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Inledning  

Det har varit en utmaning att vara en organisationsordförande för Assyriska kvinnoförbundet nu i ca 

7 år. Innan Coronaviruset härjade i världen under år 2020 hade vi stora planer på att fira AKFs 40-

årsdag. Planen på en storfest var redan igång. Men tyvärr har vi inte kunnat genomföra något av det 

vi planerade pga. Covid-19. Då bestämde AKF styrelsen att ge ut en bok om AKFs 40-åriga verksamhet 

i Sverige. Boken kommer att vara en dokumentation på det mesta kvinnor har genomfört och gjort 

under dessa år från 1980- 2020. Detta kommer att vara en bra dokumentation om AKF för 

kommande generationer. Efter lång diskussion i AKF styrelsen tog vi på oss att kolla med olika 

personer som har erfarenhet av att skriva böcker och har kunskap om AKF. Bättre än Anna Melle 

kunde vi inte hitta och jag skulle vara kontaktpersonen mellan styrelsen och Anna. Anna har kunskap 

av att skriva böcker och har själv suttit som ordförande för Assyriska kvinnoförbundet samt har varit 

med när vi har haft olika aktiviteter mm. Vi skrev ett avtal mellan oss och hon började direkt att ta sig 

uppdraget på allvar och började skriva. AKF ville att Anna skulle intervjua alla ordförande som har 

suttit sedan 1980-talet och den sittande styrelsen. Min förhoppning är att hon får till en bok som kan 

vara i händerna på varje kommande generation som vill veta vad AKF har åstadkommit och gjort 

under 40-års tid som organisation i Sverige. AKF genom mig och Bironia Orahem har också varit 

aktiva på Zoom möten med organisationsrepresentanter från hela världen för att förbereda en 

världskonferens 2021 som kommer att hållas den 25-26 september på Zoom. Målet och syftet med 

konferensen är att bilda en organisation som är Assyriska folkets enade röst i världen. Alla styrelser 

har gjort sitt bästa för att aktivera, motivera och stärka kvinnorna i sin egen roll och i samhället vi 

lever i samtidigt har AKF försökt att inte glömma vår civilisation, våra rötter, vårt språk och 

traditioner. På olika sätt har vi bidragit till att stärka kvinnorna i föreningslivet och engagera sig i 

samhället och i sina barns uppväxt att bli goda medborgare. AKF har alltid varit kvinnornas röst under 

dessa svåra krigstider i Irak, Syrien, Libanon och Turkiet. Allt det goda arbetet som har gjorts måste 

lyftas i denna bok. 

AKF-asylprojekt 

För tredje året har AKF drivit ett projekt som heter TIA, tidiga insatser för asylsökande tillsammans 

med Länsstyrelsen i Stockholms län i Assyriska föreningen i Södertälje. Vi har erbjudit asylsökande 

och nyanlända svenskundervisning, samhällsinformation genom föreläsningar samt utflykter. Tex har 

vi varit i Stockholms skärgård, Parken Zoo, grilldagar och skogsvandringar mm. Detta är väldigt 

uppskattad av våra deltagare i projektet. 
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 Jag vill passa på och tacka våra medlemmar och föreningar som har bidragit med sitt deltagande, 

sina kunskaper till utvecklingen av AKF. Jag vill tacka sittande styrelse för att ha varit aktiva och 

engagerade sig på möten, aktiviteter eller andra sammankomster under detta konstiga Corona 

pandemiåret. Och sist men inte minst vill jag tacka Anna Melle som har skrivit och sammanställt AKF-

40-årsboken. Det har varit en fröjd att samarbeta med Anna som har varit en lyhörd och 

samarbetsvillig och hjälpsam i alla avseenden. Jag vill tacka Morris Esa för layouten. Ett speciellt tack 

till Svante Lundgren för korrekturläsningen. Jag vill också tacka alla som har stöttad och hjälpt AKF 

styrelsen utan att vara med i styrelsen. 

Ordförande Nursel Awrohum 

 

 

ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE DEN 14 MARS 2020  

 
 
AKF höll sitt årsmöte eller lättare sagt informationsmöte, i Norrköping den 14 mars. Till mötet kom 
medlemmar från Göteborg, Jönköping, Norrköping, Södertälje, Botkyrka och Stockholm. De 
närvarande till mötet var 34 medlemmar.  
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Ordföranden Nursel Awrohum välkomnade alla och 
öppnade mötet. Elisabeth Kavakcioglu valdes till mötets 
ordförande och som mötets sekreterare valdes Sonya Aho. 
Lättarbetad flöt vårt möte fram till 
verksamhetsberättelsens punkt, då Nursel tog över och 
pratade om aktiviteter som AKF genomförde under det 
gångna året samt tog hon också upp framtida planerade 
driftigheten/verksamhet. Därefter diskuterades kort 
frågan om AKF, om AKF behöver ha en auktoriserad revisor 
men mötet beslutade att överlämna frågan till styrelsen 
som skall avgöra detta.  
 
Årets AKF:s utmärkelse delades till ”Shamiran Sy 
Verkstad” grundades av Assyriska Bistånd och 
Utvecklingens Fonden i Kamishly. Nursel läste upp syftet 
"Shamiran Sy Verkstad" är att ge kvinnorna som är 
bidragsberoende från olika hjälporganisationer att jobba i 
verkstad för att kunna försörja sina familjer. Idag jobbar tre kvinnor, heltid på verkstad, där dem syr 
nya och reparerar gamla kläder. Intäkterna som kommer från verkstad går till de anställdas löner, och 
andra kostnader såsom, hyra, el, inköp av material etc.  
Verksamhetens utveckling är beroende av det stöd och hjälp de får från Assyriska Bistånd och 
Utvecklingens Fonden. AKF är glad och stolt över genom att årets utmärkelse går till drivande kvinnor 
som kämpar för dem behövande kvinnorna i Kamishly, vi önskar att denna verkstad lyckas i sin 
utveckling och ekonomin för att kunna anställa flera behövande kvinnor.  
 
 
 

SIOS:s Kvinnoordförande Hulya Sinemli 
tillsammans med Mecida Gulenay informerade 
om SIOS verksamheter och om SIOS 
huvudstyrelsen. Efter informationsmötet var 
avklarat var det dags för lunch. AKF bjöd alla 
medlemmarna med en god lunch.  
 
Som avslutning på dagens program 
skulle Önver Cetrez föreläsa om:   
”Religion som stöd eller börda”.  



  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2020 

 
6 

Önver är docent i Uppsala Universitet och presenterar forskningsresultat från en studie bland 
assyrier från Syrien.  
 
 
Dessvärre blev Önvers föreläsning inte av för att det 
blev missförstånd på dagen, så han erbjöd att ställa 
upp med Skype men många av närvarande föreslog 
att AKF bjuder in honom vid ett annat tillfälle.   
 
Önvers tid användes till en diskussion där man kom 
på flera viktiga frågor kring vår folksituation, som 
de går igenom i Mesopotamien ex. om mark, 
förtrycket, oroligheter, kvinnor och barn mm, 
AKF antecknat allt för att kunna lyfta upp dessa 
frågor i Brysselkonferensen som kommer eventuellt 
äga rum under hösten 2020.   
  
Text: Zekiye Cansu  
 

 

 

 

 

 

 

AKFS UTMÄRKELSE 
AKF utmärkelse år 2019 går till SHAMIRAM SY VERKSTAD som grundades av 

assyriska bistånd och utvecklingsfonden i Kamishli. Denna verkstads syfte och 

mål är att ge bidrags-beroende och utsatta kvinnor ett jobb för att kunna bli 

själv försörjande och försörja sina familjer. Idag jobbar tre kvinnor på heltid i 
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denna verkstad, där de syr nytt och reparera gamla kläder. Intäkterna går till de anställdas löner och 

andra utgifter så som lokal hyra, el och eller inköp av material etc.  

Verksamhetens utveckling är beroende av det stöd och hjälp de får från Assyriska bistånd och 

utvecklingsfonden. 

AKF tycker att vi känner stolthet att kunna stödja en sådan verksamhet som bidrar till kvinnans 

utveckling och ekonomist oberoende 

AKFs styrelsebeslut 2020- 02- 29  

 

 

 

 

 

TIA-ASYLPROJEKTEN INFORMERAR PÅ MIGRATIONSVERKET 

 

Länsstyrelse ordnade till alla sina asyl-projekt, 24 olika organisationer, att ta plats 

på migrationsverket i Sundbyberg. Grupperna bokade in sig efter önskad tid, i ett 

schema som ordnades av länsstyrelse. Idag var det AKF tur att närvara på 

migrationsverkets reception. Syftet med detta är att röra sig bland de besökarna för 

att informera dem närvarande i receptionen om TIA-Stockholm aktiviteter. Nursel 

och jag tog all information som Länsstyrelsen föreslog till oss, sedan delade vi på 

oss, vi tog vart sin rad bland dem besökande i receptionen. Hit kommer människor 

med samtliga Migrationsverkets ärendeslag, dvs. asylsökande var bara en del av 

dessa ärendekategorier, övriga tillståndsbesökande fanns också i receptionen. Vi 

informerade i den mån vi kunde, vi kommunicerade med personerna som talade 

turkiska, arabiska och engelska. Till dessa personer försökte vi visa med våra 

mobiler Tia-aktiviteter, en del kunde ingen svenska, så de förstod inget av det som 

stod. Det fanns över 250–300 personer som väntade på sin tid att få träffa sin 

handläggare, jurister eller andra ärande som man kan genomföra på 

migrationsverket. De närvarande var inte enbart asylsökande utan fanns som sagt 

alla möjliga ärandekategorier. Vi kunde inte fråga om man var asylsökande, för då 

bryter vi mot utlänningssekretessen. Ungefär efter en timmes vandring i 

receptionen fick vi höra att det blev ett bombhot mot lokalerna så alla var tvungna 

att utrymma receptionen. 

