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VILKA ÄR VI?
Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för
att förbättra tillvaron för det assyriska folket som även kallas syrianer
och kaldéer i sina ursprungsländer: Turkiet, Irak, Iran, Syrien
och Libanon. Assyrier Utan Gränser bedriver en självständig verksamhet
och är partipolitiskt och religiöst obundet.
Assyrierna är en utsatt grupp i Mellanöstern som dagligen utsätts för
övergrepp, våld, väpnade konflikter, förtryck och diskriminering i sina
ursprungsländer. Assyrier Utan Gränsers arbete riktar sig därför in
på att hjälpa assyrier att få leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro,
att höja nuvarande levnadsstandard och förbättra folkets livsvillkor,
genom både akuta insatser och långsiktiga rättighetsbaserade
insatser.
Våra akuta insatser är inriktade på assyrier, assyriska flyktingar och
IDP:s (Internally Displaced People), d.v.s. interna flyktingar som befinner
sig i assyriernas ursprungsländer.
Vårt övergripande mål är att arbeta långsiktigt och förse målgruppen
med de medel som behövs för att den själv ska kunna förbättra sin
framtid och sina liv. Vi inriktar en särskild del av vårt arbete för unga
assyrier genom att tilldela stipendier till universitetsstuderande.
Assyrier Utan Gränser arbetar med att sprida information om assyrier
i nöd genom att söka skapa opinion och dela med sig av föreningens
arbete och principer. Föreningen har en helt självständig verksamhet
med egen ekonomi, styre och stadgar.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Tiden går fort när man har roligt. Jag konstaterar detta när jag tänker
tillbaka på min tid och mitt engagemang i Assyrier Utan Gränser.
Det började med ett tips från en vän
som
redan
var
engagerad
i
organisationen, jag följde med till ett
styrelsemöte och ville veta mer om
denna
unika
organisation
som
fokuserade på att hjälpa den utsatta
folkgruppen assyrier (även kallade
syrianer och kaldéer) som fortfarande
bodde kvar i sina ursprungsländer i
Mellanöstern. Jag var orolig för att
organisationen skulle vara oseriös men
det visade sig vara tvärtom. Jag
förundrades över hur transparent allting
var, bara det faktum att jag som gräsrot
och volontär blev inbjuden till ett
styrelsemöte var fantastiskt. Initialt var
jag lite rädd att jag inte hade tillräcklig
erfarenhet av välgörenhetsarbete men
jag lärde mig snabbt mer om 90-kontot
och vilken kvalitetsstämpel det innebär.
Jag blev också introducerad till hur
välgörenhetsarbete fungerar avseende
insamling, marknadsföring, redovisning
och inte minst projekten – hur den lilla
penninggåvan omvandlas till stor hjälp
för någon i nöd.
Assyrier Utan Gränser har sedan 2007
arbetat för att stärka assyrierna i sina
ursprungsländer. ”Hjälp till självhjälp”
har varit viktiga ledord och fokus har
legat på långsiktiga utvecklingsprojekt
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samt främjande av utbildning hos barn
och unga. På grund av de senaste
årens krig i Syrien och Irak skiftade
fokus till akuta humanitära insatser.
Syftet
och
den
gemensamma
nämnaren för de olika projekten som
genomförts har dock alltid varit att ge
assyrierna hjälpmedel och möjligheter
att få stanna kvar i sina hem och
ursprungsländer. År 2018 handlade
projekten till största del om att på olika
sätt förbättra barns och ungas
utbildning, eftersom denna ofta går
förlorad under perioder av krig.
En ny styrelse kommer väljas vid
årsmötet år 2019 och jag har valt att inte
ingå i denna. För tio år sedan började
jag som volontär i föreningen och har
sedan dess haft olika ansvarsuppdrag,
blivit suppleant, styrelseledamot, vice
ordförande och nu senast ordförande.
Det är viktigt med erfarenhet i en
styrelse men det är också viktigt att
släppa in ny energi och nya ögon. På så
sätt kan Assyrier Utan Gränser fortsätta
växa och utvecklas stabilt och
ansvarsfullt.
Tack till alla givare – privatpersoner,
organisationer och företag – som stöttat

