgs förening. 

 

2003-11-29/30 

AKF styrelse hade planeringsdagar för 2004 i Norsborg  

föreningen. 

 

2004-01-15 

Föräldrar forum hölls med Zahra Cerrato som föreläsare, i 

Botkyrka Kulturförening (Norsborg). Det handlade till mesta 

dels om hur det är att vara förälder i dagens samhälle. FN 

insåg familjens betydelse och fastslog år 1994 som ”familjens 

år”. 

 

2004-02-22 

Göteborgs och Jönköpings utskott hade konferens i Västra 

Frölunda förening. Från AKF närvarade Raja. Yaldez och 

Meryem. 

 

2004-03-06 

AKF:s Östergötlands utskott hade en helgdags konferens i 

ABF –kvarnen i Norrköping med 22 deltagare. Temat var 

integration och jämställdhet. Sven Brus, riksdagsman, 

föreläste. Elisabeth Nison föreläste om assyriska föreningars 

situation. 

 

2004-03-08 

AKF deltog vid Internationella kvinnodagen i Stockholm i 

samarbete med UNIFEM. 

 

2004-04/2-9 

SIOS-resa till Turkiet. Meryem Demirel deltog och närvarande 

i Istanbul vid invigning av Mesopotamien förening och 

representerade AKF med ett tal. 

 

2004-04-25 

Jämställdhetsföredrag av Helena Spets, i den Assyriska 

Kulturföreningen i Södertälje. En bra skara av såväl yngre 

som äldre deltog under dagen. 

 

2004-05-13 

”KÄRLEK, MAKT OCH SYSTERSKAP -30 ÅR AV 

KVINNOKAMP.” Utställning ägde rum i Stockholm 

Stadsmuseum och därefter hölls ett föredrag om ”Varför 

statligt stöd till kvinnors organisering i ett jämställt samhälle”? 

Medverkande:  Lena Josefsson (ordförande i 

utredningen), Maud Eduards (professor i Statsvetenskap, 

sakkunnig i utredningen och författare till boken ”Förbjuden 

handling”) 

Johanna Palmström (medarbetare i utredningen och 

författare till boken ”Ta betalt”) 

 

2004-07-27 till 08-02 

Hollandfestivalen. Från AKF närvarande Meryem Demirel. 

 

2004-08/6-8 

AKF hade EU-konferens i Tyskland. Deltagarna kom från 

Sverige, Holland, och Belgien. Initiativ togs till att bilda en 

kommitté med sex personer. 

 

2004-09-18 

ARS och AKF hade sammankallat alla medlemsföreningar 

till ett heldags seminariet i Norrköping om 

föreningsutveckling som hölls av Bethnahrin 

Kulturföreningen i Hallunda. 

 

Sammanställning 

Elisabeth Nison 

Yaldez Oussi 
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Verksamhet för AKF:s Stockholm/ 

Södertälje utskottet 

2003/2004 

Året som har gått har varit 

spännande för ledamöterna i AKF:s 

S t o c k h o l m s  u t s k o t t .  M e d 

regelbundna möten,  ungefär 

varannan månad, som har hållits i de 

olika Stockholms föreningarna har 

det diskuterats, beslutats och 

planerats för fullt. 

 

En del diskussioner har mynnat ut i 

framtida planeringar och andra har 

varit mer aktuella som aktiviteter för 

det pågående året. 

 

Verksamhetsåret började hösten 

2003 med planering av aktiviteter. 

Redan i november hölls den första 

föreläsningen som behandlade temat 

generationsfrågor. Föreläsningen, 

som ägde rum 16/11-03 i Assyriska 

föreningen i Södertälje, hölls av Atiya 

Gamri som avslutade med att ha en 

paneldebatt bestående av ungdomar och föräldrar. Atiya 

Gamri kommer från Holland och arbetar som 

socialarbetare med ungdomar som har hamnat fel i 

samhället. Genomgående i föreläsningen var hur föräldrar 

och ungdomar kan förstå och leva med varandra utifrån 

de förutsättningar som råder i det samhälla man lever i. 

Publiken blev djupt engagerad i de frågorställningar som 

behandlades och paneldebatten blev en blandning av 

publikens diskussioner och panelens åsikter. En utvärdering 

som gjordes i slutet på föreläsningen visade att den var 

väl uppskattad och att det krävdes en uppföljning, vilket även 

diskuterades av utskottet på ett 

senare möte. 

 

Andra aktiviteter som har hållits av 

utskottet under året är att 

seminarium om jämställdhet och 

även en morsdagsfest som AKF 

har stått bakom men som vi i 

utskottet har tagit på oss att planera 

och utföra i den mån det har gått. 

