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Förord: 
Riksförbundets uppdrag är att vara språkrör för det syrianska folket, tillvarata dess rättigheter i det 
svenska samhället, hjälpa föreningarna att utvecklas samtidigt har förbundet också ett uppdrag att 
arrangera och verkställa rikstäckande kulturella, idrottsliga och sociala aktiviteter för sina 
medlemsföreningar. 
Samarbetet med övriga riksförbund är vital och SRF kommer att, på ett seriöst sätt, arbeta för att hitta 
former för dialog mellan de övriga förbunden för ett stabilt, varaktigt och förtroendefullt samarbete och 
samma sak kommer SRF att göra utifrån föreningarnas perspektiv. 
Att införa nya förändringar och verklig förbättring kräver tid, kraft och fokusering att implementera, det 
kan skapa oro, möta motstånd och detta måste tas med i beaktande. De förändringar som initieras måste 
vara långsiktiga och verkligen leda till att det skapas trygghet, stabilitet och långsiktighet i arbetet. 
Arbetet är nu påbörjat och mycket återstår men förhoppningen är att när målet är uppnått så skall SRF 
vara en pånyttfödd riksorganisation, med nya krafter och nya mål. 
 
Förbundsstyrelsen 
 

Förvaltningsberättelse 
Härmed avger Syrianska Riksförbundets styrelse sin förvaltningsberättelse för tiden  
2015-01-01 – 2015-12- 31.  
 

Förbundets ändamål 
Förbundet är en fristående demokratisk organisation som har till ändamål att tillvarata och främja 
syrianska folkets intressen, vad gäller etniska, kulturella, språkliga och sociala frågor. Förbundet skall 
verka som en samfälld ungdoms, kultur-, idrotts-, och intresseorganisation och främja en utveckling för 
att uppnå jämställdhet och fungera som en pådrivare av integrationen i samhället och förstärka 
relationerna mellan syrianer och svenskar. Förbundets syfte är också att representera den syrianska 
folkgruppens intresse vid olika forum. 
 
Förbundsstyrelsen 
 
Förbundsordförande:  Aziz Genc. 
Vice ordförande:  Ishak Akan. 
Sekreterare: Augin Marawgeh. 
Vice sekreterare: Abdelahad Arhawi 
Kassör:  Samuel Yildiz. 
Ledamöter: Mosa Gevriye, Jean Yacoub, Gabriel Yalgin, Yusuf Bahar. 
Adjungerande Suppleant:  Cane Nicme Ilia. 
       
Revisorer 
Godkänd revisor: Jonas Genc 
Lekmannarevisorer:  David Unver, Isa Agirman 
 
Valberedning: Yusuf Unver (Sammankallande), Albert Makdesi, Suleyman Özel 
 
Syrianska Riksförbundets Utskott och dess ansvariga: 
• Integration & Utveckling:  Vakant.  
• Språk & Kultur:  Gabriel Yalgin, Ishak Akan, Yusuf Bahar 
• Media och Webb (Bahro Suryoyo, hemsida):  Ishak Akan  
• Kommunikation och Marknadsföring:  Vakant 
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• Suryoyo SAT (SSAT):  Samuel Yildiz, Aziz Genc 
• Internationellt (SUA):  Aziz Genc 
 Idrott:  Mosa Gevriye, Jean Yacoub 
• Seyfo:  Ishak Akan, Yusuf Bahar 
 
SRF’s representanter inom andra syriansk (arameiska) organisationer och samarbetsprojekt:  
 
 Suryoyo SAT (SSAT): Vakant, Vakant 
• WCA’s styrelse: Vakant  
• SNS (Syrianska Nätverket i Sverige):  Vakant  
• NC (Norsborg Centrum)  Halef Halef 
 

Förbundets protokollförda möten: 
Förutom årsmötesprotokollet har förbundet haft 14 protokollförda styrelsemöten. 
 

Årskongress 2014 
Syrianska Riksförbundets höll sin 36:e årskongress i Syrianska 
Kulturföreningen i Trollhättan. Årskongressen hölls söndagen 
den 3:e maj 2015.  
Årskongress inleddes traditionsenligt med att 
förbundsordföranden Musa Demircan hälsade alla välkomna och 
de närvarande höll en tyst minut för våra martyrer. Sedan var det 
dags för en genomgång av årsmöteshandlingarna för det gångna 
året.  

