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RESAN TILL IRAK 2015
En reseberättelse av Assyrier Utan Gränsers Sisilya Rhawi



Bakgrund och syftet med resan 
Assyrier Utan Gränser är en svensk ideell förening som arbetar för att förbättra tillvaron för 
det assyriska folket (även kallade 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. 

Assyrier är en utsatt grupp i Mellanöstern och utsätts dagligen för övergrepp, våld, väpnade 
konflikter, förtryck och diskriminering. Assyrier Utan Gränsers arbete inriktas därför på att 
hjälpa assyrier i sina ursprungsländer att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro, höja sin 
levnadsstandard och förbättra sina livsvillkor, dels genom akuta insatser och dels genom rättig-
hetsbaserade långsiktiga insatser. 

Assyrier Utan Gränsers akuta insatser är inriktade på assyrier, assyriska flyktingar och IDP:s 
(Internally Displaced People), dvs. interna flyktingar som befinner sig i assyriernas ursprungs-
länder. Det övergripande målet är att arbeta långsiktigt och förse målgruppen med de medel 
som behövs för att den själv ska kunna förbättra sin framtid och sitt liv. 

Assyrier Utan Gränser har sedan starten år 2007 haft ett nära samarbete och ett antal projekt 
med den lokala partnern i Irak – Assyrian Aid Society Iraq (AAS). 

En planering för år 2014 var bl.a. att Assyrier Utan Gränser skulle ansöka om projekt för Irak, 
men på grund av utvecklingen i landet som tvingade hundratusentals assyrier i juni 2014 att fly 
från sina hem pga. terrororganisationen Islamiska Staten (IS) har Assyrier Utan Gränser tving-
ats att omprioritera sitt arbete. 

Sedan juni 2014 har Assyrier Utan Gränser hjälpt de nödställda assyrierna i Irak med livsnöd-
vändigheter såsom mat, hygienartiklar, filtar, kuddar, mattor, mediciner och numera även am-
bulerande medicinsk hjälp. Under drygt ett år har det handlat om att hålla dessa flyktingar vid 
liv och god hälsa. Arbetet med ett långsiktigt projekt för utveckling av det civila samhället och 
kvinnors rättigheter har därför lagts på is. 

Det är viktigt att veta vad man ska fokusera på, och hur man ska förhålla sig till de förutsätt-
ningar som idag är för handen vad gäller utveckling av samhället och assyriernas rättigheter i 
sitt ursprungsland Irak. 

Många frågar oss varför vi endast hjälper assyrier. Vårt fokus är ursprungsbefolkningen assyri-
erna som har funnits i Mellanöstern ett antal tusen år, men som har drabbats bl.a. av folkmord 
och förföljelser och är en minoritet i dessa delar av världen. För att ge dessa människor hopp 
och stöd att stanna kvar i sina ursprungsländer är fokus denna folkgrupp – dock exkluderar vi 
inte andra folkgrupper som behöver hjälp. Till exempel har vi hjälpt yezidier med vård och häl-
sa när vi har åkt ut med vårt pilotprojekt medicinaktionen (läs mer nedan). 
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Syftet med resan under månadsskiftet september/oktober 2015 har varit att undersöka flyk-
tingstatusen bland assyrierna, att kvalitetssäkra pilotprojektet för medicinaktionen och att un-
dersöka möjligheterna för långsiktiga projekt. Förutom att ha möte med AAS träffade vi en rad 
olika politiker, institutioner och volontärer som på plats arbetar i Irak. 

Resan innefattade en rad säkerhetsaspekter och även om det är lugnare i norra Irak så är det 
likväl ett land i krig. Dagarna innan vi åkte ner gick svenska utrikesdepartementet ut med in-
formationen om att man i staden Erbil (där flygplanet skulle landa) skulle hålla sig borta från 
samlingsplatser pga. risk för självmordsbombattacker. Skulle vi ställa in resan eller inte? Men 
jag tänkte - vi kör på! 

Med på denna resa var bl.a. volontären (tillika min bror) Ferit Rhawi och volontären Dr Gabri-
el Oussi. Dr Oussi hade i september 2014 varit i Irak för att undersöka läget bland flyktingarna 
och hur behovet såg ut (läs hans reseberättelse från 2014 här: 
http://assyrierutangranser.se/en-personlig-reseberattelse-av-dr-gabriel-oussi/). 

För min och Ferits del var det första gången vi åkte till Irak och det som gjorde det lite mer 
spännande för oss var att släkten på min mammas sida för dryga 20 år sedan fick veta att de 
härstammar från och har en stor släkt i Irak. Min mammas familj har alltid trott att de kom 
från staden Mardin i Turkiet – eftersom de aldrig har träffat sin farfar eller andra äldre i släkten 
i Turkiet. Hela mammas släkt i Midyat, Turkiet – förutom min morfar och hans syskon – mör-
dades under folkmordet 1915. Min morfar gick bort 1989 och fick aldrig veta något om sitt ur-
sprung. Han och syskonen trodde att de var de enda som var kvar i världen – de visste inte att 
de hade en stor släkt några timmar bort i Nineveh (Mosul) Irak. 
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Vi frågade efter denna sida av vår släkt när vi var i Irak och fick till svar att hela denna släkt ha-
de flytt från Nineveh och att de fanns i flyktingläger i Ankawa – vilket flyktingläger fick vi inte 
veta och vi fick aldrig chansen att säga hej till denna sida av släkten. 

Lördagen den 26 oktober kl. 18.00 lokal tid landade vi i Erbil – en flygplats likt många andra, 
med den skillnaden att det är mer kontroller och att det är ett land i Mellanöstern som 
förminskar kvinnan och hennes roll. För min del började kulturkrocken redan vid flygplatsen. 
Jag är van att vara självständig och ta för mig – jag är inte van att stå bakom mina bröder och 
min pappa för att nå framgång, vilket man i viss mån bör och måste göra i delar av Irak. Denna 
dag hann vi säga hej till AAS:s ordförande Ashur Sargon Eskrya och åkte vidare till hotellet i 
Ankawa. 

Staden Ankawa ligger utanför Erbil och staden har i viss mån har blivit en förort. I juni 2014 
bestod staden av ca 30 000 invånare, men sedan augusti 2014 har antalet fördubblats. Under en 
dag kom det hela orter och byar till staden. En man från Ankawa berättar hur han på morgo-
nen gick iväg till jobbet som vanligt. På eftermiddagen på väg hem kände han knappt igen sin 
stad eftersom det fanns flyktingar överallt. Folk sov under bar himmel, i ruiner, i renoverings-
objekt. 

