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Bryt tystnaden 

Det har väl knappast undgått någon från att höra om eller läsa om vad som sker nere i Mellanöstern. 
Ett folkslag håller på att utrotas. Ett folk med en fantastisk historia där andra folkgrupper skulle 
betala vad som helst bara för att vara i närheten av ett sådant mäktigt historiskt folk, får se sina hem, 
sin kultur och sina egna familjers liv eliminerade. Det är inte otillåtet att tala särskilt för ett folk som 
har mördats och slaktats men trots dessa hemskheter kommer det Assyriska folket att fortsätta att 
leva, att fortsätta att bidra och att fortsätta att tala. 

Kriget i Syrien och Irak har kommit att kosta många människor livet, inte enbart assyrier utan också 
andra minoriteter. Det har fortsatt än idag år 2015. För knappt en vecka sedan attackerade IS ett 
flertal assyriska byar norr om floden Khabour i norra Syrien. Flera barn, kvinnor och äldre är satta i 
husarrest medan de bybor som kunde, tog sin flykt till Hassake. 

Assyrier är en folkgrupp med djupa historiska rötter i Mellanöstern, men vars historiska betydelse 
verkar ha bleknat bort eftersom omvärlden håller tyst. Tiden är kommen för att världssamfundet och 
de internationella biståndsorganisationerna tar sin humanitära uppgift på allvar och hjälper 
flyktingarna på plats. 

Vi har tillsammans under det gångna året tagit stora framsteg för att stärka AKF:s röst internationellt 
sett och det arbetet kommer att fortsätta. Under hela förra året hade AKF olika aktiviteter för att 
upplysa om vårt folks historia, betydelsen av vår kultur och vårt språk,  just för att förstärka folket. En 
lyckad sammanställning var den paneldebatt som AKF (vi) arrangerade den 16 augusti mellan 
samtliga politiska partier i Svenska riksdagen.  

AKF delade också ut, under 2014, en utmärkelse till ADO:s kvinnostyrelse för deras hedervärda 
biståndsarbete i det krigsdrabbade Syrien, särskilt i Kamishly. Trots kriget och rädslan för sina egna 
och deras familjers liv och säkerhet, slutade inte dessa kvinnor att kämpa. De fortsätter sitt arbete än 
idag.  

Jag deltog i flera seminarium i riksdagen just om det assyriska folkets situation i Syrien. Jag var även 
på en föreläsning om assyriska flyktingars utsatta situation i Turkiet av Dr:. Önver Cetrez, som är 
forskare vid Uppsala universitet och biträdande direktör för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. 

Med föregående års händelser och erfarenheter hoppas jag att vi kan hitta flera sätt att belysa och 
informera om denna fantastiska folkgrupp.  

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till styrelsen. 

Tack! 

Samira Gergeo,  ordförande för Assyriska kvinnoförbundet 

 

 

 

 



Akitu 2014 

Akitu 2014 blev ett fantastiskt event som lockade över tusen personer till Assyriska föreningen i 

Södertälje. Salen blev överfull och det fanns inte plats för alla. Eventet var speciellt då det var det 

första gemensamma firande som anordnades för alla organisationer som är anlutna till Assyriska 

Riksförbundet i Sverige.   

Firandet bjöd på lek och skoj för barnen med bland annat hoppborg, ansiktsmålning, kakor, popcorn 

med mera.  

Huvudprogrammet bestod av en nyårsgala som pågick 15:00 - 18:00 med flera artister och talare 

samt en klädvisning av forntida assyriska dräkter.   

Till årets firande kom tre rikskända politiker som gav eventet en politisk touch. Stefan Löfven, 

partiledare Socialdemokraterna, Erik Ullenhag, integrationsminister och Jonas Sjöstedt, partiledare 

vänsterpartiet höll var sitt tal. Tidigare under dagen hölls en politisk paneldebatt med företrädare 

från olika partiers ungdomsförbund. Den aktiviteten anordnades av AUF.   

Firandet avslutades med en dansfest på natten med folkkära sångaren Bashar Yohanon.  