oss i alla år med gåvor, uppmuntran och
förtroende. Tack också till alla
volontärer som ger sin dyrbara tid och
energi och omvandlar gåvorna till riktig
hjälp.
Det har varit en fantastisk resa och jag
är stolt över att Assyrier Utan Gränser
fortsätter vara en pålitlig, transparent
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organisation som gör vad den lovar. Jag
har fått äran att resa till Mellanöstern för
Assyrier Utan Gränser och med egna
ögon sett att pengarna når fram.
Engagera dig du med - tillsammans kan
vi göra skillnad!
Donna-Petra Shaheen
Ordförande
Assyrier Utan Gränser

ALLMÄNT OM ÄNDAMÅLSVERKSAMHETEN
För assyrierna har den omtumlade situationen i Mellanöstern betytt
avsaknad av trygghet och resurser för en stabil levnadssituation.
Långsiktiga utvecklingsprojekt är numera en prioritet för att uppnå hållbara
samhällen i de konfliktdrabbade länderna vi verkar inom.
Civilsamhällsorganisationer
som
Assyrier Utan Gränser granskas vid
ansökan om partnerskap för att bli
implementeringspartner. Vid ansökan
om partnerskap med Assyrier Utan
Gränser
anges
information
om
organisationen, bl.a. om dess styrelse,
ekonomi, stadgar, principer och
medlemsantal m.m. Det ska framgå att
organisationen
är
demokratisk,
transparent och har kapacitet att både
implementera och rapportera om framtida projekt. Samarbetspartner skickar
projektförslag efter bedömda behov.
Förslaget bedöms och vid godkännande upprättas avtal.
Projektrapporteringen till Assyrier Utan
Gränser sker kontinuerligt och är
väsentlig för att säkerställa att projektet
implementerats på ett korrekt och
ändamålsenligt sätt. Projektet ska vara
hållbart ur miljösynpunkt och långsiktigt
genom att stärka målgruppen och bidra
till självmakt. Således att målgruppen
med hjälp av projektet stärks och
uppnår en större självständighet i
socialt och ekonomiskt hänseende
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samt erhåller kunskap
rättigheter och kapacitet.

om

sina

Mellanöstern är fortfarande präglat av
krig och konflikt. I Syrien ses fortsatt
brott mot mänskliga rättigheter.
Terrorkrisen i Irak har avtagit men
landets utveckling har tagit ett bakslag
och de framtida utmaningarna är stora.
Assyrier Utan Gränser har genom åren
samarbetat med TMS-skolan i Libanon
som påverkats av flyktingkrisen främst
från Syrien. I Turkiet ses en vilja om
långsiktig utveckling och engagemang
för barn och unga i Turabdin området.
Nya implementeringspartners visar
goda förutsättningar för att vi ska lyckas
förse med rätt hjälp.
Fortsättningsvis ser vi att akuta
humanitära insatser fortfarande är
nödvändiga
i
våra
verksamhetsområden. Kraven i dessa
fall är mer avgränsade till att hjälpen
snabbt når den rätta målgruppen. I
dessa projekt är hjälpen som kommer
fram i form av utdelning av
livsförnödenheter av många olika slag.

8

IRAK
I Irak har läget sedan juni 2014 lugnat sig. Det är lätt att få uppfattningen
att livet nu kan återgå till det normala eftersom IS ställning försvunnit
och media minskat sina nyhetsrapporter, men tack vare våra lokala
samarbetspartners i Irak får vi veta att det fortfarande finns mycket
stora behov av långsiktiga och kortsiktiga hjälpinsatser och projekt. Än
idag är hundratals människor flyktingar i det egna landet och få har
resurser att ta sig ut ur misären. Irakiska militären med andra förband
har visserligen genomfört en offensiv mot IS och återtagit
Ninevehslätten med Mosul, men många av de byar och städer som är
återtagna behöver restaureras och byggas om på nytt. Många kyrkor,
föreningar och hem är förstörda. En del av flyktingarna har vågat flytta
tillbaka till sina byar men i stora delar ses bara förstörelse. Assyrier
Utan Gränser har haft humanitära insatser som utdelning av julklappar
under julprojekteten samt ett utvecklingsprojekt med mänskliga
rättighetsperspektiv för ungdomar med biståndsmedel från Forum Syd.
9