Det här är min reseberättelse och bilder från Irakresan. Reservationer görs för stavning av ort-
snamn och namn på de som jag under resans gång har mött. 
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27 september 
– besök av flyktingläger i Ankawa och möten med föreningar, politiker och volontärer. 

Tidigt på morgonen åkte vi ut till två närliggande flyktingläger som än idag gemensamt har 
över 1 500 assyriska flyktingfamiljer från olika orter och byar. 

Det är två läger med endast en gata emellan. Lägren är inhägnade och det finns vakter vid grin-
darna. 

I det ena lägret bor det 1 200 familjer 
eller ca 5 500 personer. Inom detta 
läger finns det 1 000 baracker – vilket 
betyder att det i vissa baracker bor två 
familjer. För detta läger ansvarar fader 
Amanuel Kallo, som själv har tvingats 
fly från sitt hem. Varje hem eller ba-
rack är ca 20 kvm. 

För att hålla reda på alla baracker och 
familjer har kartor över lägret och fa-
miljer upprättats. Detta är en bra ide 
för att ha koll på allt inom lägret, men 
människorna är siffror på en vägg. 

 
Fader Kallo kommer själv från Nineveh och han ansva-
rade för fyra kyrkor. Idag har han ansvar för endast en 
kyrkobarack – men han är ändå nöjd med att leva och 
menar att man ska ha en positiv anda trots de usla livs-
förhållandena. Liksom många andra etniska och reli-
giösa grupper i Nineveh med omnejd flydde han den 
10 juni 2014 till Qaraqosh. Den 7 augusti 2014 tvinga-
des han återigen fly från IS och Qaraqosh. Han ham-
nade i Ankawa och har sedan dess bott i lägret. 

Fader Amanuel berättar bl.a. om rädslan för sjukdomar pga. hygienbristen i flyktinglägren. Man 
bor tätt inpå varandra och har inte någonstans att ta vägen. 

Sedan fyra månader tillbaka har man ordnat en medicinsk klinik i en barack för att kunna ta 
emot sjuka och ge vård. Kliniken har byggts och sköts av Caritas Tyskland. Förutom medicin-
kliniken har man även byggt en tandläkarklinik, och en kiropraktorklinik är på gång. En fransk 
tandläkare är ansvarig för tandläkarkliniken. All vård ges gratis och sköts av volontärer från oli-
ka länder i världen. 
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Karta över a"a baracker inom detta läger.

Fader Amanuel Ka"o i ”mottagningsbaracken”. 



Med oss till Irak hade vi en del medicinskt material från sjukhus och apotek i Sverige. Med 
hänsyn till säkerhetsläget och att det fanns risk för att myndigheterna kunde ta materialet om 
vi åkte med det vidare till en annan ort för att ges till Assyrier Utan Gränsers medicinprojekt 
valde vi att skänka all material till medicinkliniken vid denna flyktingförläggning. 

Fader Amanuel Kallo berättar vidare att det finns ca 750 barn som är i grundskoleåldern och 
som undervisas av sina gamla lärare i flyktinglägret. Den som var lärare i Tellesqof tvingades 
också fly från IS och finns i samma läger som sina elever. Ca 120 barn är i femårsåldern och går 
på dagis/förskola i lägret. Olika baracker finns för undervisning och annan pedagogisk verk-
samhet. 

Jag slås av tanken av att hela byar och städer har tvingats flytta på sig pga. IS och att man har 
skapat tillfälliga sub-samhällen. Det är bra att barnen, trots de svåra livsförhållandena, får un-
dervisning eftersom det är viktigt att inte förlora generationer av barn genom utebliven skol-
gång. Att tala om mänskliga grundläggande rättigheter finns det dock inte ens tanke om. Jag 
undrar också om denna undervisning anses vara korrekt enligt irakisk lag. Vad skulle till exem-
pel Skolverket och Skolinspektionen i Sverige säga vid en sådan extrem situation? 

Alla i lägret har sin egen bakgrund som flykting – med den gemensamma nämnaren IS. En be-
rättar att han kommer från Bagdede, en annan från Tellesqof och en tredje berättar om pappan 
som dog utmed flyktingvägen. Varje historia är unik; en del vill berätta – andra kan inte göra 
det och vill bara överleva. 

Jag försöker förklara värdet av att tala om vad som har hänt och händer – världen och efter-
världen måste veta vad som har hänt dessa hundratusentals människor. Det är självklart lätt för 
mig att säga detta, då det inte är jag som har traumatiska upplevelser och tvingats att lämna allt 
bakom mig. 
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En familj med sina fem barn, svärmor och svärfar samt 
gammelfarmor bor i en liten barack om ca 20 kvm. Två 
mindre rum om knappa 8 kvm var samt en liten hörna för 
en liten diskho. I rummen finns madrasser, kuddar m.m. 
och knappt plats för att stå på. I ena rummet träffar jag 
gammelfarmor – Nana – hon är 102 år gammal. Hon är 
blind, liten och späd, och har tatueringar på händer, fötter 
och ansiktet. Jag blir så fascinerad av henne och kände 
samtidigt gråten i halsen. Hon sitter tyst och värdigt i det 
mörka rummet. Hennes son berättar att familjen flydde 
förra året från Bagdede. Att tvingas fly vid en ålder om 101 
år gammal och överleva färden och nu tvingas leva i usla 
förhållanden är inte rättvist.
 

Vi gick över gatan till nästa flyktingförläggning, med 360 baracker 
och 320 familjer (ca 1 150 personer, varav minst hälften är barn). Bar-
nen i detta läger undervisas i en närliggande skola och har således inte 
någon undervisning på plats i lägret.
 

För denna förläggning ansvarar bl.a. munken Basim Alwaqir, från Bar-
tella. Innan han för två år sedan flyttade till Bartella bodde han i Itali-
en i olika kloster.
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Långa gränder av barack e#er barack – o#ast inte mer än 20 kvm stora så långt ut man 
kunde se. 



Fader Jalal Jakob flydde från Bag-
dede och även han har bott i Italien 
i många år innan han flyttade ner 
till Irak och numera bor i flykting-
lägret liksom många andra. 

Deras tungsinta berättelser om sig 
själva och lägret påverkade oss 
starkt. Det var svårt att lyssna till 
deras berättelser, om behovet, de-
sperationen osv. 

Lägren är uppdelade och har oftast 
gemensamma utrymmen för tillagning av mat, tvätt och dusch. Stora tankar med dricksvatten 
fanns i lägren. Marken består av sand, vilket blir till lera när det regnar. Även om baracken hö-
jer upp sovutrymmen med ca 20 cm så kan det betyda stora bekymmer när kyla och regn 
kommer senare under hösten och vintern. Många av barackerna är inte heller tätade, vilket in-
nebär att kylan kommer att tränga in i dessa ”hem” när vintern kommer. 

