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Sammanfattning  

Den här uppsatsen kommer först och främst att behandla Assyriernas förhållande till kyrkan 

och tron. Uppsatsen kommer också att lyfta upp förhållandet till och syn på samhället. 

Metoden som har använt är en kvalitativ metod med intervjuer av 12 personer (sex par och 

två generationer), som är släkt med varandra som föräldrar och deras barn. Syftet är att se 

hur deras förhållande till och synen på kyrkan och tron är och hur det skiljer sig mellan de 

äldre och de yngre. Syftet är också att se hur deras inställning är till olika sociala och religiösa 

frågor och om det skiljer sig mellan de två generationerna. Målet är att få en fördjupad insikt 

i den problematik som har uppstått inom familjerna i det nya landet och den nya kulturen. 

Frågeställningarna har varit: Hur har synen på religion och kyrka påverkats av mötet med det 

nya landet och den nya kulturen? Finns det några skillnader mellan den äldre och den yngres 

syn på religion och kyrka? Hur upplever folk sin identitet i förhållande till etnicitet? Dessa 

frågeställningar kommer att besvaras i undersökningen samt under den avslutande 

diskussionen. Bakgrunden kommer att redogöra kortfattat för Assyrierna/syrianerna och 

varför gruppen lämnade hemlandet och bosatte sig i Sverige. Den avslutande diskussionen 

kommer också att lyfta upp några centrala punkter och viktiga frågor som gruppen handskas 

med idag. Det resultat som har kommit fram är att det finns stora skillnader i hur de äldre 

och de yngre uppfattar förhållandet till kyrkan och religionen.  
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1 Inledning 

Människans förhållande till sin religion har alltid varit ett ämne som har intresserat mig. Jag 

är född och uppvuxen i den Syrisk-ortodoxa kyrkan och traditionen, vilket innebär att 

människan inte först och främst tillhör en etnicitet utan sin religion. Man är först och främst 

Kristen och sen Assyrier/Syrian.  

Eftersom identiteten är fast förankrad i religionen så har mötet med det nya landet och 

kulturen skapat en förvirring och ibland kris hos invandrarna. Särskilt de äldre har upplevt 

mötet som svårt och besvärligt. I Sverige är människor privatreligiösa vilket innebär att 

religion är något som man håller för sig själv och detta står i stark kontrast till vad ”mina” 

landsmän är vana vid. Det har ibland upplevts som att svenskarna är hedningar för att de så 

gärna vill dölja sin religion. Kulturkrocken är helt central i frågan om religionen. När så de 

egna barnen inte längre vill gå till kyrkan och hävdar att de tror på sitt sätt så upplevs det 

som om ”Svenskheten” kommer ända in på huden. Barnen tar efter svenska traditioner, 

seder och bruk, och levnadsmönster och det upplevs som ett hot. Man är rädd för att 

”förlora” sina barn till det svenska samhället och i längden assimileras helt in i det svenska 

samhället. 

 

1.1 Syfte  

De första Assyrierna/syrianerna kom till Sverige på 1960-talet från Mellanöstern. 

Anledningen till utvandringen är komplicerad och låter sig inte redogöras för så lätt.  

Mötet med den nya kulturen i Sverige blev för många människor en befrielse men samtidigt 

något mycket svårt. Den kristna gruppen som bosatte sig i främst Södertälje kom från en 

kultur till en helt annan. Det var en resa mellan länder men samtidigt en resa i tiden. Man 

kom från ett agrart samhälle där majoriteten av individerna hade försörjt sig som 

jordbrukare till ett väl utvecklat industrisamhälle. I det gamla landet var kristendomen och 

kyrkan en naturlig del av vardagen, men i det nya landet var inte kristendomen en offentlig 

och allmän fråga, här var frågan privat. Av tradition är Sverige ett kristet land men numera är 

religionen en privatsak. Dessutom är folket inte först och främst kristna utan svenskar. Detta 

synsätt var främmande för de nyanlända och är det fortfarande för en del. Äldre som 

presenterar sig för svenskar säger att de är Kristna från mellanöstern. Det är viktigt för dem 
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att presentera sig på det viset men samtidigt så låter det ju främmande och inte relevant för 

svenskarna.  

Mitt huvudsyfte är att förstå och få en fördjupad bild av hur den yngre generationen 

förhåller sig till sin religion och sin kyrka i förhållande till sina föräldrar. Med den yngre 

generationen menas de som är födda i Sverige eller kom hit före skolåldern, alltså före 7 års-

åldern. Idag är de i åldrarna 25-40. Med den äldre generationen menas de som kom hit i 

vuxen ålder, alltså redan var gifta och hade barn. Idag är de 50 år och äldre. Syftet är att se 

hur och på vilka sätt synen har förändrats och vilka ”problem” de två generationerna har 

mött och handskas med. Det är alltså det förändrade synsättet mellan generationerna 

primärt och problematiken inom familjen sekundärt som är fokus i denna uppsats. 

1.2 Frågeställning 

1 Hur har synen på religion och kyrka påverkats av mötet med det nya landet och den nya 

kulturen? 

2 Finns det några skillnader mellan den äldre och den yngres syn på religion och kyrka? 

3 Hur upplever folk sin identitet i förhållande till etnicitet? 

1.3  Problem 

För att kunna besvara frågorna så måste det i denna uppsats lyftas upp och förklaras 

begreppen Assyrier/syrian. Det finns få studier som lyfter upp den etniska gruppen 

Assyrier/syrianer trots att de har varit bosatta i Sverige sen 1960-telet. Uppsatsen kommer, 

på ett kortfattat sätt, att redogöra för dess historia och utan den förförståelsen riskerar 

uppsatsen att bli skev och ofullständig. Utan det historiska perspektivet får vi inte en rättvis 

bild av samtiden. Uppsatsen kommer också att lyfta upp och diskutera kring termerna 

identitet och etnicitet i förhållande till religion och samhälle.   

 

1.4  Forskningsläge 

Fuat Deniz var en sociologiforskare vid Uppsala universitet som skrev sin avhandling om det 

Assyriska folket. Hans avhandling heter En minoritets odyssé. Upprätthållande och 

transformation av etnisk identitet i förhållande till moderniseringsprocesser. Det Assyriska 

exemplet. Avhandlingen lyfter upp den etniska gruppens historia och etablering i det 
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moderna landet. Boken har varit viktig för denna uppsats för att den på ett mångsidigt sätt 

lyfter upp den berörda minoritetsgruppens orsak till emigrationen och hur de har etablerat 

sig i samhället. Som titeln antyder så ligger fokus på etnisk tillhörighet i förhållande till mötet 

med det nya landet. Ordet odyssé kommer från den grekiska mytologin om Kung Odysseus 

som gör en lång och svår resa, men lyckas till slut komma fram till sitt mål. På samma sätt är 

det med den assyriska gruppen.  

Önver Cetrez  har skrivit boken Syrisk-ortodoxa kyrkan, en religiös och kulturell symbol som 

är en historisk skildring av det Assyriska/syrianska folket och dess religiösa tillhörighet. 

Denna bok kompletterar Fuat Deniz bok på så sätt att Cetrez fokuserar på kyrkans och 

religionens roll i människans liv i hemlandet och den senare etableringen i det nya landet. 

Bokens fokus ligger i skildringen av ”utanförhemmet” problem och viktiga sociala frågor som 

kyrkan traditionellt har ansvarat för men som i det nya samhållet ligger på den enskilde eller 

i hemmet.  

Gabriele Younan har skrivit boken Den glömda förintelsen av Assyrierna i Turkiet. Boken är 

ursprungligen skriven på tyska men översatt till engelska. Younan är tyska, men har varit gift 

med en assyrier, (därav namnet) och har forskat om Assyriernas historia och bakgrund.1  

Göran Gunner och Sven Halvardson (red.) har gett ut en bok som heter Jag behöver rötter 

och vingar - om assyrisk/syriansk identitet i Sverige. Boken utgörs av flera författares inlägg, 

bl. a. ett inlägg som redogör för den syrisk-ortodoxa kyrkans historia, ett inlägg som lyfter 

upp folkmordet under första världskriget samt ett inlägg av Fuat Deniz, som behandlar 

etniskt identitet och modernisering2. Gemensamt för dessa inlägg är orsakerna till gruppens 

emigration samt etableringen i det nya landet3.  

                                                             
1
 Younan är bosatt i Tyskland och har gett ut flera andra böcker som behandlar ämnet. Dessa är skrivna på 

tyska men inte översatta och därför, för detta sammanhang, är de inte tillgängliga för användning. Younans 
perspektiv är viktigt därför att hon inte ursprungligen tillhör gruppen Assyrier/Syrianer. Hon kan, så att säga, se 
problematiken ur ett ”utifrånperspektiv”. Både Deniz och Cetrez skriver utifrån ett ”inifrånperspektiv” 
2
 Inlägget är en sammanfattning av valda delar ur Deniz avhandling, som finns nämnd i början av 

forskningsläget. 
3
 Gemensamt för dessa böcker är den problematik som har uppstått i mötet med det nya. Denna avhandling 

försöker belysa den problematik som har uppstått dels inom familjen och dels mellan generationerna i mötet 
med det nya. Avslutningsvis lyfter avhandlingen upp några ”nya” frågor som gruppen börjar ställas inför och 
som den snart måste börja hantera. 
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1.5  Definitioner  

Dubbelnamnet Assyrier/Syrianer används när man syftar eller refererar till hela gruppen som 

ursprungligen varit bosatta i Tur-Abdin men numera bor i Sverige.4 

Beteckningen Assyrier används om de som ”identifierar sig med nationsbegreppet assyrier 

och (…) för att beteckna alla de fyra (…) samfunden (syrisk-ortodoxa, syrisk-katolska, 

nestorianska och kaldeiska) som identifierar sig med nationsbegreppet assyrier.5 De som 

kallar sig assyrier daterar sitt ursprung till det forntida mesopotamiska riket Assyrien som 

fram till 612 f.Kr. hade sitt centrum omkring floden Tigris i nuvarande Irak.6 

Beteckningen syrianer används om de ”som inte identifierar sig med nämnda 

nationsbegreppet och istället daterar sitt etniska ursprung till det antika arameiska folket”.7 

Syrisk-ortodoxa kyrkan tillhör de orientaliska kyrkorna och ”har sina rötter i den äldsta 

kristenheten i områdena kring Antakya och Urfa i Turkiet”. Efter den arabiska erövringen 

minskade kyrkan kraftigt. Idag är kyrkan reducerad till en liten minoritet i främst Tur Abdin i 

norra Mesopotamien. ”Efter förföljelser under det moderna Turkiets framväxt och senare 

utvandring, främst till Syrien och Libanon, sedan till Europa, USA, Sydamerika och Australien, 

finns (1995) endast några tiotusen kvar i kärnområdet”.8 Kyrkan är sedan 1978 en del av 

ärkestiftet i Sverige och leds av ärkebiskopen i Södertälje och består av drygt 30 

församlingar.9 

Identitet är medvetenhet om sig själv som en unik individ. Identitet är medvetenhet om sitt 

jag och en ”upplevelse att vara levande (vitalitet), att det finns en skarp gräns till andra 

(demarkation), att själv bestämma över sina tankar och handlingar (aktivitet), att i grunden 

vara densamma trots de förändringar som inträffar under livet (kontinuitet) och att bara ha 

ett jag (kontinuitet).10 I kultur och socialantropologin ”personers eller gruppers egen 

identitet som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation”.11  

                                                             
4
 Deniz, Fuat. (1999) En minoritets odyssé. Upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande 

till moderniseringsprocesser. Det Assyriska exemplet (1999) s. 19 
5
 Ibid. s. 19 

6
 Nationalencyklopedin, band 2. Sökord: Assyrien samt Assyrier  

7
 Deniz, Fuat. s. 19 

8
 Nationalencyklopedin, band 18. Sökord: Syrisk-ortodoxa kyrkan 

9
 Ibid. Sökord: Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige (Siffrorna är från 1995) Författarens egen kommentar. 

10
 Nationalencyklopedin, band 9. Sökord: Identitet 2. 

11
 Ibid. Sökord: Identitet 3 



7 
 

Etnicitet, denna term uppkom under 1960-talet och används som en benämning på 

sociokulturella enheter som tidigare kallades folkslag, nationer eller stammar. ”Termen 

uppkom till följd av den västerländska samhällsvetenskapens försök att dels möta 

efterkrigstidens och avkolonialiseringens sociala verklighet, dels handskas med det ökande, 

mer eller mindre konfliktfyllda umgänget mellan folk med skild språklig, kulturell och 

historisk bakgrund”12. Begreppet är dynamiskt och ser etniska grupper som sociala processer 

mot de tidigare mer statiska begreppen folkgrupp eller stam. Begreppet synliggör 

minoritetsgrupper inom en nationalstat.13  

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att bara lyfta upp de kristna som kom från den delen av 

Mellanöstern som utgörs av Tur Abdin och staden Midyat till Sverige under 1960-70 och 80-

talen och som tillhör den Syrisk-ortodoxa kyrkan. Fokus kommer att ligga på en kvalitativ 

undersökning för att skapa en djupare förståelse för den kristna minoritet som kommit från 

Mellanöstern och främst Midyat. Intervjupersonerna är valda utifrån ålder och geografiskt 

område i Sverige. Jag har intervjuat både kvinnor och män bosatta i tre olika städer. Detta 

eftersom jag ville komma i kontakt med personer som jag både känner och sådana som jag 

inte har någon privat relation till eftersom jag tror att det kan påverka svaren.  

