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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
Mitt första år som ordförande för Assyrier Utan Gränser är snart till ända. Under
året som passerat har vi, precis som tidigare, haft fokus på att hjälpa assyrierna
i sina ursprungsländer.
Kriget i Syrien är nu inne på sitt sjunde
år och ännu finns inget slut i sikte. I
skrivandes stund kommer rapporter om
bombningar och hot om attacker i
Syrien från internationella världsledare.
Oavsett de politiska åsikterna och
”vems fel det är” så kan man vara
säker på en sak vid krig – de som
drabbas hårdast är den oskyldiga
civilbefolkningen, särskilt
minoritetsgrupper, som t.ex.
assyrierna.
Således har behovet av akuta
humanitära insatser i Syrien varit
fortsatt stort under året. Eftersom vi
satsar på långsiktighet har vi dock
även förlängt vårt mycket uppskattade
medicinprojekt i Irak samt köpt in nya
möbler till flera klassrum på TMSskolan i Libanon. Utöver detta har vi
delat ut stipendier till
universitetsstuderande så att de får en
chans till att hjälpa sig själva i
framtiden. Sommaren 2017 fick
Assyrier Utan Gränser för första
gången möjligheten att presentera sig i
Almedalen. Jag och en av våra
volontärer höll ett mycket uppskattat
föredrag om vår organisation och
berättade om varför det är viktigt att
hjälpa assyrierna i Mellanöstern. För
oss är det minst lika viktigt att sprida
information om assyriernas situation
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som själva projektarbetet i
ursprungsländerna. Att lyfta
assyriernas frågor på ett så stort forum
som Almedalen är vi mycket stolta
över.
Utöver arbetet med projekten i
ursprungsländerna har styrelsen det
gångna året ägnat stor vikt vid att se
över våra administrativa arbetssätt.
Eftersom i princip samtliga
styrelsemedlemmar, inklusive jag själv,
var nya på sina poster efter förra
årsmötet så har vi arbetat hårt med att
sätta oss in i och utveckla rutinerna.
Fördelen med att få in nya objektiva
ögon är att man kan utveckla
verksamheten och se till att
organisationen fortsätter växa stabilt,
något som har varit Assyrier Utan
Gränsers ledord sedan dess
grundande.
Jag ser nu framemot ytterligare ett år
med Assyrier Utan Gränser och lovar
göra mitt allra bästa för att Ni givare
ska känna er trygga med att Era gåvor
når fram till de behövande assyrierna i
ursprungsländerna.
Tack för Ert stöd – tillsammans kan vi göra
skillnad!
Donna-Petra Shaheen
Ordförande
Assyrier Utan Gränser

ALLMÄNT OM ÄNDAMÅLSVERKSAMHETEN
Vi utför humanitära insatser där kraven 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.

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
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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
samt erhåller kunskap om sina
rättigheter och kapacitet.
I nuläget ses att krig och konflikt
snarare ökat än minskat på flertalet
håll i Mellanöstern. I Syrien ses ökade
brott mot mänskliga rättigheter och
förstörelse i mängder. 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. För assyrierna har den
omtumlade situationen i Mellanöstern
betytt avsaknad av trygghet och
resurser för en stabil levnadssituation.
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IRAK
Krisen i Irak har avtagit sedan 2014 och Islamiska statens (IS) intåg
i Mosul och omkringliggande landområden i Irak. Trots det är
efterskalven stor, elände och massförstörelse av bland annat
samhällsbebyggelsen är framtida utmaningar i landet. Detta gäller
speciellt i Mosul och Ninevehslätten, de platser som majoriteten av
de interna flyktingarna i Irak kommer ifrån. Assyrier Utan Gränser
har haft flera humanitära insatser och utvecklingsprojekt i norra Irak.
Detta innefattar fortsatt arbete med medicinprojektet, värmebränsle
till skolor, julprojekt och en biståndsansökan för mindre
utvecklingsprojekt i Sverige baserat på förstudieresan till Irak 2016.
I år valde Assyrier Utan Gränser att som år 2016 enbart satsa
julprojekten på barnen. På följande sidor så kan du läsa mer om
våra aktiviteter i Irak.
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MEDICINPROJEKT
Medicinprojektet påbörjades år 2015 och har
genom åren fortsatt ge positiv utveckling för
assyriernas hälsa och välbefinnande i städerna
Erbil och Dohuk med omnejd. Sedan starten har
detta projekt hjälpt mer än 12 000 personer –
barn, vuxna och äldre.
Nedan är de byar/flyktingläger som besökts av
Assyrier Utan Gränsers läkarteam:
ACERO flyktingläger i Dohuk, ACERO
flyktingläger i Shiyoz, Ainbaqre, Araden,
Avzarok, Azakh, Babilo, Badaresh, Bagerat, Bajid
a, Bakhitme, Bakhloja, Bandowaya,
Baz, Bebad, Beeboza, Benatha, Bersiveh
flyktingläger, Berwar med omnejd, Bindwaye,
Blejane, Dashqotan, Dashtitakh, Dawodiya, Dehe,
Derabon, Deralok, Enishke, Feshkhabour,
Gondikosa, Hamzekey, Hermash, Jallik, Jedede,
Karanjok, Keregavana, Komani, Levo, Mangesh,
Merka Sor, Moska, Nahla med
omnejd, Navkindala, Odana
flyktingläger, Perka, Qarawola, Romta, Sardarava,
Semel, Sharafiya, Shiyos
flyktingläger, Shranish, Shranish i
Zakho, Sorka, Tashish, Tillan, Tin.
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ANSÖKAN OM SVENSKT BISTÅND

