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

MÅLSÄTTNING
-

Att vara huvudorgan för de assyriska lokalföreningarnas kvinnosektioner och att främja
samarbetet mellan dessa.

-

Att verka för utveckling och utbyte av assyriska kvinnors kunskap och erfarenheter och för
ökad jämställdhet i det assyriska föreningslivet.

-

Att verka för bevarande och utveckling av det assyriska språket och kulturen samt verka
för en ökad förståelse mellan olika kulturer och generationer.

-

Att verka för en ökad politisk och samhällelig medvetenhet bland assyriska kvinnor.

-

Att vara ett centralt organ för kommunikation och kontakt med myndigheter, institutioner
och ideella organisationer i Sverige.

-

Att verka för att underlätta för assyriska kvinnors integration i det svenska samhället.

SAMARBETE
AKF har ett nära samarbete med Assyriska Riksförbundet, Assyriska Ungdomsförbundet och
Assyriska Fotbollsföreningen, Assyria TV samt Assyriska Demokratiska Organisationen och
Assyria Council of Europe. AKF har under den här mandatperioden även stärkt sina kontakter
med assyriska kvinnoorganisationer på internationell nivå. Dessa samarbeten har resulterat i
olika aktiviteter såsom konferenser, seminarier, föreläsningar och kulturella aktiviteter under
åren 2014-2015. AKF har också ett gott samarbete med externa organisationer så som SIOS
paraply organisation för invandrarorganisationer.
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ORDFÖRANDENS INLEDNING
Som ny ordförande för Assyriska kvinnoförbundet valde jag tillsammans med styrelsen att
koncentrera vårt arbete på minnet av folkmordet Seyfo som ägde rum för 100 år sedan. Många av
kvinnoförbundets aktiviteter behandlade Seyfo-minnet då och den Seyfo som idag äger rum i våra
hemländer. AKF ambition var att uppmärksamma Seyfo på olika sätt; bland annat deltog vi i olika
demonstrationer, manifestationer, föreläsningar mm. Förbundet arrangerade även en egen
konferens om kvinnornas situation under folkmordet 1915 där huvudtalare var Dr Gabriel Younan
från Berlin i Tyskland. Konferensen ägde rum i ABF huset i Stockholm och samma föreläsning, men i
en förkortad version hölls också i Hallonbergen i Stockholm samma dag och ST: Jakobs kyrka i
Södertälje.
Det är en förödande utveckling för vårt folk som vi upplever just nu. Det som händer i Irak och
Syrien kan jämställas med det som hände för 100 år sedan. Assyriska folket har fördrivits från sina
hem, by efter by har tömts på sin ursprungsbefolkning. Män har fördrivits och mördats, kvinnor och
barn har utsatts för våld. Hus, mark och andra ägodelar har bytt ägare. Historiska monument och
dokumentation har förstörts. Allt detta för att förvränga och eliminera vårt historiska arv. Omkring
400 personer har tillfånga tagits av IS. Några har mördats andra har släppts efter att de upplevt
mycket svåra förhållanden och mot lösensummer som släkt och vänner har samlat in.
Många från Syrien och Irak har lämnat sina hem och gett sig ut på farliga vägar i hopp om att rädda
sina och sina barns liv. De riskerar allt - till och med sina liv på den riskfyllda vägen, i havet, mot
friheten. En del av de som klarat den svåra vägen har hamnat här hos oss i Södertälje och i andra
delar av Sverige.
Under året har vi också arbetat på olika sätt för är att stärka kvinnan i sin roll i samhället. Detta har
vi bland annat gjort genom föreläsningar, kvinnoläger, veckoslutskurser mm. En del i detta arbete
är att stimulera kvinnors organisering och delaktighet i föreningslivet genom olika aktiviteter. Bland
annat utlyste AKF en tävling för att stimulerade medlemsföreningarna att arrangera nytänkande
aktiviteter för kvinnor och barn och dokumentera dessa i ord och bild. Flera föreningar visade sitt
intresse och två av föreningar mottog första priset och utmärkelsen ”Årets nytänkande föreningen”
och en mindre summa pengar.
Under året har vi bidragit till ett språkutvecklande projekt vars syfte är att framställa barnlitteratur
och sånger för barns språkutvecklande lärande.
En del av vår tid i år har även gått åt att få till en fungerande hemsida. Och det har vi lyckats med,
här kan ni själva gå in och läsa mer om vad kvinnoförbundet har åstadkommit under året:
www.assyriskakvinnoforbundet.se .
Slutligen vill jag tacka samtliga föreningar för ett gott samarbete och jag riktar även ett stort tack till
alla styrelsemedlemmar för det engagemang och den tid ni lagt ned för att vi tillsammans har
kunnat åstadkomma skillnad i frågor som gynnar våra medlemsföreningar och samhället i stort.

Nursel Awrohum
Ordförande för Assyriska kvinnoförbundet
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Assyriska kvinnoförbundets styrelse 2015

ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE
AKF hade årsmöte i Assyriska Turabdin föreningen i Jönköping den 14 mars 2015. Till mötet hade 25
ombud kommit från föreningar ute i landet. Det var också 10-tal åhörare. Mötet flöt på bra och i
enlighet med demokratiska principer valdes en styrelse med nio stycken styrelseledamöter
Styrelsen mars 2015-mars 2017
Nursel Awrohum

ordförande

Samira Gergeo

viceordförande

Elizabet Birol

kassör

Elisabet Dinc

sekreterare

Elisabeth Nison

kontakt person med föreningar

Yildiz Kerimo

ledamot

Nohadra Karyo

ledamot

Linda Aydin

suppleant

Mecide Gulunay

suppleant
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NAUM FAIKS MINNESDAG
Den 8 februari anordnade Assyriska riksförbundet och Assyriska föreningarna i Stockholm
minnesdagen av vår nationalhjälte och författare Naum Faik i Assyriska kulturhuset i Södertälje.
Man firade även 3-års jubileet för Assyria TV. Tal hölls av Hamurabi Bahe, Augin Kurt Haninke och
Armeniens ambassadör i Stockholm Artak Apitonian. Vår käre sångare Basar Johanon och den
legendariska assyriska sångerskan Linda Georg bidrog med deras fina röster och sjöng så att hela
kulturhuset skakade, speciellt när Linda framförde sången Ho donho shemsho.

Linda Georgs berättelse
från hennes senaste resa
till Irak
Kvinnostyrelsen för Assyriska föreningen i Södertälje
hade tagit kontakt med
Linda Georg för att höra
efter om inte hon kunde
passa på att berätta om sin
senaste resa i julas till Irak.
Linda tackade ja och några
medlemmar
från
kvinnostyrelsen fick redan
på fredagen tillfälle att träffa
och bekanta sig med
sångerskan. Diskussionen kretsade kring det som händer vårt folk nu i Syrien men i synnerhet i Irak.
Kvinnostyrelsen inbjöd Linda att berätta om sin resa till Irak även på söndag vid firandet av Naum
Faiks minnesdag. Därför avslutades programmet på söndag först med sång av Linda och sedan med
aktuell film som hon hade med sig från i Irak inklusive hennes senaste sång.
Hon åkte runt i norra Irak, bl.a. i staden Alqosh. Hon berättade om de väldigt svåra
levnadsförhållandena, bl.a. att folk bor i husvagnar, tält och om de mycket dåliga sanitära
förhållandena, där flera familjer delar på en enda toalett. Hon åkte runt och hälsade på många
familjer. Det finns inte en enda familj som inte har blivit utsatt för en familjetragedi. Hon berättade
bl.a. om ett barnhem som drivs av en kaldeisk präst vid namnet Basar. Barnhemmet har mellan 2530 barn. Från barnhemmets sida vill man gärna att man hjälper till ekonomiskt så att barnen
stannar kvar i Irak och får möjlighet till utbildning och ett värdigt liv.
Sammanfattningsvis kan sägas att Linda gärna önskar ha en fortsatt och kontinuerlig kontakt med
assyriska föreningens kvinnosektion, inte minst möjligheten till ett samarbete vad gäller
barnhemmet. Linda påpekade flera gånger att vi ska försöka hjälpa vårt folk så att de kan stanna
kvar i Irak.
Vi ska försöka hjälpa vårt folk att kunna leva kvar i Irak, om utvecklingen av utvandringen fortsätter
såsom det har gjort de senaste åren så blir det inga assyrier kvar i vårt hemland!
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AKTIVITETER UNDER 100 ÅRS MINNET AV SEYFO (24-27 april).
AKF bjöd in Dr. Gabriele Yonan forskare i Mellanösterns modern historia och specialist på assyrisk
historia. Hon åkte från Berlin i Tyskland för att delta i manifestationen. Innan vi skulle hämta
Gabriele hann vi med att demonstrera i Södertäljes på Politiker torget och lyssnade på tal av olika
beslutsfattare och politiker. Vi hämtade Gabriele från flyget och åkte direkt till Sergels torg för att
delta i demonstrationen där. Flera tusen samlades. Det var assyrier, armenier och Greker som
demonstrerade tillsammans. Det var mycket tal om Seyfo, slogan, flaggor vajade och blommor
lades till minnet för de som föll offer under Seyfo.
Gabriele Yonan var fascinerad och minglade med många personer. Hon pratade om Seyfo och
hennes brinnande engagemang för assyriernas historia. Dagen avslutades hemma hos Sonya Aho
med god mat.
Den 25 april seminarium på ABF-huset i Stockholm.

Seyfo då och nu - 100 år av förföljelser
AKF bjöd in Dr.Gabriele Yonan forskare i Mellanösterns modern historia och specialist på
assyrisk historia. Hon åkte från Berlin i Tyskland för att delta i manifestationen. Innan vi
hämtade Gabriele hann vi med att demonstrera på Södertäljes Politiker torget och lyssnade på
tal av olika beslutsfattare och politiker.
Vi hämtade Gabriele från flyget och åkte direkt till Sergels torg för att delta i demonstrationen
där. Flera tusen samlades. Det var
assyrier, armenier och Greker som
demonstrerade tillsammans. Det var
mycket tal om seyfo, slogan, flaggor
vajade och blommor lades till minnet
för de som föll offer under Seyfo.
Gabriele Yonan var fascinerad och
minglade med många personer. Hon
pratade om Seyfo och hennes
brinnande engagemang för assyriernas
historia. Dagen avslutades hemma hos
Sonya Aho med god mat.

FÖRELÄSNING OCH KONSTUTSTÄLLNING I ABF-HUSET I STOCKHOLM (25
april 2015)
Nursel Awrohum, Assyriska Kvinnoförbundets ordförande, inleder
med att hälsa de 50-tal åhörare som anlänt välkomna. Hon berättar
om bakgrunden till folkmordet Seyfo då hundratusentals assyrier föll
offer för en planerad och genomförd utrensning av kristna
minoriteter i det dåvarande Osmanska riket.
Efter den korta inledningen intogs scenen av dagens huvudtalare
som var författaren och historikern Dr. Gabirele Yonan från Berlin i
Tyskland och Sonya Aho översatte från Engelska till Svenska.

