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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 verksamhetoch 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 IDPs
(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 engagemang i Assyrier Utan Gränser
började år 2015 när jag som volontär reste
till norra Irak tillsammans med dåvarande
ordförande Sisilya Rhawi och dr. Gabriel
Oussi. På plats fick jag se efterskalvet
av den stora flyktingvåg som drabbade
assyrierna (som också kallas syrianer
och kaldéer). Tusentals människor hade
lämnat sina hem och flytt undan IS.

dricksvatten, renoverade klassrum och
skolbussar till skolbarnen på TMSskolan i Libanon. Även nytt skolmaterial
har delats ut till skolbarn i Irak vid flertal
tillfällen och spridit julglädje med gåvor
till barn i Irak och Turabdin, Turkiet.
Assyrier Utan Gränser är också för mig
en fantastisk organisation som väglett
volontärer och ökat kunskaper bland
personer här hemma i trygga Sverige om
Jag mötte många assyrier som hade utsattheten som assyrier har mött i sina
lämnat allt bakom sig. Men jag såg också ursprungsländer.
hopp om en bättre framtid. Varje dag
lekte barnen på flyktingförläggningarna Detta är bara ett kort axplock av både
där dem genom skoj, lek och sång kunde, långsiktiga projekt och akuta humanitära
för en kort stund, glömma trauman. Jag insatser som AUG lyckats med. Från att
såg också vuxna, som tvingats lämna ha börjat som volontär med Irak-resa,
allt bakom sig, återgå till sin profession intervjuer med flyktingar, träffat massor
i flyktingförläggningarna och börjat med människor på mässor och hållit
använda sina färdigheter där istället. På föredrag i kyrkor och föreningar och fått
så sätt kunde de fortfarande bidra till sitt arbeta med fantastiska människor inom
nya lokala samhälle.
AUG, till att ha fått förtroendet att bli
invald som ordförande.
Assyrier Utan Gränser prövades hårt
under denna tid. Men den krisen kom Vi kommer fortsätta arbetet med att
att forma Assyrier Utan Gränser som en hjälpa människor i nöd. I skrivande stund
livsviktig aktör för assyriernas överlevnad befinner vi oss i en tuff period. Covid-19
i sina ursprungsländer. Med ett 90-konto har varit förödande för många människor
har vi kunnat garantera att våra givares i världen. Vi kämpar i motvind men jag
gåvor hamnar rätt.
är övertygad om att vi kommer lyckas
fortsätta förbättra tillvaron för många och
Min allra största ambition för Assyrier Utan samtidigt planera för ännu fler långsiktiga
Gränser är att hjälpa barn och studenter. projekt.
Vi har en fantastisk organisation vars
volontärer lägger ned tid och själ för Tack för att du gav oss möjlighet att hjälpa
att hjälpa de behövande assyrierna i våra barn i ursprungsländerna!
sina ursprungsländer. Jag tror på det
arbetet vi gör, speciellt den för de unga Låt oss hjälpas åt tillsammans!
assyrierna i sina ursprungsländer.
Assyrier Utan Gränser har genom åren
där bland annat väglett många studenter
Ferit Rhawi
till ett bättre liv genom stipendier, rent
Ordförande
Assyrier Utan Gränser
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ALLMÄNT OM
ÄNDAMÅLSVERKSAMHETEN

F

ör assyrierna i Mellanöstern har avsaknad av trygghet och resurser för en
stabil levnadssituation betytt en fortsatt svårighet. Därför är långsiktiga
utvecklingsprojekt en fortsatt prioritet för att uppnå hållbara samhällen i de
konfliktdrabbade länderna vi verkar inom.
Assyrier Utan Gränser som civilsamhällsorganisation har infört noga granskningsprotokoll
för att säkerställa hög standard vid projekt och vid ansökan om partnerskap för att
bli implementeringspartner. Vid ansökan om partnerskap med Assyrier Utan Gränser
anges information om organisationen, bl.a. om sökandes 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.
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P

rojektrapporteringen
till
Assyrier
Utan
Gränser sker kontinuerligt så länge projektet
är pågående. 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 samt erhåller kunskap om sina rättigheter
och kapacitet.