 

Genomförda aktiviteter i kronologisk ordning: 
 
Januari: 
Styrelsen har sitt första ordinarie styrelsemöte i Södertälje på SRFs kansli. 
 
Februari: 
Styrelsen har haft ett styrelsemöte i Södertälje på SRFs kansli. 
 
Suryoye Salzburg Seminary 

 Möte för de Ledamöterna i styrelsen för den Suryoye 
Salzburg Seminary, under överinseende av Hans 
Helighet Moran Mor Ignatius Aphrem II. Lördagen den 
28 februari 2015 i Hangello Holland. Syftet med denna 
institution som är jämställd och godkänd med 
akademiska studier i syfte att hjälpa till att utbilda 
studenter i syrisk-ortodox teologi inklusive aspekter av 
pastoral, katekesen och stift arbete. 
gabriel.malas@btconnect.com.  
 

SRF:s representanter: Musa Demircan, Sami Yildiz och Ishak Akan. 
 

 Erol Dorader: Riksdagsledamot, i Turkiska 
Parlamentet, Partei des Friedens und der Demokratie 
(BDP) 
 

mailto:gabriel.malas@btconnect.com
http://de.wikipedia.org/wiki/Bar%C4%B1%C5%9F_ve_Demokrasi_Partisi
http://de.wikipedia.org/wiki/Bar%C4%B1%C5%9F_ve_Demokrasi_Partisi
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Mars: 
Styrelsen har haft ett styrelsemöte i Stockholm på Arameiska KIFs föreningslokal i Norsborg. 
 
 
April: Styrelsen har haft två styrelsemöten i Södertälje på SRFs kansli. 

100 års minnet av Seyfo  
Till minnet av våra syrianska martyrer tänder vi 100 ljus för varje martyr som fick sätta livet under folkmordet på 
det syrianska folkmordet som vi kallar SEYFO 1915. Till minne av alla syrianska martyrerna genom tiderna tänder 
vi också ett ljus.  
 I Sverige finns det ca 150 000 kristna syrianer (araméer) alla med rötter i dagens Mellanöstern, främst Irak, 
Libanon, Syrien och Turkiet.  
Det är nu precis 100 år sen massakern på syrianerna och övriga kristna ägde rum i Ottomanska Riket som 
inkluderar nuvarande Irak, Syrien och Turkiet. Vi är många som vuxit upp med historierna från de överlevande 
genom att gömma sig under lik eller spela döda. Hur de letade efter sin anhöriga för att sedan hitta dem ihjälslagna 
och nerslängda i brunnar. Berättelserna om liken av mödrar, fäder, spädbarn. Historierna var många och vi såg dem 
som berättade som hjältar som lyckades överleva, växa, skapa sig ett liv med egna familjer och ge oss liv.  
Men för oss som fått förmånen att växa upp i Sverige under trygga förhållanden så kändes berättelserna så avlägsna 
och vissheten om att det som hände dem aldrig kunde upprepas var total. Vi kände oss säkra på att människorna av 
idag var för goda och upplysta för att begå sådana brott och att nutidens omvärld aldrig skulle tillåta sådana 
missdåd.  
Det senaste året har vi dock tvingats se sanningen i vitögat och omvärdera föreställningarna om den värld vi lever i.  
Det som hände 1915 är idag en verklighet i Syrien, Irak, Egypten och andra länder i Mellanöstern. Kristna och 
andra minoritetsfolk mördas på de mest brutala sätt som finns, våldtas och fördrivs från sina hem. Nu som då.  
Omvärlden gör INGENTING (eller väldigt lite). Nu som då.  
Om vi 1915 kunde skylla på att omvärlden inte fick reda på vad som pågick så kan vi INTE göra det idag.  
Folk slaktas dagligen. Överlevande ber och väntar på att bli räddade. De tror och hoppas på omvärldens agerande. 
För inte är det väl så att den ” goda, moderna, demokratiska världen” struntar i dem när de vet vad som pågår? De 
bryr sig inte så mycket om vilka räddarna är, vilken flagga de bär eller vilken organisation de representerar. För 
dem handlar det om liv och död, ..LIV OCH DÖD.  
Och vad gör vi här i trygga Sverige, vad gör våra myndigheter, världssamfunden och FN ???  
Det som idag drabbar syrianerna och alla andra kristna grupper i Irak och Syrien är något som även berör alla 
syrianer i Sverige. Det finns ingen familj som inte har någon relation till de drabbade på ett eller annat sätt. Därför 
vädjar vi till var och en av er att inte blunda för det som sker i Mellanöstern. Det som pågår där är helvetet på 
jorden för dem som drabbas.  
Till er som vill och har möjlighet ber vi om era dagliga böner för situationen i Mellanöstern och aktivt agerande för 
de utsatta. Ekonomisk sponsring till hjälpande organisationer? Kanske har ni rum att låna ut till de drabbade i 
hemländerna där de kan söka skydd eller här i Sverige där de kan bo under en övergångsperiod? Kanske har ni egna 
företag där ni kan anställa behövande?  
 