Flera medier uppmärksammade firandet. I en artikel i Assyrian International News Agency berättades 

om planerna för eventet. Likaså i Svenska Dagbladets "Veckans händelser" och i SVT:s Morgonsoffa. 

Expressen TV var på plats och sände delar av eventet live, likaså Assyria TV som sände hela eventet 

live. Länstidningen i Södertälje uppmärksammade eventet med en artikel under förberedelserna och 

en artikel efter eventet. Lokaltidningen Södertäljeposten skrev en notis om Akitu och naturligtvis 

uppmärksammades eventet av Assyriska Riksförbundets egen medlemstidning Hujådå.   

Text från akitusweden.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veckoslutskurs i Bockaberg, Göteborg den 1-3 maj 2014 

1 maj 

Vi anlände till kursgården på torsdag eftermiddag. Vi blev mycket besvikna över den dåliga 

standarden, men det blev trots allt bra stämning, som alltid, med assyriska kvinnor. 

Efter middagen samlades vi och 

diskuterade frågor som är 

högaktuella bland vårt folk. Frågor 

som bröllop, samboförhållanden och 

att ungdomar flyttar hemifrån när de 

är singlar. Diskussionerna var 

högljudda, men givande. Alla hade 

väldigt olika åsikter. Man kommer ju 

trots allt från olika delar i Bethnahrin 

och har olika erfarenheter. Vissa av 

kvinnorna hade studerat långt ifrån 

deras hem, de hade bott själva och hade erfarenheter som de delade med sig av. Andra 

berättade om hur det var när deras barn flyttade hemifrån för att studera och vilka 

svårigheter de själva upplevde. Vad gäller samboförhållande konstaterade vi att många inte 

är mogna för det än. Vi kom även fram till att vi måste vara konsekventa med oss själva när 

det gäller pojkvän/flickvän, d.v.s. att det ska vara lika för båda könen.  

En annan fråga som diskuterades var bröllopspriserna som skenat till den grad att ungdomar 

skräms av tanken på giftermål. Har man inte bra ekonomi eller har föräldrar som stöd, då är 

det verkligen svårt att kunna kosta på sig ett dyrt bröllop. Det är vårt ansvar som föräldrar 

att försöka minska de enorma kostnaderna och sluta begära så mycket av våra ungdomar. Vi 

får helt enkelt sluta överdriva med saker som inte behövs. 

Efter dessa häftiga diskussioner så hade vi ett mycket trevlig samkväm med mycket skratt 

och en massa skämt. 

2 maj. 

Dagens tema var: 

 Varför är det så få assyriska kvinnor som gör politisk karriär? 

 Hur kan man öka den assyriska kvinnans engageman och delaktighet i politik, yrkes 

och föreningsliv? 

Som föreläsare hade vi Rachel Hadodo. Rachel berättade om sin uppväxt i Södertälje om hur 

viktig det var för hennes föräldrar att hon och hennes syskon skulle få växa upp i 

föreningslivet och få ta del av den assyriska identiteten. Rachel har varit och är aktiv i den 



assyriska rörelsen. Hon har b.la varit assyriska riksförbundets ordförande innan hon flyttade 

till Göteborg för att forska inom sitt yrke som är socionom. Hon är klar med sin forskning och 

undervisar nu på socionomprogrammet på universitetet i Göteborg.  

Rachel förklarade för oss att det finns strukturella frågor i samhället som vi inte kan påverka, 

samt att det finns hinder som också sätter hinder för oss, men vi får inte skrämmas av dessa. 

Vidare så förklarade hon att kvinnor har makt, men vi har svårt att använda den rätt. 

Därför bör kvinnor vara mer strukturella och använda hjärnan istället för känslorna. Det är ju 

trots allt vi kvinnor som skapar framtida ledare, därför bör vi tänka på hur vi uppfostrar våra 

söner och döttrar. Vi skall ge båda samma villkor och hantverk för att klara sig i samhället. 

Rachel poängterade vidare att det är vi kvinnor som sätter barriärer för oss själva och att 

förväntningarna är höga på kvinnor, vi får helt enkelt inte misslyckas. Det är viktigt att 

kvinnor kan spelregler och vågar ta för sig och inte är konflikträdda. Vidare så förklarade hon 

att ensamma klarar vi inte att nå vår dröm, men tillsammans med våra män och söner så 

klarar vi av att nå den. Och om vi inte kan ta våra rättigheter så är det ingen som ger oss 

dem.  