”Det bortglömda folkmordet”
Dr. Gabirele Yonan är Mellanösternforskare med särskild inriktning
på modern 1900-tals historia. Hon räknas till världens främsta
experter när det gäller assyriernas moderna historia. Hon är författare till ett flertal böcker om
assyrierna bland annat skrev hon den första boken om folkmordet Seyfo som har titeln: ”Det
bortglömda folkmordet”.
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Gabriele inleder sin föreläsning med att berätta bakgrunden till varför hon började intressera sin för
assyriernas historia och Seyfo. Gabriele är född och uppvuxen i det gamla Östtyskland. År 1968, när
hon bra var 22 år gammal, flydde hon förtrycket i Östtyskland. På den tiden var Östtyskland slutet
och gränserna till väst var stängda. Ingen fick lämna landet men hon gömde sig under en lastbil som
körde henne till Bulgarien och sedan Turkiet för att till slut hamna i Tehran, Irans huvudstad. Här
började hon studera persiska på universitetet.
Gabriele berättar att hon en dag på universitetet hörde ett främmande språk talas bakom ryggen
på henne. Det var inte persiska eller något annat språk som hon kände igen därför hon frågade hon
studenterna som visade sig vara assyrier bosatta i Tehran. Det var där och då hon förstod att det
fanns assyrier som hade ett eget språk, att de var kristna och hade en spännande historia.
Gabriele var ett ensamt barn till sina föräldrar och efter ett par års studier i Iran flyttade hon
tillbaka till föräldrarna som var kvar i Tyskland. I hemlandet fortsätter hon sina studier och det var
på universitetet hon träffar sin blivande man Shlemon Yonan.
Gabriele träffade här även en professor som på den tiden var den främsta experten på Assyriernas
moderna historia. Efter mötet med professorn åker hon ner till Khabour i Syrien. Här skriver hon sin
första bok "Assyrians today". Boken kom väldigt lägligt eftersom Europa började ta emot flyktingar
från Mellanöstern som kallade sig assyrier och kunskapen om gruppen var väldigt liten. Allt större
grupper assyrier anlände och till allt fler länder i Europa. Länder som Tyskland, Belgien Sverige och
Holland dit assyrierna kom hade ingen kunskapen om tex. vilket språk de talade,
religionstillhörighet eller etniska bakgrund. Det fanns därför ett stort behov av ökad kunskap om
assyriernas bakgrund och historia. Därför kom hennes bok
”Assyrians today” lägligt.
Dr. Gabrieles make Shlemon var aktiv i den Assyriska rörelsen.
1968 var han med och anordnade en stor konferens som blev
starten för organisationen Assyrian Universal Alliance (AUA). På
konferensen fattades flera viktiga beslut. Bland annat bestämdes
vilka officiella minnesdagar som skulle uppmärksammas årligen, en
av dessa minnesdagar var den 7 augusti då alla som fallit offer för
massakrer som Simelemassakern ska bli ihågkomna.
Dr. Gabrieles andra bok handlade om assyriernas tryckhistoria om
vilka tidningar och skrifter som trycktes och spreds från början av
1900-talet fram tills idag.
I sin bok om folkmordet Seyfo skriver hon även om de andra folkmorden, som mot armenierna och
judarna. Hon går igenom den dokumentation som finns och jämför de olika folkmordens
tillvägagångssätt. Hon berättar att det finns mycket dokumentation i de turkiska arkiven men att få
kan ta till sig vad som står i dokumenten eftersom de är skrivna på det gamla ottomanska språket
och med arabiska bokstäver. Det är ytterst få turkar som behärskar detta språk och ännu färre
internationella forskare kan språk så pass att de kan utläsa vad som står i dokumentationen. Men
det finns några få experter som gått igenom en del av dessa arkiv.
Gabriele säger att dokumentationen tydligt
pekar på att det är ett folkmord på kristna det
handlar om. I flertalet dokument finns
armenier och assyrier omnämnda som offer
för massakrer och förföljelserna som sker.
Men i de översättningar som görs händer det
att vissa gruppnamn inte tas med, särskilt ofta
händer det att assyrierna som folkgruppsbeteckning faller bort och endast armenier
omnämns. Det handlar både om en medveten
och omedveten felöversättning, menar
Gabriele.
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Vi vet ganska exakt hur många som mördades i varje by, säger Gabriele. Det finns dokumentation
över hur många som dödades eftersom kyrkan regelbundet dokumenterade och rapporterade
antalet medlemmar till patriarkämbetet. Präster och biskopar hade listor på sina medlemmar och
på så sätt visste dem hur många som dödats eller försvunnit. Gabriele Yonan avslutade sitt föredrag
med att svara på publikens frågor och det blev en intressant diskussion med många frågor och
kommentarer.
Under Gabrieles Sverigevistelse träffade hon Israels ambassadör på Seyfo manifestationen på
Sergels torg. Hon fick även en kort pratstund med Lars Adaktusson, Kristdemokraternas EUparlamentariker på Assyriska Fotbollsföreningens hemmamatch.

Konstutställning av Samira Iliya
I samband med föreläsningen kunde man se en konstutställning av
Samira Iliya som fick i uppdrag av Assyriska Kvinnoförbundet att måla
några tavlor med Seyfo motiv. Hon målade 8st tavlor och Assyriska
kvinnoförbundet stödjer henne genom att köpa en av hennes tavlor.

St PETRUS KYRKAN I HALLONBERGENS CENTRUM
Efter föreläsningen och konstutställningen åkte vi till St: Petrus kyrkan i Hallonbergens centrum där
dagen fortsatte med flera föreläsningar och utställningar av flera olika författare och konstnärer.
Dr. Gabriele föreläste även här om Seyfo då och nu -100 år av förföljelser. Hon berättade bland
annat om det brev som Patriarken Ignatius Apfrem II Kerim skrev till Tysklands president. Brevet
ledde sedan till att presidenten omfattade ett erkände av Seyfo på assyrierna i ett offentligt tal som
fått stor medial spridning. Presidentens tal förhindrade Merkels parlament att fatta beslut om
folkmordsbegreppet.
En lyckad fullspäckad dag avslutades med en gemensam middag med arrangörer och medverkande.
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AKF STÖDJER INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2015
8 mars 2015 Södertäljeföreningen
Under internationella kvinnodagen planerade Assyriska föreningens Kvinnosektion en aktivitet för
att uppmärksamma kvinnokampen och orättvisor som drabbar kvinnor på grund av
könsmaktordningen.
Syftet med aktiviteten var att synliggöra 4 assyriska kvinnors resa under temat ”En kvinnas resa”.
Kvinnosektionen valde 4 kvinnor i varierande åldrar där varje person skulle berätta sin egen
personliga resa. Berättelserna skulle inspirera andra kvinnor att förverkliga och fullfölja sina
drömmar, stora som små, trotts motgångar och hinder. ”En kvinnas resa” skulle även visa på att alla
har sin kamp och att varje kamp räknas.
Kvinnorna som valdes hade varierande åldrar, arbete och utbildning.
Nora Serti, Entreprenören ca 60 år
som startade sin burgulfabrik och
på så sätt förvaltade en
familjetradition från hemlandet
trotts alla motgångar. Nora berätta
om sin uppväxt i hemlandet och
hur
hon
arbetade
med
poliovaccinering trotts att hon inte
hade utbildning. Hon har alltid varit
en
person
som
utmanat
könsmaktnormerna och ifrågasatt
varför en kvinna inte ska arbeta
och bidra såsom mannen gör. Nora
berättade om sin egen bild av jämställdhet och att vi ständigt måste kämpa för att stå upp för
rättvisan. Hon menade att inta bara förr i tiden, utan även i dagens Sverige finns en
könsmaktordning som gör det svårt för kvinnor att uppnå sina drömmar. ”Det är samma kamp och
samma motgångar då som nu men om olika saker, nu har man kanske mer frihet men man har även
mer ansvar, man arbetar ut och arbetar hemma, dessutom så diskrimineras kvinnor som har en
annan kultur från majoritet samhället men även inom gruppen. Egentligen motarbetas man som
kvinna mest av sina egna, jag har inga kunder från vårt folk, det är bara svenskar som handlar av
mig” berättade Nora för att förklara den dubbla kampen för kvinnor, dels inom gruppen men även i
övriga samhället.
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Nina Baresso, Lärare och elitbasket spelare 38 år som har vunnit flera SM mästerskap samt utsedd
till Södertäljes ambassadör. Nina berätta hjärtligt och bjöd på sig själv och lämnade ingen oberörd.
Hon berättade om svårigheterna och motgångarna i sin uppväxt och basket karriär som format
henne till den hon blivit men att det även inspirerade henne att envist ta sig dit hon vill. ”Jag fick
alltid höra att det borde räcka med basketspelandet, kaj, vart vill du komma fram till, du borde
tänka på att du ska gifta dig istället” sa Nina och fortsatte med att förklara, ”även om mamma
trodde på mig och var stolt över vad jag gjorde så var hon påverkad av vad folk pratade om mig. Jag
lovade mig själv att jag alltid ska göra vad jag var ålagd att göra men även fixa basketen, inget skulle
stå i min väg, ju mer de tjatade, desto mer ville jag visa vad jag gick för”. Nina berättade även om
hur hon motarbetades inom laget, många gånger pga. sin etniska bakgrund ”jag upplevde ett
helvete, jag vet inte hur många gånger jag kom hem och rev ner mina medaljer, jag orkade inte
mer. Dagen efter kunde jag inte låta bli träningen” Nina berättade om vikten att aldrig ge upp sina
drömmar för andra, man ska våga stå på sig och gå sin egen väg. Man kan göra det man tycker om,
vara bra fru och mamma ändå.
Maria Izar, Ingenjör, Chef på AstraZeneca 35 år. Maria berättade om sin resa genom skola,
universitet och inom karriären om hur hon under hela resan var tvungen att förhålla sig till vad
folket, Assyrierna, skulle tycka och tänka om henne. Trots hennes föräldrars totala stöd och tillit till
hennes ambition och vilja att förverkliga sig själv genom högskolestudier fick de höra konstant om
hur illa det kan se ut om hon bor ensam i Stockholm. Eftersom hon har sin farmor i Södertälje borde
hon bo hos henne fick hon höra konstant. ”De att jag skulle känna att jag gjorde någonting fult och
olämpligt att flytta ut till egen lägenhet när min farmor bodde själv. Det enda jag tänkte på var att
jag inte skulle störa henne, så jag gjorde som jag ansåg var rätt och flyttade ut” sa Maria som
uppmanade de vuxna att låta sina barn upptäcka sig själv genom att få ta ansvar för sina egna liv
och strunta i vad folk säger och tycker.
Kara Hermez, 23 år, har läst statsvetenskap, politiker och konstnär fick förhinder och kunde inte
komma.
Samtalet flöt på och kvinnornas personliga
berättelser berörde många vilket var
kvinnosektionens ambition. Att beröra och
öppna upp för reflektion av rådande
omständigheter, inom den assyriska
gruppen och i samhället i stort, som kan
vara hinder för kvinnors utveckling och
självförverkligande. En av de viktigaste
inslagen i samtalen var det just det
personliga och autentiska som vi, i vår
kultur, inte är vana vid. Att berätta hur det
verkligen är utstå publikens reaktioner och
dömande var riktigt starkt där de yngre
kvinnorna genomgående berättat att en
del av våra normer och värderingar utgör
stora hinder för många kvinnor. Samtalet
satte fokus på kvinnan som subjekt och
inte som det oftast är att hon är objekt för
dömande och andras omdöme.
Vi fick positiva reaktioner med förslag att
gå vidare med samtalet där både mammor
och föräldrar kunde diskutera utmaningarna i ”en kvinnas resa”.
Vi hade ca:50 deltagare? Betydligt mindre än vad vi hade förväntat oss men det fanns väldigt
många fler aktiviteter som pågick under denna söndag den 8 mars, internationella kvinnodagen.
Text och bild: Marlen Ablahad och Nursel Awrohum
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Kvinnodagen 8 mars i Stockholmsföreningen
Assyriska föreningen i Stockholm valde i år att bjuda in våra äldre kvinnliga medlemmar till
kvinnodagen. Vår tanke var att de skulle få berätta lite om sin uppväxt, deras levnadssätt och hur
det var att vara barn i Turabdin.
Dessa frågor hade vi förberett till dem:
-

Var är du/ni född/födda?
Hur gammal var ni/du när ni lämnade byn?
Har ni gått i skolan och i så fall hur länge?
Vad brukade ni leka med?

