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Abstrakt 

Detta arbete riktas framför allt till omvärlden, men också till 

assyrierna/syrianerna, främst till andra generationen assyrier/syrianer som lever 

idag i exil. De som lever i trygghet och säkerhet, skall uppmärksammas om vad 

som händer där ute i det verkliga livet. Arbetet skall förhoppningsvis bidra till 

högre kunskaper om minoritetsfolken i krigshärjade och diktatoriska länder 

som Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Dessa är bara några få länder av de vars 

befolkning lider av tortyr, förtryck och förföljelse. Faktum är att en del etniska 

minoriteter har övergivits åt sitt öde. Arbetet är ett rop om hjälp för att alla de 

som behöver hjälp av alla slag. Några sådana är folkgruppen assyrier/syrianer 

vars situation jag behandlar närmare i texten. 
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Inledning 

 

Med detta arbete vill jag främst öppna ögonen på dem som är obekanta med 

folkmordet och erkännandet av det folkmord på assyrier/syrianer. Anledningen 

till att jag använder beteckningen assyr/syrian som benämning är på grund av 

att assyrier och syrianer har en konkret namnkonflikt i bakgrunden. Detta är en 

av anledningarna till att varför jag skriver assyr/syrian. Jag ser dem som en 

existerande självbeteckning för folkgruppen och som idag lever i det svenska 

samhället. Min inställning till detta problem är att jag ser denna 

minoritetsgrupp som en och samma, även då de idag använder olika 

namnbeteckningar, därför tänker jag använda assyrier/syrianer i min uppsatts 

framöver. Till skillnad från assyrierna/syrianerna räknas dock judarna idag som 

ett erkänt folkmord. Däremot kan man inte kalla judarnas förintelse för 

folkmord. Så som förintelsen på judarna och slaveriet i Amerika har väckt 

uppmärksamhet i världen så har inget annat folkmord kunnat uppnå med 

samma effekt. Turkiet strävade efter ett nationalistiskt samhälle där det 

handlade om att göra Turkiet till ett land med samma religion och språk, att 

försöka skapa en turkisk nation under första världskriget. Under Abdel Hamids 

tid föll den kristna minoriteten offer för ett folkmord som genomfördes av 

kurder och turkar. 

 

”Turkarna rånar och dödar oss, medan kurderna bestjäl oss och mördar oss. 

Förfädernas skelett tas ur gravarna och kastas. De heliga böckerna är 

förstörda, helgonens ikoner är stulna.”1 

 

Ungturkarna insåg att den kristna minoriteten inte passade in i denna 

nationalistiska och rasistiska ideologi och syn på de nya Turkiet. 

Mesopotamien blev den plats där massakrer utspelades, landet sattes i brand av 

de Turkiska myndigheterna och ägodelar förstördes. Fruktansvärda massakrer 

ägde rum, många valde döden framför de religiösa ideologierna, vilket skedde 

under första världskriget. Svärdets år är vad det kallas på svenska men den 

                                                            
1 Behcet, Barsom (2007) Såld för en höna, Sid 17. 
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berörda folkgruppen, assyrier/syrianer kallar denna händelse för Shato do 

Seyfo ”svärdets år”. I folkmun har begreppet förkortats till Seyfo 

 

Frågeställning 

 

 Var det en medveten förföljelse? 

 Vad hade muslimerna för syn på de kristna i landet? 

 

Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att jag vill visa att assyrierna/syrianerna idag är en 

etnisk folkgrupp som behöver stöd för att åter ta sig upp på fötterna. Idag finns 

det assyrier/syrianer spridda i hela världen på grund av förföljelser, förtryck 

och mord i hemlandet. Beror det kanske på deras kristna tro, eller är det kanske 

deras språk, kan det vara kulturen, som ligger bakom förföljelserna. Syftet är 

att uppmärksamma människor att förstå vad som händer där ute i världen, i det 

verkliga livet. Den hjälp assyrierna/syrianerna kan få är främst från västvärlden 

och inte från de arabiska makthavarna, som själva ligger bakom förföljelserna, 

förtrycket och förnekelsen av det assyriska/syrianska folket. Jag vill visa att 

assyrierna/syrianerna verkligen håller på att bli en mycket sällsynt folkgrupp. 

Sker det inte idag, imorgon eller om några år, men med säkerhet om bara några 

decennier om utvecklingen fortsätter så som den gjort hittills. Mitt syfte är att 

väcka både omvärlden och speciellt assyriernas/syrianernas uppmärksamhet 

bland allmänheten ute i världen. Hjälpen kommer kanske trots allt inte utifrån 

utan inifrån de berörda. 

 

Metod/Material 

 

För min undersökning har jag gjort en litteraturundersökning över begreppet 

Seyfo, jag har även använt mig av tidskrifter, artiklar och även Internet. Ett 

antal böcker om assyrier/syrianer har jag lånat från assyriska/syrianska 

familjer, men en hel del kommer från min familj. Sådana böcker är annars 

svåra att få tag på. Jag var tidig med att börja samla material. Efter att ha fått 
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tillräckligt med kunskap och för att se om teorierna överensstämmer med 

praktiken har jag dessutom pratat framför allt med min egen farfar som var sex 

år när hans familj flydde till Syrien för att överleva folkmordet, som sedan 

flydde till Sverige. De valde Sverige för att kunna ge oss en bra framtid och ett 

bra liv. Under samtalen märkte jag hur minnena från hemtrakten åter föddes till 

liv. Det var nästan enbart dramatiska svar jag fick. Om inte jag hade hört 

liknande berättelser tidigare skulle jag falla i en tårar för att inte nämna hur 

rörd jag blev ett par gånger. Det fanns en viss spänning i luften. Ett rop som sa: 

”O Gud, vad har det blivit utav oss?”, ”Vad har vi gjort som förtjänar detta?” 

 

Kanske var det som en självbestraffning från deras sida. En del av 

diskussionerna valde jag att inte ta med eftersom det blev allt för dramatiskt 

desto djupare in i ämnet vi kom. Diskussionerna om det assyriska/syrianska 

folket gick långt in på kvällen tills det var dags att bryta upp. Några gånger 

gick det in på midnatt innan vi märkte hur tiden gått. 

 

Jag har val att intervjua äldre personer på grund av att de har sina långa 

livserfarenhet att dela med sig ut av Seyfo. Jag har dessutom tagit hänsyn till 

att det är föräldrarna som tagit steget att fly för att rädda sina familjer och ge 

sina barn en god framtid samt kommande generationer. 

 

Tidigare forskning 

 

Fuat Deniz är en av de forskare som ägnat sitt liv åt att försöka få Turkiet att 

erkänna folkmordet på assyrier/syrianer men tyvärr kunde han inte få ett 

erkännande innan han blev mördad på Örebro universitet år 2007-12-11. Andra 

forskare som forskat inom området är medlemmar ur folkgruppen som Zeki 

Yalcin men även forskare utanför folkgruppen som Gabriele Yonan, David 

Gaunt och Bertil Bengtsson har visat intresse för frågan. Varför jag valt att 

använda mig av dessa forskare är på grund av att deras material bygger på 

vetenskapliga studier och undersökningar men också av den enkla anledningen 

att det inte finns mycket annan vetenskaplig forskning. Yalcin och Yonan 

påpekar att folkmordet inte bara drabbade armenierna utan också andra kristna 
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folkgrupper såsom assyrier/syrianer och greker. Yalcin tar även avstånd från att 

kalla de drabbade i Turkiet för det ”armeniska folkmordet” utan han menar att 

den rätta benämningen på folkmordet bör vara ”folkmordet på kristna 

minoriteten”2 

 

Folkgruppen assyrier/syrianer har startat en gemensam förening som kallas för 

Seyfo center, där diskuteras Seyfo frågan, i denna förening är det Sabri Atman 

som är ordförande. Han är en man som är på språng och tänker fortsätta kämpa 

med att få Seyfo erkänt av Turkiet. Han åker från stad till stad i Sverige och 

föreläser om folkmordet. Redaktören för Seyfo, Atman blev inbjuden till 

Grekland för en andra gång för att där föreläsa om folkmordet på 

assyrier/syrianer, han har också blivit inbjuden till Cypern och USA. 

 

Bakgrund 

Tiden innan ungturkarna 

 

Under 1800 – talet var det ottomanska riket en stor makt och ett område som 

de flesta ville ha och hade intressen i. Det västerländska ingripandet i det 

Ottomanska riket visade sig vara dåligt eftersom de försämrade relationerna 

mellan de kristna och muslimerna. Ett av problemen var att de icke – 

muslimska minoriteten betraktades som andra klass medborgare. vilket ledde 

till att det ottomanska riket delades in i tre politiska – ideologiska epoker, 

Nyottomanismen, Panislamismen och Panturkismen. Nedan förklaras vad dem 

tre epoker innebär. 

 

Nyottomanismen3 1830-1876 – Meningen med detta var att de nya Turkiet 

skulle bli mer rättvist, att alla medborgare oavsett religiösa och etniska 

bakgrund skulle bli ottomaner, med samma rättigheter och skyldigheter. 