I lägret fanns det många positiva människor som tackade för att de levde, men lika många är 
frustrerade och börjar känna en hopplöshet. De trodde att de skulle tillbaka till sina hem efter 
några månader – månader som har blivit till drygt ett år. Många har inte kunnat planera något 
eller har råd att ta sig ut från dessa läger. 

Vid fråga om en del har vågat ta sig tillbaka till sina hem och om det finns några assyrier kvar i 
Nineveh blev svaret nej. En del assyrier från Nineveh som kände sig desperata åkte tillbaka till 
sina hem trots IS. Ett fåtal tog sig tillbaka och tänkte de får väl betala jizyan (skatt som IS tar 
ut om man bekänner sig till en annan tro än islam) med de medel de har kvar i sina hem – inte 
sällan med guld. De blev lovade att de kunde åka tillbaka till sina hem utan att något hände 
dem eftersom det går att leva kvar med IS så länge jizya betalas. Väl framme i Nineveh och ef-
ter att ha plockat fram guldet från gömmorna blev de rånade på guldet och fick samma ultima-
tum som tidigare – ”konveretera, betala jizya eller dö” – och de flydde återigen från Nineveh 
och utan sitt guld eller andra tillgångar. De som ändå vågade sig tillbaka, trots risken för deras 
liv, måste ha känt en stor desperation pga. deras flyktingtillvaro. 
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Fader Jalal Jakob Fader Basim Alwaqir 

Det gemensamma matlagningsutrym-
met och en flicka på 11 år som är med 
och hjälper ti" med maten e#ersom hon 
älskar att laga mat. Det luktade  gott om 
dagens middag som bestod av apprakh 
(vinbladsdolmar). Skolan börjar om 
några dagar och farmor hå"er ett va-
kande öga över barnbarnet och maten. 
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I den provisoriska kyrkan i lägret brukar barnen finna +iden och kunna leka i +ed. 

Ti" höger står altaret och på a"a stolar har man sprayat ”n” - arabiska bokstaven n för ”nasrani” – kristen. Den 
bokstav som IS hade sprayat på kristna hem i bl.a. Nineveh. 

Från blyghet, ti" nyfikenhet ti" att 
ta min hand och vilja bli fotografe-
rad. Jag vet inte om barnen känner 
ti" innebörden av +ihetstecknet men 
den används flitigt. Om dessa barn 
kommer att finna +iheten i +amti-
den är svårt att säga – men man kan 
hoppas. Barn – glädjens kä"a. 



En del baracker som låg ”inomhus” – liknade ett flygplanshangar - innehå"andes baracker med flertalet familjer. 
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Efter att har varit i dessa flyktingläger hade vi under resten av eftermiddagen och kvällen mö-
ten med olika föreningar och volontärer. Hotellobbyn blev vår mötesplats och mötena varvades 
med alla dessa människor i ett antal timmar. Vi träffade bl.a. Assyriska kvinnoförbundet med 
bas i Ankawa och Savina Dawood – journalist och volontär. 

Det första mötet började med kvinnoförbundet som sedan 1987 bl.a. har drivit två dagis – ett i 
staden Nohadra (Dohuk) och ett i Erbil. Efter flyktingkrisen har man dock tvingats stänga des-
sa och istället använda lokalerna som boenden för flyktingarna. Deras kontor Ankawa gjordes 
om till boende och ett tag hade man ca 150 personer som levde i deras lokaler. Sedan två må-
nader tillbaka har flyktingfamiljerna hittat andra boenden och numera har man börjat nyttja 
utrymmena för andra ändamål. Bottenvåningen har man återigen börjat använda för dagisverk-
samhet med lärare som är flyktingar. Många av flyktingarna från bl.a. Nineveh kan inte assyris-
ka eller kurdiska, vilket krävs i dessa delar av landet för att kunna klara av vardagen. För att 
dessa flyktingkvinnor ska klara sig i samhället och i framtiden få arbete har kvinnoförbundet 
därför startat språkkurser i assyriska och kurdiska samt datakurser. Oftast är det ca 50 kvinnor 
med i dessa kurser. Kvinnoföreningens ordförande Marlen Yousef berättar att många av dessa 
interna flyktingar (IDPs) efter några månader började tappa all hopp. De tror inte längre att de 
kan återvända tillbaka till sina hem och många är psykologiskt nedbrutna. Med hjälp av dessa 
kurser och uppmuntran försöker föreningen att inge hopp. En del av flyktingarna har fått arbe-
te och arbetar hårt för en liten peng. En gång i tiden drev förbundet en fabrik i Nineveh, men 
pga. IS har man tvingats stänga den. I fabriken arbetade endast kvinnor med tillagning och för-
säljning av matvaror. Förbundet arbetar just nu med att få igång en liknande verksamhet i 
Alqosh. Har man arbete har man också möjligheter att utvecklas och få tillbaka en värdig till-
varo – vilket förbundet eftersträvar för sin målgrupp. 
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Från vänster: Ferit Rhawi, Kristina Shemsuh, Marlen Yousef, Sisilya Rhawi, Vardie Qamras 
och Susanne Yokhanna. 



Nästa möte hölls med två personer från ett politiskt parti – Abnaa Al-Nahrain Entity. Ordfö-
rande för partiet heter Galawezh Jaji/Galeta Shaba. På fråga varför hon har två olika namn på 
sitt visitkort svarar hon att hon har det mer kurdifierade namnet Galawezh för enkelhetens 
skull och att hennes riktiga (assyriska) namn är Galeta. Med sig hade hon parlamentsledamoten 
Dr Srood S. Maqdasy som bl.a. arbetar inom hälso- och vårdsdepartmentet. Jag passade på att 
fråga Dr Maqdasy vad som gäller kring 
införsel av mediciner och andra nöd-
vändigheter som man vill skicka från 
Sverige. Vi har många företag som vill 
göra sitt genom att skicka bl.a. medi-
cinsk utrustning till flyktingarna. Just 
mediciner som är ”färskvara” är det 
ingen ide att ens försöka och helst 
bör man även ha avtal eller lokala 
partners för att skicka annat än livs-
medel eller färskvaror som han kalla-
de det. Det är – liksom i Sverige och 
övriga EU – hårda regler kring inför-
sel av mediciner och oftast tas ana-
lysprover av medicinerna för att utre-
da innehållet. 