M

ellanöstern är fortfarande
präglat av krig och konflikt.
I Syrien sker än brott mot
mänskliga rättigheter och en ökad
otrygghet återfinns bland assyrierna.
Irak, som nu anses vara ett
efterkrigstidsland, har fortsatt stora
utmaningar vad gäller utveckling av
privat och offentlig sektor. Med TMSskolan i Libanon har ett långvarigt
partnerskap visat goda resultat
för skolans kapacitet att fortsatt
arbeta för elevernas goda hälsa och
välbefinnande, trots politisk turbulens
och orolighet. I Turkiet är viljan om
långsiktig utveckling och engagemang
för barn och unga i Turabdin-området
en drivande faktor för välfunna projekt.
Vi ser att behovet av akuta
humanitära insatser har avtagit i
våra verksamhetsområden, förutom
Syrien. Kraven i detta fall är mer
avgränsade till att hjälpen snabbt når
den rätta målgruppen. I dessa projekt
är hjälpen som kom¬mer fram i form
av utdelning av livsförnödenheter av
många olika slag. I Irak, Libanon och
Turkiet har långsiktiga projekt varit
mer betydelsefulla.
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IRAK

I

rak som efterkrigstidsland har än
inte återhämtat sig. Det är lätt att få
uppfattningen att livet nu återgått till det
normala eftersom IS ställning försvunnit och
media minskat sina nyhetsrapporter, men
tack vare våra lokala samarbetspartners i
Irak vet vi att det fortfarande finns mycket
stora behov av långsiktiga 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
Nineveslätten med Mosul, men många
av de byar och städer som är återtagna
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behöver restaureras och byggas om på
nytt. Många kyrkor, föreningar och hem är
förstörda. Allt fler flyktingar har vågat flytta
tillbaka till sina byar men i stora delar ses
bara förstörelse och stora insatser behövs
för att återuppbygga det som en gång
var. En av de allra största svårigheterna
är bland annat ren vattenförsörjning.
Assyrier Utan Gränser har under år 2019
haft humanitära insatser som utdelning
av julklappar till barn under julprojekteten
samt ett utvecklingsprojekt med mänskliga
rättighetsperspektiv för ungdomar med
biståndsmedel från Forum Syd.

”EMPOWERING ASSYRIAN
YOUTH AS CHANGE-MAKERS”

U

nder år 2019 har Assyrier Utan Gränser
tillsammans med samarbetspartner
Assyrian Aid Society-Iraq fortsatt
implementering av Forum Syd-finansierade
projektet ”Empowering Assyrian Youth as
change-makers”. Syftet är att stärka assyriska
ungdomars kunskaper om sina rättigheter
som ursprungsbefolkning i Irak med fokus
på lobbyverksamhet och opinionsskapande
med FN-dokument. Projektet som innehar
ett mänskliga rättigheter-perspektiv har haft
aktiviteter i form av workshops, seminarier
och utflykt till historiska platser. Antal
återkommande ungdomar som deltagit i
Dohuk där projektet genomförts har varit över
60 åt gången. Med denna stora anslutning
har också stort engagemang och vilja visats
om att en insats som detta projekt är av stort
behov.

Assyrier Utan Gränser reste även själva
dit under april månad år 2019 och höll i ett
seminarium själva. Ämnet handlade om
Ungdomsdeltagande i Sverige och hur
det skulle kunna se ut för de assyriska
ungdomarna i Irak. Detta tillsammans med de
ackumulerade kunskaperna som ungdomarna
fått under projektets gång har resulterat i
att ett flertal deltagare blivit aktiva eller mer
aktiva i civilsamhällsorganisationer i Dohuk.
Ett till framgång var att en av de kvinnliga
deltagarna bestämde sig för att prova på
utlandsstudier och att hon samt andra
universitetsstuderande ansökt om stipendier
från Assyrier Utan Gränser. Projektet är
avslutat sedan december månad år 2019 och
har haft stor framgång.
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UTDELNING AV SKOL-KIT

U

nder mars månad 2019 implementerades projektet ” School Supplies for Assyrian
students in Iraq”. Över 1300 assyriska studenter i Dohuk och Erbil fick skolmaterial för
att bistå med ytterligare stöd för god utbildning. Syftet med projektet är att säkerställa
att elever har rätt verktyg som kan underlätta deras studieförmåga, samtidigt som dem vet att
hjälp finns att bistå. I Irak kvarstår konflikter av olika slag och projekt som dessa är avgörande
för att stärka det lokala samhället och uppnå hållbar utveckling. God utbildning anser Assyrier
Utan Gränser är en av många rätta vägar att gå.