Arbetet med förstudieresan till Irak som
Assyrier Utan Gränser genomförde i
samarbete med SIDAs (Styrelsen för
internationellt samarbete), Forum Syd,
fortsatte under verksamhetsåret 2017.
Assyrier Utan Gränser slutförde
slutrapporten för förstudien som idag
är godkänd. En förstudie har som syfte
att ge grund för att vidare ansöka om
utvecklingsprojekt från Forum Syd.
Förstudien visade att ett behov fanns
bland unga assyrier i Irak att få ökad

kunskap om sina rättigheter som
ursprungsbefolkning i Irak. Detta ger
ökad självmakt och möjlighet för
ansvarsutkrävande och att påverka
lokala aktörer samt regering. Därför
har Assyrier Utan Gränser ansökt om
mindre utvecklingsprojekt under 2018–
2019 kallat ”Empowering Assyrian
youth as decision makers”. Ansökan
har gjorts tillsammans med lokala
samarbetspartnern Assyrian Aid
Society in Iraq (AAS-I).

Intervjuer gjordes med volontärerna som reste till Irak på bland annat Radio P4
Stockholm:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6609767&utm_sour
ce=dlvr.it&utm_medium=twitter
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VÄRME TILL ASSYRISKA SKOLOR
Under resan till Irak i december 2016 så upptäcktes att det i flertalet skolor satt elever
med vinterkläder inomhus på grund av kylan och bristen på fotogen för att värma upp
klassrummen. Därför beslutade vi att genomföra ett projekt för att dela ut fotogen för
uppvärmning av skolor för skolbarn och skollärare under vinterhalvåret 2017.
Projektet gick under namnet “Kerosene for schools” och innefattade flertalet skolor i
Dohuk och Erbil området i norra Irak till över 20 assyriska skolor. Projektet
genomfördes med stor framgång och togs tacksamt emot av både skolbarn och lärare
som glatt kunde hålla i skollektioner i en varm atmosfär.
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SYRIEN
Nu har det gått sju år sedan inbördeskriget i Syrien påbörjades och någon
förbättring kan inte ses. Situationen i Syrien har minst sagt lämnat sina
medborgare i nöd. För assyrierna har detta betytt minskad säkerhet och ökade
svårigheter att bibehålla livskvalitén samt basala rättigheter som rätt till vård.
Assyrier Utan Gränser har under påsken 2017 delat ut mat- och hygienpaket till
100 familjer i Qamishli, Syrien. Matpaketet bestod av bulgur, solrosolja, ris,
spagetti, socker, margarin och te. Hygienpaketet bestod av tvättmedel,
barnschampo, schampo, diskmedel, tvål, blöjor, tandkräm och tandborstar.
Med hjälp av vår lokala samarbetspartner Syria Mother Youth Caucus, har även
skolmaterial delats ut skolmaterial till 100 skolbarn i Qamishli, Syrien. Varje barn
fick en skolväska innehållande pennor, färgpennor, suddgummi, pennvässare,
skrivhäften och målarböcker, samt en vattenflaska.
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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, lunchsmörgåsar och
ny vattenstation med rent dricksvatten.
Tidigare, under verksamhetsåret 2016, besökte Assyrier Utan Gränser TMS-skolan
där skolans behov diskuterades. Ett sådant har varit att renovera skolbänkar i
klassrum. Ett av julprojekten 2017 var just att renovera skolbänkar i ett klassrum med
plats för 40 elever. Möblerna har designats och tillverkats av en lokal snickare, vilket
är miljövänligt och främjar den lokala ekonomin.
Assyrier Utan Gränser planerar att genomföra ännu fler långsiktiga utvecklingsprojekt
i Libanon kommande år, så att fler barn ska kunna gå i skolan. Vi avser att åka ner till
Libanon år 2018 för att göra fler undersökningar om vilka behoven är, knyta nya
kontakter med potentiella lokala samarbetspartners samt försöka etablera en
fadderverksamhet på TMS-skolan. Utöver detta kommer vi självfallet följa upp och
kontrollera våra tidigare genomförda projekt.
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TURKIET
Eftersom läget för assyrierna i Syrien och Irak varit så osäkert p.g.a. de pågående
inbördeskrigen och IS terrorvälde, har Assyrier Utan Gränser det gångna året haft
fokus på insatser i just de länderna. Vårt tidigare projekt i Turkiet – ett center för de
assyriska flyktingarna som har flytt från Syrien – har fortsatt som tidigare, dock utan
fullt ekonomiskt stöd från Assyrier Utan Gränser. Föreningen som startades –
Qnushyo – 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 att ett av våra stora ledord är ”Hjälp till självhjälp”.
Assyrier Utan Gränser ser nu över möjligheterna att starta nya långsiktiga projekt för
assyrierna i Turkiet, allra helst i ett område i de sydöstra delarna av landet kallat TurAbdin. Detta område har varit bebott av assyrier i tusentals år men har p.g.a de
senaste årens förföljelser gjort att invånarna lämnat landet.
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STIPENDIER