2 Metod 

Den metod som är lämpad för denna uppsats är den kvalitativa metoden.  Det är svårt att 

kort sammanfatta vad kvalitativ undersökning är eftersom den inte är någon enhetlig 

undersökningsmodell. I kvalitativa undersökningar använder man sig ofta av intervjuer. 

”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen”14.  För att få en djupare förståelse för mina intervjuade personer och det samlade 

materialet har jag valt att dela in intervjun i två delar, dels en med svarsalternativ och dels 

en öppen del med öppna frågor som ger den intervjuade möjlighet att berätta sin historia. ”I 

                                                             
12

 Nationalencyklopedin, band 5. Sökord: Etnicitet. 
13

 Ibid, Sökord: Etnicitet. 
14

 Patel, R & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. (1994) s. 78. 
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en intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal”.15 Alltså bygger 

en intervju på närhet och förtroende. Jag vill förstå aktörerna, deras livshistoria, deras mål 

och mening. En öppen intervju ger möjlighet till följdfrågor och en öppen dialog.  

Informanterna är i åldrarna 25 till 65 i två olika grupper, de yngre och de äldre. Närmre 

förklaring finns under punkten Syfte och Frågeställning. För att få fram en rättvis bild av hur 

dessa invandrare förhåller sig till religionen har jag valt att intervjua 12 personer. 6 yngre och 

6 äldre. Av de äldre är 4 stycken kvinnor och 2 män. Av de yngre är 4 stycken kvinnor och 2 

män. Dessa hör ihop parvis, en förälder och dennes barn, men inte så att det är en pappa 

och dennes son eller mamma och dotter, utan det är blandat.  

Eftersom några av de äldre inte är läs och skrivkunniga har intervjuaren översatt frågorna till 

de intervjuades modersmål och därefter skrivit ner svaren. Efter varje fråga har svaren lästs 

upp högt och den intervjuade har godkänt det som står. Av de som är skrivkunniga har en 

valt att skriva själv och de övriga bett intervjuaren att både läsa frågorna och skriva svaren. 

De har sedan läst svaren och godkänt innehållet.  Samtliga av de yngre har läst frågorna 

själva och skrivit svaren själva. Intervjuaren har svarat på frågor vid oklarheter eller om man 

inte har uppfattat frågan.  

Informanterna är bosatta i tre olika städer i Sverige. Detta kan betraktas som tillräckligt. Hur 

många intervjuer som behövs för ett forskningsunderlag är diffus, men man brukar tala om 

en ”mättnad”, alltså, fler intervjuer tillför inte någon ny information. ”Denna mättnad brukar 

infinna sig vid cirka 15 personer(+ - 10 personer)”.16  

3 Bakgrund  

3.1 Assyrier/syrianer 

Assyrier/Syrianer tillhör Mellanösterns ”ursprungsbefolkning” och ”daterar sitt ursprung till 

den mesopotamiska kulturen”.17 Gruppen har levt som etnisk minoritet under många olika 

härskare. Genom historien har gruppen levt geografiskt nära varandra men ändå splittrat 

pga. att landområdena har tillhört olika statsmakter. Det gemensamma för den etniska 
                                                             
15

 Patel, R & Davidsson, B. s. 78 
16

 Ahlstrand, K och Gunner, G. (Red) Guds närmaste stad. En studie om religionernas betydelse i ett svenskt 
samhälle i början av 2000-talet (2008) s. 15 
17

 Deniz, Fuat. (1999) En minoritets odyssé. Upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande 
till moderniseringsprocesser. Det Assyriska exemplet (1999) s. 15 
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gruppen har varit språket, kulturen och religionen. Gruppens främsta identitet, sedan 300-

talet, har varit den kristna tron och det syriska språket.  

”P.g.a. statslöshet har gruppen nödgats utveckla och behålla egna sociala och kulturella 

institutioner *…+ för att överleva som en distinkt grupp. *…+ Ytterligare förklaringar till att 

gruppen inte assimilerats är gruppens territoriella koncentration till vissa regioner i 

mellanöstern och inte minst gruppens särskiljande kristna religion från grannfolkens muslimska 

religion”.
18

  

De kristna Assyrierna talar ett språk som tillhör den semitiska språkfamiljen. Den moderna 

Assyriskan har sitt ursprung i den forna arameiskan. Arameiskan, hebreiskan och 

nordarabiskan tillhör den västsemitiska språkgrenen. När bl.a. de assyriska, kaldeiska och 

persiska rikena fick ge vika för den starka grekiska kulturen på 300-talet f. kr. så tappade 

språken sin status som huvud eller maktspråk, men levde kvar som talspråk och skriftspråk. 

Ur detta uppstod ett flertal dialekter varav de största är östnysyriska som också kallas 

aturaya och som talas av kristna i Iran och på vissa ställen i Turkiet. Centralnysyriska (surat) 

som talas i Irak och västnysyriska (turoyo) som talas i Tur-Abdin i Turkiet.19   

Idag använder den moderna Assyriska nationella rörelsen beteckningen assyriska om sitt 

skrift- och umgängesspråk. 20 

Bakom benämningen assyrier eller syrianer finns en konflikt som kallas namnkonflikten21 och 

kortfattat kan sägas att tvisten har sin bakgrund i den Syrisk ortodoxa kyrkan. Suryoyo tillhör 

det östarameiska språket och används som ett liturgiskt språk gemensamt för de 

ovannämnda kyrkorna. Språket har två grenar, en östlig och en västlig. Dagens arameiska 

språk är turoyo, den dialekt som talas i TurAbdin (den västliga) och östarameiskan som talas 

av medlemmarna i Österns assyriska kyrka i främst Irak. (den östliga).22 

                                                             
18

 Deniz, Fuat. (1999) s. 15-16 
19

 Yonan, Gabriele. DEN GLÖMDA FÖRINTELSEN av assyrier i Turkiet. (2004)  s. 29,31,34 
20

 Ibid. s. 29,31,34 
21

 Folkgruppen, som i hemlandet kallade sig Surjoje, kan inte komma överens om vad man ska kalla sig här i 
Sverige. Det har bildats två grupper, en som kallar sig Syrianer och en som kallar sig Assyrier och grupperna har 
separata kyrkor, med separat ledning, biskop och olika föreningar. I Sverige finns det alltså två biskopar. Båda 
lyder dock under samma patriark. (författarens egen kommentar) 
22

 Gunner, G & Halvardson. Jag behöver rötter och vingar – om assyrisk/syriansk identitet i Sverige. (2005) s. 33-
34 
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3.2 Turkiets historia 

Det osmanska riket växte fram under 1400-talet och i och med detta etablerade islam sin 

position i sydöstra Europa, sunnitisk islam blev statsreligion. ”Expansionen av osmanska 

imperiet pågick oavbrutet. (…) Under Süleyman I (den store) vars regeringstid (1520-66) 

brukar betecknas som imperiets höjdpunkt).23 Under det Osmanska rikets blomstringstid 

sträckte sig riket från norra Afrika till Libanon, Israel, Palestina, Jordanien, Syrien, Irak, 

Kuwait till södra Ryssland, Grekland, Cypern, Bulgarien och upp mot delar av Ungern. Där 

levde muslimer, judar och kristna vid sidan om varandra. De som inte var muslimer, men 

som grundade sin tro på Bibeln, betraktades som ”ahl-dhimma, de beskyddade”.24 De tillbad 

sina gudar, följde sina ritualer och hade varsin kultur. De olika folken fick styra sig själva i 

både sociala och religiösa frågor25. Men under 1800-talet började provinserna sträva efter 

självständighet och riket vackla och skulle snart upplösas.26 Självständighetsförklaringarna 

skedde under senare delen av 1800-talet under Sultan Abd al-Aziz´s tid vid makten (1861-

1867). Det var också under denna tid som den religiösa och etniska utrensningen började. År 

1909 är ett viktigt år då många kristna fick sätta livet till i turkarnas ambition att utrota alla 

kristna i landet och senare, ”I skydd av kriget, påbörjades tömningen av de kristna byarna”27. 

I november 1914 utfärdades en fatwa som uppmanade till heligt krig mot de otrogna, alltså 

de kristna. Denna fatwa riktades till hela det muslimska folket. 

 1922 fick Turkiet en ny ledare, Mustafa Kemal, senare kallad Kemal Ataturk, och den 

turkiska republiken bildades 1923.28  

 ”I milletsystemet levde människor och religiösa samfund sida vid sida och lydde under sina 

respektive religions lagar och domstolar.”29 Termen Millet betydde religiöst samfund men 

fick under 1800-talet betydelsen Nation.30 Det fanns fyra millet i det ottomanska riket, det 

muslimska, grekiska, armeniska och det judiska.31 Den Syrisk-ortodoxa kyrkan var 

representerad av den Armeniska kyrkan fram till 1882 då den ansågs vara för liten för att ha 

                                                             
23

 Nationalencyklopedin, band 18. Sökord: Turkiet 
24

 Bengtsson, Bertil. Svärdets år, Om folkmordet på de kristna i Turkiet 1894-1922. (2004) s. 13-14 
25

 Deniz, F. s. 155 
26

 Ibid. 
27

 Bengtsson, B. s. 39 
28

 Bengtsson, B. s. 39 
29

 Deniz, F. s. 155 
30

 Yonan, G. s. 41 
31

 Deniz, F. s. 156 
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en egen millet. Under åren 1895-1915 ägde en rad massakrer rum mot de kristna 

minoriteterna. Omkring 25 000 – 100 000 Assyrier/syrianer dödades. Detta folkmord, även 

kallat Seyfo, som betyder svärd, präglar fortfarande gruppens minnen.32 Dessa händelser 

ledde till den massutvandring som ägde rum under 1960- och 70 talen.  

Efter första världskriget kollapsade det osmanska imperiet och den turkiska nationalstaten 

bildades. Under Mustafa Kemals ledning genomfördes en kraftig revolution. Sultanatet och 

kalifatet avskaffades och den Turkiska republiken utropades 1923. När det osmanska riket 

hade varit sammansatt av flera olika religiösa samfund och folkslag blev nu den turkiska 

republiken en nationalstat för det turkiska folket.33  Denna nationalstat skulle företräda 

turkarna som ett suveränt folk, vilket innebar att folk som inte identifierade sig som turkar 

betraktades som ”utlänningar” och blev förtryckta minoriteter istället. ”Definitionen på turk 

blev helt förenklat en invånare i Turkiet oberoende av språk, religion och etnisk 

tillhörighet".34 Här genomfördes också en folkväxling med Grekland då grekerna i Anatoliens 

kust utbyttes mot turkar i Grekland. Även språket ”moderniserades” till en form av 

nyturkiska som skrevs med det latinska alfabetet mot det tidigare arabiska. Framgångarna i 

att skapa en turkisk nationalkänsla blev stora35, men drömmen om den homogena staten var 

inte lätt att förverkliga, den kom att kosta många människors liv då den drevs igenom med 

våld när det behövdes.36 Den turkiska republiken skulle bli ett land för enbart turkar, den 

erkände inte andra etniska minoriteter. I Turkiet skulle alla vara turkar, kurder betraktades 

som bergsturkar och assyrier/syrianer som kristna turkar. Den erkände endast religiösa 

minoriteter som judar, greker och armenier. Det enda sättet att uttrycka identitet 

”begränsades till religionen som blev den enda legitima uttrycksformen för detta”37.  

”Republikens grundläggande ambition och politik har bestått i ett förnekande av andra etniska 

gruppers existens och rätt till eget språk, utövande av kultur samt lika möjligheter till att delta 

och besluta i den politiska processen i landet, att assimilera alla etniska grupper, d.v.s. 

turkifiera dessa genom en mängd olika åtgärder. Ett konkret exempel är lagstiftningen om att 

alla medborgare i landet skulle anta turkiska namn eftersom de annars inte kunde bokföras, 

                                                             
32

 Svanberg, I & Westerlund, D. Religion i Sverige. (2008)  s. 142 
33

 Palmer, R, R och Colton, J. Nya tidens historia. s. 275  
34

 Cornell, Erik. Turkiet på Europas tröskel. (1997)  s. 63 
35

 Ibid. s. 63 
36

 Deniz, F. s. 161-162 
37

 Deniz, F. s. 161-162 
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inte få ut identitetshandlingar etc., ett annat är att staten ändrade namn på alla byar och 

städer i den sydöstra delen av landet som inte hade turkiska namn”
38  

Denna etniska krigsföring mot minoriteterna under första och andra världskriget resulterade 

i att Assyrierna/Syrianerna inte såg någon annan utväg än att utvandra eller rent av fly till 

olika delar av världen. Under de senaste fyra decennierna har majoriteten av gruppen 

lämnat sina hem och bosatt sig i bland annat Europa, USA och Australien. Idag är gruppens 

ursprungliga landområden ”etniskt rensade, som t.ex. Tur Abdin-området i sydöstra 

Turkiet.”39  

3.3  Armenierna 

Armenien är en historisk region i Främre Asien. Landet gränsar till Turkiet, Irak och Iran40. 