Varje person fick svara på frågorna, och det visade sig till barnens förvåning att vissa inte hade gått i
skolan för att de var äldst i syskon skaran och skulle ta hand om hushållsarbete och andra syskon.
Någon hade gått till tvåan, andra hade gått lite längre. Någon hade inte hunnit börja innan de fick
lämna byn. När vi frågade vad de brukade leka med så fick vi massa roliga svar: hattro o pallo,
bukushe och do sito. Barnen fick pröva hur sito leken gick till. Vilken rolig lek tyckte de!
Barnen tog sedan över frågorna och ställde
bl.a. dessa frågor:
-

Vad hade ni för kläder?
Fick ni lördags godis?
Hade ni fredags mys?
Hade ni glasögon?
Vilka idoler hade ni?

Barnen blev väldigt fundersamma när svaren
på deras frågor inte matchade dagens
självklarheter. De fick lära sig att alla barn
hade skoluniform och godis fanns inte utan de gjorde hkude och pastik och det fick man bara till
högtiderna så som påsk och jul/ nyår. Vi ville lyfta dessa mördar och deras resa från Turabdin till
Sverige! Vi ville att denna kvinnodag skulle vara anpassad för barnen. Och vilken bra dag vi fick! Vill
tacka kvinnorna som ställde upp och berättade för barnen, och det var: Samira Touma, Hazare
Dikman , Lema Rhawi, Meno Rhawi, Sara Rhawi och Hanna Onval.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen genom Ishtar Rhawi
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Internationella Kvinnodagen (Botkyrkaföreningen)
Vi var ca hundra personer som deltog på
internationella kvinnodagen i Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrka. Däribland fanns
även medlemmar från andra lokala föreningar
såsom ABF, S kvinnor, Inanna familjeförening,
Botkyrka kvinno- och tjejjour, Assyriska
Kulturcenter, Verdandi, Föreningen varken
hora eller kuvad, Botkyrka kvinnocenter,
Winnet Stockholms län, Hallunda Bibliotek och
Filippinska kultur och fritidsförening.
Det var trevligt att träffa kvinnor från andra kulturer och föreningar i Botkyrka. Det är berikande att
träffas och kunna samarbeta och även byta kunskaper för att säkerställa kvinnans position i
samhället.
Assyriska KF anser att det är viktigt att kunna
mötas och komma varandra närmare och ha
respekt för varandra.
Syftet med det gemensamma firandet av
kvinnodagen är att vi ska samarbeta och lyfta
kvinnans röst.
Boulevardteatern ställde upp med en fantastisk
föreställning ”stjärnlösa nätter” som var
mycket uppskattat av deltagarna.
Marina Andersson var en annan uppskattad deltagare som föreläste om ”Berättandets försonande
kraft”. Hon har skrivit en bok om Seyfo och sina upplevelser om efterföljden.
Avslutningsvis bjöds det upp till dans som de flesta deltagarna uppskattade.
Under minglet fick Assyriska KF mycket fin respons på hela arrangemanget och för sitt trevliga
bemötande.
Vid pennan
Gazali Demir
Ordförande, Assyriska Kvinnosektionen
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Assyriska Ishtar föreningen uppmärksammar traditionsenligt Internationella
kvinnodagen
Den 8 mars arrangerade kvinnosektionen firandet av Internationell kvinnodagen, Anny Yakob och
Manal Hanna talade om den här dagen är till för att uppmärksamma kvinnors situation runt om i
världen men våra tankar går till alla oskyldiga och försvarslösa assyriska systrar och bröder i Irak och
Syrian, vårt folk mördas medan omvärlden valde att blunder.
Därför måste vi arbeta hårt för att visa våra stöd och kärlek för de utsatta medmänniskor, ju fler
kvinnor som deltar och medverka inom föreningen och diskuterar med varandra, ju bättre chanser
att få något gjort. Det är hög tid att vi alla agerar och kräver.
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Tankarna gick till de kidnappade assyrierna vid Internationella Kvinnodagen
Internationella kvinnodagen firades i Assyriska kultur föreningens lokaler i Norsborg i samarbete
med ABF, s: kvinnor, Verdandi och andra kulturella föreningar i Botkyrka. Dagens program började
med kort presentation av alla organisationer och föreningar. Behiya Poli presenterade AKC:s
verksamhet med ett kort tal.
Programmet innehåll pjäs (stjärnlösa nätter) som handlade om heders inom olika kulturer. Och en
Föreläsning om Seyfo av Marina Andersson
som har berättat om sin bok som handlar
om flykt från land till annat land. Och
traumat som hennes mormor har upplevt
under Seyfo 1915 och burit den inom sig
under hela sitt liv som har påverkat tre
generationer. Till sist skulle alla dansa ha lite
kull men med all respekt för vårt folk
assyrier som har tagit i fångenskap av IS
ingen ville dansa. Istället satt man och
diskuterade om deras situation.
Det var upprörda känslor tankarna gick åt
dem som lever under svåra förhållanden.
I slutet av programmet tackade vi alla varandra för ett bra samarbete och givande dag.

AKC Kvinnosektion
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ORDFÖRANDENS ARTIKEL I LÄNSTIDNINGEN

Nursel ärvde sin mammas brinnande engagemang
Tar över ordförandeklubban i Assyriska kvinnoföreningen.
Nursel Awrohum blev nyligen ansvarig för Assyriska kvinnoförbundets 24 föreningar i Sverige. Sin
drivna personlighet har hon ärvt från sin mamma.
Assyriska kvinnoförbundets nyvalda ordförande Nursel Awrohums första avtryck i föreningslivet var
som dansande tonåring i Assyriska föreningen.
– Vi hade inte så mycket annat att göra när vi kom hit och föreningslivet var väldigt aktivt, berättar
hon.
Hon är född i staden Midyat i Turkiet och bodde där till elva års ålder, en hård tid.
– I skolan var de väldigt strikta. Vi fick inte prata vårt språk och i kyrkan fick de inte undervisa i vårt
språk, berättar hon och minns att hennes mamma Seyde Baresso länge planerade för att ta sig
därifrån.
Hon berättar att utbildning var få förunnat, att flickor i området sällan gick i skolan längre än fem
år.
– Sen bytte man skola till en annan stadsdels och många flickor blev hemma.
Hennes vänner fick i stället lära sig olika handarbeten och hushållssysslor.
– Men mamma nästan tvingade mig och mina yngre
systrar att utbilda oss.
Att hennes kusiner kunde följa henne till skolan var en
trygghet, men främst berodde det på mamman.
– Jag hann bara läsa ett år efter årskurs fem, men det
betydde mycket att hon trodde på mig.
När Nursel var tio år flyttade hennes mamma och
yngsta syster till Nursels bror i Sverige.
– Då blev det jag som fick ta hand om familjen hemma i
Midyat. Även om pappa och grannarna hjälpte till.
Efter ett och ett halvt år fick familjen i Sverige
uppehållstillstånd. Nursel, hennes pappa Hanna Baresso, syster och bror kom efter.
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– Det var en befrielse att komma hit. Samtidigt som man lämnade allt, som tioåring är det tufft. Det
var både glädje och sorg.
Sedan dess har föreningslivet varit en stor del av Nursels liv, att engagera sig i sitt folk och sin
kultur.
– Jag brinner för kultur, det är verkligen kul.
När Nursel berättar om sitt liv återkommer hon hela tiden till sin mamma.
– Hon var en stark person och en förebild för mig.
Nursel berättar att mamman alltid haft projekt för sig, gärna insamlingar för bättre behövande.
– När vi skulle på semester till Kuba hade hon sex resväskor med kläder som hon skulle dela ut.
Nursel skrattar, det var jobbigt att släpa på konstaterar hon. Sedan berättar hon stolt att hennes
mamma, när hon kom till Södertälje i 50-årsåldern, lärde sig svenska, att läsa och hann jobba 15 år i
Sverige.
Det är tydligt att mammans aktiva liv färgat av sig på Nursels och kanske smittar det även till
kvinnorna i de föreningar hon nu ska ansvara för.
– Det är jätteviktigt att kvinnor kommer utanför hemmet och tar del av samhällslivet.
Fakta/Bakgrund
Engagerad politiskt och kulturellt
Namn: Nursel Awrohum.
Ålder: 52.
Bor: Grusåsen.
Familj: Maken Dikran, fyra vuxna barn, två barnbarn.
Gör: Arbetslagsledare Arkivdata arbetsmarknadsenheten i Södertälje. Nu ordförande i Assyriska
kvinnoförbundet.
Intressen: Arbete i Assyriska föreningen Södertälje och Socialdemokraterna.
Så hedrar hon Seyfo: I dag är hon på ABF-huset i Stockholm och Sankt Petrus syriskortodoxa kyrkan i
Hallonbergen där det hålls fullt program om Seyfo.
Fakta
Assyriska kvinnoförbundet
Kvinnorörelsen i Assyriska riksförbundet kom till 1980 som en reaktion på att de ledande gestalterna i de
assyriska verksamheterna nästan enbart var män. Ur kvinnorörelsen bildades sedan Assyriska
kvinnoförbundet.

TÄVLINGSBIDRAG FRÅN ASSYRISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
AKF utlyste en tävling för att engagera föreningarna med något nytänkande.

NO-försök den 19 april 2015 i Frösunda Fritidsklubb
Detta tillfälle hade vi besök av NO-läraren Suheyla Demir som höll i olika försök för barnen. De
flesta av barnen var mellan 3 och 10 år. Alla var de nyfikna och entusiastiska. Barn har en naturlig
lust att ta reda på hur saker och ting fungerar och hänger ihop. Denna dag fick vi se hur experiment
intresserar barn då deras vilja att söka svar är enorm.
Med stort engagemang hjälptes de åt, delgav av sin nyfunna erfarenhet samt jämförde utfallet av
sina försök med varandra.
Nedan följer en kort förklaring av experimenten. Från sidan 3 och framåt finns en mer detaljerad
beskrivning av experimenten.
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Kromatografi på färgpennor
Material som användes var glas, vatten, tuschpennor och kaffefilter.
Barnen klippte ut remsor av kaffefilter och ritade prickar med tuschpennor runt om och sedan
doppade det i ett glas med vatten. Vattnet fungerade som lösningsmedel. De fick se att färgerna
förflyttades olika fort genom pappret. Färgmolekyler (färgämnen) som ger gula, turkosblå och rosa
färger är ofta mycket små och hamnar ofta längst ut i mönstret – de förflyttar sig lätt i pappret.
Vissa färger, särskilt grönt, brunt, violett och svart, kan vara blandningar av olika färger. Violett kan
t ex vara en blandning av blått och rött. De vandrar då olika. Detta är alltså ett sätt att skilja
blandade färger åt.
Lera med flyt
Material som användes var en stor balja med vatten och lera.
Experimentet går ut på att forma leran så att den kan flyta.
Först fick barnen forma leran till en kula för att se vad som
hände. Kulan sjönk! Sedan fick de prova sig fram för att hitta
bästa formen för att få leran att flyta. Detta tog sin lilla stund,
men barnen var tålmodiga och ivriga på att få sin lilla bit av
lera att flyta. De blev enormt stolta när de lyckades. Bästa
formen var en ”båt”.
De fick lära sig mer om densitet. Densitet, eller täthet, är ett
centralt begrepp inom naturvetenskapen, den talar om hur
tungt eller lätt ett ämne är. Leran har större densitet än vatten
och sjunker därför om den läggs i som en klump. Om den
däremot formas till en "båt" så kommer den att flyta. Det
beror på att man nu fyllt leran med luft.
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Kall och varm luft
Material som användes var en liten tom petflaska, ballong och rinnande vatten
Barnen fick trä på ballongen på flaskans öppning (figur 1). Sedan hålla flaskans botten under
rinnande varmt vatten och se vad som hände med ballongen (figur 2).

figur 1

figur 2

Barnen fick lära sig att luft är en gasblandning, det består mest av kvävgas (78%) och syrgas (21%).
Med andra ord, luft består av molekyler (småpartiklar).
När man värmer eller kyler något så kommer molekylerna att röra sig mer eller mindre. Ju varmare
det blir desto mer rör molekylerna på sig och då vill de ta stor plats och tvärtom när det är kallt.
Därför kommer ballongen bli större då man värmer på luften i flaskan och ballongen blir mindre när
man kyler ner flaskan.
Bilaga. Detaljerad förklaring av experimenten.