ANSÖKAN OM SVENSKT BISTÅND

Under år 2016 genomförde Assyrier Utan Gränser ett förstudieprojekt,
finansierat av Forum Syd. Syftet var att resa till Irak och utreda vilka behov
som organisationens målgrupp har som minoritet och ursprungsbefolkning
i ett efterkrigstidsland som Irak.
Efter en intern utvärdering av de behov
som
identifierades
skrevs
en
slutrapport, som sedermera godkändes
av Forum Syd. Därefter kunde ett
fortsättningsprojekt sökas, ett mindre
utvecklingsprojekt
baserat
på
förstudien,
som
kom
att
bli
ungdomsprojektet
”Empowering
Assyrian Youth as change-makers”.
Projektet genomförs i samarbete med
Assyrier
Utan
Gränsers
samarbetspartner i Irak. Projektet, som
innehar ett mänskliga rättigheter-
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perspektiv, startades i slutet av år 2018
och kommer att fortsätta under år 2019.
Fokus i projektet är att stärka assyriska
ungdomars
kunskaper
om
sina
rättigheter som ursprungsbefolkning i
Irak med fokus på lobbyverksamhet och
opinionsskapande med FN-dokument.
De första två workshops som hållits
under
2018
visade
stor
sammanslutning och engagemang av
ungdomar i Dohuk, Irak, där projektet
implementerats.
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VÄRME TILL ASSYRISKA SKOLOR
Under hösten implementerades projektet ”Kerosene for schools” där bränsle för
värme fördelades till 27 assyriska skolor i Dohuk området med omnejd. Detta projekt
har tidigare genomförts och visat sig vara ett fortsatt behov för skolorna.
I de aktuella skolorna finns ingen centralvärme vilket innebär att värme förses med
hjälp av värmeelement av olika slag. Dessa drivs på bränsle som skolorna inte själva
kan införskaffa hela tiden p.g.a. den höga kostnaden. Skolorna har lite resurser och
måste därför prioritera att värma sina elever eller exempelvis förse lärare med lön
samt elever med skolmaterial och läroböcker. Att bidra till god utbildningsmiljö är en
mänsklig rättighet som Assyrier Utan Gränser stolt stödjer.
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JULGÅVOR
För tredje året i rad har Assyrier Utan Gränser delat ut julgåvor till barn i Irak som en
del av julprojektet. Vår samarbetspartner har efter implementering rapporterat om att
detta är väldigt uppskattat. I flera fall har hembesök gjorts till barn med
funktionsvariation eller andra svårigheter som begränsar deras deltagande i de
lokaler som julgåvorna annars delas ut. Genom att göra på detta vis ser vi till att sprida
glädje bland alla barn oavsett deras funktionsförmåga eller levnadssituation under
juletiden.
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SYRIEN
Kriget i Syrien innebar kidnappningar, hot och förföljelser. I februari 2015
invaderade Islamiska Staten (IS) Khabourområdet och intog ett trettiotal
assyriska byar utmed Khabourfloden. Minst 200 assyrier kidnappades och ca 30
000 tvingades fly från sina hem. De flesta flydde till de närliggande städerna
Hassakeh och Qamishli, som också är bebodda av många assyrier. Kriget i
Syrien är som sagt inne i sitt sjunde år och befolkningen lider brist på mat- och
hygienartiklar. IS har därefter lämnat Khabour i en stor förödelse med förstörda
hem och kyrkor, förstörd infrastruktur och inte minst gjutit in rädsla bland
befolkningen.
Under året 2018 har ingen verksamhet varit möjlig att genomföra med anledning
av Nordeas sanktioner gentemot Syrien. Detta beror delvis på att Nordea skärpt
sina regler och kontroller kring utlandstransaktioner och inte tillåter överföringar