Vår utvärdering av dagen TIA-närvaro var inte som vi hade förväntade oss, 

anledningen var tyvärr mycket stora språksvårigheter, så det gjorde att det blev 
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svårt att kommunicera. Vi insåg att det skulle underlätta otroligt mycket om man 

kunde ordna så att TIA-Stockholms hemsidan hade olika språkval, men det kan 

vara kostnadsfråga eftersom man har 100-tal olika språk. 

Text: Zekiye Cansu 

INBJUDAN AV ZOWAA 
                                                                        

Politikern Farid Jakob, medlem i Zowaas 

centralkommittén och parlamentariker i 

norra Iraks lokalregering på besök i Europa 

och Sverige. Ferid informerade om vårt folks 

situation i Irak och hur situationen efter ISIS 

led till en mycket sämre situation, folket 

lider fortfarande, 4 år efter ISIS förstördes 

mycket av vår kultur, hus, människor som 

kidnappas och massa elände. Farid fick 

många olika frågor kring dagens situation 

om vårt folk. En annan fråga från oss var om 

han som politiker lyfter upp frågor som handlar om vårt folk och om detta hörs av de andra 

politikerna som lever kring vårt folk? Svaret var tyvärr inte förvånande, ett svar som vi ofta 

får höra.  

Än idag har inga demokratiska förändringar skett i 

mellanöstern. Han svarade att det blir väldigt 

svårt för en enda person att kunna påverka eller 

höras, däremot sa han om vi har politiker här i 

Sverige som lyfter upp vår röst i det svenska 

parlamentet och i EU då hörs det mycket lättare 

och kan genomföra och stifta lagar mm. Något 

som Ferid påpekade var om mark lagar, om en 

person äger en mark och om någon annan bygger 

hus i denna mark då har den rätt, ägaren till 

marken inte har rätt att överklaga detta trots 

bevis. Tack vore Europas påtryckningar fick vi ändra mark lagen sade Ferid, men det gäller 

inte för kristna som bor ute i byarna utan det gäller bara i stora städer. Jag och Bironia 

närvarade från AKF, Ferid informerade om kvinnorna i hemlandet och lovade oss att genom 

honom återkoppla oss för framtida kontakter. Det var intressant fått höra om vårt folks 

situation i hemlandet och hoppas att livet snart skall ändras till ett normalt liv. På AKF sidan 

tackar vi Zowaa för inbjudan och önskar Ferid lycka till med sin politiska roll i hemlandet. 

Text: Zekiye Cansu 
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AKF STÄNGER ASYLPROJEKTEN PGA CORONAVIRUS! 
AKF håller sig till folkhälsomyndigheternas rekommendationer, så därför stänger vi Assyriska 

Kvinnoförbunds asyl-projektet from 19/3 tom 15/4 för att minimera smittspridningen av 

coronavirus! 

Symptom på covid-19 

➢ Feber 

➢ Torrhosta 

➢ Trötthet 

➢ Andningsbesvär 

➢ Muskel och ledvärk 

➢ Huvudvärk 

➢ Diarré 

 

AKF-styrelsen 

                                                                                        

 

MÖTE MED ALICE BAH KUHNKE 

Assyriska Kvinnoförbundet tog emot Alice Bah Kuhnke på ett besök i AFK:s asylundervisnings lokal, 

fredag den 6 mars. De närvarande i mötet var Assyriska Kvinnoförbundet, ansvariga för Läsa för 

integration, journalisten Sonya Aho samt flera partikollegor till Alice Bah Kuhnke var med på mötet. 
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Assyriska Kvinnoförbundet mejlade sina frågor till Alice 

Bah K kontaktperson före mötet och frågorna vi ställde i 

mejlet var generellt allmänna frågor om vårt folks 

försämrade situation i mellanöstern (Turkiet, Syrien och 

Irak). Huvudfrågan till Alice Bah var att AKF:s förhoppning 

om att bli inbjudna till Bryssel. 2016 hade Assyriska 

Kvinnoförbundet en konferens i Bryssel på EU-

parlamentet. Då situationen för vårt folk har förvärrat i 

våra ursprungsländer för assyrier och andra 

minoritetsgrupper så vill AKF följa upp situationen på nytt 

med en konferens i Bryssel. Alice var påläst om vårt folk 

och lovat genomföra ett samarbete för att belysa 

assyriska folkets utsatta situation i ursprungsländerna 

samt bjuda in, påverka dem kända EU parlamentarikerna 

om vårt folk, förföljelserna, kidnappningar, och krigets 

utsatta kvinnor och barn. När det pågår ett krig är det oftast kvinnorna och barnen, och 

minoritetsgrupperna som drabbas mest. Assyriska Kvinnoförbundet ser framemot att kunna 

samarbeta så mycket som möjlig för att kunna fullgöra detta mycket intressanta projekt. 

Text: Zekiye Cansu 

 

8-MARS MED AMNESTY 
Från grupp 140 deltog Lars-Erik och jag i 8-mars, Amnesty Kvinnorättsgruppen i Stockholm 

tillsammans med Amnesty Internationell studenter i Stockholm uppmärksammade, 8 mars i The -

Center Bar Folkungagatan 57–59, från kl. 17:30- 20:00. 

Fallet Nedlagt, en rapport som släpptes för 10 år sedan granskade situationen vad det gäller våldtäkt 

i de nordiska länderna. Nu släpper Amnesty en ny rapport på samma ämne som visar att alltför lite 

har hänt under årtiondet som gått. 

“Den nya rapporten, Time for change, Justice for 

rape survivors in the Nordic countries” rapporten 

fastslår att våldtäkt är ett allvarligt brott mot 

mänskliga rättigheter som drabbar tiotusentals 

personer i Norden varje år. I Sverige utsattes en 

tredjedel av alla kvinnor mellan 16 och 24 år för 

någon typ av sexualbrott år 2017. Samma år utsattes 

motsvarande 112 000 för våldtäkt eller sexuellt 

övergrepp. Mörkertalet är stort och ingen vet med 

säkerhet hur många våldtäkter som begås. Inte ens 

Brå (Brottsförebyggande rådet). 

Amnesty nya rapporten visar på flera brister i 

polisens arbete. Våldtäktsutredningar prioriteras inte tillräckligt utan riskerar att läggas på hög i 

väntan på utredning. Förhör med misstänkta gärningsmän dröjer och ibland hålls förhör 
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överhuvudtaget. Det arbetssätt som visat sig fungera bäst används inte alltid. Detta leder till att 

många utredare läggs ner: 93% av alla anmälda våldtäktsärenden leder INTE till rättegång (enlig Brå). 

Förövare går fria och personer som utsatts för våldtäkt får inga rättvisa. Det är helt oacceptabelt. 

Amnesty ser allvarliga brister i tillgång till traumabearbetning för överlevare. På sina platser i Sverige 

tycks det saknas helt. Oavsett personers ålder, kön eller boendeort så måste samhället backa 

brottsoffren och se till att de får den hjälp och det stöd de behöver. 

Det är dags för förändring! Därför kräver Amnesty att:  

-Den som utsatts för våldtäkt måste få tillgång till psykologiskt stöd och traumabehandling- oavsett 

om hen anmält eller inte.   

” En tredje Amnestyrapport skall INTE BEHÖVAS! Förändring måste ske NU! 

Amnesty krav på Sverige regering och myndigheter: 

➢ Våldtäktsutredningar måste prioriteras 

➢ Det måste gå att få svar på DNA-prov snabbare 

➢ Den som utsatts för en våldtäkt ska få stöd 

 

Text: Zekiye Cansu 

 

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2020 
Vår förening Assyriska Kulturföreningen Botkyrka firade internationella kvinnodagen fredagen den 6 

mars 2020 med en föreläsning av vår älskade dr.Teglat Lahdo (dr.T), som pratade om våld i nära 

relationer och hur den kan bidra till utveckling av de flesta kroniska sjukdomar, såsom 

hjärtkärlsjukdomar, diabetes, psykisk ohälsa, mm. 

På slutet besvarade han närvarandes frågor och funderingar. 

Alla uppskattade denna föreläsning, eftersom den gav en nyttig vetenskap och bra lösningar, så att 

man får leva i ett bättre och hälsosammare samhälle. 
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN AKC 
 

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka - AKC firade internationella kvinnodagen tillsammans med ABF och andra 
områdets föreningar, och organisationer som jobbar mest för kvinnas rättigheter.  

Programmet startades med kort presentation av alla föreningar som var arrangörer som bestod av olika 
nationaliteter. 
 
Varje förening har presenterad sig och deras verksamhet som var inriktat  för jämställdhet och  kvinnans roll i 
dagens samhälle. 
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Mest fokus var på dem outvecklade länderna som kvinnor drabbas mest genom att hur dem utnyttjas med 
hårda och långa pass arbete och våld i både hemmet och i samhället. Chilenska tjejföreningen hade anordnat 
en utställning av bilder som berörde känslorna som handlade om våld mot ungdomarna under 
demonstrationer som hände under de dem senaste månaderna i Chile. 
 
Inanna familjeföreningen hade en utställning av dem assyriska första drottningars dräkter, smycke, kläder. 