Text av: Samira Touma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Politisk debatt den 16 augusti 2014 

Medverkande partier och deras representanter var: 

Moderata Botkyrka: gruppledare Jimmy Baker. 

Miljöpartiet: Annika  Hilevonen är nummer två på riksdagslistan. 

Krisdemokraterna: Desirée Betres riksdagsledamot. 

Vänsterpartiet: Amineh Kakabaveh riksdagsledamot. 

Folkpartiet: Fredrik Malm, riksdagsledamot. 

Socialdemokraterna: Azadeh Rojhan Gustavsson riksdagskandidat 

Centerpartiet: Kerstin Lundgren, riksdagsledamot som utrikestalesperson 

Panelledare och moderator: Fahmi Barkarmo. 

 

Assyria TV var på plats och dokumenterade debatten. 

Första frågan var om Seyfos erkännanade av Riksdagen 2010 men ingen uppföljning av 

beslutet hitintills av regeringen, varför? 

Moderaterna tycke att Seyfo inte var någon fråga för svenska riksdagen. Miljöpartiet tyckte 

att Sverige ska stå upp för mänskliga rättigheter ur en demokratisk syn och att all forskning 

som har gjorts tyder på att ett folkmord 

har skett.  Folkpartiet tycke att regeringen 

bryr sig inte om riksdagsbeslutet och där 

med inte följt upp riksdagsbeslutet heller. 

Vänsterpartiet har varit drivande av Seyfo 

frågan och tyckte att Mesopotamiens 

ursprungsbefolkning är Assyrier. Därför 

måste alla minoriteter få ett erkännande 

som folk. Våra politiska partier måste våga 

stå upp för minoriteterna. 

Krisdemokraterna har ett kongressbeslut på ett erkännande av Seyfo sedan tidigare men 

hänvisar till att de inte kan påverka så mycket eftersom de är ett litet parti. 

Socialdemokraterna tog ett kongressbeslut 2009 om ett erkännande av Seyfo. Urban Ahlin 

Socialdemokraternas utrikestalesperson följde upp det i riksdagen tillsammans med alla som 

röstade för erkännande år 2010 vann omröstningen med en mandat. Centerpartiets 

utrikestalesperson Kerstin Lundgren följde partiets linje och röstade mot ett erkännande 

medan i verkligheten var hon för ett erkännande. 

Andra frågan som diskuterades var folkmordet som sker nu i Irak och Syrien. Varför agerar 

inte västvärlden när folk drivs bort från sina hem, kvinnor våldtas, mördas, torteras, 

konverterad till Islam mm? 

Partierna tycke att en skyddszon bör inrättas av FN:s säkerhetsråd. Humanitär hjälp bör 

skickas omedelbart. Om militärhjälp var partierna oeniga i sitt svar. Något tycke att 



militärskydd måste gå under FN:s säkerhetsskydd. Vänsterpartiet tyckte att FN ska ställa krav 

på Qatar, Saudiarabien och Turkiet. Folkpartiet tyckte att vi måste få till humanitär hjälp i 

form av vapen, ammunition för att slippa 

massutvandring och massmord. Det är en 

regionskatastrof det som händer. 

Socialdemokraterna är för en insatts inom 

FNs mandat för att stoppa IS och spåra var 

ifrån de får sina inkomster ochtillgångar . 

Stoppa alla flöden som gynnar IS. Det var 

ett beslut som togs i natt. Centerpartiet 

vill sätta press för att stabilisera området 

med humanitärbistånd. De vill ge militär 

och vapenstöd. Man ska med alla medel försöka stoppa IS framgång.  

Det vart allmänna frågestund där alla i publiken kunde ställa sina frågor och funderingar till 

panelen. Där efter bjöds samtliga på fika.   

Hela paneldebatten är dokumenterat på Assyria TV som man kan följa på nätet. 