av projektmedel till samarbetspartners mellankonton, alltså bankkonton i andra
länder än Syrien. Det som våra samarbetspartners rapporterar, framför allt i
Syrien, är att p.g.a. banksanktionerna som finns i landet så är det meningslöst
att ha konton i landet, varför många organisationer öppnar konton i andra länder
och därefter skickar över pengarna via t.ex. penningöverföringsföretag.
Assyrier Utan Gränser vill arbeta för att assyrierna i Syrien ska stanna kvar i sitt
ursprungsland. Ett sätt att uppmuntra till att stanna är att visa och ge stöd i form
av olika insatser – både akuta humanitära och långsiktiga. Dock är vi begränsade
då få möjligheter ges och många byråkratiska svårigheter finns för att genomföra
dessa insatser.
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LIBANON
Assyrier Utan Gränser arbetar för att främja barns skolgång, utbildning och utveckling
i ursprungsländerna. I Libanon har Assyrier Utan Gränser tidigare år genomfört
projekt där man hjälpt assyriska barn med bl.a. skoluniformer, ny vattenstation med
rent dricksvatten, samt köp av nya skolbänkar och bord till klassrummen på TMSskolan utanför Beirut.
År 2018 reste Assyrier Utan Gränser
ner till Libanon och följde upp tidigare
projekt, kontrollerade de nybyggda
klassrumsmöblerna samt diskuterade
behov av ytterligare hjälpinsatser på
skolan. Inför resan hade sponsorer
skänkt bl.a. tandborstar, skolmaterial,
godis, t-shirts och barnartiklar. Dessa
togs med och delades ut till många
tacksamma eleverna. Vi fick även en
möjlighet att själva berätta mer om
Assyrier Utan Gränser för skolbarnen
och personalen.
Under resan hade vi också möten med
andra välgörenhetsorganisationer och
personer som var aktiva i Mellanöstern,
samt lyckades få till ett uppskattat möte
med Syrisk-ortodoxa kyrkans Patriark,
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H.H. Mor Ignatius Aphrem II Karim. Där
diskuterade vi bl.a. de svårigheter och
behov som finns i Mellanöstern samt
utmaningarna
för
hjälporganisationerna.
Det uppmärksammades ett stort behov
av en ny skolbuss till skolan som kunde
skjutsa elever till och från skolan.
Styrelsen beslutade därför om att
inköpa en sådan som en del av
julprojektet 2018. Bussen kommer
köpas in och användas i början av år
2019.
Assyrier Utan Gränser planerar att
genomföra ännu fler långsiktiga
utvecklingsprojekt i Libanon kommande
år, så att fler barn ska kunna gå i skolan.
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TURKIET
Vårt tidigare projekt i Turkiet – ett center för de assyriska flyktingarna som har flytt
från Syrien – har fortsatt som tidigare, dock utan ekonomiskt stöd från Assyrier Utan
Gränser. Föreningen, Qnushyo, som startades har fortsatt sin verksamhet och
utveckling nästan helt på egen hand. Det faktum att Qnushyo nu till stor del kan stå
på egna ben är det högsta betyget för oss, eftersom ett av våra stora ledord är ”Hjälp
till självhjälp”.
Under andra halvan av verksamhetsåret påbörjades arbetet med att hitta nya
samarbetspartners i ursprungsländerna. Målet i år var området Turabdin i sydöstra
Turkiet, där det bott assyrier sedan flera tusen år tillbaka. Samarbete initierades med
fader Ishok Ergun via stiftelsen S:t Barsoum & S:ta Shmouni i Midyat, Mardin. Med
hjälp av gott samarbete kunde Assyrier Utan Gränser dela ut julklappar och
skolmaterial till 468 assyriska barn runtomkring byarna i Turabdin.
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STIPENDIER