 

Panislamismen4 – En fundamentalistisk rörelse vars grundtanke var en ny 

ideologisk inriktning, vilket innebar nya reformer, speciella förmåner till den 

                                                            
2 Yalcin, Zeki (2005) ”Folkmord och identitet”, i Gunner, Göran & Halvardson, Sven, s 32. 
3 Bertil Bengtsson, Svärdets år 
4 Bertil Bengtsson, Svärdets år 
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muslimska befolkningen, att alla trosfränder hade samma värdegrund och 

borde förenas. Dessa förmåner var skattebefrielse och skärskilda skolor. 

 

Panturkismen5 1908-1918 – (ett turkiskt – islamistiskt system) Innebar att 

sträva efter ett politiskt och kulturellt land, att skapa en nation med ett språk, en 

kultur och en religion vilket var Islam. Strävan efter ett gemensamt Turkiet, 

och ett land för alla turkiska stammar. Nu var det dags för en ny regim och en 

ny regering med tolerans och öppna vyer, vilket man trodde på i Turkiet men 

de visade sig vara en lögn. Detta förde med sig konsekvenser vilket ett av dem 

var just folkmordet på assyrier/syrianer 

 

Ungturkarnas revolution 

 

1930 var året då Turkiet tog tills sig Panturkismen och valde då att ha det som 

en ny regim, 1902 började det jäsa i Makedonien. Provinshuvudstaden Salonik 

var utgångspunkten för ungturkarnas revolution, som leddes av Turkiets 

officerare bland vilka idéerna om ett nytt ”ungt” Turkiet hade fotfäste. 21 juli 

1908 utropade kungörelsen författningen och marscherade in i Konstantinopel 

och intog staden utan strid. Det turkiska parlamentet sammanträdde 17 

december 1908 för första gången. Detta var en början på en inre maktstrid och 

pågick en längre period. April, 1909 ägde en mot kamp rum av Sultanen Abdul 

Hamid som innebar att införa Sharia lagarna, den islamiska rätten. Meningen 

med hela upploppet var att Turkiet skulle bestå av en folkgrupp, ett språk, en 

religion och en kultur. 

 

Men Sultan Hamid lyckades inte med sin maktkamp, han misslyckades och 

hans bröder Mehmed V Reshad tog över för att införa rörelsefrihet. År 1909 

tog ungturkarna makten och tronen från Abdul Hamid. Han fick behålla sitt liv 

men fick avsäga sig tronen och bli fånge i nuvarande Thessaloniki i Grekland 

och överlåta den till hans bror Mehmed V Reshad som blev den nya sultanen 

från 1909 – 1918. När Reshad tog över denna roll så var det meningen att 

assyrier/syrianer, armenier och kaldéer skulle behandlas lika och det skulle 

                                                            
5 Bertil Bengtsson, Svärdets år, sid 31 
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vara jämlikt i hela landet. Men detta visade sig vara en politisk propaganda och 

men istället infördes ett förbud mot demonstranter för icke – muslimer 7 juni 

1909. Efter att detta infördes så började Balkankriget och många greker 

mördades som var bosatta där. 

 

Många nationella kommittéer bildade egna grupper. En av dessa kommittéer 

var den armeniska befolkningen som hade framskridna, konkreta, nationella 

planer. Ingen av de syriska religionsgrupperna hade deltagit i någon som helst 

nationell eller politisk rörelse. Med allt som händer i Balkan så blir det svårt 

för Turkiet att hålla kvar sina provinser i deras områden, detta medförde ett 

krig i Italien 1912, Syriens araber var i uppror i Ryssland och krävde reformer i 

de östliga provinserna. 

 

”Enhet och framsteg” var ungturkarnas motto för en statskupp. Först 1908 kom 

ungturkarna till makten. De bär ansvar för förföljelsen av de kristna. Under fem 

år av dess historia ledde dessa tre dilettanter i Turkiet, deras rörelse var baserad 

på en rasistiskideologi och den islamiska tron, deras önskan var att förverkliga 

den ”slutliga lösningen” på den armeniska frågan. Djemal Pascha, militär 

guvernör i Konstantinopel, Sultan och inrikesminister Taalat Pascha och Enver 

Pascha, statschef, krigsminister och generallöjtnant, deras avsikt var att styra 

landet, förinta och fördärva de kristna minoriteterna. Envar, Taalat och Djemal 

var politiska dilettanter, författarna anser att de varken hade några fackliga 

kunskaper, att de var amatörer och klåpare, de hade heller inga erfarenheter om 

maktförhållanden i Europa. För att kunna behålla Turkiet påstod Talaat den 

nuvarande krigsminister att om turkarna ville behålla sitt land så var man 

tvungen att göra sig av med de icke – muslimerna som bodde i Turkiet. 

 

Som jag nämnt tidigare fanns det under ungturkarnas tid ansvariga 

huvudpersoner som stod för delar utav förföljelsen och folkmordet på 

assyrier/syrianer och andra kristna folkgrupper samt minoriteter. Jag har valt 

att bifoga bilder/porträtt på dessa ledare. Varför jag gjort det är för att jag själv 

ville se ett ansikte när jag läste om händelsen och perioden. Jag tyckte att det 

var viktigt att kunna relatera till en bild och ett ansikte och så tror jag även att 

mina läsare kommer känna och att det uppskattas. Ofta görs en illusion på en 
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bild eller händelse och därför tror jag att det är bra att få en klar bild, då blir 

även texten inte så diffus. 
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1874 var året då Talaat Pascha föddes, han var den 
som ledde ungturkarna och styrde det osmanska 
riket tillsammans med Enver Pascha och Djemal 
Pascha mellan 1913-1918. Mars, 1921 mördades han 
av Soghomon Tehlirian på grund av hans 
inblandning på det Armeniska folkmordet.   

År 1881 den 22 november föddes Enver 
Pascha (egentligen Ismail Enver). Han var 
son till en albansk kvinna från Monastir, han 
var generalschef, krigsminister och politiker. 
Han dog 4 augusti 1992.  

Djemal Pascha var en marinminister 
som föddes 1872, han började 
samarbeta med Talaat Pascha.       
År 1922 dog han.  

 

Soghomon Tehlirian föddes i osmanska riket 1897. 
Under första världskriget på armenierna bevittnade han 
all elände som pågick. Därför bestämde han sig senare 
att mörda Talaat Pascha (anstiftarna till folkmordet).     
5 mars 1921 mördade han Talaat på en öppen gata i 
tyska staden Berlin.  Men han blev sedan befriad på 
grund av ”tillfällig sinnesförvirring”. 
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Milletsystemet 

 

Milletsystemet betyder att Turkiet ville att enskilda grupper skulle leva i avskilda 

områden, där egna seder följdes. Vilket innebar Trosgemenskap? Befolkningen 

delades upp i olika grupper beroende på religionstillhörighet. Samhällshierarki var 

uppdelad i muslimska herrar och inte minst den kristna minoriteten diskriminerades 

både religiöst, ekonomiskt och juridiskt. Milletsystemet bestod av så kallade höga 

porten, vilket var religiösa ledare. Där fanns också egna regler, rättssystem och egna 

domstolar om så behövdes för egna mål som t.ex. skilsmässa, äktenskap, vårdnad om 

barn och dylikt, men de hade även brott begångna inom gruppen. För det första trivdes 

inte de assyrierna/syrianerna i den armeniska milleten. Armenierna försökte istället för 

att representera assyrier/syrianer förbättra sin egen ställning på assyriernas/syrianernas 

bekostnad. Ett intensivt försök mot ”armenseringen” och för beskyddandet av sin egen 

kyrka och sitt folk utkämpades av de assyriska/syrianska kyrkoledaren. På detta sätt 

var situationen inom den armeniska milliten inte problem fri. Exempelvis var alla icke 

– muslimer tvungna att betala högre skatter vilket således ledde till att de blev 

ekonomiskt diskriminerade, unga kristna pojkar tvångsrekryterades till militären. De 

vart också tvingade att konvertera till islam. 

 

Analys 

Seyfo 1914 – 1919 

 

”Mitt lilla barn, kom ihåg vad jag har berättat för dig. Glöm inte min historia 

och berätta den vidare till dina barn när du blir stor! Låt inte det spillda blodet 

gå förgäves!”6 

 

Den 24 april 1914 brukar sättas som startdatum för folkmordet på folkgruppen, 

detta har kontinuerligt pågått vid flera tillfällen tidigare. Denna massaker går 

under namnet Shato do Seyfo ”Svärdets år” hos assyrierna/syrianerna. 

Folkmordet på assyrier/syrianer kan relateras till förintelsen på judarna och 

Armenierna i Turkiet. Som kristna och etniska minoriteter utsattes 

assyrierna/syrianerna för dubbel förföljelse. Kurderna var en minoritetsgrupp 

men de hade lika stora rättigheter och behandlades jämlikt på grund av att det 

                                                            
6 Yalcin, Zeki (2005) ”Folkmord och identitet”, i Gunner, Göran & Halvardson, Sven, sid 76 
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hade Islam som deras religion men där emot utsattes de kristna för förföljelse 

och diskriminering på grund av att de hade den kristna tron. Huvudsakligen var 

det kurdiska soldater som utövade dessa massakrer på den kristna minoriteten i 

Turkiet, de kallades för Hamidiye, den turkiska sultanen Hamids legosoldater. 