Två gånger om året beviljar Assyrier
Utan Gränser sex studenter stipendier
för deras universitetsstudier. Så var
även fallet för vår- och höstterminen
2017 då totalt tolv stipendier delades
ut. För några av stipendiaterna var det
deras första stipendium, medan andra
har fått minst ett tidigare. Det är med
glädje som vi stöttar assyriska
studenter på sin pedagogiska resa,
oavsett om det är i början, under eller
slutet av den. I samtliga fallen har
Assyrier Utan Gränser varit
instrumental för elevernas utbildning
tack vare våra generösa givare.
Stipendierna underlättar inte bara studenternas tillvaro, utan hela familjens.
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Medlen kan exempelvis användas för
att finansiera terminskostnader,
skollitteratur, hyror samt kortare
vistelse (1–6 månader) vid utländskt
universitet för att lära sig ny teknik
och/eller för att etablera samarbete.
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
• Under verksamhetsåret 2018 kommer Assyrier Utan Gränser påbörja det
beviljade projektet ”Empowering Assyrian youth as decision makers”
tillsammans med lokala samarbetspartnern AAS-I. Det är första gången som
Assyrier Utan Gränser blivit beviljade svenskt bistånd för utvecklingsprojekt.
Detta innebär även en till resa till Irak för uppföljning och rapportering under
verksamhetsåret 2019.
• Värme till skolor i Irak är ett redan förberett projekt och ska implementeras under
vinterhalvåret 2018 för 28 assyriska skolor. Det är viktigt att elever har en så
bekväm miljö som möjligt för att främja undervisningen och inlärningen.
• Under verksamhetsåret 2018 planeras fler renoverade klassrum i TMS-skolan
med nya skolbänkar. En resa till Libanon, för att besöka TMS-skolan, är även
planerad under maj månad 2018. För Assyrier Utan Gränser är det viktigt att
följa upp projekt och vidare utöka samarbetet med lokala samarbetspartner.
• I Turkiet ses fler alternativ att implementera långsiktiga utvecklingsprojekt
förutom med Qnushyo, som Assyrier Utan Gränser varit med och startat. På
grund av få resurser är det inte möjligt att söka mer medel för utvecklingsprojekt
av Forum Syd.
• Det blir allt svårare att vara verksam i Syrien men Assyrier Utan Gränser ska
under verksamhetsåret 2018 fortsätta arbeta med humanitära insatser då detta
behov är som störst. Diskussion pågår även om att inleda nya partnerskap i
Syrien.
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INSAMLINGSVERKSAMHETEN
I jämförelse med de två föregående
finansiella åren så har vi sett en fortsatt
minskning av donationerna, dock är
jämförelsen orättvis. 2015 och 2016 är
år som präglades av stor medial
uppmärksamhet, och assyriernas
situation i Irak och Syrien blev påtaglig
på ett helt annat sätt än tidigare år.
Detta bidrog till att donationerna blev
rekordhöga under dessa år. Under
2017 har vår insamlingsverksamhet så
sakteligen återgått till ett
"normaltillstånd", och då är en
jämförelse med ännu äldre år
förmodligen rättvisare. I en sådan
jämförelse kan vi konstatera att
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Assyrier Utan Gränsers omsättning
utvecklats positivt – och att vi därmed
kunnat bidra ännu mer för en förbättrad
tillvaro för assyrierna i sina
ursprungsländer.
Beträffande medlemmar har vi
eftersträvat att bibehålla ett högt
medlemsantal 2017, något som vi till
slut lyckades med via 99 betalande
medlemmar. I jämförelse med tidigare
år är detta tillfredställande, ett antal
som i mångt och mycket är ett resultat
av 2016 års riktade insats i att öka
antalet medlemmar.

