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Förord

Det föreligger ett behov av en enkel beskrivning av assyrierna 

på svenska. Assyriernas antal i Sverige är högt och de når över  

nyhetströskeln allt oftare. Det handlar om fotbollsframgångar, om  

utvisningshotade assyriska flyktingar från Irak, om bemärkta  

assyrier inom kultur, journalistik och politik. Nu senast om beslutet 

i  riksdagen den 11 mars 2010 att erkänna folkmordet på assyrier. 

 

Många vill veta mer om vad assyrierna är för ett folk. Varifrån  

kommer de? Varför finns så många i Sverige? Och inte minst evighets- 

frågan: Vad är det egentligen för skillnad mellan assyrier och syrianer? 

Den här skriften vill svara på dessa frågor, och några till. Den har  

formen av frågor och korta svar. Den som vill fördjupa sig hänvisar 

vi till den litteratur och de webbsidor som omnämns i bibliografin.

Vi vill rikta ett varmt tack till Assyriska riksförbundet, Assyriska 

kvinnoförbundet, Assyriska ungdomsförbundet och Assyriska Ung-

domsdistriktet i StorStockholm som genom sitt generösa stöd gjort 

en publicering av denna skrift möjlig. Ansvaret för innehållet är vårt 

eget. Vi hoppas vår skrift blir läst och använd så att kunskapen om 

vilka assyrierna är ökar.

Åbo/Botkyrka, juni 2010

Svante Lundgren           Afram Barryakoub 



     5

Var och när uppträder assyrierna i historien?

Vad kännetecknade det assyriska riket?

Assyrierna är en av världens äldsta folkgrupper och har sitt ursprung 

i norra Mesopotamien runt floden Tigris. Idag är deras traditionella 

bosättningsområde delat mellan staterna Turkiet, Syrien, Iran och 

Irak. För cirka 4 000 år sedan började den assyriska identiteten göra 

sig gällande i detta område. Assyrierna byggde upp ett av världens 

första imperier. Deras namn assyrier, eller ashuraye på deras eget 

språk, är härlett från namnet på den forntida gud som de dyrkade 

som den högste guden – Ashur. En ashurayu betydde alltså ordagrant 

en Ashurdyrkare, en som dyrkar guden Ashur. 

Omkring år 1 400 f.Kr. började det assyriska riket att utvidgas och 

bli ett stort imperium. När det var som störst, ca 700 f.Kr., omfattade 

det stora delar av Mellanöstern och sträckte sig ända till nuvarande 

Egypten och västra delarna av Turkiet. Precis som dagens USA  

byggde det assyriska imperiet på inkludering och assimilering av  

andra folkgrupper. Genom folkförflyttningar och andra metoder 

försökte de assyriska kungarna smälta samman olika folkstammar 

och göra dem till medborgare i Assyrien. För att bli assyrier räckte 

det med att man dyrkade de assyriska gudarna och lydde kungen.   

    1

Ursprung

2
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När och hur gick det assyriska imperiet under?

Vad hände med assyrierna efter imperiets undergång?

3

4

Den assyriska huvudstaden Nineve, som på sin tid troligen var 

världens största stad, föll år 612 f.Kr. Tre år senare förlorade  

assyrierna det sista slaget om sitt imperium mot en armékoalition från  

främst babylonier och meder. Därmed var det slut på det 

en gång så mäktiga riket, de stora assyriska städerna  

plundrades och de nya makthavarna ålade de besegrade städerna 

tunga skatter. De bakomliggande orsakerna tros ha varit interna 

splittringar bland assyrierna, vilket gjorde dem sårbara för attacker.

”Ditt folk har skingrats över bergen, och ingen finns som samlar 

det” skrev den judiske profeten Nahum (3:18) efter det assyriska 

imperiets undergång. Idag finns det många vetenskapliga  

bevis som stödjer Nahums uttalande och som visar hur assyrierna  

fortsatte att leva kvar i norra Mesopotamien fast under andra härskare  

(babylonier, perser, greker). Arkeologiska fynd visar att livet på 

landsbygden fortsatte i gammal bana och också i städerna återgick 

tillvaron så småningom till det normala. 
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När blev assyrierna kristna?5

Kristendom

Kristendomen spreds mycket tidigt bland assyrierna och än idag 

finns kyrkobyggnader i Assyrien som dateras till 4:e århundra-

det. Ofta byggdes kyrkorna ovanpå de assyriska gudarnas tempel.  