Föreläsaren för dagens program var Alexandra 
Pascalidous. Panels temat handlade om hennes 
bokmammorna som drabbas mest även i den 
svenska samhället när deras barn hamnar 
utanförskap och i kriminalitet. Och att dem 
mammorna känner sig skyldiga, och ensamma till 
sist. 

 
Dagens program var välplanerad och lyckat. Vi från 
AKC hade info, bord med böcker och tavlor som 
handlade om kvinnor, presenterade 
föreningsverksamhet, struktur och att vi kvinnor har 
haft stor plats i förningens verksamhet från starten 
fram till idag. 
 
 
AKC : Kvinnosektion, Yildiz Kerimo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AKC medlemmar med Alexandra Pascalidous. 

Fr. v. Meryem Mado, Seyde Hawsho, Leyla Sözen, 

Alexandra Pascalidous och Yildiz Kerimo 
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN I MOTALA 
I anledning Internationella kvinnodagen anordnade Assyrian Monitor For Human Rights en 

föreläsning med titeln ” Kvinnor och kyrkan” av präst Issa Salibi, präst för den grekiska ortodoxa 

kyrkan i Östergötland, På lördagen den 7 mars 2020 i Råssnäs kyrka i Motala. 

I början Jamil Diarbakerli , chef för det Assyrian 

Monitor For Human Rights , välkomnade de 

deltagande, inklusive företrädare för 

kvinnoorganisationer, och företrädare för 

kyrkoråd i Motala, sedan talade han om orsaken 

till återupplivningen av Internationella 

kvinnodagen den 8 mars varje år, och de viktiga 

implikationerna och betydelserna som denna 

dag har på kvinnans frigörelse att nå ett samhälle 

av jämställdhet, enligt det femte målet för 2030: 

s hållbara utvecklingsmål som lanserades av FN .  

I sitt tal noterade han, "Mot bakgrund av den 

utveckling som sker i världen lider en av tre 

kvinnor fortfarande av könsbaserat våld." 

Då höll präst Issa Salibi sin föreläsning, med 

början med kvinnors ställning i det gamla och 

nya testamentet i Bibeln, Han talade också 

om kvinnor i St. Pauls brev och påpekade att 

det är svårt att titta på den period under 

vilken St. Paul levde och de problem som den 

framväxande kyrkan mötte då med vår syn på 

vår tid.  

präst Salibi berörde också sin föreläsning om 

kvinnors plats och roll i den ortodoxa kyrkan 

och de uppgifter de upptar i kyrkosamhällen. 

I slutet av sin föreläsning förklarade han att det finns många lagar och traditioner i kyrkan som är av 

maskulin karaktär eftersom de är skriven av män, men kvinnor kan ta sin naturliga roll i kyrkans 

samhällen och idag har de en viktig roll i vår kyrka. 

I slutet av mötet, ingripande av prästen Ayoub Stephan, präst i den syriska ortodoxa kyrkan i 

Linköping, där han talade om kvinnors ställning i den syriska ortodoxa kyrkan. 

Text :Jamil Diarbkerli 
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INTERNATIONELLAKVINNODAGEN INANNA FAMILJEFÖRENING 

Inanna familjeföreningen firade den internationella kvinnodagen 8 mars i folketshus 

Hallunda/Norsborg tillsammans med ABF Botkyrka-Salem och andra lokala föreningar. 

Inannas bidrag var en utställning av första drottningen i världen som heter Puabi av UR vilken vi fick 

lära oss en hel del av hennes historia tack vare Dr. Albania Nissan, utöver utställningen så bjud 

Inanna på fika och information om vår organisation. 

Syftet med Inannas deltagande är att fira och lyfta upp frågan om den assyriska kvinnans roll 

historiskt och i nu läge  

Text:  Dinkha Elia 
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN I NORRKÖPING 2020 
 

 

 

Assyriska kulturföreningen i Norrköping firar 8e mars internationella Kvinnodagen i 
samarbete med AKF. 

Dagens talare var Sofhia Jarl, Gruppledare för (M) och andre vice ordförande i Norrköpings 
kommun. Sophia talade att hela samhället har ett ansvar att frigöra alla flickors och kvinnors 
potential och säkerställa deras tillgång till lika rättigheter i Sverige. Därför stödjer vi all 
Internationals kamp för aktivt stötta dem kvinnor som är förtryckta i Sverige för en hållbar 
utveckling och jämställdhet. För kvinnor leder vägen till hela samhället. 
Efter Sofhias tal föreningsordförande Said Nison Tackade Sofhia Jarl Och samtliga 
närvarande 

 

  

https://www.facebook.com/503287676507333/photos/pcb.1540820839420673/1540820416087382/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB4pOMmx6fMcEEP5O_nJmkYQRuw1XSH-CLYjbEcXiftiIB-6M5ZkjvslW889r_xAX9YMm4WOdFD7SaI&__xts__%5B0%5D=68.ARAmS_QBwMIol_6aLqmdFoBC1V_7jhSutz7E7o15OIWlAB8pUhhKAZ3-X0R-eTvhkQwrthj1eryAN7nrXS54NUNkolbe_E56xRxU2HHSRHMLrX2w_3UvYWMnaPgOUJuvXBPuu-tNclvaUKRRiw4rDkrmgWL0EEcK5-QmEJsoPVIt68cbamtHS95DJmqQdYWOBOOVsdagLkRmq51O_DmrDCt4X1v_H_qMcPFKf1YkA0OuOcdeoZ90TAsqCi3U6TUYVATFUi48yI7TOGO3G4V1lp3GeUsfjmZizva5fctGH_g5utz36gIooIq8VQHRGcGlWLNzV-3K4r_fALSoXjY9CB8ilw
https://www.facebook.com/503287676507333/photos/pcb.1540820839420673/1540820416087382/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB4pOMmx6fMcEEP5O_nJmkYQRuw1XSH-CLYjbEcXiftiIB-6M5ZkjvslW889r_xAX9YMm4WOdFD7SaI&__xts__%5B0%5D=68.ARAmS_QBwMIol_6aLqmdFoBC1V_7jhSutz7E7o15OIWlAB8pUhhKAZ3-X0R-eTvhkQwrthj1eryAN7nrXS54NUNkolbe_E56xRxU2HHSRHMLrX2w_3UvYWMnaPgOUJuvXBPuu-tNclvaUKRRiw4rDkrmgWL0EEcK5-QmEJsoPVIt68cbamtHS95DJmqQdYWOBOOVsdagLkRmq51O_DmrDCt4X1v_H_qMcPFKf1YkA0OuOcdeoZ90TAsqCi3U6TUYVATFUi48yI7TOGO3G4V1lp3GeUsfjmZizva5fctGH_g5utz36gIooIq8VQHRGcGlWLNzV-3K4r_fALSoXjY9CB8ilw
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FÖRELÄSNING OM DEMOKRATI FÖR ASYLSÖKANDE 
Demokrati handlar om att alla människor är lika mycket värda. De har lika rättigheter och 

skyldigheter. Demokrati handlar om att folket har möjlighet att vara med och bestämma genom de 

allmänna valen som görs var fjärde år till riksdags, landsting och kommun. Demokratin skyddas av 

fyra stycken grundlag:  Regeringsformen, Successionsordningen, tryckfrihetsförordningen 

(offentlighetsprincipen) och yttrandefrihetsgrundlagen 

Nationell nivå-Riksdagen 

Så styrs riksdagen och regering: 

I Sverige väljer folket vilka som ska styra landet och vilka som ska sitta i Sveriges riksdag. Engång var 

fjärde år är det val till riksdagen, landstinget och kommuner. Alla som fyller 18 år har rösträtt. Det 

finns 349 politisk valda politiker i riksdagen. De fattar beslut som handlar om hela landet. Regeringen 

bildas efter hur många röster varje parti får efter valet. Man bildar en regering efter majoriteten och 

vilka partier som gå i koalition för att styra landet och de beslutar om vilka lagar och förordningar vi 

ska ha. Regeringen lämnar förslag till riksdagen om hur staten ska använda sina pengar. Majoriteten 

vinner alltid. Riksdagen kontrollerar att regeringen sköter sitt arbete. Riksdagen arbetar med EU och 

andra utrikesfrågor också. Det kan vara tex militära insatser eller hjälpa fattiga i världen. 

Regionalt nivå - Landstinget  

Så styrs landstinget: 

Regionerna styrs av politiker som är valda av medborgare antingen som förtroendevalda eller 

fritidspolitiker. Var fjärde år är det val och då väljer man sina politiker. Mer parten är fritidspolitiker, 

alltså de kan ha annat arbete eller studier. Det finns 21 regioner i Sverige och i dessa regioner är det 

ca 4600 förtroendevalda till regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige bestämmer om regionens ekonomi och vilka nämnder som ska finnas. En av dessa 

nämnder är hälso-sjukvårdsnämnden eller kulturnämnd.  

Regionerna måste följa de ramar och lagar som Riksdagen och regeringen tar fram. Alla medborgare 

kan väcka ärende i fullmäktige och det kallas medborgarförslag. Det finns tillsynsmyndighet som 

bevakar patienternas säkerhet genom interna kontroller och inspektioner. Om man är missnöjd med 

vården kan man överklaga och största inkomstkällan till vården är från våra skatter    

 Lokal nivå-kommuner 

Så styrs kommunerna: 

I Sverige finns det 290 st kommuner. Det är kommunen som ansvarar för en stor del av den 

samhällsservice som finns där du bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst 

och äldreomsorg. Kommunen styrs av politiker som har valts direkt av medborgarna. Medborgarna 

har stor möjlighet att påverka sin kommun genom att rösta och ge medborgarförslag till politiker. 