Vidare till nästa möte som var med journalisten och volontären Savina Dawood. Hon är bl.a. 
Chaldoassyrian students & Youth Unions (Khoyada) internationella samordnare och samarbe-
tar med flera olika välgörenhetsorganisationer för att hjälpa ungdomar och barn som har tving-
ats fly med sina föräldrar. Vidare är hon den svenska lobbyorganisationen A Demand For Ac-
tions representant i Irak. I januari 2015 höll hon ett seminarium i Sveriges riksdag. Idag berät-
tar hon om ett problem som bara blir större och som man måste ta tag i innan det blir för sent, 
nämligen krishantering och trauma bland flyktingarna. Många ungdomar mår dåligt och ser 
ingen framtid i Irak. 
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Från vänster: Dr Srood S. Maqdasy, Dr Gabriel 
Oussi, Galeta Shaba och Sisilya Rhawi 

c



Efter alla dessa möten bar det av till Zowaas kontor i Ankawa. Zowaa (Assyrian Democratic 
Movement) är ett politiskt parti i Irak. Idrees Maleel är ordförande för partiet i Ankawa/Erbil. 
Jag slås av att deras kontor skyddas av beväpnade vakter, vilket inte är ovanligt visar det sig. 
Beväpnade vakter och soldater finns runtom hela staden, men det är väl förståeligt med tanke 
på att det är krig i landet. På Zowaas kontor träffar vi bl.a. fem assyrier – två kvinnor och tre 
män – från Khabour i Syrien. Dessa tvingades bort från sina hem av IS i februari 2015. De avser 
att åka tillbaka till Khabour om någon dag. De berättar bl.a. att det är få som har kunnat åter-
vända till sina hem och att många har fått sina hus förstörda efter invasionen. Idag finns inte IS 
där, men förödelsen är enorm. En av männen i sällskapet har fått hela sin familj tillfångatagen 
av IS. Hans fru och fyra barn har han inte sett sedan februari i år och han vet inte vad som har 
hänt dem. 
 
Sammantaget var detta en händelserik dag med många intryck och vi fick ta del av mångas 
livsöden. Ibland tänkte jag om det ens går att lösa krisen – en kris som drabbat hundratusentals 
människor och som säkert kommer att påverka framtida generationer många år framöver. Det 
är svårt att vara positiv när man träffar människor med hemska livsöden från otaliga krig i Irak. 
Dessa personer har ändå haft turen på sin sida och lyckats fly från IS och är vid gott mod. 

28 september – till Nohadra 
- Tidig måndag morgon åker vi iväg till Nohadra (Dohuk) som ligger nordväst om Erbil. 

Det är ca 160 km mellan Erbil och Nohadra, men pga. IS har många av de stora vägarna stängts 
och nya vägar byggs. Det tog oss ca 2,5 timmar att komma fram till Nohadra. Vägen kantas av 
många kontroller och dåliga vägar – jag tappade räkningen efter den tredje kontrollen. Av kar-
tan kan man se var gränsen mot Syrien, Turkiet och Iran går (heldragen svartmarkering). 
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Vi vill även här se flyktingarnas nuvarande boende- och livsförhållanden och passar på att göra 
det i en av AAS:s byggnader invid huvudkontoret. Idag bor det endast 32 assyriska familjer och 
en yezidisk familj här. Många familjer har tagit sig ut från landet eller hittat egna boenden i 
staden. Stora delar av flyktingarna är utspridda i hela staden, även om det finns en del flykting-
förläggningar i vissa områden. 

Den första familjen som vi träffar är en yezidisk som kommer från Sinjar. De berättar att de 
den 3 augusti 2014 började promenera från Sinjar, över bergen och kom fram till Nohadra efter 
två månader. De har sedan dess bott i AAS:s boende.

 
Yousef Enis, 45 år, berättar att 
han var lärare i Nineveh. Den 
18 juli 2014 flydde han från IS. 
Han delar rum med sin bror 
Bashar Enis som var kock i sin 
forna hemstad. Brödrafamiljen 
delar tillsammans ett litet ut-
rymme om ca 18 kvm. 

Vidare i korridoren träffar 
vi en familj från Tellesqof. 
Familjen består idag av 
mormor, mamman och lille 
Nour på 7 år. Mamman är 
38 år gammal och var 
hemmafru. Maken togs av 
IS och de har än idag inte 
kunnat få tag på maken 
och vet inte var han befin-
ner sig. 
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Sonen Nour, 7 år, är ovetandes om vad 
som har hänt hans pappa och kollar på 
tecknat i det lilla rummet om 15 kvm. 
Nours mamma berättar att de flesta i 
släkten kunde fly från IS. Nours pappa 
har saknats alltsedan IS invasion av Tel-
lesqof. 

Detta är Smuel (Samuel), 75 år från Nineveh. Han 
har varit på flykt i ett år och tre månader. Först 
flydde han till Tellesqof som kort därpå intogs av 
IS. Därefter tog han sig vidare till Qaraqosh, som 
även den togs av IS. Han hamnade till slut i No-
hadra. Han är trött och sjuk och har svårt att gå 
och ta sig fram. 

När folk hörde att några från Sverige var på besök kom många ut från sina små rum för att be-
rätta om vad de har varit med om och hur de mår och vad de vill ha hjälp med. Detta var många 
gånger svårt att hantera, och man ville inte säga nej eller gå ifrån dem. Mannen med långskjor-
tan berättade t.ex. att han heter Abir, är 70 och från Nineveh. Han älskar att röka cigaretter 
och under Iran-Irakkriget togs han tillfånga av Iran och sattes i fängelse i över 15 år. Numera är 
han en av många andra som har flytt från IS. 

Efter att ha hälsat på människorna som 
finns hos AAS åkte vi vidare till det Kalde-
iska klubbhuset (föreningen) i Nohadra. Till 
en början bodde det ca 153 familjer i klubb-
huset och dess gård utanför, men idag bor 
det ca 20 familjer. 
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Mohlin Slewa, 45 år, bor kvar i klubbhuset. Han 
berättar att han inte har något arbete eller till-
gångar för att kunna ta sig vidare med sitt och 
familjens liv. Familjen kommer från Tellesqof 
och de tvingades fly från IS. Efter att IS lämna-
de Tellesqof tog kurdiska Peshmerga över sta-
den och därför har de inte kunna återvända 
hem. Han berättar att ca 5 000 assyriska famil-
jer från Tellesqof är på flykt. 

Detta är raringen Teresa Toma Hanna som 
sa att hon är 75 år – men avslöjades av sonen 
– som talade om att hon är 88 år gammal. 
Hon log och låtsades inte höra detta. Barn 
och barnbarn lekte runt henne och delade 
”rum” mitt i klubbhusets ingång. Plats för 
matbord och stolar finns inte och hon intog 
sin måltid sittandes på golvet. 