Ta upp detta ämne i era egna familjer och med era 
bekanta. Gör det till samtalsämne över middagarna. 
Har ni politiska kontakter använd er av dem för att 
få aktion från våra myndigheter. Visa att Raoul 
Wallenberg inte var unik i Sverige utan en 
representant för svenskarnas kamp för mänskliga 
rättigheter.  
 
Till minnet av våra syrianska martyrer tänder vi100 
ljus för varje martyr som fick sätta livet under 
folkmordet på det syrianska folkmordet som vi 
kallar SEYFO 1915. Till minne av alla syrianska 
martyrerna genom tiderna tänder vi också ett ljus. 

Till vårt eget folk syrianer, kaldéer och assyrier i Sverige ber vi om enhet och samarbete i demokratisk anda för att 
rädda våra gemensamma anhöriga, och det som räddas kan av vår historia innan vi blir utrotade från våra 
ursprungstrakter.  

SRF:s deltagande i manifestationståget, till minnet av 
100-års SEYFO i Sergels torg i Stockholm. 
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Vi uppmanar de muslimska demokratiska krafterna att agera mot fanatiska extremgrupper som utvecklas i Islams 
namn, i Sverige och andra länder. Ta upp i era familjer, med bekanta, era organisationer och religiösa samfund för 
att hitta varbölderna och rensa bort dem och rena Islams namn. Den kampen måste ni föra.  
Syftet med denna demonstration är inte att väcka något hat mot dem som utförde dessa illdåd och folkmord, utan 
vårt syfte till medverkan är:  
Att dessa grymheter och utrotning av hela folkslag ska omedelbart upphöra. Världssamfundet, inklusive Sverige 
måsta agera och det snabbt. Syrianska Riksförbundet och Syrianska Kvinnoförbundet i Sverige uppmanar därför 
Sveriges regering att ställa sig bakom och aktivt verka för kraven nedan:  
- att få Turkiet på den demokratiska arenan för att gör upp med sin historia och erkänna folkmordet 1915 på 
syrianska folket.  
- Att påminna omvärlden om syrianska folkmordet SEYFO i Turkiet och kringliggande länder under styre av det 
Osmanska Riket 1915 och få omvärldens uppmärksamhet på de systematiska folkmord av de kristna som 
förekommer och att det sker förföljelser, massaker och etnisk rensning även i vår tid.  
- Att aktivt verka för att alla länder som har undertecknat FN:s konvention om mänskliga rättigheter tar sitt ansvar 
och agerar gemensam omedelbart mot terroristorganisationen IS (Islamiska staten) som är ett hot mot hela 
mänskligheten, och få stopp på deras förföljelse, förtryck, övergrepp och folkmord av kristna samt andra icke-
muslimska minoriteter i Irak och Syrien.  
- Att Sveriges riksdag/regering håller en tydlig linje mot det som händer och i högre grad verkar för att kristna 
erhåller direktriktad ekonomiskt stöd (som lämnas till kyrkor och kloster) och ökad trygghet i området.  
- Att verka för större uppmärksamhet av syrianers och andra kristna minoriteters situation i Irak och Syrien, genom 
att föra upp deras politiska och religiösa rättigheter på FN:s och EU:s agenda.  
- Att Sveriges riksdag/regering aktivt verkar i EU och FN för upprättande av en internationellt skyddat 
autonomi/område för de kristna i Syrien och i norra Irak, på Mosul slätten.  
- Att ge flyktingstatus till kristna från Irak och Syrien samt aktivt hjälpa/underlätta för de att komma till Sverige 
och EU.  