Text: ordf. Nursel Awrohum 

 



  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2020 

 
19 

STOR SIOS OCH SIOS KVINNOKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under helgen 23 maj har Stor SIOS och SIOS Kvinnokommittén genomfört sitt årsmöte där Hulya 

Sinemli Gursac från Assyriska kvinnoförbundet har blivit omvalt till ordförande för Kvinnokommittén 

och vice ordförande för stor SIOS samt Mecide Gulenay har valts till ordinarie ledamot. Det är första 

året Assyriska kvinnoförbundet söker medlemskap hos stor SIOS. Vi önskar Hulya och hela SIOS 

styrelsen all lycka och framgång. SIOS är en paraplyorganisation för alla etniska grupper i Sverige. 

Text :ordf. Nursel Awrohum 

 

AKF-Asylprojekt  
Asylsökande 

Asylsökande är en sårbar grupp, har en sämre hälsa. De kan ha ett ackumulerat vårdbehov och det 

gäller särskilt de som har traumatiska erfarenheter bakom sig. De kan uppleva stress och känna sig 

isolerade i det nya landet på grund av språksvårigheter, kulturskillnader samt asylprocessen. 

Asylprocessen innebär ovisshet, men också begränsade rättigheter vad beträffar sjukvården, boende, 

skola och arbete samt ekonomisk och social utveckling. Asyltiden, som ibland kan vara flerårig, kan 

försämra individens fysiska och psykiska hälsa, samt påverka familjesituationen och barnens hälsa. 

Asylsökande befinner sig ofta i otrygga situationer utan ett socialt nätverk och med begränsade 

språkkunskaper som ger upphov till missförstånd och missnöje. De kan också vara utsatta för 

kulturkrockar, diskriminering och andra påfrestningar. Detta gör att deras psykiska hälsa leder och till 

negativa faktorer. Migrationsprocessen kan innebära svåra påfrestningar, vilket kan påverka hela 

familjen, särskilt barnen. Krig, konflikter i samhället de kommer från och en hotbild mot etniska 
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grupper har påverkad de i stort utsträckning. Det är ofta ett urval av starkare individer som kommer 

fram till Europa. 

 Flykten  

Att fly från hemlandet kan vara riskfyllt och kostsamt. De kan vistas längre perioder i ett tredje land, 

ibland i flyktingläger under svåra förhållanden. Flykten innebär ofta materiella och personliga 

förluster samt separation från familjemedlemmar. Övergrepp på minderåriga och kvinnor är vanliga 

när flykten är långvarig. 

Att komma fram till ett land och få söka asyl innebär ofta en period av lättnad och optimism. Att vara 

asylsökande innebär att leva i ovisshet i månader eller år. Rädslan för en utvisning växer med tiden 

och ter sig alltmer sannolik. Det är bara en minoritet av alla asylsökande som får stanna i landet. 

Asylsökande kvinnor särskilt utsatta. Mellan 30 och 50 procent av de asylsökande är kvinnor. De kan 

ha varit utsatta för diskriminering, fattigdom och förtryck i hemlandet. De kan ha varit utsatta för 

sexuellt våld som ökar i krig och väpnade konflikter. Familjekonflikter och familjevåld kan förekomma 

i högre utsträckning i traumatiserade grupper och drabbar särskilt kvinnorna. Språksvårigheter och 

kulturskillnader blir stora hinder och oro för stigmatisering inom den egna gruppen. 

 Uppföljningen 

Den psykiska ohälsan kan försämras efter några års vistelse i Sverige. Denna ökning kan bero på 

stressfaktorer i landet som osäkerhet om man får stanna i landet eller inte, att återföreningen av 

familjen dröjer, arbetslöshet, utanförskap mm. Där för är våra insatser för asylsökande ovärderliga 

för just dessa grupper. Vi kan bemöta dem där de är och vara lyhörda för deras oro, ovisshet och 

vägleda de till instans.     

Text: ordf Nursel Awrohum 

 

AKF-ASYLPROJEKTET UNDER CORONA 
PANDEMIN 
Sedan i Mars månad har vi befunnit oss i en annorlunda 

tid med nya förutsättningar. Ord som digitala möten, 

webbinarium, pandemi, karantän och socialdistans 

har blivit vardagsord. För några har livet förändrats 

drastiskt. Samverkan, samarbete och samordning 

behöver hela tiden erövras, utvecklas och justeras. I 

tider som dessa är det ännu viktigare att tillsamman 

finna vägar för samarbete med deltagare, föreningar 

och mellan myndigheter.  

Under Corona pandemin valde Assyriska kvinnoförbundet att stänga 

ner sin verksamhet för asylsökande som får undervisning i det svenska språket från i mitten på mars 

till sista april och följde Folkhälsomyndigheternas råd och att inte samlas för att minska spridningen 

av Covid- 19. Istället hade vi Skype konversation med våra deltagare samt Skype möten med 



  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2020 

 
21 

Länsstyrelsen och alla andra projektägare. Detta har gjort att vi i projekten har kommit närmare och 

har mer kunskap om varandras verksamheter och lättare att sprida information om viruset. Vad vi 

har märk också att ingenting kan slå dem fysiska möten med deltagare eller ansvariga myndigheter. I 

början på maj när läget hade lugnat ner sig lite om Covid -19 började vi träffas i en stor sal i 

föreningen mer distans till varandra, handsprit tillgänglig samt råd att tvätta händerna ofta. Vi 

märkte att asylsökande var väldigt sugna på att träffas fysisk och vill gärna lära sig och fylla sin tid 

med inlärning. Vi märkte att antalet deltagare ökade efter Coronan.  

Text: ordf. Nursel Awrohum 

 

MED AKF-ASYLPROJEKT TILL PARKEN ZOO 
Den 27 juni 2020 var vi med asylprojektet till Parken Zoo i Eskilstuna djurpark. Dagen började med att 

bussen vi hyrde hämtade upp några från Hallunda centrum och största delen av deltagarna från 

Södertälje centrum. Med oss på bussen hade vi det 21 vuxna och 23 barn som hade en 30-gradig 

underbar dag. Familjerna fick gå i sin egen tackt bland djuren. Familjerna tog med sig egen matsäck 

som de åt och njöt av både djuren och badet. Samtliga tackade för en fin och underbar dag som de 

aldrig skulle kunna uppleva utan AKF-asylprojektet. Alla var så nöjda och glada. När det var dags för 

hemfärd gick vi tillbaka till bussen som tog oss tillbaka till Södertälje centrum och Hallunda centrum. 

Text: ordf, Nursel Awrohum 
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GRILLDAG VID MÅSNAREN, EKLUNDSNÄS 
Den 11 juli hade vi en grilldag med AKF-asylprojekt på måsnaren vid Eklundsnäs badet. Flera 

barnfamiljer kom till dit och vi hade en trevlig dag med grill, spela kubb och andra aktiviteter. Barnen 

plaskade, badade och hade kul medans föräldrarna umgicks hade trevligt. Det var första gången för 

alla att spela kubb och de lärde sig reglerna för spelet.  
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BÅTUTFLYKT I STOCKHOLMSSKÄRGÅRD  
Den 1 augusti åkte vi på en båtutflykt med barnfamiljer i asylprojektet Stockholmsskärgård. Vi hade 

en fin dag som uppskattades av alla. Vi hade också tur med vädret som gjorde det hela mycket 

bättre. Vi var på en rundvandring i Stockholms gator, Stadshuseutemiljö där vi fick se många brudpar 

som skulle gifta sig borgerligt. När det var som varmast bjöds det på glass och när vi var klara och 

lagom trötta bjöds det på mat i McDonald´s. Sedan var färden klar för hemresa med pendeltåg. 
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INANNA SOMMARLÄGER 2020 
Fakta om Inanna familjesommarläger 2020 

 
Inannas sommarläger i Björkögården i Norrtälje 
Den 24 juli- 26 juli 2020 var det dags igen för 
Inanna familjeföreningen att arrangera sin årliga 
sommarlägersverksamhet för alla åldrar. Antalet 
deltagare i år var inte många detta pga covid-19, 
totalt var vi 21 personer i lägret av dessa var det 
8 barn och ungdomar. Vi brukar i våra 
sommarläger ha föräldrar med i lägret detta gör 
vi för att överlätta arbetet och förberedelsen. 
Föräldrarna hjälpte till med matlagning och 
annan förberedelse. Ungdomarna ser till att det 
blir rent och snyggt runt omkring medan barnen 

har det roligt med aktiviteterna. 
Vi hade olika aktiviteter anpassade till åldern på deltagarna några av aktiviteter som vi har haft är: 
Fotboll, Promenader, frisbee, dans, boulespel, kubbspel, bingo m.m. 
 

 

Text och foto: Dinkha Elia 



  Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2020 

 
25 

ARBETSMARKNAD   

HUR KAN JAG HITTA ETT ARBETE? 

Den 12 oktober föreläste Nursel för i AKF-asylprojektet om arbetsmarknad och hur man kan hitta ett 

jobb. Det viktigaste att du tar saken i egna händer och kontaktar eventuella Arbetsgivare direkt. Du 

måste vara öppen för många olika alternativ. Det viktigaste att du får in en fot i arbetslivet. 

• Du kan söka på internet 

• Besöka eventuella arbetsgivare, för många AG bryr sig inte om att annonsera efter personal. 