Enligt assyrisk tradition spelade aposteln Judas Taddeus en stor roll i  

kristnandet av befolkningen i norra Mesopotamien. De kristna  

assyrierna blev till en början hårt förföljda av perserna som styrde 

över norra Mesopotamien på den tiden.

Hur påverkade kristendomen assyriernas identitet?

Kristendomen fick en stor påverkan på assyriernas självuppfattning. 

Som assyrier var de ashuraye, ordagrant dyrkare av guden Ashur. 

Med kristendomen började en process där assyrierna distanserade 

sig från det förkristna arvet som de såg ner på som hedniskt. Därför 

fick ordet assyrier i sin nya form suraye en ny innebörd – nämligen 

kristen. Det etniska medvetandet raderades ut under århundrade-

nas lopp tills man såg på sig själv som endast kristen. En liknande  

utveckling ägde rum också bland andra folk, t.ex. grekerna. 

6
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Vilken utbredning hade den assyriska kristendomen?7

Den östassyriska kyrkan var en starkt missionerande kyrka som 

spred kristendomen till många asiatiska länder. År 800 hade denna  

kyrka 230 biskopsstift och 27 metropoliter från Jemen till Kina.  

När de muslimska araberna erövrade det assyriska kärn- 

området i Mesopotamien på 600-talet innebar det en avmattning av  

missionsarbetet. Den turk-mongoliske krigsherren Timur Lenks 

härjningar i slutet av 1300-talet gjorde slut på den östassyriska  

kyrkan i större delen av Asien. I stort sett överlevde kyrkan endast i  

assyriernas hemtrakter i norra Mesopotamien. Den assyriska  

kristenheten har aldrig helt återhämtat sig från mongolattackerna.

Vad skiljer assyrisk och europeisk kristendom?

Under 400-talet beslöt några kyrkomöten om teologiska frågor, som 

framför allt gällde hur Kristi gudomliga och mänskliga natur förhöll 

sig till varandra. Den assyriska kristenheten godkände inte alla beslut 

som kyrkomötena kom fram till och därför fördömdes den assyriska 

kristenheten som irrlärig. Under århundraden hade den därför inte 

särskilt mycket kontakt med den europeiska kristenheten och kom 

därför att i viss mån utvecklas i en egen riktning. Idag förekommer 

ett omfattande samarbete och dialog mellan de olika kyrkorna och de 

gamla meningsskiljaktigheterna är till viss del överbryggade.

8



     9

Vilka olika kyrkor tillhör assyrierna?9

Stormaktspolitiken kom att dela assyrierna i öst- respektive 

västassyrier. De förstnämnda levde i områden under kontroll av 

det persiska riket, de senare under det bysantinska riket. Därför 

uppstod två olika assyriska kyrkor, en för västassyrier och en för 

östassyrier. Den östassyriska kyrkan heter numera officiellt Österns  

assyriska kyrka, men är i Europa mest känd som den nestorianska  

kyrkan. Västassyriernas kyrka åter är den syrisk-ortodoxa kyrkan, vars  

anhängare ibland har kallats jakobiter. Under medeltiden bröt sig 

en grupp ut ur vardera kyrkan och allierade sig med påven i Rom. 

Så uppkom den syrisk-katolska kyrkan (väst) samt den kaldeiska 

kyrkan (öst), vilka alltså tillhör den katolska kyrkofamiljen. Sedan 

1800-talet finns det också assyriska protestantiska kyrkor, även om 

de förblivit ganska små.
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Identitet

Hur uppkom den moderna assyriska rörelsen?10

Precis som greker, armenier och många andra folkgrupper började 

även assyrierna intressera sig för sitt förkristna ursprung i och med 

nationalismens uppsving under början av 1800-talet. Arkeologiska 

utgrävningar av forntida assyriska palats påskyndade denna process 

bland den assyriska eliten som började inse att folkgruppen hade en 

historia som är äldre än kristendomen. Det nationella uppvaknandet 

spreds genom böcker och tidskrifter och ur detta växte den assyriska 

rörelsen fram. 

Varför kallar sig en del “syrianer”?