- Att Sverige, på internationell nivå, verkar för att 
den irakiska staten ersätter alla drabbade kristna 
ekonomiskt på motsvarande sätt som i 
Kuwaitsituationen. Vidare att den irakiska 
regeringen lagfäster om de kristnas egendomar så 
att dessa kan återtas när islamisterna fördrivits från 
Irak, Syrien och andra områden som de tagit över. 
Södertälje kommun har i samarbete med Syrianska 
Riksförbundet, Armeniska, Assyriska, Pontiska 
Grekers samt Kaldeiska Riksförbunden haft en 
utställning och ett seminarium om folkmordet 1915. 
Utställningen har pågått i Stadshuset från den 15 
april till den 15 maj. 
Syrianska Riksförbundets (SRF) syfte med denna 
utställning är inte att väcka något hat mot dem som 
utförde dessa folkmord, utan syftet med SRFs 
medverkan i denna utställning är: 

- Att få omvärldens uppmärksamhet och stärka 
syrianska gruppens medvetenhet och öka deras 
kunskaper om de systematiska folkmorden på de 
kristna i allmänhet och syrianska folkmordet 
SEYFO i synnerhet i Turkiet och kringliggande 
länder under styre av det Osmanska Riket 1915. 
- Att på ett sakligt och allsidigt sätt få en 

världsopinion om folkmorden som kan förmå att FN 
och andra demokratiska världssamfund tar sitt 
ansvar och agerar omedelbart mot dem 
terroristorganisationer runtom i världen som är ett 
hot mot hela mänskligheten och få stopp på 
förföljelse, förtryck, övergrepp och folkmord av de 
kristna samt andra icke-muslimska minoriteter. 
- Att få Turkiet på den demokratiska arenan för 

att göra upp med sin historia och erkänna folkmordet 1915 på det syrianska folket. 

Kommunskomunalrådet Boel Godner och SRF:s vice 
ordförande Ishak Akan tänder ett ljus till100-års minnet 
av martyrerna under SEYFO 1915, vid Invigning av 
utställningen i Stadshuset den 15 april 2015 

SRF:s representanter Sami Yildiz och Ishak Akan med i 
Södertälje kommuns general Direktör Martin Andrea och 
övriga SEFFO-100 års övriga företrädare för samarbetes 
organisationer. 
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I samband med 100 års firande av SEYFO skickade SRF en enmans delegation till Armenien. 
 
Delegation från Syrianska riksförbundet, bestående 
av sekreteraren Augin Marawgeh, åkte till 
Armeniens huvudstad Jerevan för att delta i 
minneshögtiden för 100 års minne av folkmordet. 
På torsdag förmiddag förbereddes en 
blomsterbukett, bestående av 100 blommor, för de 
hundra åren som folkmordet har varit, och klockan 

13:00 var ett antal tusen redan samlade för att i en 
gemensam process marschera mot monumentet, 
som är byggt på bergsområdet Tsitsernakabert, för 
folkmorden. 
Tillsammans med övriga deltagande, från i stort sätt 
hela världen, gjordes en gemensam marsch till 
monumentet, med den evigt brinnande flamman, 
och där placerade även jag blomsterbuketten i 
åminnelse för ALLA de människor som miste sina 
liv under 1915. 
Senare på eftermiddagen åkte vi till Etjmiadzin. 
Stadens namn betyder "härstammande från den 
enfödde", där även många länders ambassadörer, 
konsulat, överhuvuden för de ortodoxa kyrkorna, 
däribland vår patriark Afrem den 2:e Kerim, var 
närvarande för att delta i den högtidliga 
minnesceremonin och gudstjänsten som utfördes av 
den armeniske patriarken. 
Han helgonförklarade alla som föll offer under 
folkmordet under en mycket högtidlig och 
känsloladdat ceremoni. 
Klockan 19:00 ringde alla kyrkklockorna i hela 
Armenien unisont. Även många andra kyrkor runt 
om i världen ringde på kyrkklockorna samtidigt. En 
mäktig upplevelse. 
 
Efter ceremonin fick jag möjlighet att hälsa på vår 
patriark Afrem den 2:e Kerim. 
På fredag förmiddag var våra förutsättningar att 
delta i manifestationen begränsade då vi inte hade 
tillstånd. 
Senare på kvällen, vid 22 tiden, gjordes en 
manifestations tåg, med levande facklor, ljus, 
flaggor, lyktor, för att hedra alla offren och i detta 
tåg var ca 1 miljon människor som deltog. Känslan 
av att vara med i ett så dant manifestations tåg, med 
så många människor, för ett så ädelt syfte, är 
sublimt och manifestationståget pågick i över 2 
timmar. 
Även andra arrangemang gjordes för att hedra 100 års minnet av SEYFO i Sverige. 
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Maj: 
Styrelsen har haft ett styrelsemöte i Södertälje på SRFs kansli. 
 