Under 1915/1916 dödades nästan två miljoner assyrier/syrianer på grund av 

massakrer och tvångsdeportering till syriska öknen. För att kunna behålla 

Turkiet så påstod Enver Pascha som var den dåvarande krigsministern att om 

turkarna ville behålla sitt land så var man tvungen att göra sig av med de icke – 

muslimerna. Nu var tiden inne att rensa hela Turkiet och detta började med att 

plundra alla vilket de lyckades med, sedan var det dags att plundra de7 

”otrogna”, vilket Turkiet ansåg vara resten av befolkningen som fanns i 

Turkiet. I Turkiet har assyrierna/syrianerna lidit omänskligt och diskriminerats 

oändligt, de har heller aldrig fått sina kulturella och etniska rättigheter erkända. 

 

Under svärdet år har assyrierna/syrianerna haft sina påtryckningar av kurdiska 

grannar att lämna sina hem och sin mark och bege sig utomlands. 

 

Assyrier/syrianer som levde i Turkiet under svärdets år blev torterade av 

kurderna och turkarna på grund av att man hade en annan religiös bakgrund. 

Många oskyldiga män, kvinnor och barn mördades i deras byar och utsattes för 

olika attentat. Den civiliserade västvärlden verkar inte märka vad som pågår, 

den assyriska/syrianska befolkningen håller på att utrotas. I december 1895 

innebrändes 1200 – 1500 kristna i den armeniska domkyrkan i Urfa. De första 

som mördades, torterades och misshandlades var den armeniska befolkningen, 

myndigheterna i Arabkir intensifierades att. 

 

”Alla som är Muhammeds barn måste nu göra sin plikt och döda alla 

armenier, plundra deras hus och bränna ner dem. Inte en enda armenier får 

skonas. Sådan är Sultanens befallning. Den som inte lyder denna befallning 

kommer att betraktas som armenier och skall dödas. Därför skall varje muslim 

visa sin lydnad mot regeringen genom att först döda de kristna som levt i 

vänskap med dem”8 

                                                            
7 Otrogna = Turkarnas definition av icke – muslimer. Turkarna använde ”Kafir” på det sättet. 
8 Bertil Bengtsson, Svärdets år, sid 23.  

13 
 



 
 

Vid det här laget konstaterade man att det inte bara var armenierna som 

mördades, torterades och misshandlades utan 1895 dödades både armenier, 

assyrier/syrianer och kaldéer alla som hade ett kristet ursprung. 

 

”Telegram till Enver Pascha 27 maj 1915: Jag kan med nöje meddela att jag 

efter regeringens önskemål nu rensat mitt område från kristna. För två år 

sedan var andelen kristna affärsmän 80 procent. Nu ägs allt till 95 procent av 

muslimer. En specifik lista sänds på muslimer som tagit över tillgångarna. 

Landshövding Djevedet Bey, Aleppo.9” 

 

”Telegram den 16 september 1915: Ni har redan informerats om att 

regeringen har beslutat att förinta alla armenier som bor i Turkiet. Ingen som 

motsätter sig denna order kan längre inte ha en statlig tjänst. Utan medlidande 

för kvinnor, barn, och krymplingar, hur tragiska än förintelse metoderna må 

vara, måste deras liv utsläckas utan några samvetsbetänkligheter; 

Inrikesminister Talaat pascha.”10 

 

Under åren 1915 – 1918 vandaliserade och terroriserades flertal byar och 

syriska ortodoxa – kyrkor i Turkiet. Församlingsmedlemmar och präster 

mördades om de inte valde att konvertera till Islam. Citat nedan valde jag att ha 

med på grund av att jag kände att den klargjorde hela min analys. Jag valde att 

ha med detta citat för att jag anser att den visar att folkgruppen hade två val och 

det var antingen att dö eller bli muslim. 

 

”Shejken ställde ett ultimatum: Ni måste välja: Islam eller döden. Svaret kom 

unisont och utan tvekan. ”Vi har redan valt. Döden.”11 

 

                                                            
9 Bertil Bengtsson, Svärdets år, sid 67. 
10 Bertil Bengtsson, Svärdets år, sid 79. 
11 Bertil Bengtsson, Svärdets år, sid 63. 
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Statistik och förteckning över mördade och terroriserade 

Assyrier/Syrianer12 

 

Distrikt          Byar             Familjer        Antal          Kyrkor         Präst 

Amid    30     764    5379      5       7 

Silvan      -     174    1195      5       1 

Lice    10     658    4706      5        - 

Direk      -       50      350      1       1 

Siverek   30     897    5725    12     12 

Viransehir   16     303    1928      1       1 

Mardin     8     880    5815    12       5 

Savro     7     880    6165      2       3 

Nsibin   50   1000    7000    12     25 

Cezire   26     994    7510    13       8 

Bseriye   30     718    4481    10     10 

Barvat   15     282    1880      1       1 

Midyat   47   3935  25830    60     60 

Bitlis   12     130      850      1        - 

Siirt      -     100      650      1       2 

Sharavan     9     283    1870      4       4 

Gharzan   22     744    5140    12       9 

Harput   24     508    3500      5       2 

Urhoy      -       50      340       -        - 

Summa  345   13350    90313    156    154 

 

Anledningen till att jag ville ha med denna statistiska tabell är för att jag vill att 

de som läser min uppsats skall ha en överblick över hur många som förlorat sitt 

liv under svärdets år. 

 

                                                            
12 Bertil Bengtsson, Svärdets år, Sid 60. 
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Jihad 

 

Jihad är ett heligt krig för muslimerna, men turkans definition av Jihad innebär 

att döda och utrota alla kristna i Turkiet, vilket utfärdades av Mehmet Rashad V 

han ansåg att de kristna var fiender för nationen. Shejk ul – Islam den högste 

muslimske – juridiska auktoriteten uppmanade varje muslim i hela världen att 

gå med det heliga kriget – Jihad och döda de ”otrogna”. Den kurdiska 

författaren Seyhmus Hesan beskriver i sina böcker om fatwa, sedan läste 

shejkerna upp vad fatwa innebär, att de har rätt att bortröva små flickor och 

mörda den kristna befolkningen enligt den muslimska traditionen, de som 

valde att följa detta och utföra dessa dåd skulle få ”gröna händer” en biljett till 

paradiset annars skulle man hamna i helvetet. 

 

Första världskriget och assyriernas/syrianernas situation 

 

Denna historiska period har uppfattats vara den första rensningen av kristna 

armenier i Turkiet, men går man längre bak så kan man läsa om den grekiska 

rensningen som utspelades drygt ett år innan armeniernas folkmord. 

 

”Exempelvis skrev Maria Jacobsen en dansk missionär, följande i sin dagbok i 

mitten av oktober 1915 om staden Mardin. Denna stad med omnejd befolkades 

vid denna tid framförallt av syriska ortodoxa assyrier/syrianer.”13 ”In Mardin 

the Christians had been sent away. They are not Armeniens but Arabicspeaking 

Syrians and Assyrians. First the men were taken and sent away, and afterwards 

all the rich women and children. They were allowed to hire wagond and bring 

horses and donkeys with them. But they didn´t reach farther than a six – hour 

journey, when everything was taken from them, and the women were killed. All 

their belongings were brought back to Mardin and sold by auction at the 

market. Afterwards the poor people were sent away, so it seems that it is not 

only Armenians are persecuted. The Holy war was begun.”14 

 

                                                            
13 Yalcin, Zeki (2005) ”Folkmord och identitet”, i Gunner, Göran & Halvardson, Sven, sid 97. 
14 Yalcin, Zeki (2005) ”Folkmord och identitet”, i Gunner, Göran & Halvardson, Sven, sid 97. 
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Assyrier/syrianer är en folkgrupp som har utsatts för tortyr, förtryck och har 

tvingats att fly från sina hem och sitt land för att överleva. I flera århundraden 

har assyrierna/syrianerna utsatts för och är fortfarande förföljda av de olika 

regeringarna. Trots att assyrierna/syrianerna genomgått en förskräcklig period 

av diskriminering och förtryck är det inte många i världen som känner till deras 

situation. 

 

Detta är en av anledningarna till att jag bestämde mig för att skriva om just 

assyriers/syrianers historia. Omvärlden bör få kännedom om assyrier/syrianers 

situation i dagens läge. Även om vi inte kan vrida tillbaka tiden ska vi inte 

blunda för det förflutna, utan med öppna ögon se tillbaka i historien och 

förhoppningsvis undvika samma fel en gång till. Det sägs att man lär sig av 

sina misstag och fel. Förhoppningsvis är detta arbete till hjälp för många av oss 

att förstå vad som håller på att ske framför ögonen på oss. Enligt de mänskliga 

rättigheterna är det vår uppgift att hjälpa en folkgrupp i nöd och hindra den från 

att bli utrotad. Hittills har assyrierna/syrianerna inte fått den hjälp som de borde 

ha fått för att leva vidare och kunna leva i fred i sitt eget land. 

 

Emigration till Sverige 

 

Fattigdom och våld var det som beslöt assyrier/syrianer att emigrera till 

Sverige, hopp om bättre levnadsförhållande. Detta är en av anledningarna till 

att jag valt att ha med emigration till Sverige för att få läsarna att förstå vad 

denna grupp genomgått och att assyrier/syrianer nu har det bra i Sverige. 