En familj i klubbhuset har en handikappad 
familjemedlem. Förutom att hon inte kan gå 
och oftast ligger hela dagarna i sin säng har 
hon kommit upp till en ålder som innebär att 
hon behöver en omvårdnad som våra äldre 
oftast får via äldrevårdsomsorgen här i Sveri-
ge. Svärdottern berättar att hela familjen och 
speciellt svärmor tycker att det är besvärande 
och genant när vuxenblöjan ska bytas. När 
jag och Ferit hälsar och frågar hur hon mår 
grät  kvinnan och kunde inte göra sig föstådd.

Av denna bild kan 
man se skönheten 
och naturen runt No-
hadra. En pulserande 
stad med många his-
toriska platser från 
assyriernas tid finns 
runt om staden. Den-
na dag avslutades med 
möte med AAS angå-
ende pågående och 
framtida projekt. 
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29 september – i Nohadra
-Medicinteamet och Assyrier Utan Gränsers medicinprojekt 

Denna dag bestämdes det att vi skulle ägna oss åt Assyrier Utan Gränsers pilotprojekt – medi-
cinaktionen. Projektet påbörjades i augusti 2015 och har bl.a. inneburit köp av minibuss, medi-
ciner, mjölkersättning för barn, medicinsk utrustning och kontrollapparater. Vidare har en 
chaufför/receptionist, en sjuksköterska/medicinanalytiker och en läkare anställts.
 
Dr Meleks hemlandsfond i Sverige bidrog med en stor gåva, vilket möjliggjorde inköpet av mi-
nibussen – en gåva som Assyrier Utan Gränser är mycket tacksamma för! 

Sedan starten i augusti har teamet åkt ut tre gånger i veckan till byar eller områden som inte 
nås av läkarvård. Oftast kan det handla om småbyar långt ute i landsbygden, dit många interna 
flyktingar har tagit sig till. Dessa interna flyktingar är ”osynliga” i statistiken över flykting-
strömmar. 

Denna dag skulle teamet åka till två byar utanför staden Zakho, nära gränsen till Turkiet. 

Efter många berg och dalar, kontroller mellan olika städer, byar och strategiska vägar kom vi 
fram till den första byn efter en och en halv timme. I närheten finns det inte några vårdcentra-
ler eller annat som byborna kan ta sig till på ett enkelt sätt. Utmed vägen åkte vi bl.a. förbi ett 
stort flyktingläger för tusentals yezidiska familjer. På grund av den turkiska offensiven mot 
PKK i norra Irak har vattentankar förstörts, vilket gör det svårt för många att stanna kvar i vis-
sa områden i dessa delar av landet. 

Den första byn heter Levo och på vägen dit 
möttes vi upp av borgmästaren för Zakho 
som åkte med oss ner till byarna. Borgmäs-
taren engagerade sig för bybornas liv och 
leverne. 

Levo är en by som en gång i tiden bestod av 
ca 100 assyriska familjer, men har sedan ett 
år tillbaka ökat till minst det dubbla. Förut-
om hundratals assyriska familjer har även ca 
20 yezidiska familjer tagit sig till tryggheten 
i Levo. 

Väl framme i byn omvandlades byskolan till en provisorisk vårdcentral. I en del av lokalen fick 
patienter registrera sig, med hjälp av chauffören. I en annan del togs de emot av läkaren och i 
den tredje delen fick patienterna eventuell föreskriven medicin av medicinanalytikern. Efter 
att all medicin m.m. togs in till vårdcentralen satte man igång med arbetet och ge hjälpen. 

Och vilket arbete! I över 2,5 timmar tog läkaren emot ca 100 patienter med alla typer av kräm-
por. Barn och gamla, oavsett assyrier eller yezidier, fick hjälp och undersöktes av läkare. Teamet 
tog ingen paus och drack knappt vatten under hela den perioden. 
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Dr Gabriel Oussi - som är specialist i allmän medicin och jobbat i vårdcentral i Sverige i många 
år - kunde knappt tro det han såg. Han sa att man på vårdcentralen kanske tar emot 20 patien-
ter på en dag – och då har man haft mycket att göra. 

Under tiden pratade vi med patienterna eller deras familjer. Många barn var blyga till en början 
och så även en del av ungdomarna, men detta släppte sedan. 

Uppför en av de otaliga backarna ut-
med berg och dalar mot Levo. Vi åkte 
in till bykyrkan för att ordna med den 
provisoriska vårdcentralen, men efter-
som man ansåg det mer lämpligt med 
annan lokal gick vi till byskolan. 

Inför avresan mot Levo. Med på bild finns medicinanalytikern Shmoel Haido Dawid, Dr Gabriel Oussi, Dr Eman Sa-
lim, Sisilya Rhawi och Ferit Rhawi. 

De bakre sitsarna av minibussen har tagits bort för att ge plats åt a"ehanda mediciner och den medicinska utrustningen 
för provtagningar m.m. 
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All medicin och mjölkersättning till barnen tas fram för att Shmoel snabbt ska ta fram av Dr 
Emin föreskriven medicin till de behövande. 

Shmoel och Dr Eman i full fart. Det här med kösystemet var det lite sisådär med. 

Denne medtagne mannen kom 
in. Utmattad av värmen och 
problem med blodsockret satte 
han sig ned i väntan på sin tur 
till Dr Eman. Han berättar bl.a. 
att han för ett år sen, liksom 
många andra hade tvingats fly 
från sitt hem. 

Å ena sidan tas blodtrycket och i avvaktan på detta tas en annan patient emot. Dr Eman hade 
inga problem med det och menade att det var så även på hennes läkarklinik. I väntan på sin tur 
med skolbarnens teckningar på väggarna.
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Ytterligare en kvinna som tvingades bort från 
sitt hem. Många som vi pratade med var glada 
och positiva, men efter lite frågor och skrap på 
ytan – ”Vem är du? Vad gör du här? Trivs du?” – 
och alla deras känslor vällde plötsligt fram. Jag 
tyckte det var svårt att hantera detta och då 
har jag ändå på jobbet som jurist suttit på 
många känsliga brottmål och familjemål. 

Efter att alla patienter hade fått vårdhjälp och mediciner var det dags för att packa ner allt och 
åka iväg till nästa by – Na&andala. In i bilarna och minibussen – än en gång genom berg och 
dalar - och framme till byn efter ungefär en kvart. 

Just denna dag var det sorg i byn. Den lokal som man tänkte använda till den provisoriska 
vårdcentralen användes av den familj som hade sorg. Istället ordnades fram snabbt några bord 
för medicinerna, Dr Eman och vår chaufför/receptionist för att de ska sätta igång med sitt ar-
bete. 