Text dokumentation : Nursel Awrohum sekreterare för AKF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veckoslutskurs i Marieborg, Norrköping 7-9 november 2014 

Med temat Assyriska kvinnans situation i Mellanöstern 

Fredag den 7 november 2014 

Under fredagskvällen samlades ca 40 st Assyriska kvinnor från olika föreningar i Sverige på 

Marieborgs kursgård. 

När alla var samlade åt vi en god middag tillsammans.  

Efter middagen hade AKF sitt styrelsemöte medan de andra kvinnorna hade en trevlig kväll 

tillsammans. 

Lördag den 8 november 2014 

Efter frukost var det dags för en kort presentation av AKFs styrelsemedlemmar. 

Samira Gergeo, ordförande i AKF informerade kort om verksamheten som vi gjort och om 

framtida aktiviteter som är planerade så som Internationell konferens i Istanbul, SEYFO 100 

års-minnet. 

Dagens första föreläsare var Dr. Gabriel Oussi som berättade om sitt besök till assyriska 

flyktinglägren i Irak och att flyktingarnas situation är katastrofal och hjälpen som når fram är 

otillräckligt. 

Han berättade även om ett intressant projekt "Ninve medical association"  som har i 

målsättning att läkare och  undersköterskor med olika nationaliteter ska  besöka sjuka i olika 

städer i Irak. 

Ca 15 läkare hade ett möte i mor Jacob i Södertälje där de bildade en läkarförening. 

När vi hade ätit lunch var det dags för Noursin Oussi Malki som arbetar på SIDA som är en en 

statlig bistånds organisation. 

Hon berättade att hon fick ett stipendium från SIDA för att skriva sin C-uppsats som gav 

henne möjlighet att åka ner till Kesala, Indien och skriva den i 3 månader där hon bodde hos 

en familj som tillhörde den syrisk ortodoxa kyrkan. 

Efter föreläsningen delade vi upp oss i fyra grupper som skulle diskutera frågan "är det 

viktigt att AKF bygger ett nätverk med organisationer utanför Sverige?" grupperna fick 

redovisa det som dem kom fram till. Alla grupper tyckte bland annat att det var viktigt att 

knyta kontakter internationellt och lära oss av andra erfarna organisationer. 

Dagens sista föreläsning höll efter middagen Nuri Kino via skype och Ninson Ibrahim "A 

Demand For Action" (Ett krav på åtgärder) 

Tack vare teknikens under lyckades Sara Poli och Elizabet Birol lösa så att Nuri Kino, som 

befann sig i Tyskland, att hålla sin föreläsning via Skype. 

Han berättade om att "A demand for action" bildades 20 juni 2014 och att de finns i 19 

länder, bland annat Sverige, Tyskland, England, Australien och USA. Arbetet har gett stor 

framgång i  världen.  



De går att hitta på Facebook, Twitter och deras hemsida " 

http://www.ademandforaction.com " 

MÅL 

• Höj så mycket medvetenhet som möjligt om den svåra situationen för assyrierna, Yazidis 

och de övriga minoritetsfolk i Mellanöstern står inför etnisk rensning. 

• Kontakta och påverka personer av betydelse - offentliga personer, ministrar och politiker - 

att uppmana dem att agera. 

• Etablera en fristad i Nineveslätten, Irak. 

• Stödja inrättandet av lokalt framställda säkerhetsstyrkor inom den irakiska armén , som 

består av minoritetsfolk. 

Många fascinerades av ADFAs arbete, det var en givande föreläsning. 

På kvällen efter alla bra och intressanta föreläsningarna var det skönt med shahro  som 

innehöll mycket sång, skratt och skämt. 

Söndag 9 november 2014 

Kvinnorna som hade tagit en skön promenad anslöt sig till dem andra som redan höll på att 

plocka godsaker från frukost buffén. 

Innan dagens föreläsning med Meryem Demirel höll vi en kort presentation av samtliga 

kursdeltagare.  

Meryem berättade om sitt besök i Turabdin där hon besökte kyrkor, föreningar och olika 

byar. 

Hon träffade även olika politiker som te x. Febronia Akyol, Kommunalråd i Midyat och Erol 

Dora, minister i det kurdiska paritet. 