 

Under 1600-talet började återuppbyggnaden av det sönderbombade Europa det 

fanns stora pengar att tjäna för svensk industri om man bara kunde få 

tillräckligt med arbetskraft till fabrikerna. Det var då som invandrarna började 

komma till Sverige och bygga den svenska välfärden. Under 1940 – talet 

började den svenska industrin importera utländsk arbetskraft. Sverige kom 

även att bli ett säkert och tryggt ställe för många flyktingar från de krigshärjade 

länderna. Det var medelklass och intelektuella som flydde undan krig förföljels 

och koncentrationsläger under 1950-och 60-talet ökade strömmen av 
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utlänningar till sverige. Även de första assyrierna/syrianerna fick under 1975-

talet till alla håll i världen ihopp om att finna fred i exillandet. 

 

Den första tiden i Sverige innebar för många assyrier/syrainer en lättnad, 

optimism och nyfikenheten på det nya livet i frihet långt borta från utsattheten, 

förtrycket och otroligheterna i hemlandet. Denna första känsla vid mötet med 

med sverige övergår, för många assyrier/syrianer till en känsla av kluvenhet 

främlingsskap och identitelslösa. Detta gäller även andra generationens 

assyrier/syrianer i Sverige. De flesta assyriska/syrianska föräldrar bär på en 

känsla av otillräcklighet. Assyrier/Syrianer är fortfarande efter trettio års 

vistelse i Sverige nykomlingar och främlingar i det svenska samhället. Allting 

är nytt: klimat, miljö, kultur, språk, normer och värderingar. Den 

assyriska/syrianska gruppens kultur har plötsligt flyttats, inte bara i rum utan 

också tid, flera hundra år från bonde till industrisamhälle. De 300 år som den 

svenska och västerländska kulturen fick på sig att förvandlas från feodalism till 

industralism och från kollektivism till individualism genomgår den 

assyriska/syrianska kulturen på bara några år. Assyrier/syrianer har på ytligt 

sett anpassat och förenat sig i det svenska samhället, men i sina små grupper 

lever de med traditioner, seder och bruk, som om de fortfarande levde i 

hemlandet. Assyrier/Syrianer hör till de socialt mest islolerade 

invandrargrupperna. De bor i stor utsträckning och har segregerat deras sociala 

kontakter. 

 

Diskussion 

 

I texten kommer jag att använda mig av påståenden t.ex. som vi på grund av att 

jag tillhör denna folkgrupp. Varför jag gör det nu är på grund av att i detta 

kapitel diskuterar jag mycket. 

 

I olika världsdelar för vi ett liv i lidande på grund av konsekvenserna av just 

detta folkmord. Hur kan vi någonsin glömma det här? Hur skall vi gå vidare, 

Vad måste vi göra för att vi inte ska glömma folkmordet på assyrier/syrianer? 

Jämställdhet förespråkar lika rättigheter och skyldigheter, religionen får aldrig 
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begränsa de möjligheter vi har, att vara de vi vill vara. Identitet, språk, möten 

mellan olika människor samt normer, värderingar och prioriteringar är något 

som är viktigt i varje religion och en varje människans liv. All förtryck, 

folkmord och alla förföljelser kan inte vara till någon nytta för mänskligheten. 

Förhoppningar om att återvända tillbaka till sina hem är rent ut sagt noll. I flera 

århundraden till idag har det bara pekat nedåt för assyrierna/syrianerna. Enligt 

min uppfattning kommer assyrierna/syrianerna att fortsätta befinna sig i samma 

cirkel till de inte längre existerar i världen, om inte någon utifrån bryter denna 

onda cirkel. Den syriska – ortodox kyrkan och dess församling, jag kan 

identifiera mig själv i denna folkgrupp som har en harmonisk gemenskap och 

en balans mellan kulturens olika dragningskrafter är en varje människas önskan 

anser jag. Det ställdes inför ett ultimatum: bli muslim eller dö. Är uppror och 

våld de enda sättet att göra sin röst hörd? I så fall blir det svårt för det 

assyriska/syrianska folket. Det är snarare en fixering som motståndargrupperna 

känner gentemot assyrierna/syrianerna. De har helt enkelt hamnat i kläm. Det 

är våld de i första hand flyr ifrån och sina hemländer för att söka skydd och 

trygghet ute i världen. Att vi nu är så många i Sverige och försöker få detta 

folkmord erkänt är en varje människan rättighet. Att bli erkända och få leva i 

fred är det enda de kräver. Är det kanske för mycket begärt? Detta är en fråga 

som många ur folkgruppen vill få reda på men finns det verkligen ett svar på 

denna fråga. 

 

Det handlar om ett identitetsbevarande syfte, att kunna bevara betydelsen av 

historien, religionen och kyrkan, traditioner och seder liksom språk. Att 

försöka etablera och vidareutveckla ett folkslag, ett behov av trygghet och 

gemenskap. Att ha ett hemland där man kan känna sig trygg och ha en frihet, 

värdighet, självkänsla och säkerhet är en varje människans dröm. Det är viktigt 

att komma ihåg att den yttersta makten låg hos Abdel Hamid II och han 

regering huvudansvaret för utrotningen av de kristna var sultanens verk. Det 

jag vill förmedla är att man ska vara nöjd med sig själv och sitt ursprung 

oavsett kultur, språk eller religion. 
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Sammanfattning 

 

Som det redan antyds tidigare i min uppsats är inte detta folkmord erkänt, att 

man nu kan kalla det spårlöst eftersom man bara svårligen kan finna obetydliga 

ruiner av sten kyrkor och sönder fallna odlingar. I ju med detta kan man 

konstatera att assyrierna/syrianerna vägrade lämna sina byar utan motstånd. 

Vilket jag stolt kan säga att jag tillhör dessa folkgrupper. 

 

Förintelsen Turkiet helst vill glömma som var för 93 år sedan. Detta var en 

tillfällig visning av misstänkta förrädiska icke – muslimska folkgrupper, den 

urartade i allmän massaker på kristna, oberoende av samfundstillhörighet. 

Turkarna anser att den rätta normen är genom ett mångreligiöst – och etniskt 

samhälle som hålls samman genom Milletsystemet. Många anser att denna bild 

inte är sann, jag anser inte att den speglar en människas verklighet för den 

kristna minoriteten. Detta kallas för diskriminering och det var detta 

assyrier/syrianer fick utsättas för, inte bara av den turkiska staten, men också 

av sina kurdiska grannar, men å andra sidan fanns det kurdiska familjer som 

hjälpte många assyrier/syrianer. Jag hyser inget agg mot kurder eller turkar på 

grund av det som hänt, då det fanns kurdiska och turkiska familjer som hjälpte 

assyrier/syrianer. 

 

Flyktingar av flera nationaliteter lyckades fly till ryska eller brittiska områden. 

Under svärdets år förstördes 385 byar och efter 1919 var det bara 95 byar kvar. 

Kriget var över, men detta betyder inte att förtrycket i landet är över. Turkiet 

hade problem med minoritetsfolken assyrier/syrianer och armenier. För att bli 

av med problemen i landet gick turkarna ihop med kurdiska klanledare. De 

kom överens om att kurderna skulle ta över de dödade, utplånande 

assyriernas/syrianernas mark och egendom. Eftersom minoritetsgrupperna var 

ortodoxa skulle de deporteras annars kunde de förena sig med ryssarna, trodde 

man. De turkiska regimerna skulle med hjälp av klanledare och krigare 

verkställa utrotningen. I planen ingick att inkalla alla kristna till militärtjänsten. 

Cirka 50 000 män inkallades och slaktades. Kvinnor, barn och äldre 

förflyttades till öknen. Detta för att rädda de påstod man. Av varje grupp på 
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10 000 kom ungefär 1000 fram. Resten dog eller sorterades ut. År 1919 

bortfördes cirka 120 000 assyrier/syrianer till en speciell dal, där alla, 

mördades. Deras kvarlevor ligget fortfarande i öppen dag kvar i dalen. Syftet 

med hela massakern och förintelsen var att radera ut kristenheten från regionen. 

Tortyrer, våldtäkt, mord och massaker genomfördes systematiskt över hela 

landets. Byar förstördes, familjer splittrades, unga kvinnor såldes till olika 

harem och hundratals kyrkor och kloster förstördes. Detta innebär våldsamhet 

mot den mänskliga säkerheten, hierarkin präglade i alla relationer. I det 

osmanska riket levde armenier och assyrier/syrianer men det jag ville komma 

fram till i denna uppsats var att armeniern inte var den enda kristna 

befolkningen som drabbades av ungturkarnas strävan efter en turkisk – 

muslimska nationalstat. Syftet med denna uppsats var att undersöka religionens 

roll i folkmordet på den kristna minoriteten. 

 

I likhet med judarna har assyrierna/syrianerna i århundraden levt i exil. För att 

finna fred och smälta in i samhället har tusentals assyrier/syrianer konverterat 

till Islam och övergett sin kristna religion. 