Även dessa aktiviteter uppskattades 

av de närvarande vilket har betytt 

mycket för det fortsatta arbetet i 

Stockholmsutskottet. 

 

För kommande verksamhetsår 

diskuterades bl.a. att koncentrera på 

det assyriska språket och identiteten 

med aktiviteter som studiecirklar, 

konferenser, språkresa m.m. Ett 

annat tema som har diskuterats är 

hälsa och friskvård för kvinnor. Då 

ska man bl.a. anordna temadagar om kost, motion och 

bättre hälsa för kvinnor. 

 

Med förhoppning om att kunna fortsätta AKF:s arbete på 

lokalnivå även under nästa års period, vill tacka för oss. 

Vi hoppas på att kunna göra uppföljningar av det gångna 

årets aktiviteter men även komma med fler intressanta och 

roliga projekt att presentera vid nästa aktivitetsperiod. 

 

Aznif Demir 

Utskottsledamot 
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SIOS är en samorganisation av 16 invandrarförbund i 

Sverige, med olika ursprung och uppbyggnad. Man har de 

senaste fyra åren bedrivit ett omfattande jämställdhetsarbete. 

Detta arbete har inneburit att SIOS antagit en  

jämställdhetsplan i samarbete med ABF. 

 

Kvinno-SIOS huvudsakliga verksamhet är att: Initiera, 

engagerade och samordna de gemensamma aktiviteter, driva 

gemensamma frågor och anordna projekt, utveckla 

verksamheten samt utbilda och kompetensutvecklarna 

förtroendevalda och aktiva medlemmar inom föreningarna. 

 

Aktiviteter och engagemang 

Jag fick äran att efterträda Sonya Aho som var väldigt 

engagerad i SIOS kvinnofrågan. Mitt första möte den 17 

april 2004, med de andra kvinno-SIOS var ”intressant”. 

Det kändes som att jag var på hemmaplan, därför  

nominerade jag mig till styrelsen och blev efter årsmötet 

den 29 maj vice ordförande. Detta möte ägde rum i hotell 

Cardia. Där bildades en ny styrelse för alla sektorer i SIOS. 

 

I kvinno-SIOS hade vi olika möten där bestämde vi de 

olika aktiviteter vi kan åstadkomma, nämligen: 

 

Att förbereda för 30 årsjubileum som skulle ha ägt rum 

och tid i november månad, men den blev förskjuten till 

nästa år den 11 mars 2005. Varje kvinno förbund väljer en 

kvinna som har gett mycket för sitt folk i allmänhet och för 

assyriska kvinno kommittén i synnerhet. 

 

Vi har ett samarbete projekt om jämställdhet med ABF. 

Där har vi diskuterat följande: 

- Kartläggning av förbundsstyrelserna med avseende på 

könsutdelning. 

-  Dokumentation om avslutade jämställdhetsprojekt. 

-  Finansieringsfrågan skall med från början. 

-  Brainstormsmöte kan vara en möjlighet. 

 

Vi har kommit fram till: 

-  Projektet kommer att förlängas till fem år. ABF förser oss 

med allt som behövs. 

- Vi skall höja kompetensen hos våra medlemmar i 

föreningarna hos både könen. 

-  Öka kunskap och medvetenhet. 

-  Se till att denna fråga drivs i alla våra förbund. 

 

Vi driver fortfarande i samråd med stora SIOS aktiviteter 

om föräldrars arbete med våra ungdomar. Man har givit ut 

en folder på alla möjliga språk, och dessutom kan få bidrag 

för de aktiviteter som sätts i praktiken. 

 

Processledarutbildning: 

Kvinno-SIOS och ABF har samordnat en veckoslutkurs 

för styrelse medlemmarna den 4-5 september. 

Kompletterande för samma sort utbildning kommer att 

ske den 4-5 februari. 

 

Den 11– 12 december var dags för planeringsdagar. Varje 

styrelse höll sitt möte och planerade sina verksamheter för 

kommande året. 

 

  Kvinno-SIOS-representant 

           Chamiram Khouri 

 

Kvinno-SIOS 
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UNIFEM:S 

 
 

Internationella Kvinnodagen 
 

2004 

Assyrierna är ett folkslag med ursprung i riket mellan de två 

floderna Eufrat och Tigris. Mesopotamien, Beth-Nahrin, 

Landet mellan floderna och Civilisationens Vagga. Kärt barn 

har många namn. Mesopotamien, där en högkultur växte 

fram med först sumererna som åtföljdes av akkaderna, 

babylonierna och assyrierna. Det skedde en 

kulturassimilation mellan de olika 

folkslagen, semiterna, och en 

blandkultur uppstod. Det Assyriska 

riket föll 612 f kr. Sedan dess är 

assyrierna ett statslöst folk. Före 

Kristus hade assyrierna sin egen 

mytologi men efter Kristi ankomst, 

var de den första folkgruppen som 

kristnades och i bibeln står det att 

Jesus talade assyriernas språk, 

arameiska. 

