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Viktiga steg framåt

Utveckling kan se ut på många
olika sätt. Många gånger syns det
inte här och nu. Pandemiåret
2020 ställde till det för många
organisationer i världen, även för
oss. Men på mindre synliga sätt
så kan vi faktiskt säga att vi tog
viktiga steg framåt trots allt. Vårt
förbund har genomgått en
nödvändig förändrings- och
föryngringsprocess och står bättre
rustat att möta morgondagen. Vi
har utnyttjat läget med pandemin
till att fokusera internt och
stabilisera samt utveckla
förutsättningarna för vår fortsatta
verksamhet. Chansen till att

upprätthålla ett jämnt arbete har
ökat och vi blir alltmer mindre
beroende av systematiken istället
för individerna. Tanken är att
förbundet ska upprätthålla en
stabil verksamhet oavsett vilka
som för dagen finns i
förbundsstyrelse eller på kansliet.
Jag är övertygad om att framtiden
för ARS är ljus om vi fortsätter på
den inslagna vägen, en väg vi har
kommit en bra bit in på.

Kara Hermez
Förbundsordförande
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Om ARS

Vision
Ett blomstrande community är vår vision. Den anger att förbundet ska
vara mer än helheten av dess delar och att gemenskap och framtidsanda
ska prägla verksamheten.

Uppdrag
Stärka assyriernas organisering i Sverige
Värna assyrisk identitet och kultur i Sverige
Representera den assyriska gruppen i samhället

Målsättningar
Vara den största assyriska organisationen i Sverige
Vara den starkaste rösten för gruppen i samhället
Vara bäst i Sverige på att bevara assyrisk kultur och identitet
Vara en transparent, progressiv och attraktiv organisation
Vara en del av den kulturella mångfalden i Sverige 
Upprätthålla band till Assyrien och övrig assyrisk diaspora

Värdegrund
Förbundets riksombudsmöte antog en formell värdegrundspolicy som
sammanfattar de grundvärden som ska genomsyra verksamheten.
Värdegrundspolicyn har även förts in i förbundets stadgar och utgör därmed
tillsammans med stadgar det regelverk som gäller inom assyriska
förbundet. Värdegrundspolicyn finns på ARS hemsida.
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Organisationen

Styrelsen har medlemmarnas förtroende och uppdrag att leda förbundets
arbete och utveckling. Till sin hjälp att förverkliga mål och verksamhet har
styrelsen personalen på förbundskansliet.

Styrelse
På riksombundsmötet i Linköping den 17 mars 2019 valdes en ny styrelse
bestående av Kara Hermez, ordförande, Nabuchodnosar Poli, vice
ordförande samt styrelseledamöterna: Elivin Ruya, Tobil Poli, Marta
Youeel Eshoo, Fanar Sliwa, Jenifer Yousef. Till suppleanter valdes:
Khalil Oraham, Gajane Alexanova samt Biblina Yalda. Biblina Yalda
avgick från sin post som suppleant kort efter årsmötet.

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under 2020.

Personal
Förbundet har under 2020 haft en kanslitjänst på heltid. Från maj månad
tillkom tre extratjänster helt finansierade av Arbetsförmedlingen. Dessa
extratjänster fortsätter in på 2021 och har inneburit ett vällkommet tillskott.

Kansli
Kansliet har varit bemannat av avlönad personal. På grund av pandemin
har personalen gradvis övergått till att mestadels arbeta hemifrån.
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Medlemsorganisationer

Föreningarna är själva grunden i verksamheten och en viktig uppgift för
förbundet är att hjälpa föreningarna att driva sin verksamhet.

Antal föreningar
Totalt 15 föreningar var medlemmar i förbundet under 2020. Utöver dessa
har förbundet fyra idrottsföreningar som har status som intresseföreningar.
Till dessa kommer en distriktsorganisation; Assyriska distriktet i Göteborg
samt en sidoorganisation, Assyriska ungdomsförbundet. Totala antalet
anslutna organisationer vid utgången av år 2020 var 21.

Besök och kommunikation
Förbundet har arbetat för att upprätthålla en löpande kommunikation med
anslutna organisationer under året genom olika informativa utskick.
Särskilda besök har gjorts till Nimrodföreningen i Skövde, Assyriska
föreningen i Tibro samt Mesopotamien Kulturcenter i Linköping.

Ekonomiskt stöd
Förbundet har beviljat ekonomiskt stöd för anordnande av sommarläger till
dess anslutna föreningar.
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Ordförandeträff
Under oktober månad anordnade förbundet en digital ordförandeträff dit
samtliga ordföranden för alla medlemsföreningar hade bjudits. Under mötet
presenterade förbundsledningen det pågående arbetet och olika satsningar
som är aktuella. Föreningsrepresentanterna hade möjlighet att ställa frågor
och själva presentera kort om sina respektive verksamheter.