 

SRF har haft sitt ordinarie årsmöte i Trollhättan. På årsmötet 
redogjordes den vanliga redovisningen, verksamhetsberättelse, den 
ekonomiska berättelsen med resultat och balansräkningen, gamla 
ledamöter lämnade sina styrelseposter och nya valdes in. På 
årsmötet valdes en ny ordförande, Aziz Genc, för SRF. 
 
 

 
 
Syrianska Riksförbundet och Syrianska Kvinnoförbundet i Sverige 
 

 
 
På initiativ av Syrianska Riksförbundet i Sverige påbörjade en grupp kvinnor från Stockholm att starta ett 
Syrianskt Kvinnoförbund.  
Den 24/4 -2015  blev förbundet registrerat som organisation och det officiella namnet är SYRIANSKA 
KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE. 
 
Förbundets uppgift är att bevaka och verka för det syrianska folkets intressen med tonvikt på kvinnornas 
situation både inom och utanför den egna gruppen.  
Lördagen den 9/5 hade förbundet sitt första årsmöte. Alla Riksförbundets medlemsföreningar var kallade 
och annonsering hade även gjorts via Suryoyo SAT samt genom kontakt med kyrkorna för att förmedla 
informationen till sina medlemmar. 
Till årsmötet som hölls i Syriansk Riksförbundets lokaler kom ett 20-tal syrianska kvinnor, alla från 
Stockholmsregionen. 
 
Mötet öppnades med välkomsttal av Nicme Ilia. I egenskap av SRF:s representant och en av pionjärerna, 
Ishak Akan, föreläste om Syrianska rörelsens uppkomst och Syrianska Riksförbundets grundande i 
Sverige med viktiga händelser i kronologisk ordning.  
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Juni: 
Styrelsen har haft två styrelsemöten i Södertälje på SRFs kansli. 
 
Juli: 
Styrelsen har inte haft något styrelsemöte med anledning av semesterperioden.  
 
Augusti: 
Styrelsen har haft ett styrelsemöte i Södertälje på SRFs kansli. 
SRF inbjöd alla föreningarna till ett informationsmöte i Västerås för att informera föreningarna om den 
uppkomna konflikten. 
 
September: 
Styrelsen har haft ett styrelsemöte i Södertälje på SRFs kansli. 
SRF har haft ett möte med juristen samt handläggare för MUCF. 
SRF var närvarande och på plats när SSAT hade sitt årsmöte i S:t Petrus & Paulus kyrkans lokaler i 
Norsborg. 
SRF har haft två planeringsdagar med ABF. 
SRF har varit på ett seminarium med Malin Stawe, bitr. enhetschef MENA enheten samt andra tjänstemän 
från SIDA, för att diskutera MENA strategin. 

”Vi vill bjuda in dig till en eftermiddag seminarium som ger en översikt över pågående förändringar i den 
svenska MENA utvecklingssamarbete, markera utfasningen av Irakprogrammet och samla lärdomar samt 
ge möjlighet till nätverkande.  
 

Nyligen avslutade vi 
vårt arbete med att ge 
vår regering med 
förslag till en förnyad 
MENA regionalt 
samarbete och ett nytt 
utvecklingsprogram för 
Syrien kriser att lägga 
till de pågående och 
fortsatta insatser för att 
hjälpa de människor 

som mest i nöd med vårt humanitära bistånd. Samtidigt som vi fasar ut utvecklingsprogrammet specifika 
till Irak samtidigt som man fortsätter att vara en viktig aktör som en humanitär givare och är angelägna 
om att samla lärdomar att tänka på för framtida program i regionen”. 
 

Enskilt möte med SIDA’s ledning 
 
SRF har även suttit i enskilt möte med SIDA’s ledande grupp för att diskutera och föra diskussioner kring 
MENA-området där vårt folk är mest drabbad p.g.a. sin etnicitet och religionstillhörighet. 
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Ledande frågorna handla mestadels om den humanitära biten och inte minst lika viktiga frågor om 
säkerhet, infrastruktur, återbyggnad samt tillförlitliga NGO-grupper har varit på agendan. 