De flesta byarna har en förening. Hon tyckte att AKF borde besöka dessa byar som 

studieresa och på så sett starta ett samarbete med föreningarna och sätta kvinnan i fokus. 

Våra kvinnor från Assyrien Kulturcenter i Botkyrka informerade oss kort om deras resa till 

hemlandet med målsättning bland annat besöka flyktingarna. 

Vi avlutade hela veckoslutskursen med att deltagarna fick fylla i en utvärdering, sjunga den  

Assyriska nationalsången samt en gruppbild. Efter allt detta så åt vi en sista måltid 

tillsammans innan det var dags för hemfärd. 

Text av Ayfer Rhawi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Föreläsning om assyriska flyktingars utsatta situation i Turkiet 

Den 15 november 2014 var Samira Gergeo, Ayfer Rhawi och Nurel Awrohum på en föreläsning om 

assyriska flyktingars utsatta situation i Turkiet . 

Föreläsaren var Dr Önver Cetrez forskare vid Uppsala universitet, men också biträdande direktör för 

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. 

Dr Önver arbetar för de assyriska flyktingarna i Istanbul sedan flera månader tillbaka och det är ett 

stort projekt tillsammans med Assyrier Utan Gränser. 

Målet är att ge någon form av sysselsättning till dessa flyktingar särskilt till de unga för att de ska 

känna att de bidrar med något. Det ger en mening åt det liv de har nu. 

Det i sin tur kan ge de verktyg att sedan skaffa en sysselsättning tex.vis arbete efter skola ,när de 

rätta förutsättningarna finns tillgängliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminarium i Riksdagen 

19/ 11 2014 deltog Samira Gergeo och Samira Touma i ett seminarium i Riksdagen om hur det 
Svenska biståndet ska på bästa sätt användas för att utveckla demokratin och att stärka minoriteters 
rättigheter, särskilt barn- och kvinnors säkerhet, samt framtiden i Syrien. 
 
Arrangörer var följande: 
Riksdagens tvärpolitiska nätverk för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien. 
 
Medverkande var: 
 
Biståndsministern Isabella Lövin 
Sanaa Alhinawi, kvinnoaktivist från Syrien 
Representanter från kurdiska kvinnor i Rojava och YDP 
Representanter från Assyriska demokratiska föreningen 
UD, Amnesty, Rädda Barnen och Röda Korset år bjudna 
 
Kort info: 
Inbördeskriget i Syrien har slagit sönder hela landet.Den islamiska statens ISIS har också startat ett 
krig mot det Syriska folket i flera delar av landet . 
Det rapporteras om stor nöd ,men också hur flyktingströmmen ökar inne i Syrien och utanför landets 
gränser. 
Sverige och omvärlden har anslagit stora summor i humanitärt bistånd till krigets offer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Övriga aktiviteter 

Hano kritho 

Den 22 mars firades den urgamla traditionella högtiden Hano Kritho. Hano kritho som brukade firas i 

hemlandet, Assyrien , lever fortfarande kvar bland vårt folk här i Sverige och andra delar av världen. 

Under firandet av denna tradition samlas assyrier i alla åldrar för att, tillsammans med sina 

landsmän, ta del av en högtidlig assyrisk fest som bjuder på musik, dans och middag.  

  

I enlighet med traditionen tillagades en stor festlig måltid av burgul och ägg som samlats in av 

föreningsmedlemmarna. Samtidigt som det var fullt upp i köket njöt medlemmarna av det goda 

sällskapet och den fina musiken. 

  

Dessutom stod föreningens dansgrupp, i ledning av vår duktiga danslärare Firel Danho, för lite 

underhållning. Den ”lilla dansgruppen”, bestående av barn i åldrarna 5- 11 år, hade förberett ett par 

assyriska folkdanser. Ninib Ablahad Lahdos sång som handlar om myten om Hano spelades självklart 

under dagen.  

  



Föreläsning av Norma Bahe 21 oktober 2014 

Assyriska kvinnosektionen i Södertälje bjöd in Norma Zeito att hålla i en föreläsning om assyriernas 

situation i Syrien, sedan början på oroligheterna 2011 fram till idag. Då hon med stor glädje 

informerade om situationen.  