NO-försök för barn med Assyriska föreningen
Kromatografi på färgpennor
Barnen använde lite annat material och gjorde på lite annat sätt. Denna beskrivning fungerar bättre
om man vill göra om det hemma.
Material:
- olika vattenlösliga tuschpennor (olika färger)
- glas eller skål med vatten
- vita kaffefilter
- blompinne, sugrör eller annan form av stav
- gem eller tejp
Utförande:

Figur 1

- Klipp ut remsor ur filterpappret, ca 1 cm breda och 6 cm långa. (Oviktigt egentligen hur breda och
långa dem är, de ska passa i det glas man använder, gärna några stycken bredvid varandra.) Se figur
1.

figur 2

figur 3
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- Fyll glaset/skålen med ca 2 cm högt vatten (vattnet är vårt lösningsmedel, det kallas för eluent)
- Rita antingen en linje eller en punkt minst ca 2,5 cm ovanför nedre kanten (kortsidan) av varje
pappersremsa, en färg per remsa. Se figur 1, 2 och 3.
- Fäst remsorna på staven med ett gem eller tejp. Se figur 1och 4.
- Sänk ner anordningen i vattnet. Se figur 1 och 3.
- Nu är det bara att vänta och se vad som händer. Se figur 2, 3 och 4.
Vad händer? Förklaring...
När pappret blöts upp av vattnet, drar det med sig färgen ifrån pennan. Om pennan är vattenlöslig
är färgen i den vattenlöslig och kommer att förflytta sig med vattnet enligt principen lika löser lika.
De olika färgmolekylerna (färgämnen) kommer att röra sig med olika hastighet genom pappret och
på grund av att de är olika stora kommer de att stanna olika snabbt i pappret. Många vattenlösliga
tuschpennor är blandningar av olika färgmolekyler och dessa färgmolekyler förflyttar sig olika långt
i pappret. Färgmolekyler som ger gula, turkosblå och rosa färger är ofta mycket små och hamnar
ofta längst ut i mönstret – de förflyttar sig lätt i pappret.
Fortsätt experimentera med…
Ta fram alla svarta tuschpennor ni kan hitta. De svarta är spännande eftersom de alltid är en
blandning av många olika färger (svart enligt definition är ju tomrum/ingen färg, och det är ju
omöjligt att blanda fram). Gör experimentet enligt beskrivningen ovan. Ni kommer att upptäcka att
färgen i vissa pennor delar upp sig i mängder av olika färger, men att det inte händer något alls med
vissa. Detta beror på att en del pennor har ett annat lösningsmedel än vatten; de innehåller alkohol
istället. För att få färgerna i dessa svarta att börja sprida sig måste man istället använda någon sprit;
tex handsprit, T-röd (ta en sort som inte är extremt rosa till färgen) eller ren etanol.

Lera med flyt
Material:
- Stor skål eller en balja med vatten
- Modellera
- Småstenar eller annat som kan lastas på den färdiga
"båten"
Utförande:
- Lägg lerklumpen i vatten och undersök vad som händer.
- Forma leran så att den kan flyta.

Figur 1

- Se figur 3 för resultat (och tips på hur leran kan formas).
Varför flyter det? Förklaring...
Först ordet densitet... Detta ord betyder hur tätt packade molekylerna (småpartiklarna) i ämnet är.
Ju tätare molekylerna sitter i ett ämne desto mindre plats tar ämnet. T ex om man har 100 gram
järn och 100 gram trä så kommer järnbiten ta mycket mindre plats än träbiten. Det betyder att järn
har högre densitet än träbiten eftersom träbiten har mer plats mellan sina småpartiklar, den är mer
"hålig", och dessa hål kan man tänka på som lufthål. 1 liter luft väger mindre än 1 liter vatten... så
luft har lägre densitet än vatten.
I figur 1 har alla föremål i vattnet ungefär samma storlek (volym), men ändå händer det olika saker
då man lägger ner dem i vattnet. Om föremålet är mer "håligt" så kommer den att flyta eftersom
den då totalt har lägre densitet än vatten.
Leran har större densitet än vatten och sjunker därför om den läggs i som en klump. Om man
däremot formar den till en "båt" så kommer den att flyta. Och det beror på att man nu fyllt leran
med luft. Man kan se detta tydligt i figur 2. Alla tre flaskor är lika stora, men de har olika vikt pga
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sanden de fyllts med. Den tomma har då lägre densitet än den fyllda. Den tomma innehåller mycket
luft och det gör att flaskan totalt nu får en lägre densitet än vatten, vilket leder till att den då flyter.

figur 2

figur 3

Fördjupning...
Läs om Arkimedes princip och sätt dig in i vad som menas med det. "Lyftkraften på ett föremål som
är nersänkt i vätska, är lika stor som den undanträngda vätskans tyngd."

Kall och varm luft
Material:
- Liten tom petflaska (0,3-0,5 liter)
- Ballong (rund)
- Rinnande vatten
Utförande:
- Trä på ballongen på flaskans öppning, figur 1.
- Håll flaskans botten under rinnande varmt vatten, figur 2. Se vad som händer.
- Håll flaskans botten under rinnande kallt vatten, figur 2. Se vad som händer.

figur 1

figur 2

Förklaring...
Luft är en gasblandning, det består mest av kvävgas (78%) och syrgas (21%). Med andra ord, luft
består av molekyler (småpartiklar).
När man värmer eller kyler något så kommer molekylerna att röra sig mer eller mindre. Ju varmare
det blir desto mer rör molekylerna på sig och då vill de ta stor plats och tvärtom när det är kallt.
Därför kommer ballongen bli större då man värmer på luften i flaskan och ballongen blir mindre när
man kyler ner flaskan.

Sida 22 av 46

Assyriska kvinnoförbundets verksamhetsberättelse för 2015

Böcker för möten och integration
Läsa för integration. Det heter projektet som Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje
startade i våras 2015.
Lagom när Sverige tog semester drog den Assyriska kvinnoföreningen i Södertälje i gång Läsa för
integration, ett projekt med finansiellt stöd av Södertälje kommun och som syftar till att integrera
genom att öka läsfrämjandet.
Projektledare
är
Marlen
Eskander.
– Genom böckernas värld kan
du resa vart du vill, vägen tar
aldrig slut, det finns inga
gränser. Projektet vänder sig
till alla men kanske främst
nyanlända. Vi vill visa att
böcker är något roligt, vi
sprider lärdomar, kunskaper,
utbyter erfarenheter och
skapar
samarbeten.
Uppstarten var välbesökt,
berättar Marlen Eskander. Då kom 110 personer och sedan dess har snittet legat på 85 per gång.
Till projektet är en referensgrupp kopplad, bestående av olika organisationer och verksamheter och
böckerna sponsras av Södertälje stadsbibliotek och förlaget En bok för alla, som arbetar med bland
annat läsfrämjande aktiviteter.
Det hela är en interaktiv process där
högläsning varvas med gestaltning i
olika form och där barnen själva ges
möjlighet att uttrycka sig och skapa sig
en bild av varandra. Dagen formas
utifrån
dem
som
är
där.
– Vi skapar en plattform där barn
kastas in i kreativa processer och
jobbar praktiskt med integration
genom att skapa möten. Barnen möter
svensk litteratur, litteraturen möter
barnens kultur och nyanlända möter
redan etablerade Södertäljebor, säger
Marlen Eskander.
Föräldrar och ungdomar möter också volontärer som är svenskar och olika organisationer möter
varandra på plattformen.
– Projektet har en enorm kompetens med samordnaren Ilona Nison och skådespelaren Yelda
Hadodo som jobbar med tillgänglighet. Om någon inte kan svenska så tar vi det på exempelvis
arabiska eller assyriska och om barnen själva vill skriva eller berätta en saga så får de göra det,
säger Marlen Eskander.
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Wasan Ishak är här med sina två barn.
– Det här är jättebra för barnen, de blir glada
här och vill gå hit, säger hon.
Men inte bara barnen utan även hon själv
har utbyte av träffarna, säger hon.
– Jag har ingen släkt här och inte många
kompisar. Men när jag kommer hit träffar jag
andra och vi pratar mycket svenska eftersom
vi inte kan varandras språk, säger hon och
fortsätter:
– Hemma kan jag vara trött men när jag
kommer hit blir jag alltid pigg.
Eja Embretsson, förlagschef på En bok för alla
berättar att det vanligtvis brukar vara svårt att nå nyanlända. Men det här är ett lysande exempel.
Böckerna blir här en ingång till något mycket större. Jag tror att anledningen till att människor vill
komma hit är för att de känner sig delaktiga. Det kan också ibland vara svårt att se böcker som
något glädjefyllt därför att många fokuserar för mycket på framtida nytta att läsa.
Här fokuserar vi istället på glädje, säger hon

De vinnande lagen var Stockholms och Södertäljes förening.