• Göra praktik på en viss arbetsplats 

• Använda dina sociala kontakter 

• Kontakter med arbetsförmedlingen 

• Kolla annonser i tidningar  

• Ta med din CV och PB 

 

Vissa AG vill ha registerutdrag från polisen. 

Från registerutdraget framgår om man har 

dömts för grov brottslighet, sexuella brott 

eller misshandel. Det är du själv som 

ansöker om det hos polisen. Efter ca två 

veckor får du ett kuvert som du lämnat 

oöppnad till AG. 

Vad ska ett anställningsavtal innehålla? 

Anställningsavtal är en överenskommelse 

mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

Du måste få skriftligt avtal  

• Arbetsplats 

• Arbetstider  

• Lön 

• Anställningsform 

• Ditt yrke 

 

Arbetsgivaravgift  

  

Utöver arbetsgivarens lön, betalar 

AG  

• Arbetsgivaravgift eller löneskatt 

• Ålderspensionsavgift 

• Efterlevandepensionsavgift 

• Sjukförsäkringsavgift 

• Föräldraförsäkringsavgift 
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• Arbetsskadeavgift 

• Arbetsmarknadsavgift 

 

Vid sjukdom måste man meddela AG att man är sjuk och man har karensdag första dagen 

som innebär att du inte får lön. Efter 7:e dagen måste man ha ett läkarintyg.  I två veckors 

sjukskrivning är det AG som betalar din lön och efter två veckor är det försäkringskassan som 

betalar din sjuklön 

• Föräldraförsäkringsavgift 

• Arbetsskadeavgift 

• Arbetsmarknadsavgift 

 

Vid sjukdom måste man meddela AG att man är sjuk och man har karensdag första dagen 

som innebär att du inte får lön. Efter 7:e dagen måste man ha ett läkarintyg.  I två veckors 

sjukskrivning är det AG som betalar din lön och efter två veckor är det försäkringskassan som 

betalar din sjuklön 

Vad är facket och vilka fördelar finns det med att vara med i facket? 

Facket är en organisation som arbetar för att människor ska ha bra villkor och rättigheter på 

arbetsplatsen som möjligt. Den fackliga grundidén är att människor i samverkan påverkar sin 

arbetssituation 

• Kollektivavtal vilket innebär att du får den lön som du har rätt till, pensionsinbetalning, stöd 

vid uppsägning, semesterdagar, uppsägningstid, träning på arbetstid 

• Trygghet på jobbet såsom extra sjuklön, försäkringsskydd mot arbetsskador och 

övertidsersättning. 

Om man är med i facket får man bl.a. 

• Utbildningar- medlemsutbildningar, lönesamtalsutbildningar 

• Juridisk hjälp om du har blivit av med jobbet eller hamnat i konflikt med AG  

Vad är en A-kassa? 

A-kassa är ett system som erbjuder försäkringar om du blir arbetslös eller om din arbetstid sänks. 

• Man ska ha varit medlem i a-kassan minst en sammanhängande tid av 12 månader 

• Man ska ha arbetar minst 6 månader 

• Man ska ha varit anmäld på Arbetsförmedlingen 

• Man ska ha varit aktiv arbetssökande 

• Vara bered att ta ett arbete 

 

När du slutar på en anställning ska du alltid begära att få arbetsgivarintyg. Den kommer du 

att visa när du ansöker om ersättning från A-kassa eller när du söker ett nytt jobb. 

Man ska anmäla sig till Arbetsförmedlingen dagen efter man har blivit arbetslös 

Det finns många a-kassor. www.samorg.org  

Text: ordf, Nursel Awrohum 

http://www.samorg.org/
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FÖRELÄSNING AV IDA BETHMORAD OM PSYKISK OHÄLSA 
Ida Bethmorad besökte AKF-asylprojekt för att tala om psykisk ohälsa. Hon valde att lägga fokus på 

begreppen stress, depression och ångest. Hon förklarade för deltagarna vilka symtom och tecken 

man ska vara uppmärksam på när det kommer till dessa sjukdomar och hur de ibland är svåra att 

urskilja från varandra. Slutligen berättade hon vart man ska vända sig om man har behov av stöd eller 

vård.  

Text: Ida Bethmora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRELÄSNING OM JÄMSTÄLLDHET AV RIMA HARO 
Rima Haro föreläste för AKF-asylprojektet om jämställdhet i Sverige den 2 november 2020. 

Hon tog oss igenom en snabb historieöverblick om när och hur kvinnans kamp började i 

Sverige. Sedan så berättade hon om några viktiga årtal vad gäller kvinnors rättigheter, som 

till exempel när kvinnan ansågs vara myndig, fick rösträtt, kom in i Riksdagen etc. Sedan så 

berättade hon om hur det ser ut med jämställdheten i vårt samhälle idag. Hon berättade om 

vad som lyckats bra och vad som fortfarande behöver utvecklas, som till exempel att kvinnor 

och män fortfarande har olika lön för lika arbete. Sedan så öppnade Rima upp för en 

diskussion mellan henne och deltagarna om vad de ansåg vara fördelar eller nackdelar med 

Sveriges jämställda samhälle. 

Text: Rima Haro 
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EN FÖRESTÄLLNING AV CLOWNER UTAN GRÄNSER   
 

Clowner utan gränser besökte AKF-asylprojekt den 7 november 2020 kl 13.00. Trotts Corona 

pandemin ställde de med en föreställning och spred glädje till både vuxna och barn. Det var ca 40 

personer som deltog. Av de så var det några med uppehållstillstånd också. efter föreställningen bjöds 

alla på macka, dricka och frukt. AKF tackar Clowner utan gränser för en fantastisk föreställning 

Lite om Clowner utan gränser. De grundades 1996 och är en ideell organisation som bedriver sin 

verksamhet för barn runt om i världen.de utgår från FNs konvention om barn rättigheter. De är 

övertygade om att skapa bättre värld för barn. Genom föreställningar, workshop och lek arbetar de 

för att frigöra livskraft och stärka självkänslan hos de barn som behöver det allra mest. Detta gör de 

både nationellt och internationellt. De har mött och skrattat med ca 2 miljoner människor. 

Text: ordf, Nursel Awrohum 
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FNS BARNKONVENTION, VAD ÄR DET? 
Måndagen den 9 november 2020 hade Nursel Awrohum en föreläsning om FNs barnkonvention. 

Barnkonventionen är ett rättslig bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med 

egna rättigheter, inte föräldrars eller vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika 

viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när 

det handlar om frågor som rör barn. De fyra är följande:  

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  

2. Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.  

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Det är 196 länder som har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. Några av de reglerna 

kommer här: 

1. Alla barn under 18 år definieras som barn 

2. Icke diskriminering: ingen åtskillnad om ras, hudfärg, kön, religion, språk, socialt och etnicitets 

ursprung 

3. Barnens bästa komma i främsta rummet. Konventionsstaten skall ta all åtgärd för att skydda 

barnets säkerhet, hälsa och tillsyn. 

4. Genomförande av rättigheterna: Konventionsstaterna skall åtgärda barnets rättigheter så som 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

5. Föräldrarnas ledning: Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer föräldrar och vårdnadshavare. 

6. Rätt till liv och utveckling: konventionsstaterna skall säkerställa barnets överlevnad och 

utveckling. 

7. Rätt till namn och nationalitet: Konventionsstaterna skall säkerställa av varje barn har rätt till 

ett namn och nationalitet 

8. Rätt att behålla identitet: Konventionsstaterna ska åta sig att respektera barnets rätt att behålla 

sin identitet så som namn, medborgarskap och släktförhållande samt skydda det. 

9. Åtskiljande från föräldrar: Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina 

föräldrar mot deras vilja om inte vanvård eller övergrepp uppstår. Barnet har rätt till sina båda 

föräldrar även om de är skilda. 

10. Familjeåterförening: Konventionsstaterna skall behandla familjeåterföreningen på ett positivt, 

humant och snabbt sätt och att det inte medför negativa följder barnet och deras föräldrar. 

11. Olovligt bortförande: Konventionsstaterna skall vidta åtgärder för att bekämpa olovlig 

bortförande och kvarhållande av barn i utlandet. 

12. Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd: Konventionsstaterna skall ge barnet åsiktsfrihet att 

kunna uttrycka sig fritt i alla frågor anpassade till barnets ålder. Att barn ska ha rätt till en 

företrädare om den inte kan för sin talan. 

13. Yttrande - och informationsfrihet: Barnet har rätt till yttrande frihet och sprida information, 

tankar i tal, skrift eller tryck. 

14. Tanke- samvets- och religionsfrihet: Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till 

tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Frihet att utöva sin religion eller tro. 
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15. Förenings och församlingsfrihet: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet 

och fredliga sammankomster.   

16. Rätt till privat- och familjeliv: Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i 

sitt privat-och familjeliv. Barn har rätt till lagens skydd mot så danna ingrepp. 

 

17. Massmediers roll: Konventionsstaterna skall uppmuntra massmedier att sprida information och 

material av socialt och kulturellt värde. 

18. Uppfostran och utveckling: Båda föräldrar har rätt till barnets utveckling och uppfostran och 

barnets bästa skall komma i främsta rummet. 

19. Skydd mot övergrepp: Konventionsstaterna skall skydda barnet från fysisk eller psykiskt våld, 

skada eller övergrepp, vanvård, misshandel eller utnyttjande tex sexuella övergrepp. 