 

Idag utgör assyrierna en etnisk 

minoritet i Mellanöstern, där 

förföljelse och förtryck i området 

har gett det assyriska folket dess 

prägel av statslöshet och ständig flykt. Systematisk rensning 

av assyrierna  har pågått länge i Mellanöstern, än idag blundar 

många i världen för det som händer assyrierna. Om detta 

kan kriget i Irak vittna om och den pågående 

utrensning av den kristna minoriteten i krigets spår. 

 

Det bor idag drygt 85 000 assyrier i Sverige. De flesta assyrier 

som bor i Sverige idag har flytt från krig, förtryck och 

förföljelse. De kommer ursprungligen från Turkiet, Syrien, 

Irak, Libanon och Iran. Sverige tog emot de första assyrierna 

1967. Det stora antalet gör att assyrierna tillhör de större 

minoritetsgrupperna i landet. Den största delen av den 

assyriska gruppen tillhör syrisk-ortodoxa kyrkan. 

 

Den stora skillnaden mellan den assyriska och svenska 

kulturen är att assyrier lever i en kollektivkultur medan 

svenskar är mer individcentrerade. 

I dagens moderna samhälle är det  

individen som utgör den viktigaste 

sociala enheten och hela 

samhällsstrukturen bygger på och 

genomsyras av individualism. 

Medan i det gruppcentrerade 

tänkandet är det gruppen som 

utgör den viktigaste enheten som 

individen måste underordna sig. 

 

Den grekiske filosofen Aristoteles 

som levde på 300-talet f.kr har 

tyvärr bidragit till att forma den 

kvinnosyn som alltjämt existerar 

idag, däribland har han skrivit att: 

”-mannen besitter att aktivt förnuft medan kvinnans förnuft är passivt. 

Detta gör att mannen kan tänka, d v s dra logiska slutsatser, kunna 

styra i politiken medan kvinnans förnuft räcker endast till emotionell 

verksamhet. Hon är en känslomänniska, medan han är en 

förnuftsmänniska”. 

 

Historien talar om den assyriska kvinnan roll under utsatta 

förhållanden såsom krig och flykt och om de uppoffringar 

som dessa kvinnor har gjort i alla tider. Kvinnorna har alltid 

varit förlorarna i samhället, utsattheten för fysiskt och  psykiskt 

”Historien talar om 

den assyriska kvinnans 

roll under utsatta 

förhållanden såsom krig 

och flykt och om de 

uppoffringar som dessa 

kvinnor har gjort i alla 

tider.” 

 



10     AKF verksamhetsberättelse 2003/2004  

utnyttjande är några utav krigens tecken. Assyriska 

Kvinnoförbundet i Sverige (AKF) har som huvuduppgift 

att återupprätta kvinnans stora betydelse i ett jämlikt samhälle. 

1980 började en assyrisk kvinna i Sverige vid namnet, 

Bessima Mohama, att arbeta vid Assyriska Riksförbundet 

med att samla och motivera kvinnorna till ett aktivt     

deltagande i föreningslivet. Sedan dess har AFK blivit en 

allt starkare organisation där frågor som: kvinnors rätt i 

samhället, rätt till utbildning, kvinnans hälsa och sexualitet, 

arbete och ökat intresse för politik har berörts och analyserats. 

 

Än idag är kvinnor underrepresenterade på alla 

beslutsfattande nivåer generellt och detta ansvar till 

förändring hänger på oss, 

alla kvinnor i hela världen. 

Det är alltid ett hedervärt 

uppdrag att vara pionjär 

inom ett område och som 

första kvinnliga ordförande 

för Assyriska Riksförbundet 

i Sverige, under perioden 

2001-2002, tog jag på mig 

det uppdraget. Jag hoppades 

då att detta steg skulle öppna 

portarna till fler kvinnliga 

o r d f ö r a n d e n .  D e t  t o g 

Assyriska Riksförbundet i 

Sver ige,  med s ina  2 8 

medlemsföreningar och 7000  medlemmar, hela 25 år att få 

fram en kvinnlig ordförande. Det finns fortfarande en hel 

del att arbeta med i jämställdhetsfrågan bl a den ojämna 

könsfördelningen mellan män och kvinnor i styrelser i 

förbundet och dess medlemsföreningar. Men jag vill 

poängtera att det var det andra riksförbundet med annan 

etnisk bakgrund än svensk, efter det portugisisiska, som 

lyckades uppnå detta mål i Sverige och fler förbund borde 

ta efter. Denna lilla framgång är alltid något och i rätt riktning 

med tanke på jämställdhetsperspektivet. 

