
 

 

 

IDÉPROGRAM 

Antogs av årsmötet den 19 mars 2016. 
 

Förbundets värderingar  

Demokrati 

Demokrati, alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna är 

grundläggande för förbundet. Alla stater har en skyldighet att säkerställa sina 

invånares mänskliga rättigheter. Ett demokratiskt samhälle innefattar mångfald och 

en ödmjukhet inför människors olikheter. Därför är frågor om icke-diskriminering, 

jämlikhet och minoritetsrättigheter centrala för ett demokratiskt samhälle. Samhället 

ansvarar för att alla kan delta utifrån sina förutsättningar och att tillgängligheten i 

politiska processer säkerställs. 

AUF som paraplyorganisation för de assyriska ungdomsföreningarna i Sverige 

samarbetar inte med partier eller organisationer som inte delar vår värdegrund om 

demokrati, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter.  

 

Integration 

AUF med dess medlemmar är en del av det svenska samhället och ska arbeta för att 

stärka integrationen. Integration omfattar ömsesidig anpassning och att lära sig seder 

och regler i ett nytt land. Integration handlar alltså om att olika grupper ska kunna 

identifiera sig och närma sig varandra. Integrationen i ett samhälle är inte fullständig 

om den inte förekommer både mellan invandrargrupper och infödda svenskar och 

mellan olika invandrargrupper. Att integrationen inte är fullständig visar sig i att 

andelen behöriga till gymnasiet, andelen arbetande och valdeltagandet fortfarande är 

betydligt lägre bland utrikesfödda än inrikesfödda. Dessutom väljs utrikesfödda inte in 

i riksdag, landsting- och kommunfullmäktige i samma utsträckning som inrikesfödda. 

Det finns ett stort antal både inrikes och utrikesfödda svensk-assyrier som bor i 

utsatta områden. AUF har ett stort ansvar i att kunna ta emot och engagera dessa 

nya och gamla medlemmar. Det är avgörande för att dessa ungdomar ska känna sig 

välkomna i föreningslivet och i förlängningen få kunskap om hur man enklast blir en 

del av det svenska samhället. En fullständig integration är avgörande för att 

ungdomar ska få framgångsrika liv med en möjlighet att påverka 

samhällsutvecklingen.  

 



 

 

 

Jämställdhet 

Med jämställdhet menas att killar och tjejer ska ha samma rättigheter och möjligheter. 

Att ingen ska behandlas olika på grund av sitt kön. Alla ska ha samma rätt att 

bestämma över sin kropp och sexualitet och samma möjligheter att kunna påverka 

samhället och sitt eget liv. För att kvinnor och män ska ha samma makt så måste de 

ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Som samhället ser ut idag finns 

fortfarande många strukturer som hindrar jämställdhetsarbetet. Tjejer jobbar till 

exempel oftare deltid, har lägre medellön och etablerar sig senare på 

arbetsmarknaden än killar. Detta trots att tjejer har bättre studieresultat än killar på de 

flesta utbildningsnivåer. 

Den assyriska gruppen i Sverige har kommit ifrån stora delar av sina gamla 

patriarkala strukturer men fortfarande återstår mycket arbete. Den strukturella 

diskrimineringen av kvinnor är mest påtaglig i offentliga sammanhang som 

exempelvis föreningslivet, religiösa sammanhang men även hemmet. Killar utgör 

alltjämt en majoritet i de flesta styrelser och innehar de flesta ordförandeposterna. 

Det grundar sig bland annat i att kvinnligt engagemang inte uppmuntrats i samma 

utsträckning som manligt engagemang. Även om svensk-assyrierna kommit långt i 

jämställdhetsfrågor finns det således kvar strukturer som försvårar eller hindrar 

kvinnor från att engagera sig i samma utsträckning som männen, Så länge kvinnorna 

inte inkluderas fullt ut så kommer föreningslivet att vara bristfälligt och lidande. 

Positivt är dock att förbundet fortfarande har ett betydande kvinnligt engagemang 

både på förbunds- och lokalnivå. Förbundets roll i det stora hela är att uppmuntra och 

förstärka detta engagemang. AUF i form av en ungdomsrörelse måste vara ledande i 

jämställdhetsarbetet.  