Teamet satt ute i värmen under bar himmel med la-
gom 37 grader i skuggan, vilket inte bekom vårdteamet 
– en beundransvärd hängivenhet! 

Även denna by hade tagit emot många flyktingar – 
den bestod en gång i tiden av 35 assyriska familjer. 
Idag är de uppe i 100 familjer, inklusive 20 yezidiska 
familjer som har bosatt sig här. 
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Många av barnen var nyfikna på Dr Eman och den medicinska utrustningen och ville vara i 
närheten av henne hela tiden och inte missa något. Medicinerna återuppställda på nytt bland 
skuggorna med fantastisk bakgrund. 

Läkarteamet åkte ut från Nohadra ca 9.30 på morgonen. Kl. 20.30 
kom minibussen tillbaka. Vi fick rapport om att i Na&andala hann 
man hjälpa dryga 100 patienter. Med hjälp av våra givare har vi 
kunnat genomföra pilotprojektet och jag har räknat enligt följan-
de. Om man åker ut tre gånger i veckan och varje gång tar emot i 
snitt 200 patienter innebär det att man för ca 100 kr per månad 
kan hjälpa två personer att nås av medicinprojektet (siffrorna gäl-
ler med hänsyn till Levo och Na&andala). Assyrier Utan Gränser 
kommer efter mellanrapport från AAS att kunna presentera mer 
precisa belopp. Många är flyktingar som har tagit sig till små byar 
i norra Irak. Dessa flyktingar syns inte alltid till och får inte den 
hjälp de behöver. Det är därför än mer angeläget att projektet 
kommer till skott. Det är viktigt att vi fortsätter med denna hjälp 
och att vi får fler månadsgivare som kan ge dessa människor en 
chans till god hälsa.
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Mer om våra hjältar. 

Dr Eman Salim 
– född i Nineveh 1961, och har sedan 1984 arbetat som läkare. Hon är själv en flykting från Ni-
neveh sedan förra året, men talar om att detta inte är första gången som hon har tvingats fly för 
sitt liv. Redan år 2007 flydde hon från Nineveh till Tellesqof efter kyrkomassakern samma år; 
flykten skedde efter uppmaning av deras muslimska grannar. Efter ett tag kunde hon och famil-
jen (man och två barn) åka tillbaka till Nineveh. Andra gången de tvingades fly var 2010 efter 
hot och oroligheter mot assyrier i hennes hemstad. Och slutligen år 2014 flydde familjen åter-
igen efter IS intåg. Hon lämnade sin klinik med alla tillbehör, viktiga dokument och annat 
bakom sig. 

Dr Eman berättar att hennes namn Eman betyder tro. När hon tog emot t.ex. muslimska pati-
enter blev hennes namn och tro ifrågasatt. Patienterna kunde säga att folk med annan religion 
än islam inte har ”eman/tro” och att hon som kristen var en hycklare med det namnet och bor-
de byta namn. Sådana påhopp var rätt vanliga i hennes gamla hemstad Nineveh, men ingen vå-
gade säga emot pga., rädsla för våld och terror. Hon brukade alltid hålla tyst och gå vidare med 
sitt arbete istället för att riskera att få sitt hus eller kliniken vandaliserat. 

På fråga vad hon känner inför sitt arbete med medicinprojektet och om hon för ett tag hinner 
glömma sin situation säger hon: ”Det är kul att göra det jag älskar dvs. att hjälpa andra”. 

Shmoel Haido Dawid 
– ”den flitige myran”, statistikern och medicinanalytikern. Han är född 1953 i Barwari. Han ut-
bildade sig till medicinanalytiker i Nineveh och har haft många statliga tjänster inom sjukhus. 
Han har arbetat med kroniska sjukdomar och specialiserat sig inom medicin för akuta situatio-
ner. Han har även arbetat med forskning och har således bred kunskap och erfarenhet. 
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Han är idag pensionär, men har svårt att vara sysslolös 
och älskar att arbeta när tillfälle ges eller pyssla med sin 
trädgård. Han har varit engagerad bland assyriska orga-
nisationer och pga. detta tvångsplacerades han i ett läger 
av Saddamregimen. Han har varit aktiv volontär i AAS 
sedan 1995. Han menar att Irak har varit och fortfarande 
är korrupt. För ett antal år sedan ville han bygga en me-
dicinsk fabrik, men detta kunde endast ske om han gav 
minst 50 % av inkomsterna till vissa personer. Så han 
slopade sina planer. 

Idag är läget allvarligt och de styrande/ledarna vet vad 
som sker och vad för behov som finns men de väljer att 
blunda. 

”Det är hjärtskärande att se sjuka barn, men vi får inte 
ge upp hoppet!” 

Förutom all misär som redan är för handen i Irak pågår nu en konflikt mellan Turkiet och 
PKK, vilket även påverkar läkarteamet. En del av byarna som medicinprojektet täcker är i när-
heten av PKK-styrda områden. Den 9 september i år åkte de långt ut till en by, ca 2 timmar 
från Nohadra och nära den Turkiska gränsen. På vägen till byn attackerades de av turkarna vil-
ket innebar en fara för deras liv. 

Pågående systematisk diskriminering mot de mänskliga rättigheterna tas upp av privatperso-
ner, politiker, föreningar och bekräftas slutligen av den advokat som arbetar med ett 50-tal på-
gående mål angående landskonfiskeringar. Som ovan beskrivs av bl.a. Dr Eman och Shmoel har 
diskriminering och kränkningar pågått och pågår än idag utan att de själva är inblandade i någ-
ra konflikter. 

Under resans gång hörde vi från olika håll att den självständiga feodala delen av Irak – dvs. 
Kurdistan Regional Government (inte sällan känt genom akronymet KRG) har konfiskerat fas-
tigheter och mark från assyrier i norra Irak. Regeringsbyggnader och hotell mm. har byggts på 
fastigheter som ägs av assyrierna utan att lagen har följts. Assyrierna har inte fått pengar för 
sina fastigheter och många känner hopplöshet. 

Fyra fall har gått vidare till överrätten i Erbil, som har kommit fram till att marken tillhör assy-
rierna och att det var fel att konfiskera marken. Regeringen har ålagts att antingen riva ned 
byggnaderna eller betala ersättning för den mark som har tagits utan tillåtelse. Inget har emel-
lertid hänt, trots dessa fyra domslut till assyriernas fördel. 