 

Det finns en rädsla för att överskrida traditionella gränser 

mellan könen, och det är uppenbart att denna rädsla är djup 

i den assyriska kulturen. Lite sorgligt, med tanke på att denna 

rädsla motverkar och hindrar förståelse och tolerans för 

varandra. Människan (inte bara männen som Aristoteles en 

gång i tiden hävdade) är ju utrustad med förmågan att tänka 

logiskt och därmed borde vi inte stirra oss blinda på vad 

som är manligt eller kvinnligt. Varje individ oavsett kön skall 

ha möjligheten och rätten att förverkliga sig själv. 

 

Jämställdhet innebär att ingen ska vara mindre värd på grund 

av kön. Feminismen innebär att man tar tillvara på kvinnors 

intressen och rättigheter. Kvinnor har med tiden fått allt 

flera rättigheter, men fortfarande finns det en hel del att 

eftersträva i det mansdominerade samhället. Samhället 

genomsyras ännu av attityder från ett patriarkaliskt 

manssamhälle som ofta sätter kvinnan på en andra plats. 

Detta gäller rent generellt i vårt samhälle, men har tydligare 

spår i vår kultur, som en efterleva från Mellanöstern och 

dess trånga syn på kvinnan som individ. Förhoppningsvis 

skall vi kunna göra oss av med denna efterleva med hjälp 

av vårt moderna samhälle idag och dess hjälpinsatser. 

 

När vi inte får stöd från männen borde vi kvinnor stötta 

och stärka varandra. I den assyriska kulturen samlas kvinnor 

i grupper på ett mycket naturligt sätt genom olika syjuntor 

och liknande. De fungerar som terapi och det finns ett stort 

behov av dessa grupper. Men jag skulle vilja se att juntor 

och nätverk bildas på feministiska 

grunder med syfte att motverka 

den obalans i maktfördelningen 

mellan män och kvinnor. AKF 

kämpar idag med att få till 

attitydsförändringar och 

omvärderingar av olika normer 

som kan idag ibland vara ett stort 

hinder i utvecklingen. Det är en 

lång process som kräver aktivt 

engagemang av alla. 

 

Det finns dock många kvinnor 

och tjejer i den yngre 

generationen assyrier som har 

lyckats balansera mellan sina två helt olika kulturer — den 

svenska och den assyriska. Jag är personligen ett exempel 

på en sådan härlig blandning! 

 

AKF försöker utveckla denna process med de tillgångar 

och redskap som man förfogar över, men detta 

förändringsarbete fordrar även ett bredare samarbete med 

aktörer i olika samhällssektioner som verkar för jämställdhet. 

AKF har goda samarbetspartner i organisationer som SIOS, 

UNIFEM och Sverige Kvinnolobby. 

 

AKF arbetar inte enbart med jämställdhet utan även 

integration mellan olika generationer samt svenskar och 

assyrier. AKF arbetar för att motverka utanförskap av assyrier 

i det svenska samhället, genom ökad kunskap om det svenska 

samhället och genom att skapa naturliga mötesplatser mellan 

svenskar och assyrier. AKF arbetar för ökad tolerans för 

varandras olikheter för vi tror att det skapar mer harmoni 

och balans i vårt samhälle. Vi och dom bör raderas och 

ersättas med ordet vi, och det ska vi kvinnor se till att ändra 

på! 

 

 

Ninwe Maraha 

Assyriska Kvinnoförbundets representant vid UNIFEM:s 

internationella kvinnodagen 8 mars 2004 i Stockholm
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Projektet 

 

”Kultur och Generationsmöten” 

 

2002/2003 

Assyriska kvinnoförbundet har startat ett integrationsarbete 

i form av projektet Kultur och generationsmöten i de lokala 

föreningarna för att minska kultur– och generationsklyftorna; 

d v s arbeta aktivt för att öka förståelse mellan olika 

åldersgrupper samt den svenska och assyriska kulturen. 

 

Syftet med projektet är att minska klyftorna mellan första, 

andra– och tredje generationen assyrier i Sverige. Detta 

med anledning av att klyftorna blir större och större för 

varje dag, och närvaron i varandras liv minskar i och med 

den nya utvecklingen som sker i det svenska samhället. Bristen 

på förebilder av vuxna assyrier hos barn och ungdomar 

gör bland annat att de känner sig vilsna i sin identitet. 