Den tidigare strikt religiösa perioden ersattes med ett nationalistiskt tänkande 

där man på ett politiskt sätt, kulturellt och religiöst strävade efter att 

sammansmälta alla folkgrupper i det osmanska riket till turkar med idén om en 

nation med ett språk, en kultur och en religion. Jag anser att det är makthavarna 

fortsätter humanisera befolkningen och de utgår från vad en människa är 

istället för vad människan gör. 

 

”Från tvåhundra tiden på 1990-talet minskade församlingen till ungefär sjuttio 

tusen omkring 1920. År 1990 fanns det knappt fyra tusen syriska ortodoxa kvar 

i hela området, och nu finns där omkring nio hundra samt ett dussintal munkar 

och nunnor fördelade på de fem kloster som finns kvar. En by med så många 

som sjutton kyrkor har nu bara en enda invånare, en gammal prästman” 15 

 

                                                            
15 Yalcin, Zeki (2005) ”Folkmord och identitet”, i Gunner, Göran & Halvardson, Sven (red), 

sid 29. 
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Abstrakt

Detta arbete riktas framför allt till omvärlden, men också till assyrierna/syrianerna, främst till andra generationen assyrier/syrianer som lever idag i exil. De som lever i trygghet och säkerhet, skall uppmärksammas om vad som händer där ute i det verkliga livet. Arbetet skall förhoppningsvis bidra till högre kunskaper om minoritetsfolken i krigshärjade och diktatoriska länder som Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Dessa är bara några få länder av de vars befolkning lider av tortyr, förtryck och förföljelse. Faktum är att en del etniska minoriteter har övergivits åt sitt öde. Arbetet är ett rop om hjälp för att alla de som behöver hjälp av alla slag. Några sådana är folkgruppen assyrier/syrianer vars situation jag behandlar närmare i texten.
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Inledning



Med detta arbete vill jag främst öppna ögonen på dem som är obekanta med folkmordet och erkännandet av det folkmord på assyrier/syrianer. Anledningen till att jag använder beteckningen assyr/syrian som benämning är på grund av att assyrier och syrianer har en konkret namnkonflikt i bakgrunden. Detta är en av anledningarna till att varför jag skriver assyr/syrian. Jag ser dem som en existerande självbeteckning för folkgruppen och som idag lever i det svenska samhället. Min inställning till detta problem är att jag ser denna minoritetsgrupp som en och samma, även då de idag använder olika namnbeteckningar, därför tänker jag använda assyrier/syrianer i min uppsatts framöver. Till skillnad från assyrierna/syrianerna räknas dock judarna idag som ett erkänt folkmord. Däremot kan man inte kalla judarnas förintelse för folkmord. Så som förintelsen på judarna och slaveriet i Amerika har väckt uppmärksamhet i världen så har inget annat folkmord kunnat uppnå med samma effekt. Turkiet strävade efter ett nationalistiskt samhälle där det handlade om att göra Turkiet till ett land med samma religion och språk, att försöka skapa en turkisk nation under första världskriget. Under Abdel Hamids tid föll den kristna minoriteten offer för ett folkmord som genomfördes av kurder och turkar.



”Turkarna rånar och dödar oss, medan kurderna bestjäl oss och mördar oss. Förfädernas skelett tas ur gravarna och kastas. De heliga böckerna är förstörda, helgonens ikoner är stulna.”[footnoteRef:2] [2:  Behcet, Barsom (2007) Såld för en höna, Sid 17.] 




Ungturkarna insåg att den kristna minoriteten inte passade in i denna nationalistiska och rasistiska ideologi och syn på de nya Turkiet. Mesopotamien blev den plats där massakrer utspelades, landet sattes i brand av de Turkiska myndigheterna och ägodelar förstördes. Fruktansvärda massakrer ägde rum, många valde döden framför de religiösa ideologierna, vilket skedde under första världskriget. Svärdets år är vad det kallas på svenska men den berörda folkgruppen, assyrier/syrianer kallar denna händelse för Shato do Seyfo ”svärdets år”. I folkmun har begreppet förkortats till Seyfo



Frågeställning



· Var det en medveten förföljelse?

· Vad hade muslimerna för syn på de kristna i landet?



Syfte



Syftet med detta arbete är att jag vill visa att assyrierna/syrianerna idag är en etnisk folkgrupp som behöver stöd för att åter ta sig upp på fötterna. Idag finns det assyrier/syrianer spridda i hela världen på grund av förföljelser, förtryck och mord i hemlandet. Beror det kanske på deras kristna tro, eller är det kanske deras språk, kan det vara kulturen, som ligger bakom förföljelserna. Syftet är att uppmärksamma människor att förstå vad som händer där ute i världen, i det verkliga livet. Den hjälp assyrierna/syrianerna kan få är främst från västvärlden och inte från de arabiska makthavarna, som själva ligger bakom förföljelserna, förtrycket och förnekelsen av det assyriska/syrianska folket. Jag vill visa att assyrierna/syrianerna verkligen håller på att bli en mycket sällsynt folkgrupp. Sker det inte idag, imorgon eller om några år, men med säkerhet om bara några decennier om utvecklingen fortsätter så som den gjort hittills. Mitt syfte är att väcka både omvärlden och speciellt assyriernas/syrianernas uppmärksamhet bland allmänheten ute i världen. Hjälpen kommer kanske trots allt inte utifrån utan inifrån de berörda.



Metod/Material



För min undersökning har jag gjort en litteraturundersökning över begreppet Seyfo, jag har även använt mig av tidskrifter, artiklar och även Internet. Ett antal böcker om assyrier/syrianer har jag lånat från assyriska/syrianska familjer, men en hel del kommer från min familj. Sådana böcker är annars svåra att få tag på. Jag var tidig med att börja samla material. Efter att ha fått tillräckligt med kunskap och för att se om teorierna överensstämmer med praktiken har jag dessutom pratat framför allt med min egen farfar som var sex år när hans familj flydde till Syrien för att överleva folkmordet, som sedan flydde till Sverige. De valde Sverige för att kunna ge oss en bra framtid och ett bra liv. Under samtalen märkte jag hur minnena från hemtrakten åter föddes till liv. Det var nästan enbart dramatiska svar jag fick. Om inte jag hade hört liknande berättelser tidigare skulle jag falla i en tårar för att inte nämna hur rörd jag blev ett par gånger. Det fanns en viss spänning i luften. Ett rop som sa: ”O Gud, vad har det blivit utav oss?”, ”Vad har vi gjort som förtjänar detta?”



Kanske var det som en självbestraffning från deras sida. En del av diskussionerna valde jag att inte ta med eftersom det blev allt för dramatiskt desto djupare in i ämnet vi kom. Diskussionerna om det assyriska/syrianska folket gick långt in på kvällen tills det var dags att bryta upp. Några gånger gick det in på midnatt innan vi märkte hur tiden gått.



Jag har val att intervjua äldre personer på grund av att de har sina långa livserfarenhet att dela med sig ut av Seyfo. Jag har dessutom tagit hänsyn till att det är föräldrarna som tagit steget att fly för att rädda sina familjer och ge sina barn en god framtid samt kommande generationer.



Tidigare forskning



Fuat Deniz är en av de forskare som ägnat sitt liv åt att försöka få Turkiet att erkänna folkmordet på assyrier/syrianer men tyvärr kunde han inte få ett erkännande innan han blev mördad på Örebro universitet år 2007-12-11. Andra forskare som forskat inom området är medlemmar ur folkgruppen som Zeki Yalcin men även forskare utanför folkgruppen som Gabriele Yonan, David Gaunt och Bertil Bengtsson har visat intresse för frågan. Varför jag valt att använda mig av dessa forskare är på grund av att deras material bygger på vetenskapliga studier och undersökningar men också av den enkla anledningen att det inte finns mycket annan vetenskaplig forskning. Yalcin och Yonan påpekar att folkmordet inte bara drabbade armenierna utan också andra kristna folkgrupper såsom assyrier/syrianer och greker. Yalcin tar även avstånd från att kalla de drabbade i Turkiet för det ”armeniska folkmordet” utan han menar att den rätta benämningen på folkmordet bör vara ”folkmordet på kristna minoriteten”[footnoteRef:3] [3:  Yalcin, Zeki (2005) ”Folkmord och identitet”, i Gunner, Göran & Halvardson, Sven, s 32.] 




Folkgruppen assyrier/syrianer har startat en gemensam förening som kallas för Seyfo center, där diskuteras Seyfo frågan, i denna förening är det Sabri Atman som är ordförande. Han är en man som är på språng och tänker fortsätta kämpa med att få Seyfo erkänt av Turkiet. Han åker från stad till stad i Sverige och föreläser om folkmordet. Redaktören för Seyfo, Atman blev inbjuden till Grekland för en andra gång för att där föreläsa om folkmordet på assyrier/syrianer, han har också blivit inbjuden till Cypern och USA.



Bakgrund

Tiden innan ungturkarna



Under 1800 – talet var det ottomanska riket en stor makt och ett område som de flesta ville ha och hade intressen i. Det västerländska ingripandet i det Ottomanska riket visade sig vara dåligt eftersom de försämrade relationerna mellan de kristna och muslimerna. Ett av problemen var att de icke – muslimska minoriteten betraktades som andra klass medborgare. vilket ledde till att det ottomanska riket delades in i tre politiska – ideologiska epoker, Nyottomanismen, Panislamismen och Panturkismen. Nedan förklaras vad dem tre epoker innebär.