Under 800-talet f. Kr. skapades en politisk enhet fram ur kungariket Urartu kring sjöarna 

Urmia och Sevan. Mot slutet av 500-talet f. Kr. nämns folkslaget armenier i persiska 

kilskriftsurkunder. Likaså nämns namnen Armina och armenier/armenoi  i persiska skrifter. 41 

Det geografiska namnet Ararat är besläktat med namnet Urartu.42 Ordet  Urartu var det 

namn ”som de semitiska assyrierna gav folket  bland bergen uppe i norr”43. Detta rike hade 

sin blomstringstid från 900-talet till 600-talet f. Kr. och betraktades som en rival till det 

Assyriska riket gällande herradömet över Främre Asien.  Riket har invaderats av olika krigiska 

stammar men har också haft perioder av storhetstid, en sådan period är århundratet f. Kr. 

Likt Assyrierna/Syrianerna har Armeniernas främsta identitet varit den kristna tron. 

Armenien ”var det första landet i världen som antog kristendomen som statsreligion ”44   

År 287 fick Armenien sin förste kristne kung, Kung Kirdat som lät bygga den första armeniska 

kyrkan år 301.45  Armeniernas och Assyriernas historia är tätt sammanflätade på grund av 

det geografiska läget och den gemensamma tron.  Rent språkmässigt är inte grupperna släkt 

med varandra.46 

                                                             
38

 Ibid. s 163-164 
39

 Ibid. s. 16 
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 Nationalencyklopedin, Band A-ASA. Sökord: Armenien 
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 Ibid. 
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 Lang, David Armeniern: Ett folk i exil. (1989). s. 52-53 
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 Red. Gunner, G & Lindberg, E. Längtan till Ararat. (1985). s. 90 
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 Ibid. s. 164  
45

 Ibid. s. 164 
46

 Armeniskan bildar en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen, till skillnad från Assyriskan som tillhör 
den semitiska språkgruppen. Författarens egen kommentar.  
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3.4 Orsaker till folkmorden 

Den kristna befolkningen var handlingskraftig och företagsam. De drev affärsrörelser och 

utbildade sig. Denna framgångsrikedom blev en ”nagel i ögat på den muslimska befolkningen 

*…+ hat och lögnpropaganda spreds och skapade en grogrund för spridandet av fördomar till 

en befolkning där analfabetismen var utbredd.47 En annan tydlig orsak är också okunskapen 

om kristendomen som var och fortfarande är utbredd i Turkiet. Religionsundervisningen var 

enbart riktad mot islam.  

3.5 Diskriminering 

Statens illvilja mot de kristna bidrog till att de särbehandlades. De kristna fick inte lov att 

bära vapen, de var omgärdade av olika sorters skatter, bl. a. jordskatt och personskatt. 

Restriktioner infördes för de kristnas klädsel, det var förbjudet att rida på hästar och när de 

besökte badhusen var de tvungna att bära en klocka eller bjällra som en varning. De som 

inte följde reglerna straffades hårt.48  

3.6 Familjen  

Varje socialt system måste innehålla minst tre funktioner, den socialiserande, den 

reproduktiva och den produktiva. I Mellanöstern och bland de syrisk ortodoxa finns och 

utförs dessa tre funktioner inom en och samma familj. Kärnfamiljen finns men utöver den 

finns storfamiljen och sen klanen. De flesta byar består av några få klaner som upptar hela 

byn. Klanen ”binds samman genom giftermål”49. Äktenskap är alltså ingen angelägenhet 

mellan en man och en kvinna utan en fråga för hela släkten. Ju större klan desto starkare. 

Detta är viktigt för det stärker banden mellan släkter och etablerar makt som i sin tur 

genererar trygghet, både för individ och kollektiv och allt detta säkerställs genom kyrkan.50 

Kyrkans makt och ställning är helt central i byn. Alla viktigare frågor filtreras genom kyrkan 

och ut till församlingen.51 

Familjemönstret är sådant att flera familjer bor i ett och samma hus. Sönerna bor kvar i 

hemmet efter att de har gift sig medan döttrarna flyttar iväg. Könsrollerna är strikt 

uppdelade. Det finns inget bra ord i Svenskan som beskriver tabut om männen eller 
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kvinnorna skulle utföra den andres sysslor. Inom den fornnordiska mytologin används ett 

ord om Oden som utförde sejd och det betraktades som omanligt. Ordet som används är 

Ergi, alltså fel handlande kopplat till kön. Nu kan vi använda det ordet. Det är Ergi om en man 

passar barn, ägnar sig åt matlagning, hushållssysslor osv. Det är lika fel för en kvinna att 

blanda sig i affärer, politiska frågor och större klanfrågor.52  

3.7 Syrisk-ortodoxa kyrkan och religionen 

Kyrkans betydelse är viktig för folket. Kyrkan är eller beskrivs som Kristi brud och är den 

uppenbara sanningen som förmedlar den gudomliga nåden. Den är mycket viktig för 

saligheten. Alltså är kyrkan inte först och främst en byggnad utan förmedlar något högre 

eller som en brygga/länk mellan det sakrala och det profana. Kyrkan ska också uppfattas som 

själva församlingen eller också som Jesus Kristus kropp. Intressant är att ”kyrkans struktur är 

relationell”, på två nivåer, både lokal och universell. Det betyder att ingen kristen kan utöva 

eller ha en direkt kontakt med Gud. Vägen går genom samfundet. Alltså kan ingen säga till 

sin nästa att han inte behövs. Det måste finnas en enhet i kyrkan. Där finns också en 

mångfald, alla är vi olika och olikheterna behövs för att utgöra en helhet. Det ska inte finnas 

en andlig elitism utan alla behöver varandra. Alltså existerar inte eller används inte ordet 

individualism för att det leder till förnekande av andra. En person kan inte vara unik om hon 

”inte älskar och blir älskad, vilket sker i relation till andra”. Man upptas i gemenskapen 

genom dopet, innan dess har man varit utanför gemenskapen.53 

Vad händer då med människor som kommer från agrara samhällen och är analfabeter till 

stora städer och ”vanliga” arbeten? Vilken blir kyrkans roll när dess medlemmar brottas med 

ekonomiska problem, generationskonflikter och andra sociala problem.54   

Kyrkan utgör en betydelsefull plats dit medlemmarna söker sig med sina problem och man 

uppfattar prästerna och biskopen som nödvändiga för att lösa folkets problem. Det ska här 

nämnas att de kristna utgör en liten och utsatt minoritet med ganska begränsade 

möjligheter att utöva politisk makt. De är också begränsade vad gäller utövandet av sin 

religion och sin kultur inklusive sitt språk. Vägen från byn in till storstaden blev på många 

sätt omvälvande för många och man finner en trygghet i kyrkans gemenskap. Kyrkans 
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viktigaste uppgift blir att bygga gemenskap. Prästens roll blir att agera som själasörjare, 

vägledare och som andlig läkare. Han ska vara ett föredöme, uppfostrare, och försonare. 

Symboliskt representerar han Kristus och ska respekteras.  Vanliga yrken både i byn och de 

större städerna var hantverk och olika former av handel eftersom statliga och andra officiella 

tjänster endast är för de ”egna” medborgarna. Den psykologiska vekligheten är sådan att 

många bär på en känsla av osäkerhet och otrygghet inför framtiden och nuet. De känner sig 

hotade i den miljö de lever i och är oroliga för att bli skadade. Det leder, hos en del, till 

passivitet och en känsla av att inte veta hur de ska hantera olika situationer.  En flykt från 

förtryck leder snart till en annan flykt, från ensamhet och egentligen mer förtryck, till 

utlandet. Ofta Europa, Nordamerika eller Australien.  

Redan mycket tidigt socialiseras barn in i kyrkolivet. De deltar i gudstjänsten och lär sig 

traditioner och ritualer, normer och värderingar. De lär sig hur de ska uppföra sig och vara 

gentemot bland andra präster och andra vuxna. Det uppstår en känsla av gemensam 

identitet, social, institutionell sammanhållning. Attityder, religion, kultur, vanor, språk osv. 

markerar etnicitet. Om en grupp bemöts negativt och utsätts för diskriminering kan den 

etniska identiteten vara en tröst. Gruppen kan isolera sig och bara röra sig inom gruppen. Ju 

mer förtryckt en grupp är desto mer benägen verkar den vara att söka och finna tröst i sin 

etniska identitet. (Kanske finner de där ro och en förtröstan inför det kommande livet.) 

Etniska minoriteter kan förhålla sig olika gentemot majoritetsgruppen. De kan isolera sig och 

undvika kontakt med andra. Tona ner sin identitet, ignorera sin plats i samhället eller leva ut 

sin kultur och bli en utmaning för majoriteten.55  

3.8 Etablering i samhället 

Fuat Deniz skiljer mellan mobiliserade och proletära diasporagrupper och menar att den 

assyriska gruppen är en proletär grupp, de befinner sig långt ner i samhällshierarkin vad 

gäller inkomst, yrke och status.56 Men det Assyriska exemplet är ändå positivt eftersom de 

snabbt byggde upp och organiserade bland annat föreningar och andra gemensamma 

organisationer, däribland ADO, Assyriska Demokratiska Organisationen som tillgodoser 

folkets intressen. Naturligtvis var det inte helt problemfritt, folket var inte vana vid 

demokrati och styrelsebildande. Fortfarande finns klan- och familjetänkandet kvar hos 
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många. ”Syftet med föreningsbildandet (…) var att värna om språk, kultur och traditioner”57 

Även könsrollerna är svåra att förändra, alltså vilka som sitter i styrelserna. Kvinnor är 

fortfaradande kraftigt underrepresenterade. Studien visar att de som varit aktiva i 

föreningslivet har klarat sin tonårs- och exilproblematik betydligt bättre än de som inte varit 

aktiva58. Frågan om familjetänkandet och ”äldre är klokare” har medfört det att det har blivit 

ett glapp mellan den yngre och den äldre generationen. Traditionellt var det de äldre som 

stod för kunskap och att överföra kunskap till de yngre. Skola och utbildning ansågs onödigt 

och umbärligt, det var viktigare att lära sig arbeta på åkern eller i hemmet. I det nya landet 

vänds allt det upp och ner. Här är det barnen som behärskar det sociala och de äldre 

behöver barnens kunskap för att klara livet. T.ex. betala sina räkningar, kontakta 

myndigheter, fylla i formulär osv. Det här har lett till att den yngre generationen, alltså 

Tolkarna av det nya samhället, har vågat ifrågasätta och kritisera den gamla ledarhierarkin, 

alltså familje- och klantänkandet.59 Dessutom sker mycket av barnuppfostran utanför 

hemmet, på dagis och i skolan, och det här skapar också oro och olustkänslor hos många. 

Man har sett att det får konsekvensen att en del blir mer konservativa i sin hemuppfostran.60 

”detta är svårt för föräldrarna, speciellt för fadern, att förstå och acceptera, 

inte minst för att den nya situationen uppstår på ett dramatiskt och oväntat 

sätt. Fadern har från sina erfarenheter och sitt liv i hemlandet alltid varit van 

vid och levt med att det är han som bemästrar alla situationer. (…) fadern får 

en negativ självbild, dåligt självförtroende och förlorar en betydande del av 

sin identitet”.
61

  

4 Undersökning 

De intervjuade personerna är 6 par, 12 stycken. De förhåller sig så till varandra att det är 

föräldrar och barn. De kommer att refereras till som den äldre generationen (ÄG) och den 

yngre generationen, (YG). Med äldre generation avses de som kom hit i vuxen ålder, som 

redan hade gift sig och fått barn, eller fick barn efter ankomsten till Sverige. Med yngre 

generation avses de som är födda i Sverige eller kom hit före skolåldern, alltså sju års ålder.  

Det kommer inte att framgå om det är män eller kvinnor individuellt men det har visat sig 
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finnas en skillnad mellan hur män svarar och hur kvinnor svarar och av den anledningen är 

det intressant att veta att av de intervjuade (ÄG) så är 2 stycken män och 4 stycken kvinnor. 