Prismottagarna Ishtar Rhawi och Ilona Nison

Sida 24 av 46

Assyriska kvinnoförbundets verksamhetsberättelse för 2015

ASSYRISKA FÖRENINGEN I JÄRFÄLLA

TÄVLINGSBIDRAG FRÅN ASSYRISKA FÖRENINGEN I JÄRFÄLLA
ERKÄNNANDELOPPET 2015
I år högtidlighålls hundraårsminnet av det assyriska folkmordet. Assyriska föreningen i Järfälla
anordnade därför tillsammans med samarbetande organisationer den 23 oktober 2015 aktiviteten
En kväll om folkmordet som bjöd på författarträff, föreläsning och filmvisning kopplat till
Folkmordet 1915. Den 24 oktober 2015 arrangerades också Erkännandeloppet 2015 för att på ett
nyskapande sätt uppmärksamma folkmordet. Aktiviteten arrangerades under parollen ”GÅ-JOGGASPRING FÖR ETT FOLKMORDSERKÄNNANDE”.
I samband med aktiviteten En kväll om folkmordet
hölls ett föredrag om löpteknik och kost vid träning
och tävling. Dagen därpå samlades långt fler deltagare
än förväntat i strålande sol vid Start/Mål-zonen i
Jakobsberg
centrum i norra
Stockholm för att
delta i Erkännandeloppet
2015. Startskottet brann av och deltagarna gav sig ut på den ca
5 km långa sträckan. I startfältet fanns personer i alla åldrar,
från spädbarn till långt över pensionsålder. Deltagarna kom
från olika föreningar i Stockholm och närliggande städer, men
också från Tyskland och Nederländerna vilket var extra kul.
Deltagarna fick var sin sportig t-shirt med budskap om
folkmordserkännande att bära under loppet, men också
framöver. Aktiviteten väckte, inte minst på grund av t-shirtarna, nyfikenhet hos allmänheten.
Personer på plats tog sig tid att berätta om syftet med Erkännandeloppet och en informativ bok om
Folkmordet 1915 delades ut till de som ville
fördjupa sig.
Ambitionsnivån bland deltagarna varierade. Vissa
tog i ordentligt, vilket gjorde att både damrespektive herrklassen avgjordes genom spurtduell.
Andra tog det lugnare och njöt av omgivning och
sällskap. Alla tog sig runt sträckan och stämningen
vid målgången var hög. Deltagare minglade medan
de fyllde på batterierna med ny energi inför
prisceremonin.
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Alla barn tilldelades medalj för god insats och pristagarna i dam- respektive herrklassen hyllades de
också. Här ska dock sägas att denna dag inte hade några förlorare, utan bara ännu fler vinnare.
Varje dag får 20 kvinnor i Sverige bröstcancer. Under oktober månad, den s.k. rosa månaden,
genomförs kampanjer i syfte att finansiera
cancerforskning, sprida kunskap om
cancerprevention och bröstcancer samt
bedriva påverkansarbete. Frågan lyftes på
olika sätt under aktiviteten, t.ex. genom
användande av rosa sopsäckar och givande
av rosa gåva till medaljörerna, i båda fallen
går överskottet till cancerforskning.
Bröstcancerfrågan togs också upp i tal i
samband med prisceremonin.
Aktivit
eten var mycket uppskattad. ”Nyskapande och uppfriskande
aktivitet som uppmärksammar en viktig fråga”,
kommenterade en deltagare. ”Härlig sammanhållning! Och
superbra med aktiviteter som lockar både yngre och äldre
personer” sa en annan deltagare.
Aktiviteten Erkännandeloppet 2015 fångade upp mycket av
det som är i ropet just nu: Folkmordserkännande, folkhälsa
och inte minst en nyskapande föreningsaktivitet som skapar
god stämning samt gemenskap. Erkännandeloppet 2015 var
därför en succé.
Med vänlig hälsning
Assyriska föreningen i Järfälla
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KVINNOFÖRUNDETS ARTIKEL I HUJÅDÅ HÖSTEN 2015
Kvinnors situation i väpnade konflikter
Assyriska kvinnoförbundets hemlandskonferens om kvinnors utsatthet i väpnade konflikter skulle
ha ägt rum i Midyat, Turabdin i Turkiet, den 15 september 2015. Men konferensen har ställts in på
Utrikesdepartementets inrådan. På grund av oroligheterna i området rekommenderar inte UD att
någon reser dit.
Det är väldigt tråkigt för oss och för de kvinnor som skulle ha medverkat. Trots att det ofta inte är
kvinnor som orsakat konflikten är det ofta de och barnen som blir föremål för våldet. Kvinnors
utsatthet i väpnade konflikter behöver belysas mycket mer, anser Nursel Awrohum, ordförande i
Assyriska kvinnoförbundet.
Hon tycker också det är viktigt att lyfta fram de insatser som kvinnor gör för att hjälpa varandra och
andra utsatta i pågående väpnade konflikter.
Den värsta humanitära kris i modern tid
pågår just nu i Syrien och Irak. Det brutala
våldet har tvingat miljoner människor utsatta barn, kvinnor och män - att fly
sina hem och ge sig ut på riskfyllda
vägar. Hälften av dem är kvinnor och
många är svårt traumatiserade. Väpnade
konflikters främsta offer är kvinnor och
barn. De har sett sina familjer splittras
och fly, de har utsatts för brutalt
sexuellt våld och deras hem förstöras av
bomber och anhöriga dödas. De har
förlorat allt de äger och fått till och med
sitt historiska och kulturella arv eliminerat. Samtidigt som många kvinnor blir krigets värsta offer
och utsätts för ohyggliga våldsbrott finns det i konfliktområden starka kvinnor som gör skillnad för
andra människor. Kvinnor som arbetar för att hjälpa utsatta människor i krissituation. Det är dessa
kvinnor som konferensen i Midyat, Turabdin i Turkiet, skulle ha haft sin fokus på. Assyriska
kvinnoförbundet vill lyfta fram de insatser och de kvinnor som göra skillnad för andra människor i
svåra situationer. Några av dessa kvinnor skulle ha medverkat och berättat om sitt arbete för
kvinnors och barns utsatthet i väpnade konflikter.
AKF hade även planer på att besöka flyktingläger i Mardinprovinsen och i Istanbul för att undersöka
kvinnor och barns behov av stöd och hjälp.
Dagligen möts vi av bilder på flyende unga män och kvinnor och barn i undermåliga båtar,
lastbilsflak och på tågstationer. De vandrar längs riskfyllda
vägar genom Europa i hopp om att finna tryggheten här.
Många kommer inte så långt utan faller offer på vägen.
Bland dem som inte klarar sig finns många tusen barn och
kvinnor som aldrig fått chansen att lära sig simma. Trots att
få klarar sig hela vägen och de stora riskerna flykten
innebär är människor så desperata att de ändå ger sig iväg.
Vi ser att många assyriska familjer tar den risken. De
lämnar släkt, vänner och allt de äger utan att veta om de
når fram eller inte. Men vad är alternativet?
Ett stort problem för Syriens befolkning är att rättsapparaten och sjukvården har havererat. Bristen
på ett fungerande rättssamhälle ger individer och grupper som IS fritt spelrum att terrorisera
befolkningen medan omvärlden ser på. Ett exempel är att flera hundra assyrier hålls fånga av IS.
Ingen vet om de är levande eller döda. Några äldre och sjuka som har släppts ur fångenskap har
berättat att de kidnappade lever under mycket svåra förhållanden. De får utstå hot och våld, de har
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inget att äta eller dricka mer än vatten och bröd. De vittnar om att de inte fått tvätta sig på fem
månader, att löss och sjukdomar sprider sig.
I krigets spår har kriminaliteten ökat. För att klara sin försörjning har personer som tidigare bedrev
normal affärsverksamhet inlett en bana inom smuggling, handel på svarta marknaden. Väpnade
grupper är inblandade i utpressning, mord, rån och plundringar för att finansiera sin verksamhet.
Vanliga syriska och irakiska medborgare som hade det bra ställt med jobb och ordnade hem såsom
affärsmän och läkare har i sin tur tvingats betala och söka beskydd hos väpnade grupper för att
säkra sin och familjens trygghet eller sin ekonomiska verksamhet.
Det finns mängder rapporter som bekräftar våldet mot kvinnor och barn. Ändå är det så lite som
görs. För bara några månader sedan presenterade Minority Right Group International rapporten
“No place to turn” för FN:s råd för mänskliga rättigheter som bekräftar att kvinnor tillhörande
Syriens och Iraks minoriteter utsätts för våld av både regimtrogna och oppositionella grupper.
Enligt rapporten är våldet mot kvinnor och barn en del i konfliktstrategierna.
”Kvinnor hotas av alla sidor i konflikten, av de väpnade grupper som hotar att döda och våldta dem,
av de manligt dominerade säkerhets- och polisstyrkorna som inte erbjuder något skydd och ofta
medverkar i våldet, och av de kriminella grupper som drar fördel av kvinnornas utsatta position”,
skriver organisationerna i rapporten
Rapportförfattarna understryker att kvinnorna sviks av en ”politisk, juridisk och kulturell kontext”
där förövare tillåts gå fria medan deras kvinnliga offer straffas eller stigmatiseras. Många kvinnliga
läkare, jurister och journalister utsätts
dessutom för hot.
Vi vet mycket väl vad som föregår och hur
utsatta dessa kvinnor och barn är men ändå är
det så lite som görs. Situationen blir värre och
värre för varje dag och nu har det nått en
punkt där kvinnor och barn till och med säljs
som boskap. Vi måste upprätthålla de
Internationella lagar och konversioner och
straffa de som begår dessa brottsliga
handlingar, säger Nursel Awrohum.
Vi måste också öka det direkta stödet till
brottsoffer, de organisationer och kvinnor som finns på plats. Öka kvinnornas inflytande i politiken
och minska de ekonomiska klyftorna. Nursel Awrohum säger att det är bara så som man kan minska
de väpnade konflikterna världen över.
Hon hoppas att Kvinnoförbundet ska kunna ordna en konferens om assyriska kvinnor levnadsvillkor
inom en snar framtid och helst av allt ska den äga rum i hemlandet.
Ordförande för Assyriska kvinnoförbundet
Nursel Awrohum
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MARTYRERNAS DAG DEN 6 AUGUSTI 2015
Martyrernas dag anordnades av ordningskommittén för Martyrernas minnesdag. Vi från Assyriska
kvinnoförbundet AKF bjöds in att delta tillsammans med flera andra organisationer. Assyriska
riksförbundet ARS, Assyriska ungdomsförbundet AUF, Krisdemokraterna i Stockholm och Botkyrka,
Folkpartiet i Södertälje, Miljöpartiet i Stockholm,
Vänsterpartiet och Assyrian Genocide institut höll
tal om just det assyriska folkets situation i världen
med fokus på det som råder i Mellanöstern där
assyrierna fördrivs från sina hemländer. Utöver tal
framfördes även dikter och sång.
Innan minnesstunden hölls en gudstjänst till äran
för alla som blev martyrer under Svärdets år 1915
och Simili massakern år 1933.
Assyriska
Awrohum

kvinnoförbundet

AKF

var

Nursel

Tack för inbjudan för att delta som ordförande för
Assyriska kvinnoförbundet AKF på denna viktiga dag som är Martyrernas dag. Den 7 augusti 1933
dödades och massakrerades tusentals Assyrier i staden Simili i Irak. Detta kommer vi aldrig att
glömma. Vi kommer att hedra alla som blev offer under denna tid.
Innan Simeli var det Seyfo i Turkiet år 1915. I år har våra organisationer uppmärksammat 100
årsminnet på olika sätt. Flera aktiviteter, demonstrationer, föreläsningar mm har anordnats. Vi som
kvinnoförbund bjud in Gabriele Yonan, forskare, föreläsare och författare som höll i föreläsningar
på olika ställen om vad som hände just assyrierna under Svärdets år.
Seyfo och Simeli fortsätter även idag. Assyrier och andra folkgrupper fördrivs från sina hem. Vi som
lever måste vara rösten för dem som har försatt sina liv och blir martyrer.
Vi måste stoppa den etniska rensningen av assyrier från deras ursprungsländer. Det är vi assyrier
som är ursprungsbefolkningen i Bethnahrin (Turkiet, Syrien och Irak). Dessa länder är på god väg
uttömmas på sin befolkning.
De som har råd hittar vägar till Europa
trots den riskfyllda vägen. Andra flyr till
grannländer. IS härjar i dessa länder. De
dödar, terroriserar och tillfångatar många
oskyldiga personer. De krossar och förstör
gamla historiska, arkeologiska byggnader
och fynd. De säljer monument, skulpturer
och statyer för att finansiera sitt
vapenhandel. De vill eliminera och förstöra
världshistorien. Det är flera hundratals
assyrier som hålls fångna och IS har tagit
över deras byar. Släkt och vänner har inte
hört något från dessa personer på flera månader. De vet helt enkelt inte om de är döda eller
levande.
Under kriget ignoreras kvinnornas röster helt i dessa länder, Irak och Syrien men också
internationellt. Varken USA eller Europa vill göra något för dessa kvinnors utsatta situation.
Situationen blir värre och värre. Det sprid till flera länder och nu är även Turkiet beblandat.
Kvinnor används som sexslavar och säljs på öppna marknader till högstbjudande. Detta är ovärdigt
och omänskligt. I Europa pratar vi om mänskliga rättigheter. Var är de??
Att benämna detta som vedervärdigt och omänskligt är för mild uttryckt. Samtidigt talas det i
Europa om mänskliga rättigheter, men vem tillgodoser dessa människors mänskliga rättigheter?
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Som en del i IS strategi vandaliseras sjukhus. Barn, gamla och sjuka får inte den vård de behöver
och flera miljoner människor saknar vård i dagsläget. Sjukhusen saknar vårdutrustning för att
erbjuda de mest basala vårdinsatserna. Alla duktiga läkare har flytt till Europa och andra länder.
Vi kräver:
- Att ledande världs ledare stoppar IS framfart i våra hemländer.
- Att FN skapar fred och trygghet i dessa länder.
- Att världs ledare skapar stabilitet och säkerhet i världen
- Att vi får Free Assyria i Ninve slätten
Tack så mycket och Martyrerna dör aldrig.