VÄRME TILL
SKOLOR

ASSYRISKA

U

nder tidig vår implementerades
projektet ”Kerosene for schools”
där bränsle för värme fördelades till
28 assyriska skolor i Dohuk området med
omnejd. Denna typ av projekt visar sig
vara ett fortsatt stort behov för de assyriska
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.
Skolor som fick bränsle:
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Hizanke School, Maria High School,
Sarwaree School, Akad Elementary
School, Nessibin High School, Nohadra
School, Ishtar School, Shorash School,
Birta Elementary, Komani School, Lamaso
Elementary School, Zahrira High School,
Bara Semel Elementary School, Bakhtime
Elementary School, Shameil High School,
Shiyoz School, Shlama Elementary,
Zakhoota High School, Ashurban School,
Shamiram School, Ur School and Arbaeilo
School.

SYRIEN

D

e förödande effekterna av kriget i
Syrien, som började 2011 och förskjuter
miljoner och dödade hundratusentals,
kan fortfarande kännas i dag. Livet i det
krigshärjade landet förblir svårt och osäkert
för många. Stora delar av Syrien fortsätter att
vara instabilt då olika grupper slåss om makten
efter att IS förlorade sitt sista territorium där
och samt tillbakadragandet av de amerikanska
trupperna.

och från de närliggande byarna, tog skydd i
stadens säkrare områden.
Efter dialog och samarbete med Nordea och
Svensk Insamlingskontroll lyckades vi skicka in
humanitära hjälpmedel till de flyende familjerna
i Syrien och samtidigt lyckats få in akut hjälp
trots de ovan nämnda sanktionerna.

En
särskild
riktad
insamlingskampanj
inleddes via våra sociala medier och tack
vare generositeten hos våra givare kunde vi
De senaste årens banksanktioner mot
genomföra en tvådelad distribution av matSyrien har nästintill gjort det omöjligt för
och hygeinpaket för de flyende familjerna i
oss att genomföra humanitära insatser och
behov. Sanktionerna upphävdes tillfälligt från
utvecklingsprojekt. Det finns fortfarande ett
bankens sida med godkännande från Svensk
stort behov.
Insamlingskontroll, detta då projektet var för
I oktober 2019 inledde Turkiet en militäroffensiv akut humanitär insats. Projektet genomfördes
i nordöstra Syrien som direkt påverkade under oktober och november och utdelningen
assyriernas samhälle i Beth Zalin (Qamishli). gjordes tillsammans med vår gamla partner på
Hundratals familjer, både inifrån i Qamishli plats, Syria Mother Youth Caucus.

11

LIBANON

A

ssyrier Utan Gränser fortsätter sitt
arbete med att främja skolgången för
assyriska flyktingbarn i Libanon.

TMS-skolan som är en utav AUG:s
samarbetspartners, lokaliserad i Bourj
Hamoud strax utanför Beirut, är en skola som
vi har flitigt samarbete med sedan många år
tillbaka. Efter 2018 års uppskattade projekt
har vi nu, med hjälp utav givarnas gåvor,
haft möjligheten att stötta TMS-skolan med
att köpa in ytterligare en skolbuss. Assyrier
Utan Gränser tycker det är viktigt med
långsiktiga insatser och en ny skolbuss
kommer vara skolan till gagn under många
år framöver. De nya bussarna som Assyrier
Utan Gränser bidragit med är större, säkrare
och mer miljövänlig än de tidigare som
skolan haft tillgång till. Mer än 50 studenter
kommer att få transport till och från skolan
under vardagar. Utöver detta kommer
bussen även användas för att transportera
elever till söndagsskolan.
Assyrier Utan Gränser har även haft ett
givande och väl mottagligt möte med H.H.
Mor Theophilus George Saliba, ärkebiskop
i Libanon, när han besökte Sverige tidigare
under året. Under mötet diskuterades de
svårigheter som flyktingar i Libanon haft
samt möjligheten till nya samarbeten och
framtida projekt.
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TURKIET