Av de yngre (YG) så är det lika många, 2 stycken män och 4 stycken kvinnor. De hör inte ihop 

så att det är mor och dotter eller far och son utan det är blandat och hur de förhåller sig till 

varandra är inte av intresse för uppsatsen och kommer därför inte att nämnas. Svaren 

kommer inte att presenteras i någon strikt ordning från 1-6 utan slumpmässigt. Det gäller 

både de äldres och de yngres svar. Detta för att undvika jämförelser. Uppsatsen ska lyfta upp 

individuella tankar och åsikter och inte fastna vid jämförelser mellan föräldrar och deras 

barns åsikter i förhållande till varandra.  

4.1 Assyrier/syrianer 

Alla de intervjuade väljer att kalla sig Assyrier. Av de många tillfrågade så var det just dessa 

som valde att ställa upp och delta i undersökningen.    

4.2 Kyrkan och religionen (ÄG) 

När de intervjuade har fått rangordna vad som är viktigast för att leva ett gott liv så har tre 

uppgett hälsa som nummer ett. Två har uppgett Gud och tron som nummer ett. En har 

uppgett Bra förhållande till kyrkan som nummer ett, för fyra fanns denna punkt med som en 

av de fem viktigaste. Fyra stycken har uppgett Gud och tron som en av de fem viktigaste. De 

som förvärvsarbetar har uppgett arbete och utbildning som viktiga punkter medan de som 

inte arbetar inte har uppgett det som viktiga punkter. Samtliga har uppgett familjerelationer 

som viktiga för ett gott liv.  

Två har haft en stor andlig upplevelse i en kyrka och två uppger sig har känt nära kontakt 

med en avliden person.  

Fyra besöker en kyrka och deltar i bön minst en gång i veckan, en minst en gång i månaden 

och en minst tre gånger om året. Fem uppger att de fastar och tre läser religiösa texter i 

hemmet. En har burit särskilda kläder62 och två bär religiösa symboler som till exempel ett 

kors runt halsen. 
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 Kvinnor kan, under en begränsad tid, bära en ljusblå, lång enkel klänning med ett tvinnat vitt band runt 
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barnlösa som genomgår en period av bön i hopp om att bli välsignade. Det kan också vara i samband med 
sjukdom i familjen. (författarens egen kommentar) 
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Samtliga ur den äldre generationen har uppgett sig vara helt och hållet religiösa och troende. 

Nästan samtliga besöker regelbundet, minst en gång i veckan eller månaden, en kyrka och 

deltar i bön. Samtliga uppger också att de kommer låta döpa sina barn i den Syrisk-Ortodoxa 

kyrkan. På frågan om vad de tror händer efter döden så tror nästan samtliga att vi kommer 

antigen till himlen eller helvetet när vi dör. En har ingen aning om vad som händer efter 

döden.   

4.3 Kyrkan och religionen (YG) 

Av de yngre uppger endast en Gud och tron som en av de fem viktigaste punkterna för att 

leva ett gott liv. Den punkten hamnar få fjärde plats. Samtliga markerar hälsa som viktig, den 

kommer på andra plats. Fem uppger familjerelationer som det viktigaste. Samtliga uppger 

också fritid som en viktig punkt. Den hamnar på fjärde och femte plats. Arbete och 

utbildning får också en markering av samtliga yngre. På frågan om man har upplevt närvaro 

av Gud eller annan stark andlig upplevelse svarar samtliga att de ”aldrig haft en liknande 

ovannämnd upplevelse”. Fem uppger att de besöker en gudstjänstlokal minst tre gånger om 

året och samtliga tillägger att det är i samband med dop, vigsel, begravning eller annan 

speciell anledning. En besöker en gudstjänstlokal minst en gång i månaden, men uppger att 

det är för att föräldrarna vill det. Två uppger att de utför bön i hemmet, en läser religiösa 

texter och en har burit speciella kläder. Fyra uppger sig inte ha utfört några av alternativen. 

På frågan I hur hög grad man anser sig vara kristen uppger tre sig vara lagom kristna (en 

markerar ”ganska mycket” men vill egentligen sätta krysset mellan lagom och ganska 

mycket). Två uppger sig vara ganska lite kristna och en markerar inte alls. På frågan om man 

kommer att låta döpa sina barn i den Syrisk Ortodoxa kyrkan uppger tre att de kommer att 

låta döpa barnen i den kyrkan men en reserverar sig och skriver att det spelar ingen roll i 

vilken kyrka barnen döps. Två uppger att de inte vet och en av dem skriver ”det är viktig för 

mina föräldrar men inte lika viktigt för mig. Som det känns i nuläget, om jag skulle döpa mina 

barn, hade det varit enbart för mina föräldrars skull”. En uppger sig inte vilja döpa sina barn 

alls.  

4.4 Etablering i samhället (ÄG) 

De intervjuade verkar överlag ha etablerat sig bra i samhället. Två uppger att de har en 

högskoleutbildning som är minst tre år och dessa två förvärvsarbetar heltid. En har en 

högskoleutbildning som är kortare än tre år och arbetar heltid. Av de som saknar utbildning 
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eller endast har en grundskoleutbildning från hemlandet arbetar en deltid och de övriga två 

är pensionärer.  Den äldre generationen har i regel med sig en femårig grundskoleutbildning 

från hemlandet, en har ingen utbildning alls. De som saknar högre utbildning har inte haft tid 

eller möjlighet att studera i Sverige eftersom de har förvärvsarbetat ända sen de kom hit.  

4.5 Etablering i samhället (YG) 

Av de yngre intervjuade har alla förutom en högskoleutbildning. Ingen av de intervjuade är 

arbetslös eller har uppgett sig vara det tidigare. De har gått från studier till arbete utan paus. 

Tre arbetar heltid, två uppger att de är frilansare och en studerar vidare samt är 

föräldraledig.  

Intervjufrågorna behandlade inte någon annan form av etablering än just den arbetsmässiga. 

4.6 Kyrkans och prästens roll (ÄG) 

”Den Syrisk-ortodoxa kyrkan har alldeles för stor ekonomisk makt”, en uppger att kyrkan har 

alldeles för stor ekonomisk makt, en Vet inte och resten anser inte att kyrkan har för stor 

ekonomisk makt. En har skrivit en kommentar “Jag tror inte att kyrkan har så stort 

ekonomisk makt, det är personer med pengar som sitter i styrelsen och har makten”.  En 

annan har skrivit ”Nej det har den inte om man jämför med andra kyrkor”. Sista 

kommentaren ”Nej, de måste ha pengar för att kunna bygga kyrkor. Vi måste ha guds hus 

där vi kan be, vi kan inte bara låna svenska kyrkor hela tiden, måste ha egna också”.   

”Kyrkan borde inte ägna sig åt pengar utan människors hälsa”, på det här påståendet har 

flera lämnat kommentarer som är intressanta. En säger ”Ja, de ska inte ta pengar från de 

fattiga. Vår kyrka hjälper inte de fattiga, utan tar deras pengar och får inget tillbaka (de 

fattiga alltså). Allt kostar pengar, tex. dop, förlovning, bröllop, begravning, nyfödda barn om 

prästen ska välsigna barnet, varje söndag kan man be prästen be för den döde, men det 

kostar en peng. Inget är gratis!"  

”Den Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta uppgift är att samla sitt folk”. På det här påståendet 

har samtliga skrivit kommentarer. En säger,  

”Ska sprida sin kunskap och kärnan i kristendomen och nå sina 

medlemmar, i Turkiet så var det enbart i gudstjänstform, prästerna 

besökte hemmen och fortfarande är det så. Det har inte utvecklats 
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mer. Där var det förbjudet utöva sin religion men här i fria Sverige så 

gör vi ändå inte det. Vi har ingen utbildad präst som kan nå folket 

utanför kyrkan. Det är mest gudstjänst och predikan i kyrkan. I 

predikan försöker prästen tala om hur man ska leva som kristen. Men 

vet de om de har nått ut med sitt budskap eller går folk iväg utan att 

ha förstått”    

En annan kommentar behandlar kyrkans sociala roll,  

”Ja egentligen, men idag bryr sig inte kyrkan om det så mycket. I vårt 

hemland var det annorlunda, eftersom vi levde under förtryck från 

muslimerna så var kyrkan mycket viktigare. Där tog inte prästen 

pengar från fattiga utan tvärtom, när han hade pengar över så hjälpte 

han och kyrkan de fattiga. Att ge pengar i samband med dop eller 

bröllop var frivilligt oh pengarna gick ofta till fattiga människor, tex. 

faderlösa barn, studenter, änkor osv.” 

En tredje svarar kort ”ta reda på orsakerna till varför folk flyr kyrkan”.  En fjärde kommentar 

belyser kyrkans ansvar,  

”Ja de borde samla folket. Idag kommer inte många till kyrkan, folk 

skiljer sig och människor blir kalla, de bryr sig inte om kyrkan. De 

tycker inte om att kyrkan tar pengar och blir arga och vill inte gå till 

kyrkan. Kyrkan har tillåtit för mycket, de har accepterat skilsmässa 

och nu gör folk som de vill. Det är prästerna och biskoparna som har 

gjort så. De ger mycket rätt till männen och inte till kvinnorna. De 

lovar att hjälpa familjer men sen gör de inget”.  

Den femte kommentaren menar att, ”Kyrkans uppgift är inte att behandla sina medlemmar 

olika, utan alla ska behandlas lika i kyrkan”. Den sista kommentaren,  

”ja viktigt att kyrkan finns mitt i byn, alla bor runt omkring. När det 

händer något man bara går till kyrkan och ber eller pratar med 

prästen. Sen det blir bra igen. Här i Xxx har vi en ny fin kyrka och 

många människor kommer hit varje dag. Vi sitter och pratar och 

träffas med varandra, både männen och kvinnorna. Det finns också 

barn här.”  
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”Jag kan hellre tänka mig att vända mig till kyrkan än till polisen om det har hänt något inom 

familjen. (tex misshandel eller stöld)” på det frågan har också samtliga svarat med en längre 

kommentar. Den första kommentaren säger ”ja det är klart, det är mycket bättre. Prästen 

måste prata med familjen och tala dem till rätta. Skilsmässa, måste vänta i sju år som det var 

förr, sen får de skiljas om de fortfarande vill. Det gäller ju barnen”. Den andra svarar, 

”Ja prästen kan prata med folket och de ångra sig och lovar att inte 

göra igen. Tex bråk mellan man och kvinna, vi ringer inte polisen då. 

Vi ringer prästen, han kommer och pratar med mannen och kvinna 

och det blir bra igen. Om någon slår sitt barn, i Sverige man får inte 

men ibland man måste, då ringer man inte till prästen, inte till polisen 

heller. Föräldrar vet bäst för sina barn. Man måste uppfostra bra. 

Den tredje kommentaren säger, ”stöld kan man lösa inom familjen. Men om det gäller misshandel 

ska man vända sig till polisen. Den fjärde skriver,   

”kyrkan direkt, helst inte polisen. Först till kyrkan och om det inte 

hjälper så polisen. Om man har problem i familjen så vänder jag mig 

till kyrkan och prästen. Om jag går till polisen så tar det så lång tid 

och man får inte prata med någon, men prästen kommer och pratar 

med folk och säger åt dem att förlåta varandra. Tex, min granne har 

problem med sin man, först går hon till sin närmsta släkt, sin pappa 

eller några andra äldre. De hjälper till att lösa problemen. Om inte 

det går så går man till prästen. Om inte det hjälper så får man gå till 

polisen, men det är inte många som gör det. De flesta jag känner går 

aldrig till polisen. Bara om det är mord tex.”  

Den femte skriver ”om det är något kriminellt vänder jag mig självklart till polisen men om 

det är något andligt eller sorg då vänder jag mig till min syster, till en närmaste vän eller 

kanske kyrkan, beroende på vad det är”. Den sista kommentaren säger, ”Polisen om någon 

slår eller misshandlar. Oavsett situation skulle jag vända mig till polisen, vi lever ju med det 

värdsliga”. 

”Den svenska staten lägger sig alldeles för mycket i hur vanliga människor ska leva”. Första 

kommentaren ”Nej, vi har kommit från Turkiet och har vår kultur, vi måste hålla vår kultur, 

staten bryr sig inte om det. Men om det är barnen så borde man få göra som man vill, vi vill 
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ju inte slå våra barn för mycket och då ska staten inte lägga sig i. Den andra intervjuade 

skriver ”Ja vet inte. Kanske med socialen och skolan de frågar mycket”. Tredje kommentaren 

”Det gör det rätt och det bör de göra, tycker jag”. Fjärde kommentaren ”Nej, om du inte 

bryter mot lagen så lägger de sig inte i, men om du slår ditt barn så kommer socialtjänsten 

in. Känns som en trygghet, någon myndighet ska garantera människans säkerhet”. Femte 

kommentaren  

”Ja, men det är både bra och dåligt. De skrämmer folk att inte slå sina 

barn tex. det är bra. Men de borde hjälpa familjer med deras barn 

inom familjen och inte ta med sig barnen till andra familjer. Allt blir 

bättre om man sköter det inom familjen. Bra med hälsokontroller tex 

man erbjuder folk, kvinnor, hälsoundersökningar. Män också får gå 

på hälsokontroller. Man upptäcker saker tidigt. Men ibland blir det 

för mycket. Tex skrämmer de folket med galna-kosjukan, 

fågelinfluensan och svininfluensan. Det senaste för ett par år sedan 

när alla skulle vaccineras. Sen tog medicinen slut och då behövdes 

man inte längre. Staten skämmer folk för mycket ibland.” 