 

Föräldragenerationen känner sig idag maktlösa inför  

utvecklingen av deras barn, och för att få kontroll över sina 

barn tar de till förbudsmetoden; dvs att förbjuda sina barn 

att göra sådant som föräldrarna anser vara onyttigt och 

farligt. 

 

Att ha insyn i sina barns liv och följa deras utveckling är 

viktigt, men att göra det genom förbud är mindre lyckat. 

Därför har ett av målen i projektet varit att stärka 

föräldrarnas roll i barnens utveckling, att få föräldrarna att 

känna att utan deras stöd och vägledning blir det svårare 

för barnens att lyckas. 

 

Ett av våra tillvägagångssätt att hitta lösningar har varit att 

skapa nya mötesplatser för våra målgrupper och framförallt 

skapa nya sätt att mötas på. Att tänka i nya banor, men 

samtidigt hålla sig innanför de referensramar och 

förutsättningar som råder idag, för att inte gå vilse. 

Det unika i detta projekt är att föräldragenerationen 

tillsammans med barn och ungdomar har arbetat för att 

hitta nya former av mötesplatser och åldersövergripande 

aktiviteter. Detta kommer förhoppningsvis i framtiden leda 

till vissa förändringar av nuvarande mötes– och 

föreningsorganisation som i första hand är anpassat efter 

männens behov och intressen. 

 

Några viktiga och intressanta frågor som har dykt upp i 

diskussioner och debatter i detta projekt är bland annat 

problemen med kulturella skillnader mellan hem och skola 

som assyriska barn och ungdomar möter på i sin vardag 

och den ojämställda uppfostran av assyriska tjejer och killar. 

 

Det här projektet har bidragit till att öppna upp för en 

konstruktiv debatt och diskussion kring frågor som det 

tidigare har varit tabubelagda och som enbart har diskuterats 

i hemmen. 

 

Samtliga seminarier inom projektet har bidragit till att dessa 

frågor kommit ut i offentligheten och gett både unga och 

vuxna assyrier möjligheten att uttala sig och fundera på 

tänkbara lösningar till problemen/frågorna. 

 

Erfarenheterna från detta projekt har varit väldigt intressanta, 

men vi har hittills bara skrapat på ytan, nu måste vi göra 

något för att hitta verktyg som ska lösa dessa kulturella och 

generationsproblem. 

 

 

AKF 

Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige 
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Verksamhet i projektet Kultur och generationsmöten 

När Assyriska Kvinnoförbundet beviljades bidrag från 

Integrationsverket i form av medel för projektet Kultur och 

generationsmöten år 2002 drog förbundet igång aktiviteter i 

form av kartläggning, seminarier och dokumentation inom 

projektets regi. 

 

Kartläggningen påbörjades 2002 och enkäter skickades ut 

till samtliga lokala föreningar i Assyriska Riksförbundet. 

Svarsunderlaget bearbetades under 2003 och redogörs i 

denna verksamhetsberättelse. Bakgrund till kartläggningen 

och resultatet beskrivs på sida 5. 

 

Seminarier och konferenser 

Under 2003 genomfördes ett antal seminarier och 

konferenser med utgångspunkt i kulturella skillnader utifrån 

ett generationsperspektiv  Genom dessa aktiviteter har AKF 

försökt att synliggöra och föra upp denna aktuella fråga till 

diskussion ur ett brett perspektiv. Seminarierna har haft stor 

genomslagskraft bland föreningsmedlemmarna och 

attraherat många deltagare. Utvärderingarna av samtliga 

aktiviteter visar att medlemmarna efterfrågar att fortsatt och 

fördjupat arbete i dessa frågor. Det finns ett stort behov av 

mer handfast och konkret arbete som skulle underlätta och 

stödja medlemmarna i det vardagliga mötet med denna 

problematik. Här följer samtliga aktiviteter som 

arrangerats i projektets regi. 

      Seminarieserie under våren 2003 i Assyriska kulturförening 

i Norsborg 

Tema: Förebygga klyftan mellan generationerna 

Processledare: Semira Georgo 

      3 maj 2003 i Assyriska föreningen i Västra Frölunda 

Tema: Förebygga klyftan mellan assyriska ungdomar och 

deras föräldrar 

Debattörer: Elisabet Nison, Yaldez Oussi och Meryem 

Demirel 

 11 maj 2003 i Assyriska kulturföreningen i Norrköping 

Tema: Demokrati och generationsmöten 

Föreläsare: Sughra Bahmani 

 4 oktober 2003 i Assyriska förening i Spånga 

Tema: Kultur och religion i förändring 

Föreläsare: Önver Cetrez, doktorand i religionspsykologi 

 15 november 2003 i Assyriska kulturförening i Botkyrka 

Tema: Jämförelse mellan assyriska tjejers levnadsförhållanden 

i västerlandet och hemlandet 

Föreläsare: Attiya Gamri, socionom och Birgitta Lindström, 

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet 

 16 november 2003 i Assyriska föreningen i Södertälje 

Tema: Klyftan mellan generationerna i den assyriska 

folkgruppen 

Föreläsare: Attiya Gamri, socionom 

 7 december 2003 i Assyriska kulturföreningen i  

Norrköping 

Tema: Diskriminering ur ett jämställdhetsperspektiv 

Föreläsare: Marian Ferm 

Kartläggning 

 