KYRKOINVIGNING I GÖTEBORG
AKF styrelsen deltog i kyrkoinvigningen i Göteborg
19-20 september.
Assyriska kvinnoförbundet passade på att lägga
sitt styrelsemöte i Göteborg under samma helg
som kyrkan skulle invigas. När vi var klara med vårt
möte på lördagen åkte vi till kyrkan där det hölls
ett vigningsceremoni för Diakoner som var väldigt
fint.

Patriarken Mor Ignatios Aphrem II Karim invigde
den nya kyrkan i Göteborg
Det är det andra besöket Patriarken gör på kort tid till
Sverige. Detta var nödvändigt eftersom församlingens
gamla kyrka har sedan länge varit för liten. Därför har
församlingen byggt en ny större och modernare kyrka
bredvid den gamla. Det var ca 1500 besökare. Själva
invigningsceremonin var väl organiserat av
församlingsmedlemmarna. De tog väl hand om alla
gäster som kom.
Invigningsgudstjänsten börjar på kl. 10. Det kom många inbjudna gäster. Hans helighet predikade
om vårt folks situation i Mellanöstern. Han berättade om folk som drivs från sina hem och får sitt
kulturarv förstörd. Många människor blir offer i olika attentat och kidnappningar. Många flyr till
Europa och de flesta till Tyskland och Sverige. Men med dem här flyktingvågen kommer även några
terrorister som Europa får vara vaksamma på.
Efter mässan lades grundstenen för ett Seyfomonument
som också invigdes av Patriarken. Efter gudstjänsten
ville patriarken träffa alla ungdomar. Alla som
närvarade bjöds på mat och dryck. AKF bidrog med sin
gåva
till
den
nya
kyrkan.
AKF
önska
Göteborgförsamlingen lycka till med sina aktiviteter i
kyrkan och föreningen.
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KVINNO SIOS ” KRIGET OCH DE BORT GLÖMDA KVINNORNA”
Tid & Datum: söndagen den 15 november 2015 kl. 13:00
Plats: ABF huset på Sveavägen 41
Ett projekt i samarbete med Kvinno- SIOS som är paraply organisation för
invandrarkvinnoorganisationer. Temat för dagen var ”Kriget och de glömda kvinnorna” Alla som
deltog var: Assyriska kvinnoförbundet, Kinesiska kvinnoföreningen, Italienska förbundet, Polska
riksförbundet, Serbiska kvinnoorganisationen, Eritreanska förbundet, Ryska förbundet.
Alla organisationer deltog med olika utställningar av kvinnobilder. Det var ca 100 personer som kom
och tittade och lyssnade på föreläsningarna. Utställningen kommer att finnas på plats på ABF i
Stockholm fram till den 18 november så att många fler ska ha möjlighet att se den.
Föreläsning av Anna Melle
Fyra kvinnor under svärdets år – om fyra kvinnors lidande
under folkmordet på de kristna i det osmanska riket
1915 kallas "svärdets år" med anledning av folkmordet på
greker, armenier och assyrier i Turkiet efter det Osmanska
imperiets fall. Turkiska nationalister förföljde de kristna
minoriteterna och utförde en etnisk rensning långt innan
begreppet fanns.
Boken berättar om fyra kvinnors öden under detta år. De
själva är sedan länge borta, men deras efterlevande har
berättat om dem för Anna Melle. Det är grymma berättelser
om förföljelse, folkmord och flykt. Vittnesbörden åtföljs av
kapitel d historiska fakta och kartor över de områden som
tas upp i berättelserna. Detta gör att läsaren får en bakgrund
till det som skedde år 1915.
Utställning av konstnärinnan Samira Ilia med målningar av kvinnomotiv under krigs situation och
inramade affischer om ”Seyfo 100 år”. De berättar om den assyriska historien från slutet av 1800talet till dessa dagar.
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UPCOMING RINYO PRODUCT THAT NEEDS SUPPORT

TO THE ASSYRIAN WOMAN UNION IN SWEDEN (2015-12-01).
Kids Animated Songs Series
Intro:
Rinyo just released RinyoToons, a free YouTube channel with animated Kids Songs. Rinyo is
converting all local and international folk children’s songs to the colloquial Syriac language in both
dialects Eastern and Western (Surit\Surayt). All these songs will be added to the RinyoToons
channel. This is the first project to be developed by the Rinyo Center-Syria (Qamishli).
The first song "5 little monkeys" = " "ܚܡܫܐ ܩܘܦ̈ܐwas released on November 16, 2015 by the
Rinyo Center-Syria. It’s the first song on Rinyo's brand new YouTube channel "RinyoToons".
ܬܘܕܝ
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STÖD TILL TJEJFOTBOLL
Assyriska IK Jönköping Dam
Tack för sponsringen/bidraget vi fick förra året, här kommer en
redovisning på vad vi har åstadkommit under 2015.
Vi i Assyriska IK Jönköping har haft den stora äran att få starta upp ett
nytt Damlag. Vi har haft en massa duktiga och ambitiösa tjejer som vill
och kan spela fotboll, så vi tog chansen tillsammans för att börja långt
och lyckosamt samarbete.
Vår målsättning är att ha ett framgångsrikt Damlag som representerar Assyriska IK Jönköping efter
bästa förmåga och att värna om det Assyriska varumärket. Vi ska arbeta idrottsligt och socialt med
en föreningsverksamhet som främjar hälsa och välbefinnande. Vi har som föresats att alla
medlemmar ska kunna känna gemenskap och uppleva glädje i föreningsverksamheten. Ledstjärnan
för vårt arbete ska vara målmedvetenhet, uthållighet, ödmjukhet och ärlighet.
Damlaget har haft träningar utomhus
2ggr/veckan har även varit med i serien med 9st
matcher spelande. Vi har för närvarande 25st
aktiva spelare, med en majoritet av tjejer med
Assyriska bakgrund.
Laget har även träffas utanför plan för
samkvällar samt varit iväg för att titta på
damfotbolls match i allsvenska bla i Linköping, vi
anser att det är mycket viktigt att få ihop laget
så att känslan att samhörighet blir starkare.
Under samkvämskvällarna har vi väldiga
variationer på aktiviteter och lärgrupper, så som
spel, lekar, integration i samhället, om droger,
tobak, alkohol samt vänskap, fritid, skola och
utbildning mm.
Vi är mycket stolta över våra tjejer och kommer att fortsätta att stötta och utveckla detta damlag.
Assyriska tjejlag
Vi har numera även ett tjejlag som är mellan 7 till 14 år gamla. Där har intresset varit väldigt stort
och vi har över 30 tjejer som numera tränar aktivt 1 till 2 gånger i veckan, så som utvecklingen går
dem så kommer vi att till 2016 behöva skapa två lag utav dessa. Vilket gläder oss att intresset är så
stor för den målgruppen.
Även detta lag har jobbat med att få
ihop
gruppen
skapa
trygghet,
samhörighet och att alla skall tycka att
det är kul med tillhörigheten i Assyriska.
Även för dessa har vi skapat andra
aktiviteter utanför fotbollen bla
övernattningar i föreningen där lekar,
film och mat lagades tillsammans.
Vi var även värdar på Öxnehagadagen
där vi anordnade en cup endast för
tjejer som blev lyckad planen är att
detta kommer vara ett återkommande
inslag på Öxnehaga dagen framöver.
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Sommar Fotbollsskola 2015
Nytt för i år var även Assyriska Öxnehagas fotbollskola under sommarn, detta var riktad till barn
från 2 olika segregerade bostadsområden Öxnehaga samt Österängen.
Detta samarbete är något som
Assyriska anser vara väldigt
givande och viktigt, samt något
att bygga vidare på i framtiden.
Vi startade igång denna
verksamhet v. 26 i Österängen
och v 27 fanns verksamheten i
Öxnehaga, vi hade ca 26 barn
deltagare som vi erbjöd att
sparka boll Mån - Fred kl 10.00
- 15.00.
Vad som är minst lika viktigt
att nämna var att vi hade 18 st
feriepraktikanter både killar
och tjejer från vara andra ungdomslag som vi sysselsatte genom att ge dem jobb som
fotbollstränare och unga förebilder för barnen under fotbollskolan.
Fotbollskolan ordnade med smörgås och dricka till alla barnen vi vet av erfarenhet att många barn
ej får i sig frukost av dvs olika skäl därför ansåg vi att det var viktig att vi erbjöd dom frukost.
Som avslutning fick samtliga deltagare med sig en t-shirt, vattenflaska, fotboll och ett diplom.
Framtiden
Våra framtidsplaner är att utveckla vår verksamhet med fler lag och många fler ungdomar och
speciellt tjejer.
Vi vill kunna erbjuda barn och ungdomar fotbollen som ett redskap. Dels för att hålla dem aktiva
men även för att arbeta med frågor så som integrering i samhället, hur man motverkar
ungdomsbrottslighet och utanförskap och även att man kan faktiskt säga nej till alkohol och droger.
Vi vill bli en viktigare faktor på Öxnehaga och även Österängen när det gäller barn och ungdomar
för att skapa aktiviteter och fritidsintressen. Att vara tillhands och på plats när fotbollsplanerna och
fritidsgårdarna har stängt, genom att patrullera och att synas minst en gång i veckan. Med detta vill
vi skapa en trygghet för alla i dessa områden.
Därför vänder vi oss till Er i hopp om att kunna hjälpa till i vår strävan att uppnå detta.
Här nedan bifogar vi även bilder från föregående år!
Med vänliga hälsningar och shlome
Marie Benyaminne
Projektledare Assyriska IK Jönköping
Gabriel Remmo
Ordförande Assyriska IK Jönköping
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Assyriska Fotbollsföreningen i Södertälje
Tjejfotbollen har fått ett starkt fotfäste inom Assyriska Ungdomsverksamhet. Antalet tjejer som
inspirerats att börja spela fotboll växer konstant och vi kan nu vara stolta över att ha 5 lag i
seriesystemet. Utvecklingen på planen har varit väldigt positiv till den går att tjejerna spelar med 12 år äldre tjejer och gör det med bravur.
Antalet tränare och ledare som vi
engagerar i tjejverksamheten ökar hela
tiden och via vårt samarbete med Futebol
da forҫa fortsätter vi satsningen på fler
unga kvinnliga ledare.
Under hösten så Assyriska till att
damlandslagets förbundskapten Pia
Sundhage tillsammans med assisterande
förbundskapten Lillie Persson besökte
samarbetsorganisationen
inom
tjejfotbollen nämligen tjejkraft. Pia och
Lillie fick träffa alla tjejlag och
imponerades av deras kunnande och
föreningens satsning på fotboll för tjejer.
Närmare 250 tjejer kom till Södertälje
Fotbollsarena för att träffa förbundskaptenerna.