Nyottomanismen[footnoteRef:4] 1830-1876 – Meningen med detta var att de nya Turkiet skulle bli mer rättvist, att alla medborgare oavsett religiösa och etniska bakgrund skulle bli ottomaner, med samma rättigheter och skyldigheter. [4:  Bertil Bengtsson, Svärdets år] 




Panislamismen[footnoteRef:5] – En fundamentalistisk rörelse vars grundtanke var en ny ideologisk inriktning, vilket innebar nya reformer, speciella förmåner till den muslimska befolkningen, att alla trosfränder hade samma värdegrund och borde förenas. Dessa förmåner var skattebefrielse och skärskilda skolor. [5:  Bertil Bengtsson, Svärdets år] 




Panturkismen[footnoteRef:6] 1908-1918 – (ett turkiskt – islamistiskt system) Innebar att sträva efter ett politiskt och kulturellt land, att skapa en nation med ett språk, en kultur och en religion vilket var Islam. Strävan efter ett gemensamt Turkiet, och ett land för alla turkiska stammar. Nu var det dags för en ny regim och en ny regering med tolerans och öppna vyer, vilket man trodde på i Turkiet men de visade sig vara en lögn. Detta förde med sig konsekvenser vilket ett av dem var just folkmordet på assyrier/syrianer [6:  Bertil Bengtsson, Svärdets år, sid 31] 




Ungturkarnas revolution



1930 var året då Turkiet tog tills sig Panturkismen och valde då att ha det som en ny regim, 1902 började det jäsa i Makedonien. Provinshuvudstaden Salonik var utgångspunkten för ungturkarnas revolution, som leddes av Turkiets officerare bland vilka idéerna om ett nytt ”ungt” Turkiet hade fotfäste. 21 juli 1908 utropade kungörelsen författningen och marscherade in i Konstantinopel och intog staden utan strid. Det turkiska parlamentet sammanträdde 17 december 1908 för första gången. Detta var en början på en inre maktstrid och pågick en längre period. April, 1909 ägde en mot kamp rum av Sultanen Abdul Hamid som innebar att införa Sharia lagarna, den islamiska rätten. Meningen med hela upploppet var att Turkiet skulle bestå av en folkgrupp, ett språk, en religion och en kultur.



Men Sultan Hamid lyckades inte med sin maktkamp, han misslyckades och hans bröder Mehmed V Reshad tog över för att införa rörelsefrihet. År 1909 tog ungturkarna makten och tronen från Abdul Hamid. Han fick behålla sitt liv men fick avsäga sig tronen och bli fånge i nuvarande Thessaloniki i Grekland och överlåta den till hans bror Mehmed V Reshad som blev den nya sultanen från 1909 – 1918. När Reshad tog över denna roll så var det meningen att assyrier/syrianer, armenier och kaldéer skulle behandlas lika och det skulle vara jämlikt i hela landet. Men detta visade sig vara en politisk propaganda och men istället infördes ett förbud mot demonstranter för icke – muslimer 7 juni 1909. Efter att detta infördes så började Balkankriget och många greker mördades som var bosatta där.



Många nationella kommittéer bildade egna grupper. En av dessa kommittéer var den armeniska befolkningen som hade framskridna, konkreta, nationella planer. Ingen av de syriska religionsgrupperna hade deltagit i någon som helst nationell eller politisk rörelse. Med allt som händer i Balkan så blir det svårt för Turkiet att hålla kvar sina provinser i deras områden, detta medförde ett krig i Italien 1912, Syriens araber var i uppror i Ryssland och krävde reformer i de östliga provinserna.



”Enhet och framsteg” var ungturkarnas motto för en statskupp. Först 1908 kom ungturkarna till makten. De bär ansvar för förföljelsen av de kristna. Under fem år av dess historia ledde dessa tre dilettanter i Turkiet, deras rörelse var baserad på en rasistiskideologi och den islamiska tron, deras önskan var att förverkliga den ”slutliga lösningen” på den armeniska frågan. Djemal Pascha, militär guvernör i Konstantinopel, Sultan och inrikesminister Taalat Pascha och Enver Pascha, statschef, krigsminister och generallöjtnant, deras avsikt var att styra landet, förinta och fördärva de kristna minoriteterna. Envar, Taalat och Djemal var politiska dilettanter, författarna anser att de varken hade några fackliga kunskaper, att de var amatörer och klåpare, de hade heller inga erfarenheter om maktförhållanden i Europa. För att kunna behålla Turkiet påstod Talaat den nuvarande krigsminister att om turkarna ville behålla sitt land så var man tvungen att göra sig av med de icke – muslimerna som bodde i Turkiet.



Som jag nämnt tidigare fanns det under ungturkarnas tid ansvariga huvudpersoner som stod för delar utav förföljelsen och folkmordet på assyrier/syrianer och andra kristna folkgrupper samt minoriteter. Jag har valt att bifoga bilder/porträtt på dessa ledare. Varför jag gjort det är för att jag själv ville se ett ansikte när jag läste om händelsen och perioden. Jag tyckte att det var viktigt att kunna relatera till en bild och ett ansikte och så tror jag även att mina läsare kommer känna och att det uppskattas. Ofta görs en illusion på en bild eller händelse och därför tror jag att det är bra att få en klar bild, då blir även texten inte så diffus.






Milletsystemet



Milletsystemet betyder att Turkiet ville att enskilda grupper skulle leva i avskilda områden, där egna seder följdes. Vilket innebar Trosgemenskap? Befolkningen delades upp i olika grupper beroende på religionstillhörighet. Samhällshierarki var uppdelad i muslimska herrar och inte minst den kristna minoriteten diskriminerades både religiöst, ekonomiskt och juridiskt. Milletsystemet bestod av så kallade höga porten, vilket var religiösa ledare. Där fanns också egna regler, rättssystem och egna domstolar om så behövdes för egna mål som t.ex. skilsmässa, äktenskap, vårdnad om barn och dylikt, men de hade även brott begångna inom gruppen. För det första trivdes inte de assyrierna/syrianerna i den armeniska milleten. Armenierna försökte istället för att representera assyrier/syrianer förbättra sin egen ställning på assyriernas/syrianernas bekostnad. Ett intensivt försök mot ”armenseringen” och för beskyddandet av sin egen kyrka och sitt folk utkämpades av de assyriska/syrianska kyrkoledaren. På detta sätt var situationen inom den armeniska milliten inte problem fri. Exempelvis var alla icke – muslimer tvungna att betala högre skatter vilket således ledde till att de blev ekonomiskt diskriminerade, unga kristna pojkar tvångsrekryterades till militären. De vart också tvingade att konvertera till islam.



Analys

Seyfo 1914 – 1919



”Mitt lilla barn, kom ihåg vad jag har berättat för dig. Glöm inte min historia och berätta den vidare till dina barn när du blir stor! Låt inte det spillda blodet gå förgäves!”[footnoteRef:7] [7:  Yalcin, Zeki (2005) ”Folkmord och identitet”, i Gunner, Göran & Halvardson, Sven, sid 76] 




Den 24 april 1914 brukar sättas som startdatum för folkmordet på folkgruppen, detta har kontinuerligt pågått vid flera tillfällen tidigare. Denna massaker går under namnet Shato do Seyfo ”Svärdets år” hos assyrierna/syrianerna. Folkmordet på assyrier/syrianer kan relateras till förintelsen på judarna och Armenierna i Turkiet. Som kristna och etniska minoriteter utsattes assyrierna/syrianerna för dubbel förföljelse. Kurderna var en minoritetsgrupp men de hade lika stora rättigheter och behandlades jämlikt på grund av att det hade Islam som deras religion men där emot utsattes de kristna för förföljelse och diskriminering på grund av att de hade den kristna tron. Huvudsakligen var det kurdiska soldater som utövade dessa massakrer på den kristna minoriteten i Turkiet, de kallades för Hamidiye, den turkiska sultanen Hamids legosoldater. Under 1915/1916 dödades nästan två miljoner assyrier/syrianer på grund av massakrer och tvångsdeportering till syriska öknen. För att kunna behålla Turkiet så påstod Enver Pascha som var den dåvarande krigsministern att om turkarna ville behålla sitt land så var man tvungen att göra sig av med de icke – muslimerna. Nu var tiden inne att rensa hela Turkiet och detta började med att plundra alla vilket de lyckades med, sedan var det dags att plundra de[footnoteRef:8] ”otrogna”, vilket Turkiet ansåg vara resten av befolkningen som fanns i Turkiet. I Turkiet har assyrierna/syrianerna lidit omänskligt och diskriminerats oändligt, de har heller aldrig fått sina kulturella och etniska rättigheter erkända. [8:  Otrogna = Turkarnas definition av icke – muslimer. Turkarna använde ”Kafir” på det sättet.] 




Under svärdet år har assyrierna/syrianerna haft sina påtryckningar av kurdiska grannar att lämna sina hem och sin mark och bege sig utomlands.