20. Alternativ omvårdnad: Barn har rätt till särskild skydd om barnets bästa inte kan tillåtas i 

familjemiljön. Tex att placeras i familjehem eller lämpliga intuitioner 

 

Text: ordförande Nursel Awrohum 
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH MITT ARBETE I AMNESTY 
INTERNATIONELL 

Till föreläsningen tog jag upp 

två punkter som jag ville att 

deltagarna få höra, en grundlig 

info om mänskliga rättigheter 

och hur jag arbetar i min 

Amnesty internationell grupp. 

Mänskliga rättigheter, en stark 

vilja började efter första 

världskriget på internationell 

nivå att skapa en gemensam 

överenskommelse om 

universella och odelbara 

rättigheter så att liknande 

övergrepp inte skulle kunna ske 

i framtiden. I grund och botten 

handlar det om mänskliga rättigheter, människosyn och värderingar. 

FN:s generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. Den allmänna förklaringen består av 30 artiklar som gemensamt uttrycker de 

grundläggande och universella fri- och rättigheter. 

Artiklarna behandlar allt sådant som 

alla har rätt till, som frihet och 

utbildning, idén som allt bygger på är 

enkelt, att alla människor är födda fria 

och har lika värde och därför har vi 

samma rättigheter och skyldigheter 

samt sådant som alla har rätt till, att 

vara fri från slaveri och tortyr.         

Sedan tog jag upp hur vi i min grupp 

arbetar, med många olika 

samvetsfångar, med bland annat ADO 

generella sekreterare Gabriel Moushe. 

Människorättskämpars godtyckligt 

frihetsberövade personer. Dessa utsätts för både påtvingade, försvinnande och tortyr. Amnesty 

internationell är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde och för att 

mänskliga rättigheter skall gälla alla, nu och i framtiden. Detta är uppdrag som jag kämpar för och 

finner mitt driv. 

Text: Zekiye Cansu 

9 dec 2020 
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FÖRELÄSNING OM ARBETSMARKNAD OCH FACKFÖRBUND  
Thomas Witting föreläste om den svenska 

arbetsmarknadsmodellen och beskrev 

dåtidens händelser som ledde fram till 

dagens reglerade arbetsmarknad och 

särskilt den svenska modellen där fack och 

arbetsgivare förhandlar sig fram till 

lösningar.  

Han gick igenom de viktigaste lagarna som 

MBL, LAS, Arbetsmiljölagen med flera 

samt igenom kollektivavtal och gav 

exempel på vad som kan finnas i 

kollektivavtal.  

Han berättade vad det kostar att vara medlem i ett fackförbund och varför det är viktigt att man är 

med i facket. Han berättade om vad det innebär att väljas till skyddsombud och varför vi har 

skyddsombud på våra arbetsplatser.  

Han berättade om Arbetsmiljöverket. Svarade på en del frågor kring arbetsrätten.  

Text: Visions ordf, Thomas Witting 
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA PLAZA ANAYA S/N 37008 
SALAMANCA 
 
Dear Mrs. Awrohum Nursel 
 
In the name of Nineveh Academic Chair of the University of Salamanca, I am thankful to you and the 

"Hujoda da Neshe Othoroye bu Swed" for the financial support of 953,34 Euros you have transferred 

to the bank account of the Chair. I can assure you all that every euro will be invested for the Assyrian 

Purposes, the projects and activities that will be launched soon. Attached to this short writing you 

will receive two documents that contain the goals, the projects and other initiatives of the Nineveh 

Chair. If we invest in the Education of our future generation, we will fight better for our common 

cause and for the survival of our legacy.  

Mandresh tawdi sagi wa qubaltaybuthi sharirto l'udrono dilkhun. 'am iqari washlomi, 

Malfono 

Efrem YILDIZ 

 

FÖRELÄSNING AV RIMA HARO ”VAD ÄR SVENSKHET OCH 
HUR KAN VI INTREGRERAS BÄTTRE?” 
Vad är svenskhet egentligen? Rima Haro redogör genom några 

exempel för vad som kan betraktas som typiskt svenskt. Kärleken 

till naturen, längtan till ensamheten och behovet av att vara 

individualist och fatta egna beslut. Svensken vill inte vara troende 

men firar gärna alla kristna högtider. Svensken gillar organisation, 

att komma i tid, ställa sig i kö och planera i god tid. Svensken har 

kommit långt i stora frågor som jämlikhet och jämställhet. Allting är 

självklart inte bra med den svenska kulturen men det finns mycket 

bra att lära sig av. Rima drar också paralleller till och gör 

jämförelser med hur det kan vara i till exempel kulturer från 

mellanöstern.  
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VIKTEN AV ATT ARBETA OCH STUDERA 
Rima Haro föreläste för oss om vikten av att studera och arbeta i Sverige. Hon gick 

översiktligt igenom vilka olika möjligheter det finns till studier och berättade om möjligheten 

att ta hjälp av CSN ekonomiskt när man studerar. Sedan så gick hon igenom varför arbete är 

viktigt och skapar mening i en människas liv. Hon gick igenom olika teman så som vikten av 

arbetet för identiteten, självkänslan, de sociala relationerna, den psykiska hälsan med mera. 

Sedan berättade hon om Sveriges skattesystem och vad som händer med de skattepengar 

som arbetstagarna betalar, att de går till välfärden, sjukvården, skolor, lokaltrafik etc. Hon 

gick också översiktligt igenom vad a-kassa, fackförbund, sjukskrivning, tjänstledighet och vab 

innebär.  

FÖRELÄSNING OM SVERIGES STYRELSESKICK 19/4-2021 
Rima Haro föreläste för AKF-asylprojektet om Sveriges styrelseskick. Hon redogjorde för hur 

Sverige styrs nationellt, regionalt och kommunalt och vilka ansvarsområden som respektive 

nivå har. Hon berättade även om de olika partierna som sitter i Riksdagen och vad de har för 

hjärtefrågor. Sedan så avslutade hon med att berätta om hur val i Sverige går till, hur ofta de 

äger rum och vilka som har rätt att rösta till Riksdag, Landsting och Kommun. Hon 

uppmuntrade deltagarna att använda sin rösträtt i nästa val år 2022 

T ext: Rima Haro 
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JÄMSTÄLLT OCH JÄMLIKT SAMHÄLLE, FRITT FRÅN VÅLD MOT 
KVINNOR 
Assyriska kvinnoförbundet föreläste för asylsökande och nyanlända på den Internationella 

kvinnodagen den 8 mars 2021. Som inledning lyssnade vi på Samordningsförbundets Zoom möte om 

Södertälje jourerna sedan blev det fika och efter fikat gick vi över till fördjupning i ämnet våld i nära 

relation, hedersvåld i patriarkala strukturer. 

Våld mot kvinnor beaktar FN:s deklaration om 

avskaffande av våld mot kvinnor där våld definieras som 

varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, 

sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt 

hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller 

privata livet. Våld i nära relationer avser våld och andra 

övergrepp av eller mot närstående. Kvinnor vågar oftast 

inte berätta om sin utsatthet förrän de kommer till en 

situation som inte hon kan tolerera. Enligt WHO kommer 

en tredjedel av alla kvinnor och flickor någon gång under 

sin livstid att utsättas för fysisk eller sexuellt våld. Oftast sker det av någon i nära relation. 

Hedersrelaterat våld och förtryck ses som mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld kan utövas 

kollektiv av både män och kvinnor. Mörkertalet är stort när det gäller brott mot person i nära 

relation. Brottsoffren känner ofta mycket skuld och skam som försvårar beslutet till en anmälan till 

polisen. Våld är ett allvarligt jämställdhetsproblem och våldets konsekvenser är ett globalt 

folkhälsoproblem. Det finns även psykiskvåld som är kränkningar, hot och trakasserier som att 

dominera, kontrollera eller förödmjuka den man utsätter. 60% av all anmäld misshandel sker av en 

närstående person. Män utsätts också för större fysiskvåld våld av utomstående än kvinnor. Våld mot 

män i nära relation är inte särskilt omfattande. När det gäller sexualbrott är 97 procent misstänks 

män. 

Definitionen av våld 

Att avsiktlig utöva sådant fysiskt och /eller psykiskt våld gentemot en annan människa som med 

största sannolikhet kommer att skada, förorsaka lidande, skrämma eller kränka denna person eller 

får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill göra.  

Våld kan utryckas på olika sätt 

Mäns kontroll över kvinnans kläder, smink, mobil, ekonomi, materiellt mm. Kontroll, isolering och 

växling mellan våld och värme är centrala delar. En teori som visar hur våld i nära relationer kan 

förstås och sårigheten med att lämna en relation där våld förekommer. Våldet normaliseras och 

förminskas. Kvinnans självkänsla, livsutrymme och socialnätverk bryts och krymps.  

Våldets konsekvenser för barn 

Att leva med våld påverkar barns psykologiska, fysiologiska och sociala utveckling. Att ett barn 

tvingas bevittna våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld förekommer gör att barnet riskerar att 
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fara psykisk och fysisk illa och känner otrygghet. Det är vanligt att barn känner skuld, skam och 

ansvar för våldet. Det kan vara av rädsla att förlora vårdnaden om barnen som man håller sig kvar i 

ett förhållande trotts att både kvinna och barn far illa av våld. Det är viktigt att man berättar att 

våldet inte är barnets fel och att det finns resurser i samhället för att hjälpa barnet. 

Våldet skapar ohälsa och kostar även samhället stora summor. Det kan vara pga depression, 

sjukskrivningar, rättkostnader, sjukvårdskostnader mm. 

Uppbrottsprocessens tre faser 

Att bryta upp: Det fysiska uppbrottet, som kan bestå av att kvinnan lämnar mannen. Ofta vänder det 

när kvinnan fruktar för sitt liv eller någon närstående blir utsatt. 