En del assyrier är mycket religiösa och starkt påverkade av Gamla 

testamentet som utmålar assyrierna som Guds fiender. Därför har 

de kommit att ta avstånd från den assyriska rörelsen och benäm- 

ningen och istället skapat ordet ”syrianer”. Syrianerna menar att  

folkgruppen inte behöver en etnisk identitet utan att det räcker med 

den kristna identiteten.

11
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Varför kallar sig en del “araméer?12

En del syrianer är mindre religiösa och väljer att bejaka en etnisk 

identitet. De menar dock att folket har sitt ursprung i araméerna, en 

annan folkgrupp som levde utspritt i Mellanöstern under forntiden. 

Deras främsta argument är att folkgruppen som helhet talar ett språk 

som har mycket av sitt ursprung i det gamla arameiska språket. 

Varför kallar sig en del “kaldéer”?

En del assyrier som är medlemmar i den östassyriska katolska  

kyrkan, känd som den kaldeiska kyrkan, har av liknande religiösa 

skäl som syrianer, tagit avstånd från sin assyriska identitet. Ordet 

kaldé kommer från en yrkesgrupp i det gamla Mesopotamien som 

var specialister på att tyda stjärnor och att spå. Namnet återkommer 

flitigt i Bibeln och fick därför tjäna som benämning på den nya kyrka 

som en del assyrier bildade då de valde att ingå i den katolska kyrkan 

för cirka 500 år sedan.  

13

Hur har den assyriska benämningen förändrats?

Arkeologiska fynd har visat hur assyriernas ursprungliga egen-

benämning ashuraye fick ny form till dagens suryaye eller suryoye. 

Språket utvecklades så att begynnelsebokstaven A föll bort: Assur 

blev förkortat till Sur och pluralformen Ashuraye blev således Suraye. 

Denna förändring återfinns även på den västassyriska dialekten och 

därför finns även formen Suroye. De senaste hundra åren har ett 

extra y kommit att användas alltmer och etablerat formerna Suryaye 

14
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och Suryoye. Förändringarna har varit långsamma och har sitt ur-

sprung i naturliga språkförändringar som förekommer i många språk. 

Varför kan inte araméernas påstående stämma?

Assyrierna har som folkgrupp varken kallat sitt språk, land, sig  

själva eller någon av sina kyrkor för arameisk. Dessutom visar arke-

ologin och historievetenskapen att de gamla araméerna hade sitt 

kärnområde runt staden Damaskus i nuvarande Syrien, cirka tusen  

kilometer från assyriernas kärnområde i norra Mesopotamien.  

Assyrierna övergick visserligen till att använda det arameiska språket, 

men detta var en process som skedde medan det assyriska imperiet 

fortfarande existerade. Huvudanledningen var det arameiska språkets 

feniciska bokstavssystem som var mycket enklare att använda än den  

assyriska kilskriften. Anledningen var alltså inte att assyrierna i  

norra Mesopotamien förvandlades till araméer.

15

Sedan när erkänns den assyriska identiteten i väst?

Det har påståtts att det var den engelske arkeologen A.H. Layard  

som var den första att betrakta de kristna i norra Mesopotamien som 

avkomlingar till forntidens assyrier. Detta stämmer dock inte. Det 

finns texter från västerländska missionärer från 1600-talet och tidi-

gare som visar att de kristna i norra Mesopotamien betraktades som 

assyrier i västerlandet. Under Layards arkeologiska utgrävningarna 

på 1800-talet fick denna tanke större spridning och ny aktualitet.   

16
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Vad säger den assyriska rörelsen om folkets ursprung?

Den assyriska rörelsen menar att dagens assyrier har både assyriska, 

arameiska samt andra inslag i sin historia. Detta har erkänts av den 

assyriska rörelsen från början som har sett de olika inslagen som 

en rikedom snarare än ett problem. Dagens assyrier betraktar sig  

själva som arvtagare till den gamla mesopotamiska kulturen där 

olika folkgrupper levde under olika perioder. 

Vad spelar det för roll vad folket kallar sig?

Även om folkgruppen har olika etniska och kulturella inslag så har 

den varit känd som och kallat sig själv för assyrisk samt behållit  

assyriska drag, såsom dess specifika bosättningsområde i norra  

Mesopotamien. Därför håller den assyriska rörelsen fast vid att 

folkgruppens mångtusenåriga benämning lever vidare och skapar en 

identitet för kommande generationer.  