Assyrier/syrianer som levde i Turkiet under svärdets år blev torterade av kurderna och turkarna på grund av att man hade en annan religiös bakgrund. Många oskyldiga män, kvinnor och barn mördades i deras byar och utsattes för olika attentat. Den civiliserade västvärlden verkar inte märka vad som pågår, den assyriska/syrianska befolkningen håller på att utrotas. I december 1895 innebrändes 1200 – 1500 kristna i den armeniska domkyrkan i Urfa. De första som mördades, torterades och misshandlades var den armeniska befolkningen, myndigheterna i Arabkir intensifierades att.



”Alla som är Muhammeds barn måste nu göra sin plikt och döda alla armenier, plundra deras hus och bränna ner dem. Inte en enda armenier får skonas. Sådan är Sultanens befallning. Den som inte lyder denna befallning kommer att betraktas som armenier och skall dödas. Därför skall varje muslim visa sin lydnad mot regeringen genom att först döda de kristna som levt i vänskap med dem”[footnoteRef:9] [9:  Bertil Bengtsson, Svärdets år, sid 23. ] 


Vid det här laget konstaterade man att det inte bara var armenierna som mördades, torterades och misshandlades utan 1895 dödades både armenier, assyrier/syrianer och kaldéer alla som hade ett kristet ursprung.



”Telegram till Enver Pascha 27 maj 1915: Jag kan med nöje meddela att jag efter regeringens önskemål nu rensat mitt område från kristna. För två år sedan var andelen kristna affärsmän 80 procent. Nu ägs allt till 95 procent av muslimer. En specifik lista sänds på muslimer som tagit över tillgångarna. Landshövding Djevedet Bey, Aleppo.[footnoteRef:10]” [10:  Bertil Bengtsson, Svärdets år, sid 67.] 




”Telegram den 16 september 1915: Ni har redan informerats om att regeringen har beslutat att förinta alla armenier som bor i Turkiet. Ingen som motsätter sig denna order kan längre inte ha en statlig tjänst. Utan medlidande för kvinnor, barn, och krymplingar, hur tragiska än förintelse metoderna må vara, måste deras liv utsläckas utan några samvetsbetänkligheter; Inrikesminister Talaat pascha.”[footnoteRef:11] [11:  Bertil Bengtsson, Svärdets år, sid 79.] 




Under åren 1915 – 1918 vandaliserade och terroriserades flertal byar och syriska ortodoxa – kyrkor i Turkiet. Församlingsmedlemmar och präster mördades om de inte valde att konvertera till Islam. Citat nedan valde jag att ha med på grund av att jag kände att den klargjorde hela min analys. Jag valde att ha med detta citat för att jag anser att den visar att folkgruppen hade två val och det var antingen att dö eller bli muslim.



”Shejken ställde ett ultimatum: Ni måste välja: Islam eller döden. Svaret kom unisont och utan tvekan. ”Vi har redan valt. Döden.”[footnoteRef:12] [12:  Bertil Bengtsson, Svärdets år, sid 63.] 





Statistik och förteckning över mördade och terroriserade Assyrier/Syrianer[footnoteRef:13] [13:  Bertil Bengtsson, Svärdets år, Sid 60.] 




Distrikt          Byar             Familjer        Antal          Kyrkor         Präst

Amid	   30	    764	   5379	     5	      7
Silvan	     -	    174	   1195	     5	      1
Lice	   10	    658	   4706	     5	       -
Direk	     -	      50	     350	     1	      1
Siverek	  30	    897	   5725	   12	    12
Viransehir	  16	    303	   1928	     1	      1
Mardin	    8	    880	   5815	   12	      5
Savro	    7	    880	   6165	     2	      3
Nsibin	  50	  1000	   7000	   12	    25
Cezire	  26	    994	   7510	   13	      8
Bseriye	  30	    718	   4481	   10	    10
Barvat	  15	    282	   1880	     1	      1
Midyat	  47	  3935	 25830	   60	    60
Bitlis	  12	    130	     850	     1	       -
Siirt	     -	    100	     650	     1	      2
Sharavan	    9	    283	   1870	     4	      4
Gharzan	  22	    744	   5140	   12	      9
Harput	  24	    508	   3500	     5	      2
Urhoy	     -	      50	     340	      -	       -

Summa	 345	  13350	   90313	   156	   154



Anledningen till att jag ville ha med denna statistiska tabell är för att jag vill att de som läser min uppsats skall ha en överblick över hur många som förlorat sitt liv under svärdets år.




Jihad



Jihad är ett heligt krig för muslimerna, men turkans definition av Jihad innebär att döda och utrota alla kristna i Turkiet, vilket utfärdades av Mehmet Rashad V han ansåg att de kristna var fiender för nationen. Shejk ul – Islam den högste muslimske – juridiska auktoriteten uppmanade varje muslim i hela världen att gå med det heliga kriget – Jihad och döda de ”otrogna”. Den kurdiska författaren Seyhmus Hesan beskriver i sina böcker om fatwa, sedan läste shejkerna upp vad fatwa innebär, att de har rätt att bortröva små flickor och mörda den kristna befolkningen enligt den muslimska traditionen, de som valde att följa detta och utföra dessa dåd skulle få ”gröna händer” en biljett till paradiset annars skulle man hamna i helvetet.



Första världskriget och assyriernas/syrianernas situation



Denna historiska period har uppfattats vara den första rensningen av kristna armenier i Turkiet, men går man längre bak så kan man läsa om den grekiska rensningen som utspelades drygt ett år innan armeniernas folkmord.



”Exempelvis skrev Maria Jacobsen en dansk missionär, följande i sin dagbok i mitten av oktober 1915 om staden Mardin. Denna stad med omnejd befolkades vid denna tid framförallt av syriska ortodoxa assyrier/syrianer.”[footnoteRef:14] ”In Mardin the Christians had been sent away. They are not Armeniens but Arabicspeaking Syrians and Assyrians. First the men were taken and sent away, and afterwards all the rich women and children. They were allowed to hire wagond and bring horses and donkeys with them. But they didn´t reach farther than a six – hour journey, when everything was taken from them, and the women were killed. All their belongings were brought back to Mardin and sold by auction at the market. Afterwards the poor people were sent away, so it seems that it is not only Armenians are persecuted. The Holy war was begun.”[footnoteRef:15] [14:  Yalcin, Zeki (2005) ”Folkmord och identitet”, i Gunner, Göran & Halvardson, Sven, sid 97.]  [15:  Yalcin, Zeki (2005) ”Folkmord och identitet”, i Gunner, Göran & Halvardson, Sven, sid 97.] 




Assyrier/syrianer är en folkgrupp som har utsatts för tortyr, förtryck och har tvingats att fly från sina hem och sitt land för att överleva. I flera århundraden har assyrierna/syrianerna utsatts för och är fortfarande förföljda av de olika regeringarna. Trots att assyrierna/syrianerna genomgått en förskräcklig period av diskriminering och förtryck är det inte många i världen som känner till deras situation.



Detta är en av anledningarna till att jag bestämde mig för att skriva om just assyriers/syrianers historia. Omvärlden bör få kännedom om assyrier/syrianers situation i dagens läge. Även om vi inte kan vrida tillbaka tiden ska vi inte blunda för det förflutna, utan med öppna ögon se tillbaka i historien och förhoppningsvis undvika samma fel en gång till. Det sägs att man lär sig av sina misstag och fel. Förhoppningsvis är detta arbete till hjälp för många av oss att förstå vad som håller på att ske framför ögonen på oss. Enligt de mänskliga rättigheterna är det vår uppgift att hjälpa en folkgrupp i nöd och hindra den från att bli utrotad. Hittills har assyrierna/syrianerna inte fått den hjälp som de borde ha fått för att leva vidare och kunna leva i fred i sitt eget land.



Emigration till Sverige



Fattigdom och våld var det som beslöt assyrier/syrianer att emigrera till Sverige, hopp om bättre levnadsförhållande. Detta är en av anledningarna till att jag valt att ha med emigration till Sverige för att få läsarna att förstå vad denna grupp genomgått och att assyrier/syrianer nu har det bra i Sverige.



Under 1600-talet började återuppbyggnaden av det sönderbombade Europa det fanns stora pengar att tjäna för svensk industri om man bara kunde få tillräckligt med arbetskraft till fabrikerna. Det var då som invandrarna började komma till Sverige och bygga den svenska välfärden. Under 1940 – talet började den svenska industrin importera utländsk arbetskraft. Sverige kom även att bli ett säkert och tryggt ställe för många flyktingar från de krigshärjade länderna. Det var medelklass och intelektuella som flydde undan krig förföljels och koncentrationsläger under 1950-och 60-talet ökade strömmen av utlänningar till sverige. Även de första assyrierna/syrianerna fick under 1975-talet till alla håll i världen ihopp om att finna fred i exillandet.