 
 
Oktober: 
Styrelsen har haft ett styrelsemöte i Södertälje på SRFs kansli. 
SRF har varit på seminarium, arrangerat av SIDA, om svenska MENA utvecklingssamarbete med särskild 
inriktning på erfarenheter från Irak-programmet 2009-2014. 
 

 
 
 

Nationella samlingen Sverige tillsammans 
 

SRF har varit på ett seminarium med 
statsministern Stefan Löfven ”Inbjudan till 
den nationella samlingen Sverige 
tillsammans. Just nu flyr fler än någonsin 
tidigare till vårt land. Engagemanget för att 
akut hjälpa människor vars liv blivit 
raserade har varit överväldigande. Det är en 
stolthet för Sverige att vi möter mänsklig 
nöd med humanitet och handlingskraft. 
En stor del av arbetet framför oss är 
internationellt. Sverige verkar nu i 
internationella samfund för att mer 
kraftfullt bemöta de krig, konflikter och 
förtryck som är flyktens orsaker. Vi arbetar 
för en jämn fördelning av det 
medmänskliga ansvaret inom EU och för 

att fler länder i världen ska ta ansvar för människor som tvingas fly. Många bra insatser görs också här 
hemma, men det kommer krävas mer. Vi behöver samla alla krafter som kan och vill bidra till nyanländas 
etablering, för att skapa de jobb, bostäder, utbildningsmöjligheter och den samhällsgemenskap som nu 
krävs – så att vi alla, oavsett var vi kommer ifrån, kan fortsätta bygga Sverige starkt tillsammans.  
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Därför vill jag bjuda in dig till Sverige tillsammans i Stockholm den 12 oktober. Där samlar vi 
kommuner, myndigheter, forskare, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och fler för att 
uppmärksamma och utveckla de bästa arbetssätten som finns lokalt, nationellt och internationell och dra 
upp riktlinjerna inför framtiden. Detta arbete kommer sedan följas upp av regionala konferenser i varje 
län”. 

 

 

 

Planeringsdagar med ABF 
 

 
 
SRF har haft diskussioner med ABF för att avtala utbildningspaket. 
Syftet för sammankomsten är att SRF har anmält sig till ABFs storsatsning på utbildningspaket för 
Stockholm. 
På mötet har SRF även tagit upp och avtalat med ABFs huvudkontor, via Cecilia Öberg, olika 
utbildningspaket för SRFs styrelse, regionalt och nationellt för sina medlemsföreningar. 
Utbildningspaketen skall varje år löpande innehålla styrelseutbildningar, föreningsteknik, 
projektansökningar m.fl. där sammankomsterna skall gälla i nummerordning enligt följande: 
 
Sammankomst 1: SRFs Styrelseutbildning & Planeringsdagar (Skall ordnas direkt efter årsmötena) 
Mars-April månad 
 
Sammankomst 2: Styrelseutbildningar för SRFs Regionala föreningar (föreningsteknik, 
projektansökningar m.m.) Maj månad 
 
Sammankomst 3: Styrelseutbildningar för SRFs Nationella föreningar, samtliga föreningar (planering av 
gemensamma aktiviteter) Sep - oktober månad. 
SRF underströk vikten av att dessa kurser är nödvändiga med tanke på att styrelser utbyts årligen och nya 
personer tillkommer. 
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SRF har skickat kondoleansbrev till Trollhättan kommun med anledning av det tragiska som hänt på 
en av kommunens skolor: 

Kondoleans 

Till: Kommunledningen i Trollhättan 
        Grundskolan Kronan 
        Alla familjer, anhöriga och vänner 
 
Härmed vill Syrianska Riksförbundet i Sverige (SRF) framföra sina djupaste 
kondoleanser för den fruktansvärda tragedin i Trollhättan. Det var med chock 
och bestörtning som Syrianska Riksförbundet i Sverige mottog nyheten om 
det inträffade. Det som har hänt är ofattbar och vi känner oss sorgsna. 
I denna svåra stund går alla våra tankar till familjer, anhöriga, vänner som 
har drabbats och känner sorg med kommunledning och grundskolan Kronan i 
Trollhättan. Vi vill än en gång uttrycka vår djupa sorg tillsammans med det 
syrianska folket i Sverige. 
 
Södertälje den 23 oktober 2015 
 
Å Styrelsens vägnar 
SRF’s Ordförande 
Aziz Genc 

Bästa Syrianska Riksförbundet 
  
Stort tack för ert deltagande i 
vår svåra situation och sorg. 
Det värmer. 
  