I flera år har Assyrier Utan Gränser
beviljat
stipendier
till
assyriska
studenter i ursprungsländerna för deras
universitetsstudier. I regel tilldelas sex
stycken stipendier varje termin, i år
kunde vi - tack vare en större öronmärkt
donation för just stipendieutdelning –
dela ut totalt 15 stipendier under året,
tre
stycken
mer
än
planerat.
Stipendieutdelning är en väldigt viktig
del av vår ändamålsverksamhet, därför
var det extra glädjande att just denna
del
av
vår
verksamhet
uppmärksammades så pass av en
viktig givare som tidigare inte kände till
Assyrier Utan Gränser.
Under de senaste åren har de flesta
stipendier delats ut till studenter bosatta
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i Turkiet, i och med situationen som
rådde i Syrien och Irak var
ansökningarna från de länderna
nästintill obefintlig. Vår förhoppning är
att denna trend ska vändas nästa år,
bland annat kommer vi satsa än mer på
marknadsföringen av stipendierna i Irak
och Syrien.
Genom
stipendieutdelning
visar
Assyrier Utan Gränser dels nuvarande
studenter att det finns någon som kan
stödja dem i sin strävan mot examen,
men även att man frambringar hopp till
de assyrier som ställer sig tveksamma
till universitetsstudier i sin rädsla att inte
ha råd med studierna. På detta vis
stimulerar vi målgruppen till att våga
satsa på utbildning.

FRAMTIDA PROJEKT
• Assyrier Utan Gränser fortsätter med Forum Syd finansierade projektet
”Empowering Assyrian youth as decision makers” fram till projektavslut i
augustimånad 2019.
• I Turkiet ses fler alternativ att implementera långsiktiga utvecklingsprojekt med
vår nya samarbetspartner i Turabdin. Det planeras en resa till Turkiet för att
undersöka situationen för assyrierna samt stärka samarbetet med
implementeringspartner.
• Det har varit svårt att vara verksam i Syrien de senaste åren p.g.a. Nordeas
sanktioner och krav mot mottagande organisationer och deras bankkonton i
utlandet. Assyrier Utan Gränser ska under verksamhetsåret 2019 fortsätta
undersöka eventuellt nya partnerskap som kan leva upp till både Assyrier Utan
Gränsers och Nordeas högt ställda stadgar och krav.
• För insamlingsverksamheten ligger fokus på att skapa kampanjer och
marknadsföra på det sätt som drar till sig fler givare och medlemmar.
• Marknadsföring om verksamheten ska förtydligas. Bland annat ska detta göras
i skapandet av en ny hemsida.
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INSAMLINGSVERKSAMHETEN
I år passerade intäkterna miljongränsen, en nivå vi är väldigt nöjda med. Att vi lyckas
bibehålla denna nivå indikerar att förtroendet för organisationen är väldigt högt – vilket
är något vi alltid strävar efter genom öppenhet och transparens.
Ytterligare en orsak är att vi som organisation alltid försöker nyttja de
insamlingskanaler och verktyg som finns tillgängliga idag. 2017 introducerade vi
möjligheten att ge en gåva till oss via Facebook, under 2018 har vi sett att detta är
något som tilltalar våra givare, inte minst vid födelsedagar där man i samband med
sin dag väljer att samla in pengar till Assyrier Utan gränser via Facebook.
Tyvärr har medlemsantalet inte varit lika tillfredsställande som under 2017, något vi
kommer försöka att förbättra nästa verksamhetsår.
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Väsentliga händelser under året:

NURI ISKANDAR DONERAR PRISSUMMA TILL ASSYRIER UTAN GRÄNSER
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har under flera år delat ut ett årligt kulturpris. Detta
år beslutade styrelsen att tilldela kompositören Nuri Iskandar priset, med följande
motivering:
”Malfono Nuri Iskandar har utmärkt sig som en betydande person för den assyriska
musiken och dess utveckling med sin djupa musikaliska kunskap och sitt stora
engagemang. Hans kulturgärning har varit betydelsefull för assyrierna i många år,
däribland medverkanden i assyriska folksånger såsom Kukwo Saffro Habibto, Shlome
Shlome La Shafire och Hat L’rhamli m.fl. Han har också medverkat i sångboken Beth
Gazo där han bidrog med att skriva noter till sångsamlingen.”
Givmilt nog valde Nuri Iskandar att donera hela prissumman på 5 000 kr till Assyrier
Utan Gränser.
JULOGRAM
I vanlig ordning fick våra givare chansen att ersätta traditionella julklappar med det så
populära julogrammet. Detta är något som uppskattas väldigt mycket av våra givare
och därför något vi förhoppningsvis kan erbjuda varje år. 2018 var ett rekordår, hela
129 julogram beställdes, varav 30 stycken till utlandet.
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INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
I år har marknadsgruppen använt sig av olika typer av verktyg på sociala medier.
Bland annat har den nya fliken under våra Facebook-inlägg, ”skänk en gåva”, bidragit
till fler gåvor än tidigare. Assyrier Utan Gränser har också funnits som ett tillval i
Facebook-användarnas
alternativa
”födelsedags-insamlingar”
till
välgörenhetsorganisationer.
Sociala medier har tidigare använts för att belysa vårt arbete i ursprungsländerna.
Den senaste tiden har sociala medier via den senaste tidens uppdateringar medfört
att givare kan skänka gåvor via bland annat Facebook.
Ytterligare funktioner som har använts har varit ”live-sändningar, Instagram-storys
samt Facebook-händelser”. Alla dessa funktioner ligger helt i tid med vår avsikt att
synliggöra vårt arbete i ursprungsländerna.
Under verksamhetsåret har vi deltagit som utställare under Mänskliga
Rättighetsdagarna (MR-dagarna), som i år höll hus i Stockholmsmässan i Älvsjö. Nytt
för i år har varit gratis utdelning av ”goodiebags”, innehållandes informationsblad,
pennor, godis och tandborstar i en tygpåse med Assyrier Utan Gränsers logotype till
alla mässbesökare som kom förbi vårt utställningsbås.
JUL MED ASSYRIER UTAN GRÄNSER
Vår årliga tomteverkad hölls i år hos våra generösa sponsorer Assyrian Riders lokaler
i Södertälje. En lyckad dag där både barn och vuxna hjälpes åt med de årliga
brevutskicken, julpyssel samt vår information om årets julprojekt.
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ADMINISTRATION
GIVARGUIDEN
Ännu en gång godkändes Assyrier Utan Gränser på samtliga kriterier av Givarguiden.
Givarguiden är ett verktyg som hjälper svenska givare genom att tillhandahålla
översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med
välgörenhet. Givarguiden bedömer organisationer genom att titta på organisationens
demokratiska struktur, ekonomiska redovisningar och hur transparenta de är mot
givare.
GDPR
För Assyrier Utan Gränser är våra medlemmar, givare och volontärers förtroende
väldigt viktigt. Vi vill att man ska känna sig trygg med att lämna sinapersonuppgifter
till oss och värnar därför om en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.
General Data Protection Regulation (GDPR) har vid detta skede inte undgått någon,
det är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).
GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men
kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter skärps.
För Assyrier Utan Gränser är det en självklarhet att följa alla lagar, regler och riktlinjer
som välgörenhetsbranschen omfattas av. Vi har därför vidtagit ett flertal åtgärder för
att säkerställa att personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. Bland
annat har en omfattande integritetspolicy tagits fram som finns publicerad på
hemsidan att läsas för den som är intresserad.
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ASSYRIER UTAN GRÄNSER 2019