18
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 Assyrierna & Sverige

När kom de första assyrierna till Sverige?

Den första gruppen på 205 assyrier kom år 1967 som kvot- 

flyktingar genom FN:s försorg. De kom från Libanon, dit de tidigare  

hade flyttat . Under de följande åren kom tusentals andra assyrier till 

Sverige. En stor majoritet av assyrierna i Sverige är västassyrier, de 

kommer från den del av Assyrien som ligger väster om floden Tigris, 

och majoriteten tillhör syrisk-ortodoxa kyrkan.

Varför lämnade de Assyrien?

Krig, förtryck och diskriminering var faktorer som tvingade  

assyrierna att lämna sina hem. Cypernkrisen 1974, då Turkiet  

ockuperade norra delen av ön, ledde till nya förföljelser mot  

assyrierna i sydöstra Turkiet då de betraktades som allierade med 

det kristna västerlandet. Inbördeskriget i Libanon 1975 tvingade 

likaså många assyrier som hade flyttat dit att utvandra. 

20
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Varför kom så många att bosätta sig i Södertälje?

Företag som Astra och Scania behövde arbetskraft till 

sina fabriker i Södertälje och lockade därför nyanlända.  

Assyrier har oftast stora familjer och i ett nytt land där  

mycket är okänt är det en trygghet att ha släkten nära. När 

väl en assyrisk släkt kommit till Södertälje blev det därför en 

naturlig process att staden lockade andra assyrier. När sedan  

Södertäljes ställning som assyriernas centralort i Sverige hade 

etablerats förstärktes ytterligare tendensen att bosätta sig just där. 

Man beräknar att 25.000 av Södertäljes drygt 80.000 invånare är  

assyrier, dvs. mer än en fjärdedel.

Hur bemöttes de i Sverige?

Många assyrier minns att det sekulära Sverige med sin religions-

frihet hade svårt att förstå att assyrierna var så förtryckta bara för 

att de är kristna. Assyrierna uppskattade den frihet som Sverige 

gav dem och många enskilda svenskar visade stor gästvänlighet då 

de hjälpte och vägledde nyanlända assyrier. Inte minst från olika  

svenska kyrkosamfunds sida gjordes mycket för att hjälpa  

assyrierna. Enstaka incidenter av spänning mellan assyrier och  

svenskar förekom också (mest berömt är ett slagsmål mellan raggare 

och assyrier i Södertälje i juni 1977), men i det stora hela anpassade 

sig assyrierna väl till sitt nya hemland. 

22
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 Assyriskt liv i Sverige

Vilka organisationer har assyrierna i Sverige?

I Mellanöstern kunde assyrierna sällan bilda organisationer och  

verka fritt. I Sverige fick de äntligen möjlighet att göra det. Fler än 

50 assyriska lokalföreningar uppkom i Sverige. Assyriska Demokrati-

ska Organisationen (ADO) spelade en viktig roll för etableringen av 

föreningarna. Assyriernas olika kyrkosamfund har byggt eller köpt 

egna kyrkobyggnader. På riksplanet representeras assyrierna av ett 

riksförbund, kvinnoförbund och ungdomsförbund. Det finns även 

två satellitkanaler som sänder från Södertälje.  Den mest kända as-

syriska organisationen i Sverige är dock fotbollslaget Assyriska FF 

i Södertälje, som ibland kallas för assyriernas landslag. På senare 

tid har en assyrisk biståndsorganisation med 90-konto etablerats i 

Sverige, den heter Assyrier Utan Gränser. 

Varför uppkom parallella syrianska organisationer?

Eftersom syrianer inte vill förknippas med den assyriska iden-

titeten har de byggt upp en egen och nästan identisk organisations-

struktur i Sverige. Syrianerna var först skeptiska till att ha sekulära  

organisationer och menade i stället att den kyrkliga verksamhet-

en räcker. Snart började man dock skapa liknande organisationer 

som assyrierna. Idag finns därför syrianska lokalföreningar, ett  

riksförbund, ett ungdomsförbund, fotbollsklubbar m.m.

24
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Varför har syrisk ortodoxa kyrkan delats i Sverige?