Den sista kommentaren skriver, 

”håller till 100% med påståendet. Detta är den svenska 

värdegrunden? Valmöjligheter finns bara för dem som har det bra 

ekonomiskt. Närmaste exempel jag kommer på är RUT och ROT. Vad 

får den lågavlönade tillbaka på den skatt hon/han betalar för 

villaägare som utnyttjar RUT och ROT? Sverige har blivit de 

avhoppade direktörernas och den rike mannens paradis”.  

4.7 Kyrkans och prästens roll (YG) 

På frågan om kyrkan har för stor ekonomisk makt så har fem svarat Ja och en har svarat Jag 

vet inte. På den är frågan har flera skrivit kommentarer som på olika sätt belyser de yngres 

tankar och åsikter om kyrkan och kyrkans förhållande till det världsliga. ”Jo fokus ligger ju 

främst på ekonomin och därefter på andligheten, anhängare (särskilt äldre) fås att tro att 

man kan säkerställa sin plats i himlen genom generösa ekonomiska allmosor”. En annan har 

svarat ”Ja, Hellre sedlar än mynt, kan det ibland låta bland prästerna”. En tredje kommentar 

menar ”Ja, jag tycker det. De tar ju betalt för en massa konstiga saker, tex. skilsmässa. Om 
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man betalar rätt pris så får man tillåtelse. Sen bygger man kyrkor för en massa pengar som 

är helt onödiga. Det finns ju inga aktiviteter där. Inga barngrupper eller ungdomsforum eller 

nåt. Lokalerna är till för fester och bröllop, bara för att få in pengar. Det är tråkigt när man 

gör så”. Den fjärde som har svarat Ja på frågan nämner också avgiften som kyrkan tar i 

samband med skilsmässa. ”Det är egentligen inte accepterat inom kyrkans traditioner”. 

Personen menar att skilsmässa egentligen inte är accepterat men att man kan köpa sig fri 

från ett äktenskap (mot rätt summa pengar). Detta uppfattas som om kyrkan kar stor 

ekonomisk makt. På påståendet ”Kyrkan borde inte ägna sig åt pengar utan människors 

hälsa” så har fem svarat Ja och en har svarat att kyrkan inte ska ägna sig åt något av detta. 

”inget av dessa bör kyrka syssla med, kanske ev människors mentala hälsa men detta är ju ej 

det primära utan något som ska följa av en trevlig andlig gemenskap”. En annan har skrivit 

”Naturligtvis, men så är det ju inte. Hur många unga går till kyrkan för att prata om det har 

hänt något? Om någon mår dåligt och behöver prata så går man till sina vänner. Prästen 

pratar aldrig om hälsa eller sådant. Bara hur viktigt det är att gå till kyrkan, varje söndag 

samma sak”. En tredje kommentar ”Ja, hela vårt samhälle är byggt på pengar. Pengar är 

viktigt men för ett religiöst samfund så är det inte det primära. Det är inte därför kyrkan 

finns”.  

En av frågorna behandlar inställningen till kyrkan i förhållande till polisen som upprätthållare 

av rättvisa eller medlare i tvister, ”Jag kan tänka mig att hellre vända mig till kyrkan än till 

prästen om det har hänt något inom familjen (tex misshandel eller stöld). Samtliga har svarat 

Nej på det påståendet. Två har skrivit kommentarer ”Nej. Kyrkans främsta uppgift är att 

stötta och vägleda människan. Polisens uppgift är att lösa brott. I hemlandet var det 

vanligare att människor vände sig till kyrkan om problem uppstod. Där var situationen en 

annan”. Den andra kommentaren säger ”Nej, jag direkt till polisen. Vi bor ju i Sverige! Men 

om det är mina föräldrar som bråkar så kanske jag skulle ringa min farbror så han får ringa 

prästen sen”.  

”Den svenska staten lägger sig alldeles för mycket i hur vanliga människor ska leva”. Där har 

samtliga svarat Nej, med motiveringar. En har skrivit en kommentar ”Nej absolut inte, 

byråkratin behöver vara övervakande till viss del men det anser jag är till min fördel främst, 

det ger mig trygghet i det svenska samhället”. Den andra kommentaren lyder ”Nej, det 
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tycker jag inte alls. Det måste finnas någon som står på de svagas sida. Om du tänker på 

socialen kanske, men det är nog bra, så ingen slår sina barn tex.” 

4.8 Från Turkiet till Sverige (ÄG) 

Slutligen ställdes några frågor angående de intervjuades bakgrund och orsakerna till 

emigrationen. Den första frågan lyder ”Varför lämnade ni Turkiet?” Den första skriver, 

”Under och efter kriget med Grekland blev det ännu svårare än innan att leva ett värdigt liv 

som kristen i Turkiet”. En annan skriver,  

”pga politiska och religiösa skäl. Jag tillhör en minoritet och har inga 

garanterade mänskliga rättigheter. Staten garanterar inte sina 

minoriteters rättigheter, lämna landet för att överleva som etnisk 

grupp. Religiösa, ingen religionsfrihet, kyrkoklockor, bära mina 

symboler, utöva sina religion, inget av det är fritt.” 

Fyra kommentarer följer på varandra som på olika sätt lyfter upp anledningen till flytten,  

”Pga politiska skäl. 1974 ockuperade Turkiet nästa halva Cypern och 

bedrev ett hatpropaganda mot sina kristna minoriteter och kallade 

oss för förrädare. Vi blev rädda och trodde att Turkiet skulle ännu en 

gång genomföra ett nytt folkmord på oss kristna som de gjorde 1915. 

Och året därpå alltså 1975 var jag tvungen att gå på lumpen i Turkiet, 

vilket har varit ett elände för alla assyrier som har gjort lumpen i 

Turkiet. Jag ville slippa gå på lumpen. Jag känner en klasskamrat som 

blev mördat i militär tjänstgöringen i Turkiet. Jag kände mig 

diskriminerad på arbetsplatsen och har alltid räknats som tredje och 

fjärde klassens medborgare när jag besökte myndigheterna. Jag 

kände att jag inte längre hade någon framtid i Turkiet. Det är 

fortfarande förbjudet att ha egna skolor och undervisa på assyriska. 

Detta gäller alla assyrier”. 

”vi lämnade Turkiet eftersom vi kände oss hotade av muslimerna. Vi 

hade ALLT, marker, åkrar, mat och hus som liknade slott, men vi 

levde inte fria från kurder och turkar, islam. Vi var ofta rädda för 

turkarna och kurderna. De hotade ofta våra män och pappor. Sen sa 

svärfar åt oss att lämna Turkiet för annars skulle turkarna döda min 
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man. Vi ville ju inte, men vad ska man göra? Om en muslim gör något 

mot en kristen så går han fri, men en kristen blir genast dömd (till 

döden ibland) om han gjorde något mot en muslim. De har staten 

bakom ryggen, de ÄR staten. Jag tycker illa om kurder och turkar. 

Men man måste skilja mellan islam och turkar. Alla muslimer är inte 

dåliga, men när det gäller muslimer och kristna så kommer alltid 

muslimer först i statens ögon. Först kom vi till Tyskland och sen till 

Sverige. Vi tyckte och trodde att Sverige var ett kristet land. Men mer 

och mer är det inte så, jag saknar den traditionella skol och jul 

avslutningen i kyrkan med psalmer så som mina barn ha haft det. jag 

vill att mina barnbarn också lär sig psalmer”.  

”Vi lämnade Turkiet därför att mina barns pappa rymde från 

militären. Han blev illa behandlad och rymde och då var vi tvungna 

att fly. Vi kanske skulle ha flyttat ändå” 

”För turkarna. De tycker inte om de kristna, de kallar oss kafor63. När 

jag gick på militären trodde muslimerna att kristna har en svans som 

hundar. Bara pojkar kunde gå i skolan, föräldrar var rädda skicka 

flickor till skolan för muslimerna. Efter 5 år skola så var det slut. Bara 

jobba. Inga kristna kan gå på universitet eller jobba med andra jobb 

(bara jordbruk eller andra enkla hantverk). Vi vågade inte säga att vi 

var kristna eller prata vårt språk ute. Vi var ofta rädda för 

muslimerna. Efter seyfo64 så blev det svårt för de kristna att bo i 

Turkiet”  

 

4.9 Den yngre generationens uppfattning av flytten från Turkiet till Sverige  

Slutligen har de yngre fått svara på samma frågor som de äldre, trots att samtliga ur den 

yngre generationen är födda i Sverige. Det är intressant att se de yngres syn på varför man 

har emigrerat till Sverige. Två har valt att inte svara alls på frågorna, så här kommer endast 

fyra intervjuades svar att presenteras. Den första skriver ”Främst för arbete, tror jag?”. Den 

andra intervjuade skriver ”mina föräldrar lämnade Turkiet på 70-talet. Anledningen till det 
                                                             
63

 Ordet betyder hedning, en som inte är troende, eller har den rätta tron. (Författarens egen kommentar) 
64

 Seyfo betyder svärdets år och syftar på massmorden av de kristna under första världskriget. (Författarens 
egen kommentar) 
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var för att de inte levde under bra förutsättningar. De hade det dåligt ställt och livet i europa 

lockade. När mamma och pappa fortfarande bodde i Turkiet flyttade pappas äldre bror till 

Tyskland och efter några år ringde han efter pappa och tyckte att han skulle följa efter till ett 

lyckligare liv för dem och deras barn. Mamma och pappa packa sina två barn och lämnade 

turkiet.” den tredje har skrivit ”Jag är född i Sverige”. Den fjärde intervjuade skriver,  

”Mina föräldrar flyttade för de kände sig inte fria i Turkiet. De var inte 

trygga och kunde inte bo kvar. Tex kunde inte mamma gå i skola för 

hennes föräldrar var rädda för att skicka henne. De var rädda för 

muslimerna skulle kidnappa henne, och då kan man inte ringa polisen, 

för de står ju på kurdernas sida. Jag har också hört att de inte fick prata 

sitt språk fritt eller gå till kyrkan, de var ofta rädda för vad som kunde 

hända. Pappa berättar ibland om hur det var. Jag skulle inte kunna leva 

så.”  

På frågan ”har ni haft planer på att flytta tillbaka” svarar samtliga Nej, en har skrivit en 

kommentar ”Jo, pappa vill ju, men det går inte. Det verkar svårt att kunna leva där. Jag skulle 

aldrig flytta tillbaka.” En av frågorna behandlar familjestrukturen i hemlandet ”Hur såg 

familjestrukturen ut i hemlandet”. En har skrivit  

”Jag har hört och sen har vi åkt dit på semester. Det är männen som går på 

stan eller torget. De arbetar och kvinnorna är mycket hemma. De säger att 

det är bra nu, förr var det mycket mer strängt. Att kvinnor aldrig gick på stan 

eller så. Bara till kyrkan och ibland till grannar, annars var de hemma. Men 

mamma säger att de ändå hade makt. De bestämde över huset och vad man 

skulle köpa.” 
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En annan har skrivit, ”Jag vet att när mina föräldrar gifte sig så flyttade mamma hem till sina 

svärföräldrar. Det var inget ovanligt på den tiden”. Den tredje kommentaren lyfter upp samma 

sak ”Av det jag har hört var det oftast pappan i familjen som stod för inkomsten. Mamman 

tog hand om barnen och gjorde hemmasysslor. Mamman hade mer obetalt jobb, om man 

säger.” Den sista skriver ”Den har jag ej upplevt men jag antar att den var lika patriarkalt som 

nu.” På frågan ”vem hade ansvaret för barnuppfostran” har samtliga svarat att det var 

mamman. På frågan ”vem hade det ekonomiska ansvaret” har samtliga svarat att det är 

pappan eller mannen. 

 4.10 Övriga frågor (ÄG) 

I följande frågor får de intervjuade ta ställning till vissa påståenden av social och allmän 

karaktär.  

Samtliga tycker att ”Det är fel att ha sexuella relationer utanför äktenskapet”, alltså har de 

svarat Ja på den frågan. På frågan ”I familjen är det mannen som bör ha det yttersta 

ansvaret” svarar fem Nej och en säger Ja. ”Föräldrar får slå sina barn (om det är 

nödvändigt)”, på det påståendet har fyra svarat Nej och två Ja. ”Att ha sex före äktenskapet 

är fel (för en kille)” har tre svarat Ja, två har svarat Nej och en har svarat att ”det är varje 

persons enskilda sak, det finns inte rätt eller fel”.  Samma fråga men för en tjej har fem 

svarat Ja och en har svarat detsamma som för en kille, att det är varje persons enskilda sak. 