Det blev tydligt att pandemin har stjälpt på olika sätt och förhindrat normal
verksamhet, men det framkom även fina exempel på hur föreningar har
anpassat sin verksamhet genom exempelvis olika uteaktiviteter.

Digital utbildning
Som del i det systematiska utvecklingsarbetet har förbundet utvecklat en
digital utbildning för alla förtroendevalda. Den lanserades under 2020 och
mottogs väldigt bra. Vid årsskiftet hade runt hälften av alla förtroendevalda i
samtliga medlemsorganisationer genomföra utbildningen. Satsningen
säkerställer ökad förståelse för processer, värdegrund och
organisationsstruktur.

ARS verksamhetsberättelse 2020 - sid 6



Medlemstidning
Medlemstidningen Hujådå har getts ut utan avbrott sedan 1978. Idag finns
den i form av en webbtidning.

Hujådå
Arbetet med medlemstidningen har hållit en jämn nivå under året avseende
publiceringstakt, ämnen och bevakning. Totalt 98 artiklar publicerades
under 2020 med en bred variation av ämnen som berör medlemmarna.

Hujådå har till uppgift att bevaka den assyriska gruppen i Sverige och
generellt den assyriska folkgruppen runtom i världen.
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Externa organisationer
Förbundet upprätthåller kontakter med en rad aktörer. Dessa kan omfatta
alltifrån intresseorganisationer till ambassader.

Utbyte med andra assyriska organisationer
Förbundets arbete har inte fokuserat på utbyte med andra assyriska
organisationer. Fokus har istället varit fortsatt på utvecklingen av den egna
verksamheten även under 2020.

Som medlemsorgan i Assyrian Confederation of Europe är ARS med och
utvecklar samarbetet mellan Assyriska riksförbund i Europa. Förbundets
representanter i ACE har varit aktiva under året och rapporterat löpande till
förbundsstyrelsen om arbetet i ACE.

Utbyte med andra externa organisationer
Riksförbundet valde under året att säga upp medlemskapet i ABF med
motiveringen att medlemskapet inte längre ger något meningsfullt utbyte.
Förbundet fortsätter att vara medlem i Svenska FN-förbundet.
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Arrangemang
Genom att samordna och anordna arrangemang kommer riksförbundet i
kontakt med medlemmarna och kan lyfta fram assyrisk kultur i Sverige.

Pandemin satte stopp för arrangemangen
Pandemin satte stopp för alla arrangemang som normalt anordnas inom
förbundet. Varken assyriskt nyår eller minnesdag för Seyfo kunde
uppmärksammas på sedvanligt sett. Denna del av vår verksamhet är den
som drabbades hårdast under året.

Digitalt seminarium med AUF
I november anordnade riksförbundet ett digitalt seminarium tillsammans
med Assyriska Ungdomsförbundet med temat “Identitet i förändring”. Runt
60 personer, del flesta unga, deltog i det uppskattade eventet.
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Assyriska Upplysarnas Dag
Det enda fysiska evenemanget för året blev Assyriska Upplysarnas dag i
februari, strax innan pandemin blev ett faktum. Dagen bjöd på ett intressant
program med en speciell gäst från Norge, Tigran, barnbarnsbarn till den
assyriska pionjären Ashur Yusuf. Han delade med sig av familjehistorien
och och minnet av Ashur Yusufs gärning. Ordföranden för Assyriska
Konfederationen i Europa, Marta Youeel Eshoo pratade om sitt
engagemang och vision för ett starkare samarbete mellan assyriska
organisationer i Europa.
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Intressepolitiskt arbete
En del av förbundets verksamhet syftar till att synliggöra svensk-assyrierna
och föra gruppens talan inför makthavare i Sverige men även utomlands.

Intressepolitiskt arbete
Det intressepolitiska arbetet har medvetet fått träda tillbaka även under
2020 för att möjliggöra det interna utvecklingsarbetet. Det allmänna läget
med pandemin har även gjort sitt för att dämpa denna del av
verksamheten. Förbundet har därför inte drivit några särskilda frågor under
året. Däremot finns en tanke om att skapa bättre rutiner och processer för
intressepolitiska insatser så att det vilar på en stabilare grund när det väl
kommer igång. Utvecklingen av processer och styrdokument gällande det
intressepollitiska arbetet finns med på avsedd handlingsplan

Generellt och historiskt driver förbundet frågan om ett utrikespolitiskt
erkännande av det assyriska folkmordet samt verkar för att skapa
uppmärksamhet kring olika övergrepp mot assyrier i Turkiet, Syrien, Irak
samt Iran.
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Media

Att synliggöra förbundets insatser i media och att föra gruppens talan i det
offentliga Sverige är en tydlig ambition för riksförbundet.