Väsentliga händelser under året:

GIVARGUIDEN GODKÄNNER ASSYRIER UTAN GRÄNSER ÄNNU EN GÅNG
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.

SÖDERTELGE VOLLEYBOLLKLUBB ANORDNAR VÄLGÖRENHETSMATCH
Södertelge Volleybollklubb anordnade en välgörenhetsmatch där hälften av
intäkterna gick till Assyrier Utan Gränser. Detta är inte första gången som Södertelge
Volleybollklubb donerar en del av sina biljettintäkter. Liknande initativ har tagits
tidigare vilket vittnar om klubbens engagemang inom välgörenhet.

ASSYRIAN RIDERS DONERAR SUMMA TILL ASSYRIER UTAN GRÄNSER
Inför sitt årliga manifest – “Ride for Seyfo” – den 27 augusti så hade Assyrian Riders
MC valt att samla in ett större belopp som de valt att skänka till Assyrier Utan Gränser.
Detta är tredje året i rad som Assyrian Riders åker denna mc-kortege till minne av
dem som drabbades av folkmordet Seyfo år 1915. Det är också ett sätt att
uppmärksamma nuläget för utsatta assyrier i ursprungsländerna, som i mångt och
mycket påminner om Seyfo.
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FÖRELÄSNING AV HUBERT ROSLUND
Den 12 november höll Hubert Roslund en föreläsning på Assyriska kulturhuset i
Södertälje om assyriernas situation innan, under och efter Seyfo. En väldigt
inspirerande föreläsning som hjälpte åhörarna att förstå vad som verkligen hände de
åren. Hubert valde dessutom generöst nog att donera hela föreläsningsarvodet 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.

FACEBOOK-KNAPP
Vi försöker ständigt hålla oss uppdaterade, vara uppmärksamma på trender och
strävar alltid efter att utnyttja de verktyg som finns tillgängliga för att optimera vår
insamlingsverksamhet. Vi vill erbjuda våra givare alla tillgängliga sätt att donera till
organisationen. Att sociala medier blivit allt viktigare i de allra flesta sektorer råder
ingen tvekan om, så även inom insamlingsverksamhet. Numera används inte sociala
media endast som en kommunikationskanal, det går även att donera till
välgörenhetsorganisationer direkt via den. Facebook har godkänt Assyrier Utan
Gränser för insamling via s.k. donationsknapp. Denna kommer att finnas i anslutning
till vissa inlägg. Detta innebär också att vår Facebook-sidas följare själva får
möjligheten att starta smidiga och legitima insamlingar åt Assyrier Utan Gränser, t.ex.
i samband med födelsedagar, dop eller bröllop.
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INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
Assyrier Utan Gränser har under året fortsatt arbetet med att synliggöra
varumärket. Nytt för i år har varit en större satsning på Twitterkontot. Detta har
genererat fler följare, och att bland annat fler framstående samhällstyckare,
politiker och opinionsbildare delat med sig av vår information.