Norma bemötte  deltagarnas frågor och funderingar. Hon berättade hur alla organisationer enades 

för att skydda och hjälpa de boende i Kamishli. Staden delades i 18 kvarteren där alla organisationer 

gemensamt ansvarade för förnödenheter som behövdes under de svåra förhållandena i Kamishli, 

Syrien. Det kunde vara så som bröd, elektricitet, gas, sjukvård, mediciner, matkorgar, välling till 

spädbarn mm. Utan att göra någon skillnad mellan människorna fick alla som bor i området ta del av 

förnödenheterna. Samma grupper beväpnar sig och vaktar områdena hela natten fram till på 

morgonen.  Assyriska kvinnorna i Syrien stärker och stödjer familjerna som inte har råd att ge sina 

barn utbildningar.  De uppmärksammar även elever som har klarat av sin skolgång med goda 

resultat. De bjuder in föreläsare som berättar om hälsa, sjukvård, utbildning och barnuppfostran 

Som assyriska demokratiska kvinnor kräver de sina rättigheter i form av språk, traditioner och 

existens i våra ursprungsländer. Emigrationen till Europa har påverkat oss som är kvar i området på 

ett negativt sätt säger Norma. Folk börjar sälja sina hus och hem och beger sig ut på dem farliga 

vägarna till Europa. 

Norma berättade också om kurders mandat att vara i området och styra det som de vill genom att 

bilda egna myndigheter parallellt med statens myndigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internationella kvinnodagen firades 

Den 8 mars firades Internationella kvinnodagen i Inanna familjeföreningens lokaler. 
Jill Melinder, ordförande i S-kvinnor, pratade om kvinnor på arbetsmarknaden, scenskolan fejm stod 
för teatern och våra assyriska föreningar höll i dansuppträdanden. Programmet innehöll tal, 
diskussioner, dans och mycket skratt. 
Dagen arrangerades av ABF, Inanna familjeförening, Assyriska kulturföreningen, Assyrien 
kulturcenter i botkyrka, Botkyrka kvinno- och tjejjour, Föreningen Varken hora eller kuvad, 
Vänsterpartiet, Botkyrka kvinnoresurscenter, S-kvinnor, Filippinska kultur- och fritidsföreningen och 
Verdandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julfesten 

Varje år arrangerar kvinnosektionen i Assyriska föreningen Södertälje en julfest för hela familjen. 

Julfesten är välbesökt med uppemot 600 barn och vuxna deltar årligen. Stående inslag i festen är 

Lucia tåget och tomten som delar ut presenter till samtliga barn.  

Under årets Lucia gjorde vi en rivstart med satsningen att ”öka läslusten” där Tomten delade ut 

böcker och lite godis som presenter till ca:350 barn. Syftet med att dela ut boken var att visa på 

värdet av att ge en bok i present samt att berätta om att den kommande satsningen under året 

kommer att kretsa kring att öka läslusten. Föreningen sponsrades med 400 böcker av bokförlaget en 

bok för alla och organisationen läsfrämjandet. 

Under planeringen av julfesten fokuserade kvinnosektionen på disciplin och hur de ska kunna ge en 

behaglig, strukturerad vistelse för så många barn och vuxna som kommer att befinna sig i lokalen. 

Det blev ett bra resultat och flera föräldrar var nöjda med arrangemanget i sin helhet. 

Kvinnosektionen byggde en scen på dansgolvet där barnen kunde sitta för att minimera spring och 

röra. I år hade vi även 5 utklädda tomtar för att minimera köer och väntetid för barn att få sina 

presenter från tomtarna, vilket var väldigt uppskattat. 

Efter julfesten gjordes en utvärdering av samtliga i kvinnosektionen i syfte att fånga upp brister och 

förbättra inför nästa aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Föreläsning av Tina Grezin den 6 april i Assyriska föreningen i Södertälje. 