På frågan ”Homosexuella par bör få adoptera barn som heterosexuella par” har två svarat Ja, 

tre har svarat Nej och en har svarat Vet ej. ”Sverige bör ha en generös flyktingpolitik”, två 

har svarat Nej och fyra har svarat Ja. ”Kläder som påbjuds av religionen bör tillåtas på 

svenska arbetsplatser”, fyra har svarat Nej och två har svarat ja, ”men inte ansiktstäckande” 

och Ja, ”så länge man kan se ögonen och identifiera personen så är det ok”. ”Skolans 

religionsundervisning bör behandla alla religioner lika”, fem har svarat Ja och en har svarat 

Nej. Nästa fråga liknar den förra men är formulerad annorlunda. ”Skolans 

religionsundervisning bör vara mest inriktad på kristendomen”, tre svarar Nej, två svarar Ja 

och en hänvisar till läroplanen och säger ”ett mångkulturellt och upplyst samhälle bör 

behandla de fem stora”. ”Invandringen till Sverige borde vara begränsad”, två svarar Nej och 

fyra svarar Ja. ”muslimska bönerop skall förbjudas om de stör omgivningen” fyra har svarat 

Ja och två har svarat Nej, en har förklarat med motiveringen ”då har man ingen tolerans mot 

religionen”. ”Kyrkoklockor bör förbjudas om de stör omgivningen”, fyra har svarat Nej och 
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två har svarat Ja, en men motiveringen ”då har man ingen tolerans mot religionen”. ”En 

kyrkas främsta uppgift är att ge andlig vägledning”, på det påståendet har samtliga svarat Ja. 

En fråga behandlar forum för att ställa frågor. ”Hur och var och på vilket sätt utövar era barn 

sin religion och i vilka forum ställer man livsfrågor och diskuterar kring värderingsfrågor (om 

man inte går till kyrkan”. En av de intervjuade svarar:  

”Hemmet, vi diskuterar väldigt mycket hemma. Har man akademiskt 

utbildade barn så accepterar de ju inte allt d hör, de ifrågasätter 

väldigt mycket kyrkan roll och på vilket de når sina medlemmar, 

gudstjänstformer, sociala aktiviteter osv. De har många frågor men 

inga bra forum och då blir det i hemmet när man träffas.”  

En annan svarar,  

”vi utövar vår religion och religiösa högtider i kyrkan och i 

föreningarna vi har. Det är inte bara i kyrkan man diskuterar 

värderingsfrågor. Enligt min mening har kyrkan misslyckats med 

detta. Våra politiskt medvetna föreningar och organisationer tar upp 

dess frågor med sina medlemmar mer än vad kyrkan gör idag”. 

En tredje kommentar,  

”(…) På högtider går alla till kyrkan, det är inget man talar om, det är 

så. Hemma kan man också prata om sådana frågor. Man talar om 

vem man vill att barnen ska gifta sig med hemma, hur man ska döpa, 

vilka som ska flytta hemifrån. Många viktiga frågor som är religiösa 

talar man om hemma. Vår kultur är stark till kyrkan. (…) De som tar 

avstånd hamnar utanför, man klipper banden”. 

Den sista kommentaren lyder,  

”Där blir det svårt. De umgås mycket med sina vänner och kompisar. 

Det är viktigt. Det är tråkigt för folk blir kallare när de inte går till 

kyrkan. Det blir problem i familjen. De kommer inte till oss längre 

utan går till andra”. 

Övriga har inte svarat på den frågan. 
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4.11 Övriga frågor (YG) 

”Att ha sexuella relationer utanför äktenskapet är fel”, tre har svarat Nej och tre Ja65. 

Samtliga tycker inte att mannen ska ha det yttersta ansvaret i familjen. Samtliga tycker att 

man inte får slå sina barn. ”Att ha sex före äktenskapet är fel (för en kille), samtliga har 

svarat Nej. En har skrivit,  

”Nej. Upp till var och en. Människor har sex oavsett om de får eller 

inte. I många familjer är det mer accepterat att deras barn har sex 

utanför äktenskapet och i andra familjer är det inte ok. Dock är 

detta en förändringsprocess. När våra föräldrar kom hit så var det 

otänkbart att deras barn skulle ha sex utanför äktenskapet. Idag 

märker man att detta håller på att förändras” 

Samma fråga men för en tjej så är svaret detsamma, samtliga anser att det inte är fel att ha 

sex före äktenskapet. ”Homosexuella par bör få adoptera barn som heterosexuella”, fyra har 

svarat Ja och två Nej. ”Sverige bör ha en generös flyktingpolitik”, fem har svarat Ja och en 

har svarat både ja och nej. ”Kläder som påbjuds av religionen bör tillåtas på våra 

arbetsplatser”, samtliga har svarat ja men med reservationer. ”tex. en dagisfröken bör inte 

ha heltäckande. Jag hade inte känt mig trygg i att lämna mitt barn på dagis där en av 

fröknarna har niqab. Det skulle kännas otryggt.” ”Så länge ansiktet syns så är det ok”. 

”Skolans religionsundervisning bör behandla alla religioner lika”, fem har svarat Ja och en 

Nej. ”Skolans religionsundervisning bör vara mest inriktad på kristendomen”, fyra har svarat 

Nej och två Ja, en med motiveringen ”Sverige är idag ett sekulariserat land utan någon 

nationalkyrka. Dock tillhör majoriteten av det svenska folket den protestantiska kyrkan. 

Många av våra värderingar är byggda på kristendomen”. ”Invandringen till Sverige borde 

vara begränsad”, fem har svarat Nej och en har svarat både Ja och Nej. ”Muslimska bönerop 

skall förbjudas om de stör omgivningen”, samtliga har svarat Ja. ”Kyrkoklockor bör förbjudas 

om de stör omgivningen”, tre har svarat Ja och tre har svarat Nej, en med motiveringen ”, 

(…) historiskt sätt så har ju Sverige varit kristet i över 1000 år. Till skillnad från muslimska 

bönerop som sker fem gånger om dagen så ringer kyrkklockorna en dag i veckan. (…)”. ”En 

kyrkas främsta uppgift är att ge andlig vägledning”, samtliga har svarat Ja.  
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5 Analys  

5.1 Assyrier/Syrianer 

Frågan om huruvida man ska kalla sig Assyrier eller Syrianer diskuteras mycket flitigt, av 

både kunniga forskare och andra berörda, men man kommer inte till någon lösning. Och så 

är det med vårt folk att det har pågått och pågår alltjämt en konflikt kring just vad vi ska kalla 

oss och vårt språk66. Vi har blivit uppdelade i två stora grupper där den ena kallar sig Assyrier 

och talar assyriska och den andra kallas sig Syrianer och talar arameiska. Naturligtvis är det 

samma språk för vi har inga problem med att förstå varandra, men vi kan likväl inte enas 

kring en gemensam benämning. Båda sidor är övertygade om att just de har rätt, men 

faktum är att ingen egentligen vet vad man borde kalla sig. Tilläggas bör också göras att 

”problemet” uppstod i samband med flytten till ett nytt land. För så länge gruppen bodde i 

Turkiet så var det inga problem, alla kallade sig kristna Surjoje eller Turoye och sitt språk 

kallade man Surjojo eller Surojo. Ett vidare problem är att gruppen inte har haft en 

organisation eller organ som håller ihop språket och beslutar i frågor som rör språk. Ett folk 

utan land och utan språknämnd eller språkvård kan tyvärr drabbas av meningsskiljaktigheter 

som inte går att lösa. Vi har inga instanser som talar språket som ett huvudspråk eller 

myndighetsspråk. 

”Trots att gruppen levt som underordnad och utsatt minoritet under så lång tid, med en 

stigmatiserad identitet, har övergreppen och utsattheten inte reducerat eller försvagat  

gruppens identitet, solidaritet eller känsla av sin särart. Tvärtom…”67  Kulmen på utsattheten 

nåddes år 1915 genom folkmordet som de kristna i mellanöstern utsattes för. Händelsen 

lyfts upp som viktig eftersom den har präglat och satt djupa spår i människors medvetande. 

Frågan lyfts upp därför att de intervjuade i undersökningen har nämnt händelsen som viktig 

för gruppens nuvarande situation.  Religion är egentligen ett fenomen som ingen kan 

beskriva eller förstå sig på. Att det får så svåra konsekvenser men trots det lever kvar, kanske 

mer intensivt ju mer och större konsekvenserna blir. 

”… i ju högre grad en grupp bemöts av fientlighet, diskriminering och 

förföljelser p.g.a. av sin religion, sitt utseende, historia eller sociala 

arrangemang desto viktigare blir dessa komponenter i gruppens 
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identitet. Man blir mer angelägen att behålla det som i pragmatiska 

termer skulle vara mer ”ekonomiskt” och ”bekvämt” att överge”.68 

Men så är det inte, att folk konverterar, tvärtom faktiskt. Man blir mer ihärdig och upplever 

sig som än mer utvald och speciell. Det framkommer genom intervjuerna i avhandlingen. 

Folk verkade faktisk vara stolta över att bli trakasserade just för att de hade Kristus på sin 

sida, alltså den rätta tron.  

Så kommer den stora utvandringen eller flykten kan man kalla det. Tusentals människor 

lämnar sina hem och hus och bosätter sig Europa, främst i Tyskland men även i Sverige. 

Samhällen som är raka motsatser till livet i den lilla byn i Turkiet. Gamla sociala ordningar 

som baseras på släktskap, religion och kultur är inte alls lika viktig i den nya världen. En av de 

stora förändringarna har varit relationen mellan kollektiv och individ. Kollektivet har fått stå 

tillbaka på bekostnad av en allt större individualism. Också, som jag kan se, har de 

traditionella könsrollerna varit en stor och ibland ganska jobbig förändring, särskilt för de 

äldre generationerna. Det som tidigare var helt naturligt har försvunnit och de forna 

gränserna mellan mannens respektive kvinnans uppgifter och roller har suddats ut. Det här 

skapar oro och ibland förvirring. En del accepterar förändringen och försöker leva i nuet 

medan andra ihärdigt kämpar för att bevara det som har varit. En följd av detta kan vara att 

man inte vet hur man ska bete sig i samhället? Arbetslöshet, segregation i fråga om boende, 

yrken och inkomster är alla stora och viktiga frågor som markerar annorlundaskap. 

Invandrargrupper har ofta sämre boende, ekonomi och arbetsmiljö. De har ofta yrken med 

begränsade karriärmöjligheter, lägre löner och man ser ”ett växande bidragsberoende”. 

Alltså kan man tala om en separation mellan svenskar och invandrare på flera olika nivåer. 

Men det ska tillägas att detta gäller all invandring till Sverige de senaste 40 åren och att de 

som kommit till Sverige under 80- och 90 talen har svårast att få arbete. Dessutom känner 

många invandrare att de behandlas sämre av myndigheter såsom polis, försäkringskassa och 

utbildningsväsendet.  

Det är viktigt att notera att invandrargrupperna har politiska friheter, trygghet, har möjlighet 

att utöva sin religion och tala sitt språk. Det som försätter gruppen i ett underläge är inte 

politiska förhållanden utan snarare gruppens bristfälliga kulturella och sociala resurser i 
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Sverige. Vi lever här men tar sällan del i ”Svenskheten”. Som exempel kan man nämna att 

fira varandras högtider eller andra viktiga händelser. Att förstå sociala koder och kunna 

använda dem. Det här är viktigt att påpeka, ofta är det subtila saker som inte går att peka på 

men som ändå markerar annorlundaskap. Invandrarna talar högt på offentliga plaster, de 

bjuder hem grannen på mat, står för nära varandra när man pratar osv.  Många grupper har 

dessutom ingen vana av politisk frihet och möjlighet till inflytande och därför engagerar man 

sig inte i nära frågor som t.ex. hem och skola. Vad gäller frågan om politisk integration så har 

den aktuella gruppen goda möjligheter och det har också funnits tydliga exempel på det. 

Senast vår utbildningsminister i den förra regeringen, Ibrahim Baylan. Problemet verkar 

snarare vara hur man integreras utan att samtidigt tappa sin identitet och sin kultur. Det 

verkar inte vara helt lätt att finna en balans. Särskilt inte för de unga som gifter sig över 

gränserna, hur ska de förhålla sig till barnen, språk och traditioner. Hur ska man leva med en 

fot i den egna kulturen och den andra i den svenska kulturen? 

5.2 Kyrkan och religionen (ÄG) 

För de äldre är förhållandet till kyrkan och tron en viktig del av livet. De yngre upplever fritid 

och arbete som viktiga punkter, viktigare än kyrka och tro.  