A

ssyrier Utan gränser gjorde en
förstudieresa till sydöstra Turkiet, eller
Turabdin som området kallas i assyrisk
folkmun. Detta är den första officiella resan
till de assyriska byarna i turabdin sedan
implementeringen av vårt första projekt 10 år
sedan. Då renoverades klassrummen i byn
Bote och det köptes in nya skolsalsmöbler
för eleverna i kyrkan. Spåren som vi lämnade
efter år syns fortfarande.
Årets resa var också ett sätt för oss att fysiskt
träffa våra volontärer och kontaktpersoner på
plats och samtidigt få oss en bild på kommande
eventuella projekt samt träffa assyrierna som
lever kvar där.

Assyrier Utan Gränser var i kontakt med
partners i området och stod i beredskap till akut
hjälp. Vi förberedde att ett räddningspaket för
att förhindra och förebygga liknande händelser.
Arbetet resulterade senare i ”Tur Izlo räddning& brandkårsenhet”. Första spadtaget för den
nya enheten med bas i byn Arkah i södra
Turabdin. Arbetet med enheten påbörjades
under hösten 2019 och med hjälp av Assyrier
Utan Gränser har enheten kunnat köpa in tio
stycken luft- och släckningsaggregat.

Området har årligen drabbats av kraftiga bränder
och byborna har själva fått bekämpa bränder
med minimala resurser. Syftet är att enheten
ska skydda byarna som årligen drabbas av
bränderna utan att civilbefolkningen drabbas.
I början på 2019 skickade vi ner skolmaterial
Det nya akutrummet är under uppbyggnad
och godis för utdelning till de assyriska barnen
sen väg intill rummet för snabbare transport till
i Midyat, centrala Turabdin.
övriga byar vid akuta behov.
Den 30 juli bröt det ut kraftiga bränder i området
kring Zafaranklostret i Mardinprovinsen och
byarna runtomkring Tur Izlo samt byn Miden i
Turabdin.
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STIPENDIER

U

F

nder året har stipendier, likt tidigare år, delats ut till studenter för vår- och hösttermin.
Detta är fortsatt en väldigt uppskattad del av vår verksamhet. Under året har
beloppet för stipendierna varit oförändrat.

ör vårterminen 2019 mottog sju
studenter stipendium, medan hela
nio studenter mottog stipendium
för höstterminen 2019. Under många
tidigare terminer har en majoritet av
ansökningar varit från Turkiet, men där vi
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under 2019 mottagit flertalet ansökningar
även från andra länder där assyrier
är hemmahörande. Under kommande
verksamhetsår planeras en förändring i delar
av stipendieprocessen, där även beloppet
kan komma att bli föremål för förändring.

FRAMTIDA PROJEKT
•

I Irak och Libanon kommer fokus ligga på god utbildning där elevernas
framgång är av högsta prioritet.

•

I Turkiet kommer fortsatta långsiktiga utvecklingsprojekt implementeras
med vår samarbetspartner i Turabdin utifrån deras behov.

•

Det är fortsatt 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
2020 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 den nya
informationsgrupper skapar kampanjer och marknadsföra på det sätt
som drar till sig fler givare och medlemmar.

•

Marknadsföring om verksamheten ska förtydligas.

•

Social medianärvaron ska stärkas och vara kontinuerlig.
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INSAMLNGSVERKSAMHETEN

U

nder året hade föreningen totalt 29 betalande medlemmar. Efter årsmötet 2019
gjorde vi en mindre insats för att öka medlemsantalet, som i slutändan renderade i
37 betalande medlemmar. Vi kommer fortsättningsvis jobba med att marknadsföra
medlemskapet. En ny informationsgrupp har skapats som specifikt kommer arbeta mot
företag, medlemmar och framtida evenemang.
Vi fortsätter notera en fortsatt stadig ökning av inkommande gåvor via inbetalningsmetoden
Swish. Glädjande är att möjligheten till donation via Facebook gjort att vi har ytterligare en
kanal att erbjuda våra givare, vilket bar frukt redan från start.
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INFORMATION OCH
MARKNADSFÖRING
INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