Bakgrund 

Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) har sedan några år 

tillbaka diskuterat en framtida frigörelse från Riksförbundet 

för att därmed bli ett självständigt förbund med egen 

ekonomi, egna medlemmar och egen verksamhet. 

Anledningen till detta menar AKF är att Riksförbundet idag 

inte har lyckats involvera och inkludera kvinnor i  

verksamheten och i organisationsstrukturen. Kvinnors 

kompetens och resurser tas inte tillvara trots att majoriteten 

av de aktiva medlemmarna är kvinnor. Därför menar AKF 

att det behövs ett alternativ, ett självständigt kvinnoförbundet 

med ökade resurser och möjligheter för att arbeta med 

jämställdhet och rättvis maktfördelning i assyriska  

institutioner och organisationer. 

 

År 2002 tog AKF fram en enkät, med syfte att undersöka 

läget i de lokala föreningarna när det gäller fördelning av 

kön bland medlemmarna och i styrelser samt vilken 

verksamhet som bedrivs på lokal nivå. 

 

Analys 

Undersökningen visar att fördelningen av könen i genomsnitt 

är ganska jämn bland medlemmarna med en liten majoritet 

av män, men mycket ojämn i styrelser, d v s en stor brist på 

kvinnor i ledande positioner. Undersökningen visar dock 

att existensen av kvinnoutskott/kommittéer är omfattande 

i de flesta föreningarna och förmodligen är det där de flesta 

kvinnorna engagerar sig. En slutsats utifrån underlaget är att 

synkning och samordning mellan de olika sektionerna är 

relativt dålig. Sektionerna sysslar med olika aktiviteter på 

olika håll och träffas som högst 2 gånger om året. Styrelsen 

träffas en gång i månaden. Erfarenheten berättar att  

ledningen således har bristande helhetsbild av föreningens 

totala verksamhet. Utifrån undersökningen kan man urskilja 

att samtliga föreningar bygger på en traditionell svensk 

organisationsstruktur och som starkt påminner om andra 

svenska organisationer. De assyriska lokala föreningarna har 

skapat en verksamhet som vänder sig till den assyriska 

folkgruppen, men som bygger på en svensk struktur. 

 

Verksamheten i de lokala föreningarna är framförallt 

kulturell och social där större samlingar och träffar för 

medlemmarna är centrala och mest framhävande. En annan 

viktig och återkommande verksamhet i samtliga föreningar 

är idrottsliga och kulturella aktiviteter för barn och  

ungdomar. Föreningarna har alltså en kulturell och social 

funktion för både den första och andra generationens 

assyrier. Undersökningen visar att information om 

verksamheten sprids muntligt och skriftligt främst genom 

interna anslag. Föreningarna prioriterar därmed inte 

marknadsföring av sin verksamhet i externa sammanhang.
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UNIFEM 
 

 

Svenska UNIFEM:S uppgift är att stärka kvinnors ställning 

i samhället genom att öka deras /vår politiska och 

ekonomiska makt, genom att vara pådrivande och en 

samarbetspartner för andra kvinnoorganisationer, föreningar 

och FN-organ. Det är viktigt för Svenska UNIFEM att 

samarbeta med andra kvinnoorganisationer, men också med 

övriga FN –organisationer. 

 

Jag, som är AKF representant i Svenska UNIFEM deltog 

vid FN-dagen  söndagen den 24/10 –04 i Armémuseum. 

FN-dagen ger en möjlighet att få veta mer om FN:s arbete 

inom olika områden, bland annat information om 

fredsbevarande insatser och barnfrågor. Laila Freivalds, 

Sveriges utrikesminister berättade om Sverige och FN. 

 

Jag deltog också med Yaldez Oussi och Sema Arslan i en 

teaterföreställning (Pappas Hjärta) som Svenska UNIFEM 

kommittén  satte upp i samarbete med Riksteatern och 

Stockholms teatergrupp. Stockholms teatergrupp består av 

skådespelarna Lennart Jähkel, Maria Salah och Peter Perski, 

samt författarna Alexander Ahndoril och Alexandra 

Coelho Ahndoril. 