”kyrkans struktur är på två nivåer: lokal och universell. På båda nivåer är gemenskapen 

avgörande. (...) Kyrkan som gemenskap innebär, att ingen kristen kan verka individuellt och 

utöva en direkt gemenskap med Gud. (…) Vägen till Gud går genom grannen, i detta fall 

medlem av samfundet”.69 De äldre upplever att de behöver förhållandet till kyrkan för den 

andliga tillfredsställelsen. Det är inte tal om någon privat andlighet eller finna Gud på egen 

hand eller att man kan tro på sitt sätt. Vägen till Gud går via Kyrkan och gemenskapen.   

5.3 Kyrkan och religionen (YG) 

Den intervjuade som uppger att om han/hon skulle döpa sina barn så skulle det enbart vara 

för sina föräldrars skull uppger också  

”Själv har jag i princip aldrig haft intresse för kyrkan eller trott på det.       

Hela konceptet (?) är underligt. Särskilt syrisk ortodoxa kyrkan som är 

nedvärderande mot kvinnan där hon skall använda sjal och inte får 

stå på altaret. Jag har en förståelse för att det såg ut såhär 1650 men 
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inte idag 2011. Vi har kommit så mycket längre och syriska kyrkan 

känns som ett tillbakasteg 400 år i tiden. Det är liksom lite passé”. 

Jag tror att den här synen delas med många andra i den yngre generationen, när kyrkan inte 

kan eller vill följa med i tiden och anpassa sig till samhället. I detta fall t.ex. könsordningen 

som anses vara ålderdomlig och bakåtsträvande70. Kyrkan har en ålderdomlig kvinnosyn och 

människosyn. Människan uppfattas som en passiv mottagare av budskapet och det är stora 

skillnader mellan hur man betraktar könen. Det som framkommer är intressant, att man 

uppger som anledning till att man inte går till kyrkan just det att kvinnan fortfarande 

betraktas som oren och alltså inte får röra sig uppe runt altaret. De äldre accepterar den 

ordningen därför att de är uppväxta med att inte protestera men de yngre tänker inte finna 

sig i det. Ett annat stort problem är att de yngre protesterar men får inget gehör för sina 

åsikter. Då väljer man att vända sig bort från kyrkan eftersom den uppfattas som oresonlig 

och inte lyhörd. Naturligtvis finns det präster som arbetar mycket med barn och ungdomar, 

man ordnar forum för diskussioner och samtal men själva kyrkans ordning och 

könssegregation kan man inte komma åt på lokal nivå. Där behövs förändring och förnyelse 

från högre instans.  

En person uppger att hon inte kommer att låta döpa sina barn. Det här skapar stora 

konflikter i familjerna. De äldre förstår inte hur man kan välja bort dopet som betraktas som 

en av de viktigaste sakramenten och absolut nödvändig för människan. Utan den, ingen 

salighet. De yngre kan i sin tur inte förstå varför valfriheten inte finns. Individualismen möter 

kollektivismen och det uppstår meningsskiljaktigheter.  För den äldre generationen är just 

riterna mycket viktiga, den syrisk ortodoxa kyrkan lägger mycket stor tonvikt vid riter och 

symboler. Det rituella kan man se i både liturgin och i bönelivet. I bönelivet omsluts 

individen som en del av en större helhet, och den tryggheten är viktig för människorna.  
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5.4 Etablering i samhället (både ÄG och YG) 

De som har en högskoleutbildning (ÄG) har gått en lång väg för att nå sina mål. De har fått 

läsa in hela grundskolan samt gymnasiet och sen högskola samtidigt som de har haft familj 

och barn. Alltså har friheten att få studera betytt mycket och det har också framkommit 

under samtalen att den möjligheten inte fanns i hemlandet att utvecklas. När så möjligheten 

finns vill man ta den. Sen har det också visat sig att ju längre bort från en storstad desto 

längre utbildning. Om man ser det rent arbetsmässigt så har de intervjuade etablerat sig väl i 

samhället, flera har förvärvsarbetat i princip sen ankomsten. Om man däremot ser frågan 

som social etablering så framkommer det inte under intervjuerna huruvida de intervjuade är 

engagerade eller involverade i några sociala forum utanför den egna gruppens. Det 

framkommer inte heller om man har regelbundna kontakter med folk utanför den egna 

gruppen, alltså svenskar. På en punkt har ett par av de yngre etablerat kontakter med det 

svenska samhället och det är val av partner. Två av de intervjuade är gift/sambo med en 

svensk.  

5.5  Kyrkans och prästens roll (ÄG) 

Några av de äldre uppger att de skulle kunna tänka sig att vända sig till prästen istället för 

myndigheterna. Det är så och har varit så av tradition att prästen har haft en central roll i 

medlemmarnas liv. ”En högt respekterad och uppsatt person utövar också visst inflytande 

inom gruppen. Denne kan sökas upp för att lösa personliga, familjemässiga såväl som sociala 

problem (…) Många bland de Syrisk-ortodoxa kontaktar kyrkan vid sociala och ekonomiska 

behov.71 För de äldre är detta fortfarande en naturlig väg att gå om man behöver hjälp.  På 

påståendet om den Syrisk-ortodoxa kyrkan har för stor makt så går åsikterna isär lite. Här 

anser en att de har stor ekonomisk makt, en Vet inte och resten anser inte att kyrkan har för 

stor makt. En menar att kyrkan måste ha ekonomisk makt för att kunna hävda sig och jämför 

då med andra stora kyrkor. Relativt sett är ju den Syrisk-ortodoxa kyrkan liten, om man 

jämför med andra ortodoxa kyrkor, t.ex. den grekiska eller den ryska. En sådan jämförelse 

går ju inte att göra med tanke på att de andra ortodoxa inriktningarna har en stabil grund i 

form av en stat där de är etablerade. Men kanske är det just därför den Syrisk-ortodoxa 

kyrkan har ett behov av att markera sig genom stora kyrkor och ekonomisk trygghet. Här 
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tycker ändå den äldre generationen att kyrkan borde vara stark för att kunna hävda sig i ett 

större perspektiv.  

”Den Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta uppgift är att samla sitt folk”, på det här påståendet 

syns det tydligt att det finns ett missnöje med hur kyrkan och prästerna arbetar socialt bland 

sin församling. De äldre är fortfarande lojala mot kyrkan och besöker den regelbundet men 

det finns ett gryende missnöje mot styrningen. Man vill behålla sina traditioner och den 

gemenskap som kyrkan ändå står för men samtidigt gillar man inte den förändring som sker.  

Kyrkan befinner sig i en ganska svår situation att å ena sida behålla sina traditioner och å 

andra sidan anpassa sig till de nya villkoren. Om också den äldre generationen börja 

ifrågasätta så är snart hela kyrkan i gungning.  En har skrivit en kort men klok kommentar 

som på ett bra sätt speglar utvecklingen i samhället och kyrkan. ”ta reda på orsakerna till 

varför folk flyr kyrkan”. För så är det i många städer runt om i Sverige att kyrkolokaler står 

nästan tomma, där finns endast några pensionärer och andra äldre som fortfarande besöker 

kyrkan regelbundet. Flera av de intervjuade uppger att de besöker kyrkan minst tre gånger 

om året. I de stora städerna där församlingarna är stora finns det fortfarande många 

kyrkobesökare, men även där kan man se att majoriteten är äldre. Frågan är då vad kyrkan 

kan göra för att locka tillbaka de som har slutat att gå?  

Den tredje kommentaren lyfter upp kyrkans eget ansvar till varför medlemmarna har slutat 

att gå till kyrkan. Kommentaren menar att kyrkan har tillåtit för mycket, tex, skilsmässa och 

en ovilja att hjälpa när medlemmarna hamnar i svårigheter. Människor blir kalla mot 

varandra och kyrkan bryr sig inte om det. Det här är ett uttryck för sorg och en förvirring 

kring kyrkans nuvarande roll. Om de tillåter för mycket och slutar bry sig om sin församling, 

vad finns det då kvar för kyrkan att göra. Vilka ska deras framtida roller vara om inte det de 

har varit traditionellt? Den femte kommentaren tyder också på ett missnöje, där man anar 

att kyrkan behandlar människor olika. Det framkommer inte olika på vilket sätt, bara att det 

sker särbehandling. Den särbehandling som är mest uppenbar är den mellan män och 

kvinnor, att männen har en särställning som ger dem förtur i kyrkans ordning. Tex är det 

alltid männen som först går fram och böjer sig inför korset efter gudstjänsten, de får 

nattvarden först och kvinnorna väntar alltid till slutet. Sen finns det också en ekonomisk 

särbehandling som premierar de med pengar och de som har mindre har också mindre att 
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säga till om.  Inte minst märks det vid högtider då man uppmanas att skänka pengar till olika 

ändamål.  

För många äldre är det fortfarande viktigt att kyrkan finns mitt i byn som en medelpunkt. 

Man känner en trygghet i att veta att man kan vända sig dit när det har hänt något eller bara 

gå dit när man har tråkigt. För många är det den sociala gemenskapen som är det viktigaste. 

Där finns det andra i samma ålder, som talar samma språk och delar samma kultur. Främst 

märker man det i de större städerna där församlingen är stor och det finns många äldre. ”De 

samlar kraft i kyrkan och känner sig trygga där. Även kyrkans normer är viktiga (…) De följer 

fasteregler och har ett aktivt böneliv”72  

Påståendet om ”den svenska staten lägger sig alldeles för mycket i hur vanliga människor ska 

leva” tycks röra upp en del känslor. Här kan man göra den noteringen att ju längre utbildning 

i Sverige desto större tillit till den svenska staten och dess inblandning i vanliga människors 

liv. Den sista kommentaren diskuterar mer RUT och ROT och efterlyser den svenska 

värdegrunden. De som har en kort utbildning med sig från hemlandet och inte har studerat i 

Sverige har en större benägenhet att kritisera och vara lite misstänksamma mot svenska 

staten. Turkiet är ju en stat där människor i större utsträckning sköter sig själva och där 

staten marginellt lägger sig i. T.ex. familjefrågor och privata frågor sköts inom familjen och 

man blandar sällan in staten där. Dessutom finns det en misstro till de turkiska 

myndigheterna som inte upplevs stå på den kristne medborgarens sida. Rent allmänt kan 

man säga att de äldre inte har samma tilltro till staten som de yngre uppger att de har. 

 

5.6 Kyrkans och prästens roll (YG) 

På påståendet Kyrkan borde inte ägna sig åt pengar utan människors mentala hälsa, så har 

fem svarat Ja, fyra har skrivit en kommentar (se ovan). Förr var det så att kyrkan hade en viss 

ekonomisk makt på så vis att de verkade socialt, alltså uppmanade man människor att 

skänka det man kunde avvara och kyrkan i sin tur hjälpte fattiga men mat och andra 

förnödenheter. Man kan säga att deras sociala roll har ersatts av något annat. Idag anser de 

yngre att kyrkan inte borde befatta sig med pengar därför att det finns andra 
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samhällsinstanser som fördelar rikedomarna och ser till att ingen går hungrig eller utan 

kläder.  

På påståendet om de kan tänka sig att hellre vända sig till kyrkan än till polisen om det har 

hänt något så svarar samtliga Nej, en skriver i sin kommentar att hon skulle vända sig till sin 

farbror som i sin tur kan ringa prästen om det är hennes föräldrar som har bråkat. När man 

känner en trygghet och tillit till myndigheter och förlitar sig på att man kommer att få rättvis 

hjälp så minskar kyrkans och prästens sociala roll. I alla fall har de yngre inget behov av 

kyrkan som rättskipande instans, de vänder sig hellre till polisen.   

5.7 Från Turkiet till Sverige (ÄG) 

Flytten har naturligtvis inneburit en stor sorg för de äldre som har upplevt hela sin barndom 

och ungdomstid i sitt hemland. De har upplevt förtryck och vet anledningen till flytten. 

Många vittnar om en rädsla för turkar i synnerhet och myndigheter i allmänhet. Staten är 

ingen man vände sig till vid behov, därför får kyrkan en roll som upprätthållare av rättvisa.  

5.8 Från Turkiet till Sverige (YG) 

De yngre har inte på samma sätt upplevt hemlandet och förtrycket och kan naturligtvis inte 

heller föreställa sig hur det kan ha varit. Men de har växt upp med muntligt berättande från 

sina föräldrar och far-morföräldrar och vet alltså en del om orsakerna till flytten.  

5.9 Övriga frågor (ÄG) 

I följande frågor har de intervjuade fått ta ställning till vissa påståenden av social och allmän 

karaktär.  

Trots att flera tycker att Sverige borde ha en generös flyktingpolitik så svarar de ändå att 

Sverige borde begränsa invandringen. Detta verkar lite motsägelsefullt men samtidigt kan 

det vara så att man vill hjälpa andra där de bor, alltså ha en generös biståndspolitik men vara 

reserverad med invandringen till Sverige.  