Assyriska IF Norrköping
Kära samarbetspartner
Vill börja med att tacka för årets säsong 2015 och vårt samarbete emellan.
Här nedan kommer en kort redovisning av hur säsongen har varit och vad som har hänt under året.
2015 års resultat har varit föreningens bästa resultat någonsin vad gäller det sportsliga:







Assyriska IF dam kunde titulera sig som
cupsegrare i Trix-cupen.
Assyriska IF dam slutade på en
imponerande 2:a plats som nykomlingar i
division 2.
Assyriska IF herr slutade på en 3:e plats
som nykomlingar i division 2.
Assyriska IF herr hade stadens näst högsta
publiksnitt efter självaste IFK Norrköping.
Assyriska IF herr kunde titulera sig som
slutsegrare i ICA Cupen.

Även inom ungdomssidan har vi sett utveckling där vi förutom våra ungdomslag P02, P03 och P05 i
år startade igång ett U21 lag som har spelat i en regionalserie.
2015 är även året där ett flertalet samhällsprojekt och insamlingar startades igång.
Förutom tidigare samarbeten med Azech SF i Norrköping har vi i år på allvar kommit igång med vårt
samarbete med regionens lag och Allsvenska guldvinnarna IFK Norrköping.
Tillsammans med IFK Norrköping och Goodsport Foundation har vi startat igång ungdomsprojektet
"Nattfotboll Hageby" där vi välkomnar alla barn och ungdomar att spela fotboll varje lördagskväll
mellan 21:00-24:00.
Även integrationsprojektet "Bollis" har sedan några månader tillbaka kommit igång tillsammans
med IFK Norrköping och IF Sylvia.
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Insamlingsprojektet "Norrköping Tillsammans"
startades även igång under året där stadens
största klubbar och köpcentrum var med och
stötta insamlingen till de krigsdrabbade
flyktningarna i Irak och Syrien.
Vi i Assyriska IF är en förening som bygger sin
värdegrund på familjära värderingar och
projekten som väntar runt hörnet symboliserar
det. Under 2016 så kommer föreningen att
bygga vidare på de två stora projekten "Bollis"
och "Nattfotboll Hageby" samt lansera projektet
"Ronja" som är ett ungdomsprojekt riktat mot
flickor i åldrarna 6-16 år.
2017 firar föreningen 40 år och ska då ha befäst sin roll som "Hela Hageby's förening" som
samtidigt stärkt sin roll som en av de ledande elitföreningarna i Norrköping.
Kort information om var och hur ni har setts tillsammans med oss:








Er logotyp finns exponerad på både damernas hemma- och
bortadräkt.
Storbildsskärm på Idrottssparken i samband med våra
inledande matcher.
Er logotyp exponeras på vår hemsida.
Stor banderoll på Mamre IP med er logga.
Er logotyp har exponerats på en unik sponsorskylt upphängd
på Mamre IP inför varje hemmamatch.
Er logotyp har funnits med på matchprogrammet i samtliga
hemmamatcher.
Ni har under ett flertal gånger presenterats som
matchsponsor vilket har inneburit att:
o er logotyp finns med i en matchannons inför matchen
som distribueras ut på hemsidan och sociala medier
(facebook, twitter och instagram),
o er logotyp exponeras i både de lokala tidningarna
Norrköpings Tidningar och Folkbladet i en matchaffisch,
o er logotyp synts på ytterligare en plats i
matchprogrammet, och
o ni presenteras via högtalare till publiken som matchsponsor under hemmamatcherna.

Vi ser med tillförsikt fram emot nästa år och de satsningar som komma skall tillsammans med er i
Assyriska Kvinnoförbundet som samarbetspartner!
Med vänliga hälsningar,
Assyriska Idrottsföreningen i Norrköping
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AKF STÖDJER FAMILJELÄGER

Assyrien Kulturcenters familjeläger 2015

Alla pysselbitar föll på plats förutom vädret
Efter förra årets succé var det givet att vi skulle arrangera ett nytt familjeläger. Då var lägret så
lyckat att många ville förlänga lägret med en dag, så blev också fallet. Årets läger i Angarsgården
(Flen) var mellan 23-26 juli, tre nätter och fyra dagar av väldigt olika karaktär där vädret kom att
hamna i centrum.
AKC:s familjeläger har visat sig
vara ett oerhört lyckat koncept,
ett koncept inspirerat av Inanna
familjeföreningens dito och som
nu gett ringar i vattnet och
bidragit
till
ytterligare
ett
familjeläger i år (förutom AKC:s),
nämligen ett arrangerat av
Assyriska föreningen i Södertälje
och förhoppningsvis ytterligare ett
nytt nästa år. Mer om det senare.
Första dagen började som en första dag brukar, planering och förberedelser i fokus samtidigt som
de flesta av totalt 82 deltagare inte hade anlänt än. De som var där hade det dock jättetrevligt och
spenderade hela natten lång tillsammans, en bra start på lägret helt enkelt.
Andra dagen började så sakteligen
ännu fler deltagare att anlända, så
även våra gäster för dagen, ca 50
personer från Norrköping och
Linköping. Dagen präglades utav
sång, dans, fotboll och grill. Dr.
Ibrahim Afram höll föreläsning för
ungdomarna från Norrköping och
Linköping om identitet, integration
och vikten av att engagera sig i
föreningslivet i Sverige då de flesta av dessa ungdomar endast varit en ganska kort tid här i Sverige.
Även Meryem Demirel från Norrköping och George Chamoun från Linköping fick hålla föreläsning
och information om olika ämnen. Dagen förflöt därefter i typisk lägeranda och alla hade det hur
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trevligt som helst. Våra gästers närvaro förgyllde dagen och tanken är att även de tillsammans med
andra assyriska föreningar ska arrangera ett eget familjeläger.
Nästa dag förväntades ännu fler gäster, bl.a. Augin Kurt Haninke som skulle ge de yngre barnen en
kort genomgång om assyrisk historia och identitet, något som uppskattades av barnen samt även
alla vuxna. Faktiskt till den grad att de vuxna ställde flertalet frågor om assyriernas situation som
ledde till ca en timme längre genomgång, väldigt intressant och givande var det.

Hela föreläsningen visas på Assyria TV från och med den 28 juli, länk: www.assyriatv.org

Ju längre dagen fortskred fylldes lägergården utav fler och fler besökare. Tyvärr hade vi under
dagen inte vädret på vår sida, det blev bara värre och värre. Det hela slutade med hällregn under
hela eftermiddagen och kvällen. Som tur är kommer man långt med rätt inställning vilket gjorde att
dagen ändå slutade bra med både grill och dans på kvällen men tyvärr fick en hel del ställas in då
det helt enkelt inte gick att genomföra. Ett exempel var flertalet aktiviteter såsom assyrisk 5-kamp
och tipspromenad som ungdomsstyrelsen hade planerat för de yngre, dock fick de improvisera och
hade dans mm. för barnen inomhus istället. Ett stort tack till ungdomsstyrelsen för det!
Sista dagen avslutades med gemensam
frukost, städning och slutligen lite
gemensamma bilder. Årets läger blev
ett innehållsrikt sådant där alla fick med
sig minnesvärda dagar från Ansgarsgården. Nästa år ska ett nytt familjeläger arrangeras, vi hoppas på lika
roliga, underhållande och intressanta
dagar men denna gång med bättre väder!
Avslutningsvis ett stort tack till alla deltagare och besökare för att ni närvarade och bidrog till
lägret. Och såklart ett riktigt stort tack till samtliga i personalen som under hela året planerat för
dessa dagar. Oerhört mycket energi har gått åt att planera detta läger och minst lika mycket energi
gick åt under dessa dagar då personalen verkligen gav allt för att alla skulle få ett så bra läger som
möjligt. Det har sagts många gånger men kan inte sägas för ofta, AKC:s personal är föreningens
motor och utan dem
skulle det allra mesta
av det vi lyckas
åstadkomma
inte
vara möjligt.
Följande
organisationer, företag ska ha
ett stor tack för
ekonomiskt
och
materiellt bidrag för
att ha kunnat förverkliga årets Familjelägret:
Stockholms Fjällkoloniförening, Assyriska Riksförbundet i Sverige, Assyriska Ungdomsförbundet i
Sverige, Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige, Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm, Solna Korv,
Axfood, Restaurang Tex Corner (Daniel Malkey) på Fleminggatan 27.
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Uppskattat familjeläger stärker tillhörigheten (Södertälje)
Assyriska föreningen i Södertälje
anordnade ett uppskattat familjeläger under tre intensiva dagar i
augusti i år, 2015. Det var drygt
ett 90-tal deltagare med flera
nyanlända småbarnsfamiljer som
för första gången fick uppleva det
svenska friluftslivet.
Platsen för familjelägret var S:t
Angsarsgården utanför Flen i
Sörmland. Det var en optimal
lägerplats ur flera synpunkter.
Gården ligger vackert inbäddad i
landsbygdsmiljö intill Yxtasjön och
på lagom avstånd från Södertälje så att deltagarna kunde ta sig hit med egen bil. Den vackra
naturmiljön med närhet till vatten och grönområde tillsammans med bra samlingslokaler inbjöd till
all form av social, kulturell och fysisk aktivitet för både stora och små deltagare.
Till och med vädergudarna var med
oss då vi i stort hade soligt och varmt
väder under hela vistelsen. Den enda
regnskuren
kom
under
sena
eftermiddagen och kvällen den första
dagen. Då hade vi hunnit grilla
hamburgare och inta lunchen
utomhus. Med det tilltagande regnet
fortsatte vi aktiviteterna inomhus med
lek, dans och social samvaro.
Andra dagen, efter frukosten, började
dagens aktiviteter med femkamp för
både barn och vuxna. Det blev ett sätt att komma
nära och lära känna varandra på ett lekfullt och
aktivt sätt. Tävlingsgrenarna valdes med omsorg för
samarbete men även mycket skratt. Deltagarna
delades i tre barngrupper och tre föräldragrupper.
Barnen fick välja namn på lagen. De döpte sina lag
till Gilgamesh, Enzo och Apprach. En given vinnare i
nästan samtliga grenar var laget Apprach. Förutom
att samtliga deltog i tävlingarna blev glädje blev det
en hel del ståhej med påhejar rop och framför allt
mycket skratt.
Dagen fortsatte med en spännande volleybollmatch
och sedan brännboll med engagerade åskådare. För
många av deltagarna var det första gången de spelade brännboll och därför togs det inledningsvis
tid till att förklara spelreglerna. Då familjelägret planerades bestämdes att de manliga deltagarna
skulle stå för matlagningen både lunch och middag medan kvinnorna ordnade med frukosten.
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Vår lunchkock för dag två
var Daniel som ordnade
med en buffé av olika
sallader, bla kyckling-,
kalkon- och skinksallad. Till
middag grillade männen
kyckling- och nötfärsspätt
och kvällen avslutades med
en trevlig kvällssamkväm
med musik, dans och lekar.
Avslutningsvis hade vi
besök av ordförande i
Assyriska föreningen i
Södertälje som berättade
om föreningens historia
och presenterade årets