Hälsningar 
Annika Wennerblom  
-------------------------------------- 
Annika Wennerblom 
Stadsdirektör 
Trollhättans Stad 

             
 Stort tack! 

Mvh, Birgitta 

 
November: 
Styrelsen har haft ett styrelsemöte i Södertälje på SRFs kansli. 
SRF har varit på ett seminarium arrangerat av Kulturdepartementet. 
Inbjudan till seminarium "The Hero Factor Against Extremism" med Suleiman Bakhit 
Föreläsningen är ordnat av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke för att upplysa myndigheter och 
organisationer om förebyggande arbete mot extremism. 
Suleiman Bakhit som är en fredskämpe och expert på detta område gav många exempel på hur man kan förebygga 
och orsaker som gör att man hamnar snett.  
Hans vision är att utrota terrorism, metoden är serier för barn och ungdomar om superhjältar som gör bra saker. 
Hans studier visar att unga våldsamma extremister världen över delar samma drivkraft: en vilja att bli hjältar. 
 
SRF har skickat ett kondoleansbrev till Bertil Bengtssons familj med anledning av hans bortgång. 
 

Kondoleans 

Till: Familjen Bertil Bengtsson 
 
Härmed vill Syrianska Riksförbundet i Sverige (SRF) 
framföra sina djupaste kondoleanser för vår kära Fader 
Bertil Bengtsson och djupt beklaga det inträffade. I 
denna svåra stund går alla våra tankar till familjen, 
anhöriga och hans vänner. Vi vill än en gång uttrycka 
vår djupa sorg och tillsammans med det syrianska 
folket önska att han får vila i frid. 
Södertälje den 3 november 2014 
  
Å Styrelsens vägnar  
SRF’s Ordförande  
Musa Demircan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
SRF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 

11 av 
11 

 
 

Kondoleans 
SRF har skickat ett kondoleansbrev till den franska regeringen med anledning av det brutala 
terrordådet i Paris. 

 

To: President François Hollande 
 Government Offices in France 
 French Embassy in Sweden 
 All families, relatives and friends 
 
Härmed vill Syrianska Riksförbundet i Sverige (SRF) framföra sina 
djupaste kondoleanser för den fruktansvärda tragedin i Paris. Det 
var med chock och bestörtning som Syrianska Riksförbundet i 
Sverige mottog nyheten om det inträffade. Det som har hänt är 
ofattbar och vi känner oss sorgsna. 
I denna svåra stund går alla våra tankar till familjer, anhöriga, 
vänner som har drabbats och känner sorg med hela franska 
folket. Vi vill än en gång uttrycka vår djupa sorg tillsammans med 
det syrianska folket i Sverige. 
 
Herewith Syriac Federation of Sweden (SRF) express their 
deepest condolences for the terrible tragedy in Paris. It was with 
shock and dismay that Syriac Federation of Sweden received the 
news of the incident. What has happened is incomprehensible 
and we feel sad. In this difficult moment are all our thoughts to 
the families, relatives, friends who have been affected and feel 
the sadness with the whole French people. We wish once again 
to express our deep sorrow with the Syriac people in Sweden.  
 
Sodertalje November 16, 2015  
 
On behalf of the Board 
 
SRF’s Ordförande (Chairman)/ Aziz Genc 
Syrianska Riksförbundet i Sverige 
Syriac Federation in Sweden 

Från: FADJILY Salma 
[mailto:salma.fadjily@diplomatie.go
uv.fr] För INTERNAUTES Courrier 
Skickat: den 16 november 2015 
14:30 
Till: kansli@syrianska-riks.org 
Ämne: RE: [courrierFD] Condolences 
- Envoyé depuis l'IP:37.196.174.231 
 
 
 
Bonjour, 
 
Thank you for your message 
which affects us a lot. 
 
Very sensitive to all the 
expressions of sympathy 
received from the whole world, 
the Ministry of Foreign Affairs is 
anxious to thank very warmly, in 
the name of all the French 
people, all those who marked 
the solidarity in these very 
painful moments. 
 
Cordially 
 
 
Sent by France-Diplomatie - 
Ministry of Foreign Affairs and 
International Development 
 

 
December: 
Styrelsen har haft ett styrelsemöte i Södertälje på SRFs kansli. 
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