Trots att de sekulära organisationerna var splittrade mellan  

assyrier och syrianer var den syrisk-ortodoxa kyrkan länge enhet-

lig. I mitten av 1990-talet splittrades också den. Orsakerna till det 

var många, men också namnfrågan användes  som en täckmantel.   

Därför är den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige nu-

mera uppdelad i två olika kyrkosamfund med varsin  

biskop, båda med säte i Södertälje. Bägge samfunden är dock 

en del av samma universella syrisk-ortodoxa kyrka vars  

högsta ledare, patriarken, har sitt säte i Damaskus.

Vilka olika assyriska profiler finns i Sverige?

Förutom fotbollsspelare bland annat 1990-talets bästa svenska 

basketspelare Nina Baresso, den mångfaldigt belönade journalisten 

och författaren Nuri Kino, politikern Ibrahim Baylan, som är före 

detta skolminister (2004-2006) och numera socialdemokratisk par-

tisekreterare, riksdagsmannen Yilmaz Kerimo, journalisterna Rakel 

Chukri och Abraham Staifo, sångerskan Ninsun Poli och sångaren 

Ninos Denkha med artistnamnet Prince of Assyria.  

26
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 Assyrierna i världen

Hur många assyrier finns det i världen?

Det finns ingen tillförlitlig statistisk över antalet assyrier eftersom 

deras etnicitet inte registreras i staterna i Mellanöstern. Inte heller i 

länder som Sverige kan man veta exakt hur många assyrier det finns 

eftersom de inte registreras som assyrier utan efter vilket land de 

har kommit från. Assyrierna själva uppskattar att de utgör mellan två 

och fyra miljoner i hela världen.

I vilka länder bor de flesta assyrier?

Irak är fortfarande det land där flest assyrier lever. Där tror man att 

minst en halv miljon finns kvar. I Iraks grannländer Iran, Turkiet och 

Syrien har assyriernas antal minskat avsevärt genom emigration.  

I diasporan bor det flest assyrier i USA, där antalet uppskattas till 

mellan tvåhundra och trehundra tusen. Också i Australien, Tyskland 

och Sverige bor många assyrier. I Sverige är uppskattningen att det 

finns ca 100.000 assyrier.

28

27

Finns benämningsproblematiken även i andra länder?

Ja, men benämningen ”syrianer” finns dock endast i Sverige. I andra 

länder används oftast benämningen ”syrisk” (på engelska Syriac) 

eller ”arameisk” för dem som inte vill se sig som assyrier. 

29
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Hur är situationen för assyrierna i Assyrien?

Den instabila situationen i Mellanöstern och den ökande isla- 

miseringen fortsätter att driva på utvandringen av assyrier från Syrien, 

Irak och Iran. Endast från Turkiet har utvandringen avtagit, men 

där är assyriernas antal numera lågt. Irak-kriget har tvingat många  

assyrier att fly landet. Överlag ser det fortsatt mörkt ut för assyrierna 

i Mellanöstern.  

Varför förtrycks assyrierna i Irak?

Arabiska islamister vill skapa ett rent muslimskt land och försöker 

därför jaga ut alla icke-muslimer. Fruktansvärda övergrepp har ägt 

rum då kyrkor bombats, präster dödats och kristna ställts inför va-

let att konvertera till islam eller lämna sina hem. Man beräknar att  

ungefär hälften av Iraks assyrier har flytt ur landet se-

dan 2003, de flesta till grannländerna Jordanien och Syrien.  

De styrande kurdiska grupperingarna i norra Irak har  

illegalt konfiskerat mycket assyrisk ägd mark. Genom   

detta försöker dessa grupper kurdifiera  hela norra Irak  och göra det 

omöjligt för assyrierna att bygga upp ett eget område.  

31
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 Folkmordet

Vad är det assyriska folkmordet Seyfo?

Under och strax efter första världskriget dödades eller fördrevs  

majoriteten av de kristna i det osmanska Turkiet. De största krist-

na grupperna var armenierna, grekerna och assyrierna. Det som 

hände armenierna är mest känt och därför talas det ofta om det  

”armeniska folkmordet”. Men det var tre parallella folkmord som 

ägde rum mot tre etniska folkgrupper; armenierna, assyrierna och 

grekerna. Assyrierna använder ordet Seyfo om detta. Seyfo betyder 

”svärd” och kommer av att det värsta året under folkmordet, 1915, 

har kallats ”svärdets år”.