Föreläsningen ägde rum i Assyriska föreningen söndagen den 6 april. Föredraget inleddes med 

familjefrukost efter gudstjänsten i S:t Jakobs kyrka. Kvinnosektionen hade ordnat med en diger 

frukostbuffé. Då de 50-talet åhörare intagit sin frukost inledde Tina Grezin sin föreläsning om 

kampen som ensamstående mamma att försörja sina tre barn och rädda äldste sonen från 

drogmissbruk, mellansonen från att hamna i kriminella kretsar och dottern från annorexi. Den tagna 

publiken fällde en och annan tår under Tinas berättelse. I slutet lämnades det tid för frågor och 

diskussion om hur stödet från polisen och socialtjänsten hade fungerat, vad hon hade kunnat göra 

annorlunda, och om föreningslivet och fritidsaktiviteter hade kunnat vara barnen till hjälp. 

En assyrisk mammas kamp för att rädda sin son från drogmissbruk 

Tina har en fångande livsberättelse. Hennes familj flydde från kriget mellan Irak och Iran och deras 

tillflykt gick till Sverige. Här började de arbeta hårt. Mannen som var bilmekaniker startade en 

verkstad som det gick bra för och han lyckades på 10 år skapa sig en ekonomisk stabil situation. Men 

Tinas man hade en dröm om att förenas med sina syskon i USA. Han trivdes inte så bra i Sverige och 

ville starta ett nytt liv i USA med de pengar han tjänat på sin bilverkstad.  För familjen äldste son Dani 

var pappan en förebild och han umgicks ofta med honom och meckade i bilverkstaden.  

Till slut bestämmer sig familjen för att flytta till USA.  Men i USA gick det inte riktigt som de tänkt sig. 

Mannen hade svårt för att få jobb och kunde inte bygga upp någon egen verksamhet. Under ett par 

års vistelse i USA levde de på sina sparade tillgångar. När de slösat bort alla sina besparingar blev 

Tina tvungen att fatta ett svårt beslut. Hon beslutade att flytta tillbaka med barnen till Sverige. 

Mannen stannade kvar i USA medan Tina fick ta ett allt större ansvar för familjens försörjning med 

tre barn där Dani som var 14 år var äldst. Tina hade flera jobb och arbetade mycket för att klara sin 

ekonomi. Dani saknade pappan och en manlig förebild och han började missköta skolan.  

Manlig förebild saknades 

 

Det var då det började gå snett för Dani. Det gick inget bra i skolan. Han började skolka och röka. Han 

orkade inte gå upp på morgnarna. Han började med att röka hasch och så småningom gick över till 

andra droger. För att klara sitt drogmissbruk behövde han stora summor pengar. Han började göra 

brott och råna för att få ihop pengar för sitt drogmissbruk.  Han tar även saker hemifrån som TV, 

mammas guld osv och säljer för att få pengar. Det går så långt att han inte orkar leva längre och tar 

en överdos efter att ha skrivit ett självmordsbrev till sin mamma. 

Tina lyckas i sista stund rädda sin son genom att söka hjälp till honom hos socialtjänsten. Dani fick 

tvångsvård och behandling. Tinas ansträngningar för att klara av familjeförsörjningen var nära att 

även kosta andre sonens framtid. Även han var nära att hamna snett i kriminella handlingar. Han togs 

på bar gärning då han tillsammans med fyra andra ungdomar försökte råna ett varuhus. Han dömdes 

till sex månaders fängelse. Efter erfarenheterna med äldste sonen var nu Tina mer medveten om att 

begära hjälp och stöd av socialtjänsten. Han fick en manlig kontaktperson som kom att betyda 

mycket för yngste sonen. Att det som drabbat familjen kom även att påverka dottern. Hon reagerade 

på det inträffade genom att sluta äta. Hon fick lyckligtvis hjälp med sina matproblem och mår bra 

idag. 



Tina har kämpat för sina barn och lyckats få Dani drogfri och de andra två att må bättre och bättre för 

varje dag. Dani har varit drogfri i ett år och har eget boende och söker jobb. Han är ute och föreläser 

on sitt drogmissbruk för ungdomar i skolor. Mellan sonen går en yrkesskola för att bli rörmokare och 

dottern går på gymnasiet. Tinas man är kvar i USA hos sin släkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