verksamhetsplan samt kommande aktiviteter.
Därefter gick vi laget runt och samtliga deltagare fick presentera sig närmare i syfte att lära känna
varandra bättre och för att kunna skapa nätverk även efter lägretiden och därigenom få synergi
effekter av de gemensamma kompetenser och erfarenheter vi har. Flera av de som deltog
familjelägret är nya i Sverige och vi ser ett stort värde i att Assyriska föreningen kan ta tillvara den
kompetens och de erfarenheter nyanlända har med sig. Föreningen har en lång tradition av att vara
en plattform och mötesplats för människor med olika erfarenheter och kunskaper som ut byts. Nya
och gamla Södertäljebor möts i föreningen för att utbyta kunskaper och erfarenheter och ge stöd åt
varandra på olika sätt så att vi kan bli en resurs och bidra i att bygga upp och utveckla
samhällsgemenskapen i Södertälje.
Ett annat mervärde som familjelägret har bidragit
till är att väcka intresse och lust att engagera sig i
Södertäljes föreningsliv i allmänhet och i Assyriska
föreningen i synnerhet. Något som bekräftar och
stärker tillhörigheten och den Assyriska
identiteten. Många föräldrar uttryckte vikten av
att Assyriska föreningen är en viktig aktör i
utvecklandet av den Assyriska identiteten. Citat
från en förälder ”det är sådana aktiviteter som är
riktiga investeringar, vi investerar i våra barn och
ger dem ett sammanhang, som på sikt, förstärker
den Assyriska identiteten.
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AKF’S VECKOSLUTSKURS I NORRKÖPING 30 OKTOBER - 1 NOVEMBER
Assyriska kvinnoförbundets veckoslutskonferens i Norrköping den 30 okt - 1 nov 2015
Assyriska kvinnoförbundets har haft en konferens som handlade om Migration och flyktingfrågan
som är väldigt aktuella just nu. Syrien som töms på sin ursprungsbefolkning som är assyrier.
Miljontals har flytt till grannländer och tusentals flyr till Europa och Europas gränser. Hur går det för
de som är kvar i området och vad händer med de som tillfångatas av IS och IS framfart? Vad är det
flyktingarna går genom på färden hit och vad händer med flyktingarna under asylutredningen?
Vilket trauma går de genom? Det är några av frågorna som våra föreläsare kommer att belysa
under lördagen den 31 oktober.
Några förslag på vad regeringen ska göra för flyktingmottagandet:
1. Begäran om omfördelning från Sverige till andra länder.
2. Lag för alla kommuner att ta emot flyktingar.
3. 10 miljarder kronor till kommuner och landsting
Föreläsning om migrations- och asylsprocessen av: Kinora Awrohum, advokat.
Kinora berättade om Migrations- och
asyls-processen
internationellt
där
UCHCRs handbok, FN Konventionen och
Europeiska konventionen ena sidan och
andra
sidan
Nationellt
vad
utlänningslagen, migration och asylrätten
betyder. Till Migration hör arbetstillstånd,
uppehållstillstånd och visering. Till
asylrätt hör flykting 4 kap. 1§ Utlänningslagen, skyddsbehövande 4 kap. 2§
utlänningslagen samt övriga skyddsbehövande, synnerligen om ömmande
omständigheter råder. Man gör ansökning hos Migrationsverket, beslutet kan
överklagas hos Migrationsdomstolen och sista instans är Migrationsöverdomstolen.
Många av åhörarna hade släkt och
vänner kvar eller på väg till
Europa
och
ställde
sina
funderingar och frågor som Kinora
besvarade på bra sätt.
Föreläsning om mottagande av
flyktingbarn i svenska skolan av:
Katja
Saado,
skolsköterska
Katja berättade hur det är att
möta nyanlända barn i skolan.
Hon ger de ett hälsosamtal som
kan ta upp till en och en halv
timme där man tar upp resväg,
graviditet, förlossning, utveckling,
skolgång, sjukdomar, vaccinationer samt kompletterande vaccinationer och provtagningar på
vårdcentral. Många har upplevt en kris. Det kan vara flyktingkris eller utvecklingskris. Katja tog upp
vad som händer psykologiskt hos barn vid krig och organiserat våld är grundläggande tryggheten
försvinner. Många tvingas fly och skiljas från sina vårdnadshavare. Typiska symtom vid
posttraumatisk stress är problem med minnet letar tecken på katastrof, uppmärksam på
omgivningen och aggressivitet. Till sist gav hon oss lite statistik på hur det ser ut just nu i Södertälje.
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Föreläsning av Håkan Sandvik präst i Svenska kyrkan;
Samordnare för flykting- och integrationsarbete i
Södertälje församling.
Han har bott i olika länder i Mellanöstern under 12 år
Har arbetat med flyktingar, främst kristna från
Mellanöstern, sedan 1999.
Han är anknuten till Sankt Ignatius ortodoxa akademi i
Södertälje och håller i föreläsningar om orientaliska
kyrkor, flyktingfrågan, Mellanöstern i stort

STÖD TILL FLYKTINGFÖRLÄGGNINGEN QNOSHYO I ISTANBUM
Bakgrund
Bevittnar ett inbördeskrig i Syrien sedan 2011, värd
över 4 miljoner av alla religioner och etniska
grupper har flytt till grannländerna inklusive nästan
2 miljoner kan vara i Turkiet (unhcr.org). Många
fortsätter till andra länder, inklusive de inom
Europa. I Turkiet finns det cirka 25 läger för
närvarande i funktion. Av olika skäl väljer många
kristna från Syrien att leva utanför lägren, vilket
begränsar deras tillgång till hälsovård och
utbildning. Många får inte på grund av att de inte
vill vara registrerade i Turkiet på grund av olika
problem. På grund av den sorgliga verkligheten kan många stanna många månader och även år,
deras brist på tillgång till utbildning och hälsovård kan vara långsiktiga. Med psykisk hälsa och
behov av denna gemenskap av en massa betydelse, "Qnushyo" genomförs i augusti 2014. Menande
"gemenskapen samla" eller "samla" i assyriska, Qnushyo som stöds ekonomiskt av assyrier utan
gränser till januari 2016 och andra privata donationer. Projektet administreras via det svenska
forskningsinstitutet i Istanbul (SRII).

Målen för Qnushyo
Effekterna av centrum i ett långsiktigt
perspektiv är att:
• Hjälpa traumatiserade individer nå
bättre psykisk hälsa.
• Aktivera och samla ihop flyktingarna i
Istanbul och hjälpa dem att bo i Turkiet
under positiva förhållanden.
• Skapa möjligheter för flyktingarna att
hjälpa varandra.
• Dra nytta av och bygga på sina tidigare
kunskaper och färdigheter.
• Undervisa och utveckla det assyriska
språket såväl som andra kulturella
kompetenser i Istanbul.
“Mitt barn började anpassa sig till musik och dans mer än han brukade och då lärde han sig att han
kunde arbeta på sina talanger...
Centrum är en plats av lycka. Innan vi kom, vårt barn höll gråten och kände sig rädd och ensam. I
sommar skolan, det var en daglig rutin och vi hade att organisera våra liv igen.” (Man, ålder 40).
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Med dessa mål, är centrumet ansluten till en mängd olika aktiviteter:
Aktiviteter för både vuxna & barn undervisas av volontärer och flyktingar:
Matte, engelska, vetenskap, sport, svenska, tyska, konst, assyriska.
Terapisessioner för vuxna:
Kvinnors tal: öka kvinnornas kopierings färdigheter, själv effektivitet och själv medvetenhet genom
gruppmöten och konstterapi.
Forskning:
Centrum är kopplad till ett forskningsprojekt genom Uppsala universitet. Syftet är att bedöma
psykisk status för assyriska-syriska flyktingar som för närvarande bor i Istanbul, och förstå
upplevelser av trauma, hälsotillstånd och vikten av nätverk för välbefinnande för de assyriskasyrianska flyktingarna

Vad Qnushyo behöver
På grund av rättsliga och praktiska skäl, flyttade Qnushyo till platser i ett större utrymme i slutet av
september 2015.
Hyran har ökat och den nuvarande finansieringen från AWB täcker inte de extra kostnaderna.
Assyrisk Nyåret 6765 Akitu 2015
Assyriska kvinnoförbundet var med och firade det assyriska
nyåret under en hel dag för hela familjen. Dagen var fylld
med aktiviteter både för små och stora.
Babymassage från topp till tå
I föreningens regi ville vi i kvinnosektionen starta en kurs i
babymassage för att öka kontakten mellan barn och
föräldrar samt kontakten mellan nyblivna mammor. Åldern
på barnen har varit 0-1 år. Vi fick ihop ca 10 mammor som
regelbundet kom till massagen. Nursel Awrohum som är
utbildat babymassageinstruktör höll i kursen medans
kvinnor från kvinnosektionen tog hand om större syskon
som följde med sina föräldrar. De sysselsattes med olika
skapande verksamhet som att rita pyssla, bygga lego och
pussel
mm.
Det finns inte några bestämda regler för hur
man bäst masserar din bebis, det finns många
olika sätt att utföra babymassage. Föräldrarna
fick känna efter vad som passar deras barn
bäst och utföra massagen. Man ska lyssna på
bebisen och när den är på gott humör och
verkar tillfreds. Vill också säga att direkt efter
en måltid ska man helst undvika massage. För
nyfödda är det lagom med ca. 10 minuters
massage sedan utökar man. Man börjar med
ben, fot, mage, bröst, armar ansikte och sist
kommer ryggen.
Sista gången blir det helkroppsmassage.
Föräldrarna följer förslag på rörelser som är rogivande för bebisen, från topp till tå. När barnet
kanske inte har tålamod för en helkroppsmassage, men älskar att få benen masserade då ska man
bara göra det. Man lär känna vad ens bebis tycker om och lyssna till hans eller hennes signaler och
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anpassa massagen efter sin bebis reaktioner. Vi brukar ha olja som gör babymassagen extra
behaglig och mjuk. På babymassagen får föräldrarna bra tips av varandra och som kan vara till hjälp
när man ska förstå sitt barn. Mjuka cirkelrörelser och ögonkontakt med barnet är några saker som
gör deras stund tillsammans extra mysig. Jag brukar rekommendera att de bara tar det lugnt och
sakta, så kan de testa sig fram och se vad som passar just deras barn.
I föreningen får föräldrarna också en möjlighet
att träffa nya kompisar och ett vidgat nätverk.
De har också uppskattat och fått förståelse kring
hur viktigt det är med babymassage både för sig
själva och för sitt barn. Den stunden i rummet
där ljuset är dämpat, relaxmusiken på och det är
varmt och skönt då känner många oerhörd
närhet och lugn har många föräldrar bevittnat.
Den totala närheten i samband med mjuk
massage och anknytning är oerhört värdefull.
Senare under dagen slog man ihop gruppen med
äldre syskonen och höll i sångstund och rytmik
på båda språken, svenska och assyriska. Detta
för att utveckla barnens tvåspråkighet.
Föräldrauttalande:
Jag har fått en större kunskap och ett nytt ”redskap” som
jag kan ha nytta av i framtiden. Vid lättare magproblem
och svårigheter att sova eller bara för att Ytterligare en
fördel har varit allt stöd och möjligheten att få ställa
frågor. Att få prata med andra föräldrar som också har
tips och idéer men framför allt känslan av att inte vara
ensam om eventuella bekymmer och svårigheter. Lugna
mitt barn kan jag använda mig av babymassagen. När mitt
barn blir äldre och kanske ibland behöver lugnas och få
närhet kan
jag
alltid
tillföra detta med hjälp av massage. Jag har lärt min
man att massera som också får känna närhet till mitt
barn.
Skrevs av Nursel Awrohum
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ZOWAA PÅ BESÖK
Assyriska demokratiska organisationen Zowaa gratulerade nya AKf styrelsen. De besökte oss under
ett möte och överlämnade en symbolisk present till styrelsen.

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,
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SLUTORD
Verksamhetsåret 2015 har varit intensivt på många sätt, med möten, representationer, aktiviteter
med mera. Tack vare medlemmarnas entusiasm har våra aktiviteter varit framgångsrika och vi
tycker oss ha hittat flera nya initiativ vi kan fortsätta utveckla under de kommande åren.
Slutligen vill vi tacka alla som ställt upp på alla olika aktiviteter och möten för ert engagemang och
deltagande. Låt oss nu ta itu med de kommande årens utmaningar.
Styrelsen
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