Vilka var skälen till folkmordet?

Det osmanska riket hade i tiden varit stort och mäktigt. Under 

1800-talet föll det dock alltmer samman. De kristna nationerna på 

Balkan slog sig fria och också araberna i Nordafrika gjorde uppror 

och frigjorde sig. Det tidigare mångreligiösa och etniskt heterogena 

riket blev nu geografiskt mindre och etniskt mer enhetligt. Sam- 

tidigt spreds en rädsla att de europeiska stormakterna skulle dela och 

erövra det som fanns kvar. Turkiska ledare såg som enda chansen att 

rädda det som räddas kunde av imperiet att göra det helt enhetligt, 

dvs. muslimskt och turkiskt. De kristna icke-turkiska minoriteterna

33
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Vilka utförde folkmordet?

År 1908 kom ett nytt parti till makten i det osmanska Turkiet. Det 

s.k. ungturkiska partiet ville främja utveckling och reformer för att 

göra landet mer modernt och europeiskt, men partiet drevs också 

av en stark turkisk nationalism. En liten krets av ledare inom det 

ungturkiska partiet beslöt att lösa det som kallades den ”armeniska 

frågan”. Man skyllde på att armenierna utgjorde ett säkerhetshot då 

vissa nationalister bland dem krävde självständighet eller självstyre 

och då en del armenier samarbetade med ryssarna, som Turkiet var 

i krig med. Åtgärderna mot armenierna kom sedan att också gå ut 

över assyrierna och grekerna. Till det bidrog att man på lokalplanet 

spelade på den fientlighet mot alla icke-muslimer som fanns sedan 

gammalt. När första världskriget bröt ut utropade man det som ett 

jihad mot islams fiender. Det fick många muslimer att delta i eller i 

varje fall godkänna övergreppen på de kristna.

Den osmanska armén övervakade deporteringarna av kristna. På 

många håll överfölls de deporterade av kurdiska stammar som hade 

utlovats att de fick behålla en del av det byte de kom över. En del 

kurdiska stammar deltog aktivt i mördandet.  
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var ett hinder för detta och därför beslöt man att eliminera dem.  

Det skedde på två sätt: man dödade många och fördrev en stor del 

av resten. De muslimska minoriteterna, framför allt kurderna, beslöt 

man däremot att försöka assimilera. De kristna ansågs inte turkifier-

bara, men de muslimska minoriteterna trodde man – felaktigt skulle 

det visa sig – att man kunde tvångsassimilera och göra till turkar.
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Därtill rekryterade man skilda miliser för att ansvara för den ”inre 

säkerheten”, vilket i praktiken betydde att oskadliggöra rikets kristna. 

En sådan specialorganisation, Teshkilat-i-Maksusa, bestod av 30.000 

man, av vilka många var kriminella som hade släppts ur fängelserna 

och getts en veckas träning. 

Vad fick folkmordet för effekt och hur många dog?

Resultatet av folkmordet var att assyrierna försvagades enormt 

i områden där de hade bott i generationer. Vissa assyriska byar 

togs helt över av turkar eller kurder, i andra försökte assyrierna 

efter kriget bygga upp en ny tillvaro – med varierande framgång.  

Man kan säga att ungturkarna lyckades med det som de eftersträvade. 

Efter folkmordet och efter befolkningsutbytet med Grekland 1923 

fanns det ytterst få kristna kvar i landet. Landet hade blivit enhetligt  

muslimskt. 

Man har räknat att det fanns drygt 700.000 assyrier i det osman-

ska riket och Persien år 1914. Av dessa dödades åtminstone drygt 

300.000. Bland assyrierna talar man ofta om en halv miljon dödade. 

Det är inte omöjligt att uppskattningen är riktig, men forskarna är 

försiktiga och håller sig till den något lägre siffran. Att det var ett 

regelrätt folkmord och att det fick förödande konsekvenser för det 

assyriska folket är hur som helst klart. 
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Fanns det ögonvittnen till folkmordet?