År 2019 kommer Assyrier Utan Gränser fortsätta fokusera på långsiktiga
utvecklingsprojekt samt främja utbildning för barn och ungdomar. Detta ska bland
annat göras genom projektet för att stärka assyriska ungdomar i Irak.
Assyrier Utan Gränser kommer även arbeta med att utveckla samarbetet med vår
nya partner i Turabdin, Turkiet – ett geografiskt ursprungsområde med mycket viktig
historia för assyrierna.
Genom att regelbundet resa ner till länderna vi arbetar i kan vi även följa upp och
utvärdera tidigare projekt samt utveckla samarbetet med våra lokala
samarbetspartners.
Marknadsföringsgruppen kommer arbeta mycket med att förbättra hemsidan och
olika sociala medier för att öka informationsspridningen om assyrierna och vårt
arbete för våra givare. Genom att göra våra informationsplattformar mer tillgängliga
och användarvänliga ökar vår transparens och således givarnas förtroende för
Assyrier Utan Gränser ytterligare. Assyrier Utan Gränser kommer att fortsätta
tillhandahålla information om organisationen enligt gällande regelverk från Svensk
Insamlingskontroll. Expandering av Informations- och marknadsföringsgruppen är
nödvändig för att i sin tur få hela Assyrier Utan Gränser att växa. Häri ingår även
stärkning av Assyrier Utan Gränsers varumärke.
En stor del av det administrativa arbetet år 2019 kommer vara att växla över arbetet
till den nya styrelsen som väljs vid årsmötet i maj. Målet i stort är att utveckla en
stabil organisation och växa i lagom takt med fortsatt fokus på att hjälpa assyrierna i
sina ursprungsländer så mycket som möjligt.
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En del mål som Assyrier Utan Gränser strävar för framgår under
respektive del av verksamheten och i korthet enligt följande:

• Fortsatt stipendieutdelningar till
universitetsstuderande en gång
per termin
• Kontinuerligt arbeta med
hemsidan och sociala medier och
nå ut mer nationellt och globalt
samt att ha informationsträffar
ute i landet
• Delta på mässor och forum för
informationsspridning
• Fler medarbetare och volontärer

• Öka medlemsantalet till att bli
minst 100
• Öka antal månadsgivare inom
såväl privatpersoner och
företagsvännerna för att få en
mer stabil ekonomi och budget.
En målsättning är att ha 400
privatpersoner som
månadsgivare.
• Arbeta med frågan om möjlighet
till fadderverksamhet i Libanon
• Undersöka förutsättningarna för
anställning och/eller praktikanter
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ASSYRIER UTAN GRÄNSER TACKAR

Add and Reduce AB, Advokatfirman
Sigma AB, All-Food i Norrköping AB,
Assyrian Riders, Assyriska föreningen i
Stockholm, Assyriska Kulturföreningen i
Norrköping,Assyriska Kvinnoförbundet,
Baranto Läkarvård AB, Café Entré AB,
CD Redovisning AB, E & J Invest AB,
Gamla stan gruppen AB, Husaren i
Göteborg AB, Insamlingsstiftelsen
Assyriska Dolabani, Ishtar8star, Kärlek
Café & Bar, LBK Företagstjänster,
Matay´S
Pizzeria,
Roland
Per,
Förvaltning AB, S:t Petrus Syrisk
Ortodoxa Kyrka, Salong Ilona, Signmax
AB, Timra Consulting AB, Uppsala
Laser & Estetik AB

Vi tackar även våra samarbetspartners;
Assyrian Aid Society-Iraq,
Chaldoassyrian Students and Youth
Union, Forum Syd, Syria
Mother
Youth
Caucus,
Assyria
Foundation for Relief and Development,
TMS-skolan i Libanon och Svenska
forskningsinstitutet i Istanbul
samt
våra
informanter
och
kontaktpersoner i Syrien, Irak,
Turkiet och Libanon som bland annat
hjälper oss att driva fram vår
projekt- och stipendieverksamhet.

Slutligen vill vi framföra ett stort tack till alla våra givare, vars givmildhet
hjälper oss att nå ut till assyrierna i sina ursprungsländer.

Tillsammans gör vi skillnad!
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Besöksadress
Segersbyvägen 4, 4 tr,
145 63 Norsborg
Postadress Box 77, 145 01 Norsborg
Mail info@awbswe.com

Facebook Assyrians Without Borders
Twitter AWBswe
Instagram assyrianswithoutborders

www.assyrierutangranser.se
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