Jag berättade om att man i Sverige har expropriationslagen, som innebär att man kan tvångs-
förvärva äganderätten till en fastighet om det finns berättigade ändamål – såsom allmänt behov 
av transport och kommunikation och allmänna behov av elkraft. När tvångsförvärv sker får 
man ersättning för fastigheten. 
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Advokaten berättar att man 
har en liknande lag i Irak – 
men i förevarande fall har var-
ken regeringen och stora bo-
lag ansökt eller haft några be-
rättigade ändamål att ta mar-
ken från assyrierna. Fastig-
hetsägarna känner att de blir 
överkörda och trots domslu-
ten tar man inte hänsyn till 
grundläggande rättigheter 
som finns i lagen. 

30 september – i Nohadra och vidare till Alqosh samt Ankawa 
Onsdag morgon och dagens första möte börjar på hotellet kl. 8.00 med Nineveh Center for 
Research and Developments representant Mikhael Benyamin. 

Centret startade år 2005 och dess huvudsakliga uppgift är forskning om minoriteternas förhål-
landen och rättigheter. Centret ingår inom Minority Rights Group och är medlem i Alliance of 
Iraqi Minorities. De minoriteter som ingår i forskningen är bl.a. assyrier, shabaks och yezidier. 
Med hänsyn till det senaste årets flyktingströmmar har fokus varit studier om flyktingarna. 

Benyamin berättar att ett första uppdrag var i september 2014. I studien ingick det 4 000 assy-
rier och yezidier som hade flytt från IS. Dessa flyktingar bodde i Nohadra och Erbil. Frågan var 
kort och koncis: vad vill ni ha efter denna flykt? Ca 52 % svarade att de ville tillbaka till sina 
hem om de fick internationellt stöd och försvar så att de kunde känna sig trygga. 

Vidare berättar Benyamin att man år 2014 undersökte antal skolungdomar som hade flytt från 
sina hem, men inte hade tillgång till skolundervisning. Siffrorna var nedslående; 2 170 barn av 
ca 8 700 hade inte tillgång till skola eller kunde inte ta sig till en skola. När samma undersök-
ning gjordes år 2015 hade antalet skolungdomar ökat till ca 10 000, varav 1 800 än idag inte har 
tillgång till skolundervisning. En stor anledning till detta är kostnader för transport till skolor-
na, som kan uppgå till 200 dollar/år, en kostnad som flyktingfamiljerna inte har råd med. Det 
kan tyckas lite för oss men för dessa familjer kan det innebära mat och andra livsnödvändighe-
ter som räcker i minst en månad. 

Efter frukostmötet med centret åkte vi vidare till nästa morgonmöte med AAS. Ett flertal pro-
jekt diskuteras, bl.a. vattenbrunn i Alqosh som vi besöker senare under dagen. 
Alqosh – en liten ort mellan Nohadra, Nineveh och Erbil. Vi är nära Nineveh och områden som 
IS styr. Vi märker detta genom att antalet kontroller blir flera utmed vägarna och inom orten 

Alqosh och närliggande byar. För drygt ett år sedan bodde det ca 1 800 familjer i Alqosh, men 
alla flydde från IS och tog sig till närliggande städer eller utomlands. Ca 1 300 återvände tillba-
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ka när IS drog sig tillbaka härifrån. Ytterligare 500 familjer som bl.a. hade flytt från andra stä-
der bosatte sig här. De hus som var tomma efter andra flyktingfamiljer har de nya familjerna 
fått bo i. De som inte har fått hus eller annat boende har fått bo i klosterskolan. Under hösten 
inväntas ett flertal flyktingfamiljer som är bosatta i små byar och områden som det är svårt att 
nå ut med förnödenheter till. Alqosh inväntar och har redan förberett boende för dessa famil-
jer. Hur många familjer det blir vet man inte, men man räknar med hundratal. 

De gamla delarna av orten, där klosterskolan finns består av smala gränder och gamla byggna-
der och ligger högre upp mot berget. 

Orten behöver en ny vattenbrunn eftersom den gamla är uttjänad och dess kapacitet inte läng-
re är bra. 

Assyrier Utan Gränser arbetar för närvarande med att undersöka förutsättningarna för att byg-
ga en ny vattenbrunn eller restaurera den gamla. 
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Kusinerna Sabri Loka Marcos och Anisa Tobie Marcos som är födda samma år och har följts åt 
med flyktingvågen från Tellesqof. Två kusiner som visar olika typer av känslor – Anisa mår då-
ligt och visar det genom att gråta, medan Sabri är lugn och säger inte särskilt mycket och över-
räcker glas med vatten till oss i värmen. 

NPU - Under hösten 2014 bildades en assyrisk försvarsstyrka – Nineveh Plain Protection Units 
(NPU) – eftersom många assyrier kände att de inte fick militärt stöd från den irakiska eller 
kurdiska regeringen. NPU har fått godkännande av irakiska staten att försvara assyriska byar, 
men får inte några anslag för att genomföra detta. Således handlar det om en liten styrka som 
finns utmed vissa byar där IS styr. 

Styrkan som befinner sig nära Alqosh består av några unga män, knappt 20 år gamla, som må-
nadsvis har sin postering här. Bortom bergen, ca 30 min från vår plats, finns IS. Att styrkan 
finns just här, där det inte finns någon annan som skyddar assyrier och andra minoriteter runt 

om Alqosh, har jag förståelse för. 

Chefen för styrkan berättar att han har bakgrund 
som militär sedan Saddam Husseins tid. Chefen är 
i 50-årsåldern och bjöd oss på det sedvanliga ira-
kiska teet med kanelsmak denna gång. De huserar i 
gamla lokaler som en gång i tiden tillhörde Assyris-
ka kvinnoförbundet. 

Därefter åkte vi vidare till ett välkänt gammalt kloster som 
finns bland bergen i Alqosh – Mar Raban Hirmiz-klostret. 

Efter att ha åkt upp till en viss nivå var det bara att gå ut 
från bilarna och gå upp för trapporna hela vägen upp till 
klostret. Det var varmt – över 35 grader - och klockan var ca 
13.30. Det 
vill säga inte de bästa förutsättningarna för att ta sig an någ-
ra kilometer trappor till ett obebott kloster som idag beva-
kas av några bybor. 

Runtom klostret kunde man se håligheterna i berget efter 
gamla assyriska bosättningar. Efter Alqosh var det dags att 
åka tillbaka till Ankawa. 
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1 oktober – Besök av ett flyktingläger som ligger i ett kyrkoområde i Ankawa med Assyrier 
Utan Gränsers ambassadör Linda George 
Assyrier Utan Gränsers ambassadör Linda George, som bor i USA, var samtidigt med oss på 
besök i Irak. 