Det fanns många ögonvittnen. Trots att så många dödades var det 

också många assyrier som överlevde. Några av dem har skrivit ner 

sina upplevelser, men i de allra flesta fall har deras vittnesbörd  

sparats i familjen som muntlig tradition. På 1980- och 1990-talet 

var det flera överlevande från Seyfo som levde i Sverige och här blev 

intervjuade av forskare, som bandade dessa vittnesbörd. Det fanns 

också västerländska diplomater och missionärer som levde i de om-

råden där assyrierna dödades och som senare har berättat och skri-

vit om vad de såg. Strax efter första världskrigets slut ställdes några 

av de ansvariga för folkmordet inför turkisk domstol. Deras vittnes-

börd är av stor betydelse för dokumenteringen av det inträffade.
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Varför förnekar Turkiet folkmordet?

Det är svårt att veta exakt vilka motiv Turkiet har att förneka folk-

mordet. Det handlar mycket om nationell stolthet. Man har skapat 

en bild av hur den turkiska republiken föddes som i korthet är föl-

jande: de europeiska stormakterna hade beslutat att göra slut på och 

dela upp det osmanska riket, rikets kristna svek sitt land och samar-

betade med stormakterna, men Atatürk kom och räddade riket från 

att gå under. I denna berättelse spelar de kristna skurkens roll som 

fosterlandsförrädare och femtekolonnare. Det som drabbade dem 

kan därför ses som helt berättigat. Dessutom, hävdar den officiella 

turkiska synen, fortsätter de kristna sin kampanj mot Turkiet genom 

att överdriva sitt lidande och kalla det som hände för folkmord. 
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Eft att ha investerat så mycket prestige och också pengar i att  

hävda denna uppfattning är det svårt för Turkiet att göra en hel- 

omvändning och medge att ett folkmord på de kristna faktiskt ägde 

rum. Det skulle innebära att man tvingas medge att man hela tiden 

haft fel och dessutom skulle man vara tvungen att i grunden revidera 

den historia man skapat om republikens födelse.

Varför är det så viktigt att Seyfo erkänns??

Många anser att man inte skall fastna i det förgångna, utan se framåt. 

Men det är viktigt med ett turkiskt erkännande åtminstone av  

följande orsaker:

- för sanningens skull. Det finns ett egenvärde i att vår uppfattning 

om världen och historien är korrekt.

- för offrens skull. Det är viktigt att vi minns och hedrar de dödade 

som det de var, dvs. folkmordsoffer, och inte föreställer oss att de var 

offer för interna oroligheter eller inbördeskrig eller något annat.

- för de efterlevandes skull. Den andra, tredje och fjärde generatio-

nen som lever idag får ingen frid förrän folkmordet erkänns. Det är 

som att folkmordet fortsätter och offren utsetts för nya övergrepp så 

länge deras lidande förnekas eller bagatelliseras.

- för Turkiets skull. Om Turkiets skall bli ett demokratiskt land som 

respekterar minoriteternas rättigheter måste landet också ta ansvar 

för sin historia. Många menar att det är viktigare att Turkiet för en 

bra minoritetspolitik idag än gör uttalanden om sin historia. Men det 

här hänger samman. En korrekt bild av vad som hände rikets  mi-

noriteter 1914-23 är en grund för en bättre behandling av dem idag. 
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 Assyrien

Kan man tala om ett Assyrien idag?

Det finns ingen assyrisk stat eller ett assyriskt militärt styre på det 

område som historiskt tillhör assyrierna. Därför kan man inte tala 

om ett Assyrien i den bemärkelsen. Däremot är området som ut-

gör sydöstra Turkiet, nordöstra Syrien, norra Irak och västra Iran  

Assyrien för assyrierna. När assyrier i Sverige säger att de kommer 

från Assyrien så menar de att de kommer från ett område som för 

dem har varit Assyrien sedan urminnes tider. Assyrierna är alltså 

statslösa eftersom de inte har en egen stat, däremot är de inte utan 

land. Landet Assyrien finns alltså, dock inte staten Assyrien.

Eftersträvar assyrierna en egen stat?

Många assyrier vill ha självbestämmande i Assyrien, men eftersom 

detta ses som alltmer politiskt omöjligt har de flesta riktat in sig på 

att överleva som minoritetsbefolkning i de stater som Assyrien är  

uppdelat på idag. Just nu handlar diskussionen främst om att  

skapa ett assyriskt område med en del självbestämmande på Nineve- 

slätten i norra Irak. Där är assyrierna i majoritet. Iraks konstitu-

tion tillåter skapandet av administrativa områden men den politiska  

viljan i Irak saknas än så länge.
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