Den första tiden i Sverige innebar för många assyrier/syrainer en lättnad, optimism och nyfikenheten på det nya livet i frihet långt borta från utsattheten, förtrycket och otroligheterna i hemlandet. Denna första känsla vid mötet med med sverige övergår, för många assyrier/syrianer till en känsla av kluvenhet främlingsskap och identitelslösa. Detta gäller även andra generationens assyrier/syrianer i Sverige. De flesta assyriska/syrianska föräldrar bär på en känsla av otillräcklighet. Assyrier/Syrianer är fortfarande efter trettio års vistelse i Sverige nykomlingar och främlingar i det svenska samhället. Allting är nytt: klimat, miljö, kultur, språk, normer och värderingar. Den assyriska/syrianska gruppens kultur har plötsligt flyttats, inte bara i rum utan också tid, flera hundra år från bonde till industrisamhälle. De 300 år som den svenska och västerländska kulturen fick på sig att förvandlas från feodalism till industralism och från kollektivism till individualism genomgår den assyriska/syrianska kulturen på bara några år. Assyrier/syrianer har på ytligt sett anpassat och förenat sig i det svenska samhället, men i sina små grupper lever de med traditioner, seder och bruk, som om de fortfarande levde i hemlandet. Assyrier/Syrianer hör till de socialt mest islolerade invandrargrupperna. De bor i stor utsträckning och har segregerat deras sociala kontakter.



Diskussion



I texten kommer jag att använda mig av påståenden t.ex. som vi på grund av att jag tillhör denna folkgrupp. Varför jag gör det nu är på grund av att i detta kapitel diskuterar jag mycket.



I olika världsdelar för vi ett liv i lidande på grund av konsekvenserna av just detta folkmord. Hur kan vi någonsin glömma det här? Hur skall vi gå vidare, Vad måste vi göra för att vi inte ska glömma folkmordet på assyrier/syrianer? Jämställdhet förespråkar lika rättigheter och skyldigheter, religionen får aldrig begränsa de möjligheter vi har, att vara de vi vill vara. Identitet, språk, möten mellan olika människor samt normer, värderingar och prioriteringar är något som är viktigt i varje religion och en varje människans liv. All förtryck, folkmord och alla förföljelser kan inte vara till någon nytta för mänskligheten. Förhoppningar om att återvända tillbaka till sina hem är rent ut sagt noll. I flera århundraden till idag har det bara pekat nedåt för assyrierna/syrianerna. Enligt min uppfattning kommer assyrierna/syrianerna att fortsätta befinna sig i samma cirkel till de inte längre existerar i världen, om inte någon utifrån bryter denna onda cirkel. Den syriska – ortodox kyrkan och dess församling, jag kan identifiera mig själv i denna folkgrupp som har en harmonisk gemenskap och en balans mellan kulturens olika dragningskrafter är en varje människas önskan anser jag. Det ställdes inför ett ultimatum: bli muslim eller dö. Är uppror och våld de enda sättet att göra sin röst hörd? I så fall blir det svårt för det assyriska/syrianska folket. Det är snarare en fixering som motståndargrupperna känner gentemot assyrierna/syrianerna. De har helt enkelt hamnat i kläm. Det är våld de i första hand flyr ifrån och sina hemländer för att söka skydd och trygghet ute i världen. Att vi nu är så många i Sverige och försöker få detta folkmord erkänt är en varje människan rättighet. Att bli erkända och få leva i fred är det enda de kräver. Är det kanske för mycket begärt? Detta är en fråga som många ur folkgruppen vill få reda på men finns det verkligen ett svar på denna fråga.



Det handlar om ett identitetsbevarande syfte, att kunna bevara betydelsen av historien, religionen och kyrkan, traditioner och seder liksom språk. Att försöka etablera och vidareutveckla ett folkslag, ett behov av trygghet och gemenskap. Att ha ett hemland där man kan känna sig trygg och ha en frihet, värdighet, självkänsla och säkerhet är en varje människans dröm. Det är viktigt att komma ihåg att den yttersta makten låg hos Abdel Hamid II och han regering huvudansvaret för utrotningen av de kristna var sultanens verk. Det jag vill förmedla är att man ska vara nöjd med sig själv och sitt ursprung oavsett kultur, språk eller religion.



Sammanfattning



Som det redan antyds tidigare i min uppsats är inte detta folkmord erkänt, att man nu kan kalla det spårlöst eftersom man bara svårligen kan finna obetydliga ruiner av sten kyrkor och sönder fallna odlingar. I ju med detta kan man konstatera att assyrierna/syrianerna vägrade lämna sina byar utan motstånd. Vilket jag stolt kan säga att jag tillhör dessa folkgrupper.



Förintelsen Turkiet helst vill glömma som var för 93 år sedan. Detta var en tillfällig visning av misstänkta förrädiska icke – muslimska folkgrupper, den urartade i allmän massaker på kristna, oberoende av samfundstillhörighet. Turkarna anser att den rätta normen är genom ett mångreligiöst – och etniskt samhälle som hålls samman genom Milletsystemet. Många anser att denna bild inte är sann, jag anser inte att den speglar en människas verklighet för den kristna minoriteten. Detta kallas för diskriminering och det var detta assyrier/syrianer fick utsättas för, inte bara av den turkiska staten, men också av sina kurdiska grannar, men å andra sidan fanns det kurdiska familjer som hjälpte många assyrier/syrianer. Jag hyser inget agg mot kurder eller turkar på grund av det som hänt, då det fanns kurdiska och turkiska familjer som hjälpte assyrier/syrianer.



Flyktingar av flera nationaliteter lyckades fly till ryska eller brittiska områden. Under svärdets år förstördes 385 byar och efter 1919 var det bara 95 byar kvar. Kriget var över, men detta betyder inte att förtrycket i landet är över. Turkiet hade problem med minoritetsfolken assyrier/syrianer och armenier. För att bli av med problemen i landet gick turkarna ihop med kurdiska klanledare. De kom överens om att kurderna skulle ta över de dödade, utplånande assyriernas/syrianernas mark och egendom. Eftersom minoritetsgrupperna var ortodoxa skulle de deporteras annars kunde de förena sig med ryssarna, trodde man. De turkiska regimerna skulle med hjälp av klanledare och krigare verkställa utrotningen. I planen ingick att inkalla alla kristna till militärtjänsten. Cirka 50 000 män inkallades och slaktades. Kvinnor, barn och äldre förflyttades till öknen. Detta för att rädda de påstod man. Av varje grupp på 10 000 kom ungefär 1000 fram. Resten dog eller sorterades ut. År 1919 bortfördes cirka 120 000 assyrier/syrianer till en speciell dal, där alla, mördades. Deras kvarlevor ligget fortfarande i öppen dag kvar i dalen. Syftet med hela massakern och förintelsen var att radera ut kristenheten från regionen. Tortyrer, våldtäkt, mord och massaker genomfördes systematiskt över hela landets. Byar förstördes, familjer splittrades, unga kvinnor såldes till olika harem och hundratals kyrkor och kloster förstördes. Detta innebär våldsamhet mot den mänskliga säkerheten, hierarkin präglade i alla relationer. I det osmanska riket levde armenier och assyrier/syrianer men det jag ville komma fram till i denna uppsats var att armeniern inte var den enda kristna befolkningen som drabbades av ungturkarnas strävan efter en turkisk – muslimska nationalstat. Syftet med denna uppsats var att undersöka religionens roll i folkmordet på den kristna minoriteten.



I likhet med judarna har assyrierna/syrianerna i århundraden levt i exil. För att finna fred och smälta in i samhället har tusentals assyrier/syrianer konverterat till Islam och övergett sin kristna religion.

Den tidigare strikt religiösa perioden ersattes med ett nationalistiskt tänkande där man på ett politiskt sätt, kulturellt och religiöst strävade efter att sammansmälta alla folkgrupper i det osmanska riket till turkar med idén om en nation med ett språk, en kultur och en religion. Jag anser att det är makthavarna fortsätter humanisera befolkningen och de utgår från vad en människa är istället för vad människan gör.



”Från tvåhundra tiden på 1990-talet minskade församlingen till ungefär sjuttio tusen omkring 1920. År 1990 fanns det knappt fyra tusen syriska ortodoxa kvar i hela området, och nu finns där omkring nio hundra samt ett dussintal munkar och nunnor fördelade på de fem kloster som finns kvar. En by med så många som sjutton kyrkor har nu bara en enda invånare, en gammal prästman” [footnoteRef:16] [16:  Yalcin, Zeki (2005) ”Folkmord och identitet”, i Gunner, Göran & Halvardson, Sven (red), sid 29.] 
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1874 var året då Talaat Pascha föddes, han var den 


som ledde ungturkarna och styrde det osmanska 


riket tillsammans med Enver Pascha och Djemal 


Pascha mellan 1913-1918. Mars, 1921 mördades han 


av Soghomon Tehlirian på grund av hans 


inblandning på det Armeniska folkmordet.   


År 1881 den 22 november föddes Enver 


Pascha (egentligen Ismail Enver). Han var 


son till en albansk kvinna från Monastir, han 


var generalschef, krigsminister och politiker. 


Han dog 4 augusti 1992.  


Djemal Pascha var en marinminister 


som föddes 1872, han började 


samarbeta med Talaat Pascha.       


År 1922 dog han.  


 


 


Soghomon Tehlirian föddes i osmanska riket 1897. 


Under första världskriget på armenierna bevittnade han 


all elände som pågick. Därför bestämde han sig senare 


att mörda Talaat Pascha (anstiftarna till folkmordet).     


5 mars 1921 mördade han Talaat på en öppen gata i 


tyska staden Berlin.  Men han blev sedan befriad på 


grund av ”tillfällig sinnesförvirring”. 
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