Pressmeddelanden
Förbundet har inte utfärdat några pressmeddelanden under 2020 med
anledning av läget med pandemin men även interna förändringar.

Debattinlägg
Utvecklingen under året har inte medgett en synlighet i mediedebatten.

Omnämnanden i media
Förbundet nämndes i 5 olika sammanhang i icke-assyrisk media under
2020. Det är en minskning gentemot tidigare år som till stor del beror på
pandemin samt att förbundet har fokuserat på det interna arbetet istället för
det utåtriktade.
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Projekt
Parallellt med den ordinarie verksamheten driver förbundet tidsbundna
projekt med olika mål och inriktning.

Projektansökan
Förbundet har en ambition om att söka minst ett större projekt årligen.
Under 2020 skickade förbundet en ansökan till Delegationen Mot
Segregation för ett omfattande projekt med insatser mot segregationen i
Södertälje. Ansökan beviljades dock inte då konkurrensen var hård med ett
stort antal sökande organisationer.
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Webbshop
I syfte att stärka spridningen av assyrisk litteratur och kultur
bedriver förbundet sedan länge webbshopsverksamhet.

Tigrispress.com
Förbundets webbshop tigrispress.com hade en något lägre totalförsäljning
än tidigare år. Nya intressanta böcker har köpts in för försäljning löpande
under året. Webbshopen har underhållits under året och
artikelinformationen för över 300 artiklar har uppdaterats.
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Andra insatser

Uppdatering av medlemsdata
Till följd av bristande rutiner har det sedan dag ett funnits ett stort antal
medlemmar i medlemssystemet med inkompletta uppgifter. Det handlar
främst om mobilnummer och e-postadresser som saknas och som
förhindrar effektiv kommunikation med den enskilde medlemmen. Detta har
förbundskansliet arbetat effektivt för att åtgärda under 2020. Ett stort antal
medlemmar har kontaktats för att komplettera deras uppgifter.
Medlemmarna är grunden för hela förbundets existens och detta arbete är
därför ytterst viktigt även om dess fördelar inte syns direkt.

Stöd till AUF och ASiS
Assyriska Ungdomsförbundet har upplevt ett antal år av stagnation men har
på senare tid kommit igång igen. Förbundsledningen har velat stödja denna
positiva utveckling och därför stöttat AUF. Hjälpen är främst i form av
kansli-stöd där AUF får löpande praktiskt stöd.

Förbundet har även kunnat bistå Assyriska Studenter i Sverige med
kansli-stöd och att komma igång med sin verksamhet, medlemsrekrytering
och struktur.

Flytt av digitalt tidningsarkiv
Under 2020 avslutades ett flerårigt arbete för att flytta förbundets digitala
tidningsarkiv från den tidigare plattformen till den nya. Flera tusen artiklar
flyttades över manuellt och samtliga publicerade artiklar i webversionen av
medlemstidningen sedan dag ett finns nu sökbara på den nya platformen
på hujada.nu.

Förbättring av digitalt arkiv
Flera tusen av de tusentals digitalt arkiverade dokumenten har varit i
word-format eller andra format än PDF. Under 2020 påbörjades arbetet
med att konvertera dessa dokument till PDF eftersom det är ett format som
är bättre lämpat för digital långtidsarkivering.
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Handlingsplaner
Under 2020 fortsatte förbundsstyrelsens nya strukturerade arbetsprocess
som antogs under 2019 och som bygger på handlingsplaner.
Handlingsplanerna bygger i sin tur på de olika huvudmål som
förbundsstyrelsen fastställt i sitt strategiska ramverk. Genom
handlingsplanerna blir förbundets arbete mer överblickbart, mätbart och
målstyrt. Varje förbundsstyrelsemedlem har haft ansvar för varsin
handlingsplan.

Nya styrdokument
Under 2020 antog förbundsstyrelsen två nya viktiga styrdokument:
Arbetsordning för styrelse samt Instruktion för förbundschef. Dokumenten
reglerar förbundsstyrelsens arbete, skyldigheter och rättigheter samt högsta
tjänstepersonens arbete, skyldigheter och rättigheter. Antagendet av
styrdokumenten är ett led i det systematiska utvecklingsarbetet i syfte att
öka kvalitéen på arbetet och verksamheten inom förbundet.
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