Linda George, som själv är assyrier och född i Irak, är en stor människorättskämpe och en 
mycket populär sångerska bland assyrierna. Hon har efter invasionen av IS i Irak varit i landet 
ett antal gånger samt hållit tal i senaten i USA angående assyriernas situation i Irak. 

Denna dag besökte vi ett flyktingläger som huserar 
inom Mar Elia katolska kyrkans kyrkoområde. Det 
bor 115 familjer (506 personer) i området, med var-
sin barack samt ett stort antal baracker för bl.a. 
matlagning, tvättning och undervisning för barnen 
finns inom området. Hela området är stängslat och 
så även husbarackerna mot innergården. De flesta 
människor - förutom sju barn som har fötts i lägret 
- har flytt från städerna Qaraqosh och Nineveh. 
Detta läger ansvarar fader Douglas Bazi för – även 
känd som ”majoren” av familjerna inom området. 
Han vägrar kalla människorna för flyktingar och vill 
att man ska se framåt. Han själv hade kommit till 
Ankawa 2013 efter att ha haft tjänst på andra orter. 

Fader Bazi säger att det viktigaste är att satsa på barnen. Inom en vecka efter den första flyk-
tingströmmen satte han igång med skolundervisning för barnen. Fader Bazi berättar vidare att 
barnens första teckningar om drömyrket såg nästan alla ritningar exakt likadana ut - alla ville 
bli poliser eller militärer. Efter några månader när han återigen bad barnen rita vad de vill bli 
när de blir stor såg teckningarna helt olika ut; en vill bli lärare, en annan domare och en tredje 
bygga hus vid floden och njuta av utsikten. Barnen började drömma och såg ljust på framtiden. 
Så småningom började föräldrarna upptäcka barnens utveckling och frågade fader Bazi om de 
också fick lära sig lite engelska m.m. Idag är alla föräldrar aktiva på ett eller annat sätt. Mat la-
gas till försäljning, förkläden sys och säljs etc. 

Det märks att han är engagerad, envis och kräver att flyktingarna tar tag i sina liv på ett eller 
annat sätt – därav namnet major. 

Detta flyktingläger är ett av de mest självgå-
ende och som har fått bidrag från bl.a. USA. 
Till exempel har privatpersoner finansierat 
köp av tvättmaskiner m.m. så att man har 
en variant av tvättstuga inom området. Fa-
der Bazi tänker hela tiden pedagogiskt, vil-
ket märks tydligt bl.a. genom att barackerna 
inom området har fått olika färger. Alla blåa 
baracker är gemensamma utrymmen, medan 
övriga handlar om ”Communitys i Commu-
nityn”. 
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Vidare uppger fader Bazi att minst 60 % av människorna är i trauman, men att de inte vill talas 
om detta och menar att de mår bra. Dock har man sedan någon månad tillbaka öppnat ett 
traumacenter – som heter annat än traumacenter – för att folk ska ta sig dit. Det är tabu att 
prata om psykologiska sjukdomar och många vill inte veta av detta. 

I ena delen av barackerna pågick matlagningen för fullt medan det i den andra syddes beställda 
förkläden. 

Fader Bazi tar upp flera gånger hur viktigt det är att satsa på barnen och därför erbjuds barnen 
språkutbildningar, musik m.m. utöver den sedvanliga skolundervisningen. 
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”Dessa barn är vår +amtids ledare – de är inga flyktingar!” - fader Bazi.



Jag närmar mig nu resans slut. De sista timmarna innan vi åker hem åker vi till storstaden Erbil 
– och går runt dess gamla citykärna med basarer m.m. 

Mitt i kärnan finns ”Erbilcitadellet” som skyddas och renoveras av UNESCO. Detta är 
UNESCOS beskrivning av citadellet. 

“Erbil Citadel is a fortified settlement on top of an imposing ovoid-shaped te" (a hi" created by many gene-
rations of people living and rebuilding on the same spot) in the Kurdistan region, Erbil Governorate. A 
continuous wa" of ta" 19th-century façades sti" conveys the visual impression of an impregnable fortress, 
dominating the city of Erbil. 
The citadel features a peculiar 
fan-like pattern dating back to 
Erbil ’s late Ottoman phase. 
Written and iconographic his-
torical records document the 
antiquity of settlement on the 
site – Erbil corresponds to an-
cient Arbela, an important 
Assyrian political and reli-
gious centre – while archaeo-
logical finds and investigations 
su.est that the mound conce-
als the levels and remains of 
previous settlements.” 
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På bilden: Linda George, Dr Gabriel Oussi och Linda Georges svåger. 

Bild +ån UNESCO. 



Sammanfattningsvis 

Jag ville vänta med att skriva min reseberättelse eftersom det var så många intryck och starka 
känslor som jag hade från resan. En del glädjande känslor men mest nedslående känslor av det 
jag såg och vilken eller vilka lösningar man måste ta i akt för att hjälpa assyrierna att kunna ta 
sig tillbaka till sina hem och att de ska få ta del av sina grundläggande mänskliga rättigheter. 

Det var en otrolig givande resa som visar att 
Assyrier Utan Gränser når ut till människorna 
och att hjälpen består. Det är en enorm appa-
ratur kring flyktingförläggningarna och så 
även i de byar som har tagit emot många flyk-
tingar. Det som just nu planeras av Assyrier 
Utan Gränser är en fortsättning för medicin-
projektet och undersöka förutsättningarna för 
byggandet/restaureringen av vattenbrunn i 
Alqosh. Vidare har vi satt igång med insamling 
för människor med funktionsnedsättning. 

Under resans gång har vi träffat riktiga hjältar 
och de behöver vår hjälp för att vi ska kunna 
fortsätta med arbetet för assyrierna i Irak. 
Idag bor det knappt 300 000 assyrier kvar i 
landet. För 10 år sedan bodde det ca 1,5 mil-
jon. Många har flytt från Saddams regim, de 
otaliga krigen, IS m.fl. 

Många ropade på hjälp och berättade om sina livsöden, trakasserier och förföljelser, medan 
andra hade svårt att få utlopp för sina känslor –en sak som var gemensamt för alla var att de vill 
göra sina röster hörda –från Levo, Na&andala, Ankawa, Nohadra. 

Världsledarna har misslyckats med att hjälpa assyrierna i Irak, men vi ska inte ge upp. Vi står 
kvar. 

Genom din hjälp och stöd kan du förändra liv –för det som sker idag. 

Sisilya Rhawi 
Ordförande Assyrier Utan Gränser 
December 2015
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Webb: www.assyrierutangranser.se
E-post: info@awbswe.se 
Postadress: Box 77, 145 01 Norsborg, Sweden

För Gåvor och bidrag:
PG: 90 01 21-5
BG: 900-121
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