Tillsammans med dramatiker och skådespelare samtala om 

de destruktiva maktstrukturer som finns i samhället, samt 

teaterns möjlighet att synliggöra dem. Kanske är just teater 

som konstform lämpad för att öka medvetenheten om 

genusfrågorna och stärka en upplyst opinion för att 

mänskliga rättigheter också skall vara kvinnors rättigheter. 

 

UNIFEM:s mål 

Det viktiga att blir fler unga kvinnor engagerar sig runt om 

i världen för kvinnors mänskliga rättigheter. Det händer 

något varje dag, men värden är stor och det är mycket 

som fortfarande är ogjort. Tillsammans kan vi uträtta mycket 

för att förbättra situationen för kvinnor runt om i världen. 

Med hopp om kvinnlig framgång. Vi får kämpa vidare i en 

mörk tunnel men där framme finns ljuset och möjligheterna. 

Låt oss ta lärdom av detta. Vinsten är ofta frukten av vad 

vi vågat. 

 

Temat för internationella kvinnodagen för år 2005 blir 

”Peace needs Women and Women needs justice” eller ”Fred 

behöver kvinnor och Kvinnor behöver Rättvisa” Nätverket 

försöker att bjuda in till evenemanget, Nobel Prize winner 

Wangari Mathai och fru Kofi Annan och Margot Wallström. 

 

 

UNIFEM representant 

Samira Gergeo 

 

 

 

 

Mötet med 

utrikesministern 

Anna Lindh 
 

 

Vi som åkte var representanter från bland annat Assyriska 

riksförbundet (ARS) ordförande Simon Barmano, 

Assyriska kvinnoförbundet AKF), vice ordf. Yaldez Oussi . 

Assyriska ungdomsförbundet (AUF) ordf. Abraham Staifo. 

Även Assyriska FF:s ordförande Zeki Bisso var närvarade. 

Det var Yilmaz Kerimo  som ordnade mötet med 

utrikesminister. 

Irakkriget och assyriers situation i dagen Irak var 

anledningarna till varför vi träffades. 

Delegationen, de ovan nämnda personerna samlades utanför 

riksdagen och vi visades in till Yilmaz Kerimos kontor. Vi 

gick igenom utskriften som Anna Lindh skulle få och vi 

organiserade talet så att alla visste vad de skulle framföra. 

 

Vi äntrade välkomstrummet där Anna Lindh tog emot oss 

med ett brett leende och otrolig utstrålning. Många 

journalister och fotografer stod runtomkring. Hon blev 

informerad om att 1:a april är vår nyårsdag och därför bjöd 

hon på kakor och önskade oss gott nytt år och lycka i 

framtiden. Hon gladde oss när hon visade att hon visste 

hur viktigt Ha -Nison är för oss. 

 

Därefter visade hon in oss till sitt arbetsrum där bara vi och 

hennes sekreterare satt. Där kunde vi framföra det vi ville 

och hon var mycket lyhörd och koncentrerad. Hon 

antecknade det viktiga som vi sa och sade: ”jag tar det här 

med mig och vi ska se vad vi kan åstadkomma”. 

Vårt möte varade i cirka femton minuter men var och en 

utav oss fick chans att yttra sig. Yaldez Oussi betonade 

speciellt att i krigsdrabbade områden faller kvinnor och 

flickor offer för våldtäkt och sexuella övergrepp. Hon 

nämnde också vikten av kvinnans roll och betydelse i 

fredshandlingar i krigsdrabbade områden runtom i världen. 

Vi upplevde en känsla av hopp för bättre lösning för 

assyrierna i Irak. 

 

Anna Lindh föll offer för våldet i Sverige den 11 september 

2003. En stor förlust för demokrati och rättvisa. Hennes 

stora engagemang i frågor som rör mänskliga rättigheter 

och kamp mot våldet för en bättre värld var omåttligt stort 

 

 

Vice Ordförande 

Yaldez Oussi.
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AKF:s Europamöte 

Assyriska kvinnoförbundets möte med de övriga assyriska 

kvinnor i Europa. Den 6-8/9 -04 har assyriska  

kvinnoförbundet i Sverige arrangerat en veckoslutskurs i 

Tyskland Düsseldorf. Åtta länder var inbjudna till mötet 

men bara fyra var med. Sverige, Tyskland, Holland och 

Belgien. 25 kvinnor har samlats och diskuterat i tre dagar 

om kvinnans situation i exil. 