 

Partipolitisk och religiös obundenhet 

Vår obundenhet gör att vi kan välkomna medlemmar oavsett politisk- eller religiös 

uppfattning och ger oss legitimitet i möten med beslutsfattare och andra 

organisationer. Den partipolitiska obundenheten gör det möjligt för oss att diskutera 

med samtliga partier på lika villkor. I syfte att diskutera med samtliga partier på lika 

villkor kan AUF arrangera paneldebatter eller föreläsningar dit partipolitiska 

representanter bjuds in. Att vi är partipolitiskt obundna betyder dock inte att vi avstår 

från att engagera oss i samhällsfrågor. Genom att debattera och bilda opinion ökar vi 

förståelsen för assyriska frågor i Sverige och Assyrien.  

 

 

 



 

 

 

Obundenheten ska inte vara något som hindrar förbundet från att ta ställning i 

specifika politiska frågor. Förbundet bör ta ställning i frågor som engagerar våra 

medlemsföreningar. Om förbundet ska ta ställning i en fråga ska detta göras med 

utgångspunkt i idéprogrammet och i längsta möjliga mån i samråd med Assyriska 

Riksförbundet. Partipolitisk obundenhet utesluter inte heller att vi samarbetar med 

partier i specifika frågor. Partipolitiskt obundna organisationer behöver inte heller 

ställa sig neutrala till partier och deras förslag eller behandla alla partier lika. 

Förbundet samarbetar dock inte med organisationer som går emot våra 

grundvärderingar. Förbundsstyrelsen får inte heller driva politiska frågor som går 

emot detta idéprogram.  
 

Kultur, identitet och idrott 

Kultur är viktigt för individens utveckling, integration och bevarandet av det assyriska 

språket. Det assyriska språket med dess alfabet är ett av världens äldsta språk. Det 

assyriska språket har spelat en avgörande roll i världens främsta civilisationer, bland 

annat genom att agera som lingua franca och översättandet av vetenskaplig 

litteratur. Vetenskapliga studier har visat att integrationen främjas när individer 

behärskar sina respektive modersmål. Det är därför viktigt att arbeta för bevarandet 

av det assyriska språket samtidigt som ungdomar ska fullständigt behärska det 

svenska språket. AUF ska initiera, delta och i den mån det är möjligt ge ekonomiska 

bidrag till kulturella projekt. I ett led att stärka den assyriska identiteten ska AUF 

enbart använda den assyriska benämningen. 

 

Idrottsverksamheten är viktigt för barn och ungdomars utveckling på ett fysiskt, 

psykiskt och socialt plan. Genom att AUF arrangerar olika idrottsaktiviteter som 

turneringar så kommer ungdomar från landets olika hörn att känna gemenskap och 

träffas över sociala gränser. AUF har ett mål om att ungdomar ska delta i en 

jämställd idrott där man tränar och tävlar på lika villkor oavsett kön. 

 

Internationella och nationella samarbeten 

I en värld som är allt mer sammankopplad och ömsesidigt beroende krävs mer 

samarbete mellan människor och organisationer i olika länder. Nationsgränser får 

inte utgöra hinder för ungas engagemang och därför bör ungdomsorganisationer ges 

goda möjligheter att samarbeta och stärka varandra över nationsgränser. Eftersom vi 

tror på ungdomars egen organisering som en rättighet och samhällsförändrande 

kraft, har vi ett särskilt ansvar att stötta ungdomsrörelser i länder där ungas egen 

organisering är svårare att bedriva eller på olika sätt motverkas. Internationella 

samarbeten mellan assyriska ungdomsrörelser sinsemellan är viktigt för att  

 



 

 

 

upprätthålla kontakten och relationerna mellan assyrier globalt.  Samtidigt är det av 

väsentlig vikt att förbundet etablerar kontakt med andra nationella och  

internationella organisationer som kan tänkas främja ett demokratiskt ungdomligt 

engagemang, minoritetsrättigheter eller ge stöd till Assyrien i form av bistånd eller 

opinionsbildning. Samarbete med andra svenska organisationer kan påbörjas för att 

till exempel presentera AUF och dess verksamhet eller i jämställdhets- och 

integrationssyfte. 

 

Folkmordet 1915 

Det assyriska folkmordet 1915 innebar att omkring en halv miljon civila assyrier 

mördades systematiskt av ungturkarna med dess allierade kurdiska klaner. För 

ungturkarna innebar folkmordet uppfyllandet av ett delmål i sin strävan mot ett etniskt 

homogent Turkiet. För de allierade kurdiska klanerna innebar folkmordet ett tillfälle att 

konfiskera ytterligare mark och tillgångar.  