Assyrier Utan Gränser medverkade för första
gången under Almedalsveckan på Gotland.
Botkyrka kommun hade året innan ett
uppskattat program och i år gavs möjligheten
till oss vara en del av det. Förutom att hjälpa
utsatta assyrier i ursprungsländerna med bl.a.
akuta humanitära insatser och
utvecklingsprojekt, är ett av våra viktiga
syften att väcka opinion och sprida
information om assyriernas situation.
Föredraget i Almedalen hölls av vår
ordförande Donna-Petra Shaheen och
volontär Nohadra Heido, som själva har rest
ner till ursprungsländerna. De berättade om
Assyrier Utan Gränsers arbete och sina egna
upplevelser av arbetet i fält, samt diskuterade
varför det är viktigt att hjälpa minoriteterna i
Syrien och Irak.
Närvaro på tillställningar
såsom Almedalsveckan är inom ramen av en
av våra fem grundprinciper – att skapa
opinion. Förhoppningsvis kan vi vara med på
liknande tillställningar framöver för att göra
allmänheten än mer medveten om det som
försiggår i assyriernas ursprungsländer.
Via våra kanaler på sociala medier kunde vi
livesända vårt seminarium till våra följare. Det
unika tillfället har gjort att vi i framtiden
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kommer prioritera liknande information och
mötesplatser för att ännu mer synliggöra vårt
arbete.
Under verksamhetsåret var vi också inbjudna
till Assyrien Kulturcenters 20-års-jubileum där
vi fick möjligheten att informera och
marknadsföra vår verksamhet.
Under året har Assyrier Utan Gränser också
synliggjort större bidragsgåvor. I sitt årliga
manifest ”Ride for Seyfo” så gjorde MCklubben Assyrian Riders MC en insamling
som de valde att skänka till Assyrier Utan
Gränser. Denna typ av bidrag eller andra
former av insamlingar som föreningar eller
företag gör kommer att ha en större plats i
våra sociala medier framöver.
I december hölls Assyrier Utan Gränsers
traditionsenliga tomteverkstad, denna gång
för första gången, hos Assyriska Föreningen i
Stockholm. De vuxna hjälpte till att förbereda
utskicket av julbrevet och barnen gjorde fina
julteckningar och pyssel som skulle skickas
till utsatta barn i Libanon. Uppslutning var
positiv och förhoppningsvis kan liknande
aktiviteter arrangeras i framtiden också. En
del av årets tomteverkstad livesändes även
på sociala medier.

ADMINISTRATION
IT
2017 påbörjades en satsning på förbättrad IT-miljö, detta då tidigare e-postklient och
dokumentlagringssystem ansetts föråldrade och därmed inte kunnat erbjuda den
stabilitet och funktionalitet som andra system kan, och som Assyrier Utan Gränser är
i behov av. I ett första steg bytte föreningen e-postklient till en av marknadens bättre
leverantörer. I nästa steg, som beräknas avslutas i mitten av 2018, ska dokumentoch bildlagringen flyttas över till samma leverantör. Detta kommer innebära att
Assyrier Utan Gränsers digitala miljö numera samlas hos en och samma leverantör
istället för hos tre olika. Flytten har redan visat sig effektivisera arbetet och erbjuder
funktionalitet som inte var möjlig förut. Denna flytt innebär inte bara en numera stabil
och avancerad IT-miljö utan även direkta besparingar på ca 5 000 kr per år fr.o.m.
2018. Detta är ett led i Assyrier Utan Gränsers strävan att ständigt effektivisera
organisationen, och samtidigt vara kostnadsmedveten.
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ASSYRIER UTAN GRÄNSER 2018

År 2018 kommer Assyrier Utan Gränser försöka återuppta fokus på långsiktiga
utvecklingsprojekt. Detta ska bland annat göras genom ett stort projekt för att stärka
assyriska ungdomar i Irak. Dessutom hoppas vi kunna starta en fadderverksamhet
på TMS-skolan i Libanon. Genom att resa ner till dessa länder kan vi även följa upp
och utvärdera tidigare projekt samt utveckla samarbetet med våra lokala
samarbetspartners.
Marknadsföringsgruppen kommer arbeta mycket med 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 2018 kommer vara att se över befintliga
rutiner för arbete och underlätta dessa, såsom t.ex. IT, databaser och volontärarbete.
Ur en ekonomisk aspekt ska vi försöka förenkla rutinerna och därmed minska de
administrativa kostnaderna så att mer gåvor kan ges till ändamålen. 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 200
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• 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
• Arbeta med Forum Syd
ansökningar i Irak
• Undersöka förutsättningarna för
anställning och/eller praktikanter

ASSYRIER UTAN GRÄNSER TACKAR

All-Food i Norrköping AB, Assyrian Riders,
Assyriska Kulturföreningen i Norsborg,
Baranto Läkarvård AB, Easycoffee AB,
Kvinnosektionen i Assyriska föreningen i
Norrköping, FS Haddad AB, Göteborgs
Kyrkliga Samfällighet, Husaren I Göteborg
AB, Stand With Assyria, Macro & Micro
Consulting AB, Markus Isik AB, Matay´s
Pizzeria, Meat On A Stick, S:t Petrus Syrisk
Ortodoxa Kyrka, Syrisk Ortdoxa
Församlingen I Borås, Tandea Norsborg AB,
VMSPlay Sweden 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.se

Facebook Assyrians Without Borders
Twitter AWBswe
Instagram assyrianswithoutborders

www.assyrierutangranser.se
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