 

Kvinnoförbundet har sedan länge haft ett sådant möte som 

målsättning, nämligen att kunna arrangera en konferens för 

assyriska kvinnor i världen, därför tyckte vi i styrelsen att vi 

skulle börja med kvinnor i Europa först och sedan kanske 

en världskonferens för assyriska kvinnor. 

 

 

Under de här tre dagarna har vi diskuterat kvinnan, familjen 

och ungdomars situation i Europa. På den här 

veckoslutskursen har vi haft mycket diskussioner. Första 

dagen var det presentation. Andra dagen presenterade 

Elisabeth Nison AKF:s ordförande kvinnoförbundets 

verksamhet i Sverige och målet med den här träffen. Hon 

pratade om kvinnors roll i föreningar hur aktiva vi är, och 

vilka svårigheter vi upplever i exil och det svenska samhället. 

Assyriska kvinnoförbund finns bara i Sverige, det finns inte 

något förbund i de övriga länder i Europa. 

 

Från Tyskland hade Anise Saed Yonan också berättat om  

deras aktiviteter och de tyckte att föreningslivet inte fungerar 

längre som förr pga. att bidragen från kommuner och staten 

hade minskat kraftigt för invandrarföreningar och  

medlemmarna har mindre tid för föreningen att många 

arbetar mycket och har egna företag men däremot de hade 

mer aktiviteter gemensam med kyrkan. 

I Holland var det samma situation som i Tyskland, men 

kyrkan och föreningar har många aktiviteter gemensamma 

och där har också bidraget minskat väldigt mycket. 

 

I Belgien är situationen annorlunda, nämligen att det inte 

finns så många Assyrier som i Sverige och de bor inte så 

nära varandra därför är de svårt att göra aktiviteter och ha 

 

så många föreningar. 

 

Tredje dagen hade vi Anisa Saed–Yonan som är psykolog. 

Hon föreläste om familjen och flickornas situation i Europa. 

Där var det väldigt heta debatter om tabubelagda frågor så 

som flickors oskuld. Det var en väldigt intressant föreläsning 

och lärorik. Vi lyckades till sist att tillsätta en kommitté från 

sex länder, nämligen Sema Arslan (Sverige), Mari Messo 

(Tyskland), Shamiran Lahdo (Holland) Theodora Habib 

(Belgien) Shamiram Benjamen (Danmark), Shushan Lamaso 

(England) De här personerna kommer att hålla kontakten 

med varandra och bilda ett nätverk Europa för gemen- 

samma aktiviteter. 

 

Jag tycker att det här mötet med assyriska kvinnor i Europa 

var bra. Att se andra kvinnor och lära känna varandra på 

nära håll är viktigt och lärorikt, man lär av varandra och 

hoppas att vi kan fortsätta göra mer aktiviteter tillsammans 

eftersom vi strävar mot samma mål 

 

Ordförande 

Elisabeth Nison 
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En fest till våra mödrars ära och inte ens en halvfull lokal. 

Jag måste helt ärligt säga att jag inte hade särskilt höga 

förhoppningar när jag klev in i den stora fest lokalen i 

Assyriska kulturhuset i Södertälje. 

 

Var det såhär vi ärade våra mödrar, genom att inte dyka 

upp på en fest anordnad för deras skull? Lyckligtvis blev 

min besvikelse inte långvarig. I takt med att stämningen 

höjdes och mer folk började droppa in blev familjefesten 

bara bättre  och bättre. Det blev en trevlig liten fest fylld 

med uppträdanden som fick oss att skratta och beundra. 

 

Festen inleddes med en dansuppvisning från ungdomarna i 

Assyriska föreningen i Linköping. Med traditionella  

folkdräkter och danser höjde de genast stämningen i lokalen. 

  

Därefter kunde vi få ta del av en helt vanlig dag i en helt 

vanlig assyrisk familjs hem. Det var juniorerna i Assyriska 

föreningen i Södertälje som med sin korta teaterpjäs, som 

tydligen satts upp samma dag, fick oss att vrida oss av skratt 

på stolarna. 

 

Därefter läste Milad Masso, en av skådespelarna i teatern, 

upp en dikt som han skrivit till sin egen och alla andra 

mödrars skull. En dikt som fick alla pladdrande mammor 

i lokalen att tystna av uppskattning. 

 

Det hela avslutades med en uppvisning av dräkter designade 

av Nahren Odisho. Återigen var det ungdomarna från 

Lindköping som stod på scen iförda dessa praktfulla dräkter 

i sann assyrisk anda. 

 

Mellan bidragen bjöd Aboud Zazi, Ninorta Aho och 

Germin Albazi på musik som kvällens gäster kunde dansa 

till. Kvällens konferenciärer var Moris Esa och Aznif Demir. 

 

 

Maja Touma 

Morsdagsfest 