 

På grund av folkmordet uppstod en assyrisk diaspora som fått det allt svårare att 

bibehålla sin identitet och kultur. Den turkiska staten vägrar ta ansvar och förnekar än 

idag Folkmordet 1915. Förbundets ställning som en ledande ungdomsrörelse spelar 

även en allt större roll under dessa oroliga tider i Assyrien. Assyrierna befinner sig i 

en situation där man är utspridda över hela världen men fortfarande förföljs i 

Mellanöstern.  

AUF ska uppmärksamma folkmordet 1915 genom olika arrangemang som 

seminarium, opinionsbildning, föreläsningar, veckoslutskurser och aktioner. 

 

Assyrien 

Rätten till självbestämmande och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter är 

viktiga för förbundet. Samtliga världens grupper behöver få ha möjligheten att 

utvecklas i frihet och samverkan utan krig, förtryck eller förföljelser. Folkmordet 1915 

och övrig förföljelse assyrierna utsatts för är en direkt konsekvens av att man inte haft 

en egen stat. Ockupationen av Assyrien i modern tid har skett i flera steg och 

påverkat ödet för många generationer. Under Folkmordet 1915 decimerades 

assyrierna kraftigt och stora landområden togs över av det dåtida ungturkiska styret 

med dess allierade kurdiska klaner. AUF ska verka för att assyrierna som en 

ursprungsbefolkning erhåller sina politiska och kulturella rättigheter i dagens Turkiet, 

Syrien, Irak och Iran. 

 

Under den senare hälften av 1900-talet och början av 2000-talet har övertagandet av 

assyrisk mark främst skett i provinsen Nohadra (Duhok) i den kurdiska regionen i  



 

 

 

norra Irak (KRG). Övertagandet av mark har skett genom våld och ren konfiskation 

av byar och mark av mäktiga klaner utan att rättsväsendet i regionen ingripit. I många 

fall har permanenta bosättningar byggts av KRG på konfiskerad mark. Övertagandet 

av mark har även skett genom iscensättandet av så kallade infrastrukturprojekt, där 

motorvägar byggs tvärs över assyriska byar. Liknande övertagande av mark har skett 

i Ninveslätten under Ba’athregimens styre, där städer och byars demografi 

förändrades till assyriernas nackdel. Förändringen av demografi kunde ske genom att 

Ba’athregimen förflyttade arabiska stammar till assyriska landområden medan 

assyrier förflyttades till storstäder med arabisk majoritet. Efter den amerikanska 

invasionen av Irak utsattes assyrierna för kidnappningar, terrorattacker, politiskt 

förtryck, våldtäkter och etnisk rensning av olika grupper tillhörande 

majoritetsbefolkningarna. En konsekvens av avsaknaden av rätten till 

självbestämmande har blivit att irakiska Assyrien till stora delar tömts på sin 

assyriska ursprungsbefolkning. Dessutom har både KRG och den irakiska regeringen 

exploaterat ursprungsbefolkningens naturresurser som gas och olja utan att ha 

kompenserat de infödda assyrierna intäktsbortfallet. 

 

 

 

AUF behöver stödja assyrierna i Mellanöstern genom opinionsbildning och andra 

demokratiska metoder. Diasporans stöd och vision är särskilt viktigt då assyrierna i

Mellanöstern riskerar att manipuleras och brytas ner psykiskt till den grad att de

tappar hoppet om ett liv i frihet och istället flyr. Bildandet av en assyrisk region i

Ninveslätten och återlämnandet av konfiskerad mark i KRG är ett första steg mot en

permanent lösning för assyriernas fortsatta existens i sina ursprungsområden. Detta

kräver att omvärlden sätter press på den irakiska regeringen och kurdiska regionen

att inte hindra en permanent lösning för assyrierna genom icke-konstitutionella

territoriella anspråk. Samtidigt behöver KRG och den irakiska regeringen arbeta med

att rekonstruera demografin innan KRG:s bildande 1991 och Ba’athregimens

folkförflyttningar. Detta kräver att KRG och den irakiska regeringen avhyser illegala

bosättningar på assyrisk mark. Bildandet av en region i irakiska Assyrien innebär

även att flera hundratusen assyriska flyktingar kan flytta hem till en säker tillvaro.