Att bli fri: Kvinnan gör sig emotionellt fri från mannen, dvs bryter de känslomässiga banden. 

Att förstå: Kvinnan förstår vad hon har varit med om. Hon kan se sin situation utifrånperspektiv och 

kan förstå att hon inte bär skulden. 

Att lämna en relation där våld förekommer är en process som kan ta tid. Flera gånger går den 

våldsutsatta tillbaka till våldsutövare. Det kan vara pga att den våldsutsatta saknar ekonomi, bostad 

mm. Mammor som går tillbaka gång på gång ifrågasätts hennes förmåga att ta hand om sina barn. 

Samhällets ansvar 

Varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och hjälp som de behöver. Det 

finns lagar och reglerför den enskilda att hämta genom socialtjänsten och hälso-och sjukvårdens 

ansvar att ge stöd till våldsutsatta och barn som bevittnat våld. 

Samverkan 

Våld i närarelation är ett komplext problem som kräver att många myndigheter samverkar och detta 

kräver att sekretessen upphävs mellan socialtjänsten, hälso-och sjukvård och rättsväsendet om det 

finns barn som far illa eller genom att man skriver på samtycke.  

Text: ordf. Nursel Awrohum 
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FÖRELÄSNING FÖR ASYLDELTAGARE OM COVID-19 VACCINER 

Med denna föreläsning ville jag förklara mig på ett enkelt sätt få deltagarna att förstå betydelserna 

på dem olika vaccinationerna som utvecklades av några läkemedelföretagare. Här följer några 

godkända vacciner, som visar upp hur dem olika skiljer sig från varandra.   

 företag namn Pfezer / BioNTech Moderna AstraZeneca 

 
Vaccin 

mRNA fragment, kodar 
spik-proteinet 
produktionen är enkelt 

 
mRNA-1273 innehåller 

också genetiskt koden för 
Spike-proteinet täck av 

små lipidpartiklar. 

 
AZD1222, den är vektorbaserad 
vaccin. Använder replikations defekt 
schimpans-adenovirus för att ta in 
SARS-CoV-2 Spike proteingenen för 
att producera antigen som kroppen 
bildar försvar mot 

 
Effekten 

 

Har en stor 3 fas 44 000 
deltagare visat mer än 
95% skyddseffekt mot 
covid-19 Vaccinet ger 
både antikroppsvar o 

cytotoxiskt T-cells-svar 

3 fas studie visar 94% 
effekt och studie på 

30 420 deltagare, de 11 
som fick aktiv vaccin fick 

covid-symptom bara 
lindrigt symptom 

3 fas visar 70% skydd för 30 000 
deltagare, lite antal äldre vid 
undersökningen så mer osäkert för 
dem äldre? 
 

 
Priser 

 
170 kr /330kr 

 
- 

 
 30 kr 

 
 

Biverkning 

Kortvarig lindrig till  
 måttlig smärta vid 
injektionsstället, 
trötthet, huvudverk 
frossa/feber 

 
Samma som på 

pfezer/BioNTech 
 

Samma som dem andra men 
kommer 5–6 dagar efter första 
vaccinet o har orsakat trombocyter 
o blödningar 

 
 

Metod på 
vaccin 

2 doser 30 ug mRNA 
BNT16b2 Den förvaras i 
– 70 grader vid lagring o 
transport, i kyl 5 d   

2 doser 100 ug mRNA-
1273. 3 v mellan doserna 
Kyl temp i 30 dagar o -20 

halv år.  

Vaccinet ges två doser andra dosen 
kan ges 9–12 v efter första, kan 
förvaras i kylskåp. Kan produceras i 
mycket stor volym till låg kostnad 

 
Mot biverkning  

 
Alvedon paracetamol 

 
Alvedon 

 
Alvedon 

Fig nr 1. 

 Vacciner är utvecklade för att förebygga sjukdom, medan läkemedel hjälper till att lindra eller bota 

en sjukdom. Sedan tog jag också upp betydelsen med mRNA och mutationer, man hör så mycket i 

nyheter och om dem olika metoder kring olika vaccinerna. 

mRNA, är budbärare-RNA:  mRNA överför genetisk information från DNA i cellkärnan till robosomen 

utanför cellkärna. Den genetiska informationen som mRNA överför gäller ordningsföljden av 

aminosyror i det protein som genen i budbärare. 

Mutation; det betyder förändring av arvsanlaget, alltså generna. Gener är uppbyggda av det kemiska 

ämnet DNA. Varje gen består av ett stycke av den jättelånga DNA-molekyl som kromosomen består 

av. Generna sitter på bestämda lägen efter varandra på DNA-molekyl. 

Sedan kom det upp många frågor av deltagare som jag försökte svara så gott jag kunde och här tar 

jag några sådant. 
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Kommer ett vaccin att stoppa pandemin? 

Vaccinationen mot covid-19 är ett av verktygen för att bromsa smittspridningen. Men ett vaccin är 

inte den enda lösningen. Vi behöver fortsätta skydda varandra från smitta genom att följa de 

allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta. 

                                                                                                              Kommer alla att erbjudas vaccination? 
Vaccination mot covid-19 
erbjuds till personer som är 
18 år och äldre. De som 
löper störst risk att bli 
allvarligt sjuka erbjuds 
vaccinet först. 
Men vaccination kommer 

inte erbjudas till personer 

som är 17 år eller yngre 

samt personer som är 

gravida. Läget kan dock 

ändras allt eftersom 

kunskapen ökar. Beroende 

på vaccinet och den enskilda 

individens 

grundproblematik, kan 

vaccination i särskilda fall 

diskuteras med behandlande läkare. 

Måste jag betala för att vaccinera mig mot covid-19? 
Nej, vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla som vill vaccinera sig. 
 
Kan jag själv avgöra om jag ska vaccinera mig? 
Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccinationerna mot covid-19. Om du erbjuds 
vaccination mot covid-19 får du själv få bestämma om du vill bli vaccinerad. 
 
Är vaccinerna mot covid-19 säkra? 
Ja, de vacciner som är godkända mot covid-19 har genomgått de studier som krävs för att bli 
godkända. Resultaten från studierna är utvärderade av de europeiska läkemedelsmyndigheterna och 
vaccinerna har bedömts vara säkra och effektiva. 
All behandling med läkemedel medför en viss risk för biverkningar när de används. De kända 
biverkningarna listas i produktinformation och bipacksedel. Det viktigt att alla misstänkta 
biverkningar rapporteras in för att öka kunskapen om mycket sällsynta biverkningar. 
Risken att drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19 är större än risken för att få allvarliga biverkningar 
av vaccinet. Covid-19 är en allvarlig sjukdom. 
 
Vid penna Zekiye Cansu  
29 april 2021 
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TURKISKA DOMSTOL DÖMER ASSYRISK MUNK TILL 25 
MÅNADERS FÄNGELSE FÖR PÅSTÅTT SAMARBETE MED PKK 

 
Assyriska Kvinnoförbundet uppmanar 
de rättsliga myndigheterna att 
upphäva beslutet som Turkiskastaten 
har tagit och som kvinnoförbund 
vädjar vi till FN:s minoritets ansvariga 
och alla andra 
människorättsorganisationer att agera 
i frågan, NU! 
 
Fader Aho har dömts för terrorism, 
medlemskap i en terroriststämplad 
organisation. 
Straffet är på 23 månader fängelse. 
Anledningen till domen är att Fader 
Aho har gett bröd och vatten till 
personer som besökt hans kloster i 
Turabdin, i sydöstra delen av Turkiet. 
 
Vid förhöret frågades fader Aho, av 
den militärpolisen, om det stämde att 
han hade gett, några för honom 

okända män, mat. Aho svarade ”Ja”. 
 
Enligt åtalet gör sig Aho skyldig till ”tillhörighet i en terroristorganisation”, kurdiska arbetarpartiet 
(PKK), bedömt som en kurdisk terroristgrupp. 
 
AKF kommer inte att ge upp kampen för Fader Ahos frikännande. Vi ser detta som en fortsättning av 
den pågående orättvis politik som tvingar vårt folk att fly ännu mer i från sitt hemland. 
 
 
ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE (AKF) 
12 april 2021 
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JOINT STATEMENT O 

THE OCCASION OF THE 8TH ANNIVERSARY OF THE 
KIDNAPPING OF THE ARCHBISHOPS OF ALEPPO, YOUHANNA 
IBRAHIM AND PAUL YAZIG 

x Church of Aleppo on the outskirts of the Syrian city of 

Aleppo.                                                                                   

Today, 22nd April 2021, marks the 8th anniversary of the tragic kidnapping and disappearance of 
Metropolitan Mor Gregorios Yohanna Ibrahim of the Syrian Orthodox Church of Aleppo, and 
Metropolitan Paul Yazigi of the Greek Orthodo 

Eight years have passed, and the fate of the two 
Archbishops is remaining uncertain like in a dark 
tunnel. It is disturbed sometimes with a few 
contradictory rumours, launched by an unknown 
party, to raise the interest of the observers so that they 
may follow up this criminal act, which is condemned by 
all civil and religious laws. 

Facing the painful silence of all the parties that were 
highlighted at the beginning as responsible for the 
kidnapping file despite evading to declare their 
connection with kidnapping and absenteeism, and the 
international community's claim that all means of 
communication and mediation have been exhausted 
to reveal the fate of the two kidnapped archbishops 
along with all these obstacles and others; however, the 
gloomy picture is still in the memory of public opinion 

and all societies, regarding the fate of all other kidnapped persons, whether they are political activists 
or human rights defenders, or civil society figures and clerics. 