I

år har marknadsgruppen fortsatt fokusera på att använda sig av olika typer
av verktyg på sociala medier. Assyrier Utan Gränsers nya tillval i Facebookanvändarnas alternativa ”födelsedags-insamlingar” till välgörenhetsorganisationer
fortsätter vara ändamålsenligt.
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 året påbörjades även arbetet med att skapa ny och uppdaterad
informationsmaterial som broschyrer för utdelning under events eller liknande.

JUL MED ASSYRIER UTAN GRÄNSER

V

år årliga tomteverkad hölls i år hos Assyriska föreningen i Södertälje. En lyckad
dag med stor anslutning där både barn och vuxna ägnade tid åt julpyssel,
sång och skratt. Tillsammans med styrelse och volontärer ordnades det även
med de årliga brevutskicken och som vanligt informerade vi om årets julprojekt till
alla deltagande.
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ADMINISTRATION
HEMSIDAN

S

tora insatser inleddes år 2019 i
skapandet av en ny hemsida. Detta var
essentiellt för god marknadsföring och
för besökare att enkelt lära känna Assyrier
Utan Gränser samt följa vår verksamhet.
Efter att ett flertal företag kontaktades och
offerter samlats in kunde vi gå vidare med
en aktör som kunde leverera våra önskemål
om användarvänlighet och transparens. Det
är viktigt att besökare lätt kunde hitta den
information som denne sökte och därför
förenkla navigationen i flikar och texter. För
våra givare ska de kunna följa projekt som
de stödjer som via exempelvis nyhetssidan
och därför säkerställa vår transparens.
Hemsidan är idag mer tillgänglig varför vi är
säkra på att informationsspridning kommer
ske mer effektivt. Även den engelska version
omarbetades i och med lanseringen av den
nya hemsidan.

GIVARGUIDEN

Ä

nnu 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
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ASSYRIER UTAN GRÄNSER 2020

A

ssyrier Utan Gränser kommer under
år 2020 att fortsätta närvara vid
olika event och informera andra
föreningar vad man står och arbetar för.
Nya volontärer och medarbetare får tid att
komma in i rutiner och arbeta med olika
delar av verksamheten och att föreningen

N

ågra framtida projekt är bland annat
utveckling av fadderverksamhet i
Libanon, skolutveckling i Turkiet
samt arbete med att fortsätta stärka
ungdomar i Irak. Att arbeta i länder där krig
varit en del av vardagen för många assyrier

växer sakta för att hinna med alla
förändringar som sker.
Förutsättningarna för anställning och/eller
ta in praktikanter undersöks av styrelsen
och de ekonomiansvariga, men mycket är
beroende på intäkterna och om vi har råd

i ursprungsländerna innebär att föreningen
måste anpassa sig efter den humanitära
krisen som då råder i dessa områden. Matoch hygienartiklar behövs hela tiden, men
också långsiktiga mål som skolutveckling
och arbete assyrierna i ursprungsländerna.

20

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

•

Förenkla och förtydliga
stipendieansökningar för en mer
effektiv handläggning

•

Fortsätta arbeta med
informationsspridning via hemsidan
och sociala medier och nå ut mer
nationellt och globalt
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•

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.

•

Hitta fler samarbetspartners i Libanon

ASSYRIER UTAN GRÄNSER TACKAR
Assyriska Ungdomsförening i Örebro,
Ikoro, K-Konsult Arbetsmiljö-VVS, Nylöse
Pastorat, Advokatfirman Sigma AB,
SZ Ekonomiska Rådgivning, Cupole
Consulting Group AB, Vete-Katten AB,
Estetikum Handelsbolag, Assyriska
Kvinnoförbundet, All-Food I Norrköping
AB, Timra Consulting AB, Husaren I
Göteborg AB, LBK Företagstjänster AB,
Baranto Läkarvård AB, Antons Skrädderi
& Kemtvätt, Tre Partner Communication,
Romils Ab, Assyrian Riders

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
och TMS-skolan i Libanon
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