From the foregoing, we as organizations and institutions signatories to this statement regret all this 
negligence on the part of the international community regarding the abduction of the two archbishops, 
for it cannot provide realistic and serious efforts for solving this humanitarian, societal and religious 
issue of political dimensions. At the same time, we affirm the unlawfulness of the disappearance of 
the archbishops under the yoke of forced detention for so long. 

Reiterating the question, is it not time to unveil this important issue concerning the intentional and 
deliberate absence of two Christian and fair-minded figures in the Middle East? For how long will 
Archbishop Ibrahim and Archbishop Yazigi remain absent from their dioceses, people, families ,and 
love ones? Most importantly, they are absent from their spiritual, human and social mission to which 
they have devoted themselves. So we cry out for what remains of a universal conscience, to work hard 
to uncover the fate of the two metropolitans and return them to their people. Until that time, 
Archbishop Ibrahim and Archbishop Yazigi will live in the conscience of humanity. They will represent 
the cause of the Middle East Christians in the hope of their returning in peace to their people, churches 
and wounded homeland. 

Also, we call on all Christian communities in Syria, the Middle East, North Africa and Diaspora to adhere 
to this issue and other urgent issues affecting the Christian presence in the whole East. We stress that 
positive interaction with this issue, which is considered a model for the tragedy of the Christians of the 
East, will bring this file and other pending issues to a fair end. At the same time, it will prohibit any 
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other crimes against Christians in the future. On the other hand, silence and indifference towards these 
issues are grave crimes against our societies and our people before others. 

 

The Signatories    :  

Institution  country 

1.     Assyrian Monitor For Human Rights Sweden 

2.     Syriac League in Lebanon / الرابطة الرسيانية Lebanon  

3.     Levant Gathering   
 
ق /   اللقاء المرسر  Lebanon 

4.     Orthodox Liqaa /   اللقاء األرثوذكس Lebanon 

5.     The European Union of Coptic Organisations Switzerland 

6.     Dutch Coptic Association / الهيئة القبطية الهولندية Netherlands 

7.     Middle East Organization for Human Rights  Switzerland 

8.     Bet-Nahrain Democratic Party/ الديمقراط  حزب بيت نهرين   Iraq  

9.     Beth Nahrain Patriotic Union/   
 Iraq حزب أتحاد بيث نهرين الوطن 

10.  European Syriac Union ESU  Belgium 

11.  Assyrian Democratic Party  /  Syria الحزب اآلشوري الديمقراط 

12.  Institut Assyrien de Belgique  Belgium 

13.  Iraqi Christian Relief Council  USA 

14.  Beth-Nahrain Assyria Association  Australia 

15.  Assyriska Babel Kulturföreningen i Västerås  Sweden 

16.  Ninveh Kulturföreningen i Västerås Sweden 

17.  Ninve Kulturföreningen i Köping  Sweden 

18.  Beth-Kustan Kulturföreningen i Sverige  Sweden 

19.  Assyriska Föreningen i Eskilstuna  Sweden 

20.   Iwardoo Kultur och miljöföreningen i Sverige  Sweden 

21.  Assyriska U. Föreningen i Örebro Sweden 

22.  Assyriska kulturförening i Norrköping Sweden 
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23.  Assyrian Federation in Germany and European Sections Germany 

24.  Syrian Christian for Peace  USA / FR /AU 

25.  United Copts  England 

26.  In Defense of Christians (IDC) USA 

27.  Assyrian National Council- Australia Australia 

28.  Assyrian Australian national Federation Australia 

29.  Unga Assyrier i Sverige Sweden 

30.  Assyriska kvinnoförbundet Sweden 

31.  Jubilee Campaign  USA 

32.  The Jesus Alliance EveryChurch Initiative USA 

33.  New Wineskins Missionary Network USA 

34.  Save the Persecuted Christians  USA 

35.  International Christian Concern USA 

36.  First Evangelical Presbyterian Church of Anna  USA 

  

UTROP ÖVER HELA VÄRLDEN PÅ MARTYRERNAS 
TILLSAMMANS MED SEYFOCENTER 

DAG 7 AUG 2021 
Idag den 7 augusti på Martyrernas dag kastar vi ljusstrålarna på alla som har blivit martyrer genom 

alla tider. Speciellt under Seyfo år 1915 och Simeli år 1933 då en och en halv miljon assyrier, Kaldéer, 

armenier och Pontinska greker har mördats. Detta ledde till att överlevare flytt sina hemländer och 

spritt sig över hela världen och blivit statslösa.  

Männen blev mördade och kvinnorna sexuellt utnyttjade och/eller bortrövade och gjort de till sina 

fruar. Många kvinnor dränkte sig själva i brunnar för att slippa bli utnyttjade. Gravida kvinnors magar 

spräcktes och fostret slängdes mot en vägg. Både mamma och barn mördades. Jag frågade min 

farbror som var överlevare till Seyfo som flydde mitt i natten till byn Ivardo där många lyckades klara 

sig, vad han har sett under Seyfo. Ohooo jag har sett mycket, människoliken var staplade på varandra 

som huggna ved och blodet rann i rännor i brunnar.  

AKF glömmer aldrig Seyfo och Simeli folkmordet 

AKF glömmer aldrig våra martyrer som har satt sina liv 

AKF ska kämpa tills vi får upprättelse  

Text: ordf Nursel Awrohum 
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ASSYRIAN WORLD CONFERENCE 2021 
Assyriska kvinnoförbundet gick in i ett förberedande kommitté 

inför en världskonferens 2021. Förberedande kommittén består av 

flera organisationsrepresentanter i hela världen, så som USA, 

Canada, Ryssland, England, Georgien, Tyskland, Australien, Dubai, 

Spanien, Sverige med flera som träffas nästan varje vecka på Zoom. 

Vi har satt de yttre ramarna om vad våra mål är med att bilda en 

sådan kommitté. 25-26 september 2021 kommer konferensen att 

hållas digitalt på Zoom. Inbjudan har gått till alla våra organisationer som vill vara med. Vissa har 

svarat och andra inte. Kommittén har också knutit kända och framgångsrika personligheter till detta 

samarbete. Målet är att ena våra organisationer som ska representera vårt folk nationellt och 

internationellt. Det kommer att väljas en kommitté som ska följa det som beslutas på denna 

konferens. Vi har en Facebook sida som heter ”Assyrian World Conference 2021” där det läggs allt 

som är av intresse och aktuell på två olika språk engelska och arabiska. Kontakt personerna från AKF 

har varit Nursel Awrohum och Bironia Orahem  

Text: ordf, Nursel Awrohum 
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UTFLYKT MED AKF-ASYLPROJEKT TILL PARKEN ZOO 
 
Den 3 juli 2021 åkte vi för andra gången med asylprojektet till Parken Zoo i Eskilstuna. Dagen började 
tidigt på morgonen, Buss Petrus hämtade ett par från Hallunda Centrum och därefter åkte vi vidare 
till Assyriska Föreningen för att hämta den största delen av gruppen. Resan började med att flera 
barn sjöng på olika språk, de sjöng på svenska, assyriska och arabiska låtar. Alla var glada och såg 
framemot att tillbringa en hel dag på Parken Zoo, med simning, gå runt i parken, se många olika djur 
och så klart karuseller.  
Vi var 40 personer i bussen och en del åkte med bil också. Det var en riktigt solig dag med ett 
underbart väder. Vid ingången samlades hela gruppen framför parken Zoo skylten för att ta ett 
gruppfoto. Efter det fick familjerna gå i sin egen takt, en del valde gå bland djuren, andra tog vägen 
till simningen och senare till karusell.   
Vi såg flera djur, vi såg bland annat tigrar, jaguar, leopard, röd panda, flamingo, kameler, lejon, 
sköldpaddor, lama, asiatisk vild hund, vild svin, fiskar, fossa = frettkatt, orm, lemurer, komodovaran 
mm. en del såg vi på långt avstånd andra på nära väldigt nära håll.  
Värmen gjorde att vi snabbt blev trötta och det gjorde att man var tvungen att göra flera pauser, man 
kunde sätta sig ner äta glass, tilltugg eller mat, dem flesta hade med sig mat hemifrån.  
På karusellsidan fick man åka fritt fall, Radiobilar, Skepp Å Skoj, Sving-kul, Virvel mm.  
Det har varit en riktigt lyckad dag där alla njöt av simning, djuren och karusell. Alla uppskattade och 
framförde visade sin tacksamhet till AKF-projektet för den oförglömliga underbara dagen.  Alla var 
glada och nöjda när dagen var slut.  

 
När det var dags att åka hem gick vi alla tillbaka till Buss Petrus som väntade på oss utanför Parken 
Zoo. På hemfärden tackade Nursel Awrohum alla deltagare för den tid AKF-höll sitt asylprojekt för 3:e 
och sista året och ett särskilt tack till undervisnings lärarna, Elizabeth Besara och Hedra Malke för ett 
bra insatsen dem gjort för AKF- asylprojektet.  
 
Text och Bild. Zekiye Cansu 
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Styrelsen vill tacka alla som har medverkat och/eller bidragit till vår verksamhet. 

 

Atea Baravdish Ayfer Rhawi                        Bironia Orahem 

 

 

 

 

Elisabeth Nison Nursel Awrohum            Zekiye Cansu 

  

 

 

 

Samira Gergeo            Sara Yosef              Yildiz Kerimo  

 

 

 

 

 

 

 