När det gäller frågan om man får slå sina barn så ser man tydligt att attityden till barnaga 

börjar förändras. Fyra anser det vara fel och två har svarat ja. Alltså anser de att det borde 

vara tillåtet för de som vill. Samtliga har ju växt upp i en miljö där det var mer regel än 

undantag att man agade sina barn, men man börjar värdera om och anamma den svenska 

inställningen till barnuppfostran. Samtidigt framkommer det under en av intervjuerna att 
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man känner en maktlöshet inför och över barnuppfostran, man talar om barn som saknar 

respekt för de äldre, som flyttar hemifrån utan att först gifta sig och barn som lever i 

samboförhållanden. De äldre har inte längre så mycket att säga till om som de är vana vid. 

Den sista frågan rörde var och i vilka forum barn ställer frågor. I ett av svaren kan man se ett 

tydligt missnöje med kyrkans sätt att hantera och möta frågor från yngre. Där har 

föreningarna varit mer i framkant och försökt att möta ungdomarnas frågor. En av de 

intervjuade skriver att folk blir kallare när de inte går till kyrkan. Alltså känslomässigt kalla, 

och svaret förmedlar lite sorg när de yngre hellre vänder sig till vänner än till familjen. 

Svaren visar tydligt att olika familjer har olika sätt att hantera frågor. En vittnar om vilken 

betydelse hemmet har för de yngres frågor och en annan verkar vara mer uppgiven.  

Generellt kan man säga att gruppen inte har en vana av att diskuterar och ifrågasätta tron, 

så det finns inga egentliga forum för den sortens diskussioner.  

 

5.10 Övriga frågor (YG och ÄG) 

På den första frågan som behandlar huruvida man anser att kyrkan har för stor ekonomisk 

makt så har nästan samtliga svarat Ja med undantag av en om har svarat Jag vet inte. 

Motiveringarna har varit att man tar betalt i samband med skilsmässa och att kyrkan 

uppmanar till stora ekonomiska gåvor och medlemmarna (de äldre) tror då att de säkrar sin 

plats i himlen. Detta är tyvärr sant då kyrkan vid olika högtider uppmanar folket att skänka 

pengar. Medlemmar som är äldre skänker utan att kräva någon information tillbaka, om vad 

pengarna används till. De uppfattar det som en traditionell gåva till kyrkan. De yngre 

ifrågasätter denna gåva och skulle kunna tänka sig att skänka om man visste vad pengarna 

skulle användas till. Man kräver en större insyn i kyrkans ekonomi och mer befogenheter att 

styra över ändamålen för gåvan. Man accepterar inte kyrkans instängdhet utan kräver insyn. 

Ofta är det styrelserna som har de ekonomiska befogenheterna, inte den lokala prästen, och 

styrelserna består till 100% av män, ofta ur samma storfamilj. Sen styrs många gånger 

kyrkolokaler som festlokaler i syfte att tjäna pengar. Vinsten går i regel inte tillbaka till 

medlemmarna i form av aktiviteter utan i större investeringar i form av större kyrkor (det 

senaste exemplet Katedralen i Södertälje) ett miljonprojekt som har kostat de enskilda 

medlemmarna tusentals kronor. Det här upprör de yngre som inte kan se något framtids- 

eller socialt syfte med bygget. Många vänder sig då bort från kyrkan eftersom man uppfattar 
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den som makt och penningstyrd och man vill inte vara med och finansiera den utvecklingen. 

Detta gäller även för de äldre, ett av intervjusvaren vittnar om detta,  

”I vårt hemland var det annorlunda, eftersom vi levde under förtryck 

från muslimerna så var kyrkan mycket viktigare. Där tog inte prästen 

några pengar från fattiga utan tvärtom, när han hade pengar över så 

hjälpte han och kyrkan de fattiga. Att ge pengar i samband med dop 

eller bröllop var frivilligt och pengarna gick ofta till fattiga människor, 

tex faderlösa barn, studenter också, änkor osv”.   

Så även om mänga äldre inte ifrågasätter ordningen eller auktoriteter inom kyrkan så har de 

uppfattat stora skillnader i hur det har varit och hur det har blivit. Den utvecklingen 

bekymrar många.  

5.11 Möjliga mötesplatser   

Många ger uttryck för att mötet med det nya landet var en oförglömlig upplevelse. ”Allt 

fungerar här”! Sverige är onekligen att välorganiserat land, med tydliga lagar och regler och 

en stabil och trygg ordning. Här finns bostäder åt alla, kan man inte försörja sig så vänder 

man sig till socialtjänsten och SFI erbjuder baskunskaperna i Svenska språket73. Allt verkar 

vara lugnt och fridfullt. Men hur är det egentligen? Det finns många stereotyper och 

uppfattningar om hur svenskarna uppfattas eller missuppfattas. Dessa stereotyper pekar åt 

samma håll, att svenskarna är obegripliga, outgrundliga och svåra att förstå. ”Andligt tomma 

är ett mycket starkt uttryck. Det är också ett missförstånd, men ett missförstånd som säger 

mycket om det svåra mötet mellan ”gamla” och ”nya” svenskar *…+ Det är ett mänskligt 

landskap som är och ofta kommer att förbli främmande för immigranten”74 Den här känslan 

delar många, att vi lever vid sidan om varandra men utan att egentligen veta något om 

varandra. Man säger inte hej till den man sätter sig jämte på bussen, man sätter sig inte 

bredvid någon ensam på ett kafé och så vidare.   

Anledningen till varför jag lyfter upp detta är att jag uppfattar det som mycket viktigt. Det 

har lett till att många (äldre män) bara har kyrkan kvar som en trygg plats, där de vet vad de 

ska göra och hur de ska uppföra sig. De kan ”läsa det språket”. Många yngre har slutat att gå 

till kyrkan och det har också skapat problem i många familjer då de äldre inte kan förstå 
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varför och inte heller kan påverka sina barn eller tvinga dem. Alltså lever många gånger 

yngre och äldre vid sidan om varandra utan att vägarna möts, de möts bara i hemmet 

(föräldrarnas hem). Dessutom möter sällan invandrarna (de äldre) svenskar. Även där tycks 

folken leva vid sidan om varandra utan att mötas. Möten sker på arbetsplatser, 

matvarubutiker, på banker och det mötet är ett formellt och opersonligt möte. Detta gäller 

de äldre som har arbete, vid sidan om dem finns det en stor grupp som inte har varit aktiva 

på arbetasmarknaden under en lång tid eller aldrig har varit det. De människorna lever ännu 

mer isolerat från den svenska kulturen. Kulturerna möts sällan, vi firar inte varandras 

högtider tillsammans eller deltar i varandras personliga vardag. Frågan som naturligt följer är 

om vi vill ha ett möte? För kommunikation är ”jobbigt” och påfrestande. Vi måste tolka 

varandra och hur tolkar man annorlunda människors beteenden när man inte är van vid det? 

”Dessa är väsentliga problem, problem som inte har att göra med människors vilja eller ovilja 

utan har sin grund i faktiska svårigheter”75 det är förståeligt att många äldre drar sig undan 

möten med främmande eftersom det främmande kan skapa en känsla av otrygghet och 

olust. Man föredrar att röra sig i kretsar där man vet vad man har och hur man ska bete sig. 

Detta gäller både invandrare och svenskar.      

Boendesegregationen är annan viktig fråga som lyfts upp. Det verkar som om stora delar av 

vårt folk inte ser det som ett problem eller på vilket sätt det påverkar barnens utbildning osv. 

Just det problemet verkar vara en tidsfråga, ju längre tid i Sverige desto mer insikt. 

Ideologisk förändring är också ett medföljande resultat av denna Insikt. 

Äktenskap är också en viktig fråga. Främst då blandäktenskap. Det verkar generellt som om 

många känner en oro inför äktenskap med en partner utanför den etniska gruppen och det 

man uttrycker som orsak för denna oro är att man är orolig för hur det kommer att gå för 

och hända med den egna gruppen om man blandas med andra. Lite blandäktenskap kan 

accepteras, men inte för mycket. Man är orolig för att våra traditioner ska urholkas, att det 

ska uppstå konflikter som rör traditioner, hur det ska gå för barnen, vilka språk ska de lära 

sig osv. man är rädd för assimilering och för att på sikt försvinna eller ”uppslukas” av det nya 

landet. Orsaken till motståndet till blandäktenskap är de vitt skilda värderingarna och 

normerna som de två grupperna har.  Grupperna har strikt olika syn på äktenskap (sexualitet 

och föräktenskapliga förbindelser), familj, barnuppfostran, kvinnliga och manliga rättigheter 
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och skyldigheter. Särskilt markerande tycks svenskarna syn på äktenskap vara, att den 

grundas på förälskelse och tar slut när kärleken tar slut samt den fria synen på 

föräktenskapliga relationer. Detta har kolliderat med den egna synen på frågorna, där 

äktenskap anses vara en livslång förbindelse och en fråga för storfamiljen eller klanen. 

Dessutom accepterar inte många tanken på sex före äktenskapet. Äktenskap inom gruppen 

anses vara mer naturligt och ”enkelt”, vi förstår ju varandra. Ett annat argument till varför 

folk är emot blandäktenskap är att svenskarna inte anses vara pålitliga partners eftersom 

skilsmässosiffran är hög i Sverige. Men på grund av den relativt höga skilsmässoandelen 

bland Assyrierna har det argumentet urholkats.76  

Frågan som uppstår så här mot slutet är naturligtvis hur man ska bevara gruppens etniska 

identitet?  

Den kritik som framkommer i Deniz forskning gällande just etnisk identitet kan delas i två 

grupper: 

1. Kritik mot de organisationer som finns och deras otillräcklighet. De uppfattar själva 

att de gör tillräckligt men församlingen håller inte med 

2. Kritik mot organisationernas ovilja att samarbeta med kyrkan och se att den har ett 

värde som upprätthållare av etnisk identitet 

Man skulle kunna påstå att kyrkan medvetet startar konflikter för att etablera sin makt. Det 

finns en vilja till samarbete hos en del, men många kyrkoledare ser inte vikten av socialt 

arbete ute bland sin församling. Några punkter som benas ut som viktiga är dessa: Språket, 

kyrkan, äktenskap, kulturella frågor och kunskap om gruppens historia genom utbildning. 

När föreningarna inte längre lockar medlemmar, hur ska folket då upprätthålla dessa viktiga 

och centrala frågor?  

5.12 Orsaker till folkmorden 

Orsakerna som lyfts upp i bakgrunden är få och ganska intetsägande i förhållande till de 

verkliga händelserna och det beror först och främst på att det inte finns några tydligare 

redogörelser för vilka orsakerna kan tänkas vara. Man måste vända sig till den allmänna 

historieskildringen för att för en djupare förståelse, men det finns klara likheter mellan de 
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kristnas historia och judarnas historia så vida att de orättvist och utan grund beskylls för 

något. Anledningen tordes vara rädsla hos värdlandet för att gruppen ska växa sig för stark 

och tillförskaffa sig för mycket makt, både ekonomisk och territoriell. Alltså kan vi bara 

spekulera i orsakerna men aldrig komma fram till ett svar. ”Att en majoritetsbefolkning har 

förtryckt minoriteter som varit konkurrenter på den politiska arenan tillhör inte 

ovanligheterna”77 Det finns åtskilliga exempel i historien där folk har förtryckt varandra, det 

förekommer än idag i Turkiet att kurderna, som är förtryckta av regimen, i sin tur förtrycker 

den kristna minoriteten. 

6 Undersökningsproblematik 

Intervjuerna har tagit mycket arbete i anspråk, inte för att de var svåra utan för att många 

tillfrågade inte har velat ställa upp på en intervju. De har varit positiva till att delta när jag 

presenterar att jag ska skriva en uppsats, men sen när de får förklarat innehållet och ämnet 

så har flera dragit sig ur. Med flera menas minst lika många som har tackat ja, alltså sex 

äldre. Orsakerna har inte framkommit exakt men man har haft som argument att man inte 

vet eller kan något om religionen eller att man inte vill säga något om kyrkan. Det är 

intressant och säger en del om förhållandet till kyrkan och religionen. En äldre person sa att 

hon inte ville prata om religiösa frågor, och det kan ju ha många olika anledningar. Av 

erfarenhet vet jag att många äldre aldrig ifrågasätter religiösa frågor eller viktiga religiösa 

händelser. Inte heller ifrågasätter man prästens auktoritet eller ställning. Man är en passiv 

mottagare av det som förkunnas under söndagsgudstjänsterna. Förvisso är man med och ber 

men aldrig reflektera över predikan eller ordningen i kyrkan. Av de yngre som har tackat nej 

är det flera som ifrågasätter varför männen och pojkar får gå upp på altaret under till 

exempel dopet men aldrig kvinnor eller små flickor. För de äldre är detta en alldeles självklar 

sak medan för de yngre blir det en källa för frågor. En annan äldre man sa att han inte vill 

prata om kyrkan och prästen och det är också mycket intressant. Antingen vill han inte uttala 

sina åsikter om en auktoritet därför att seden är sådan eller så vill han inte stöta sig med 

någon genom att uttala sina kanske kritiska åsikter. Detta trots att jag hade poängterat vid 

flera tillfällen att intervjupersonerna är helt anonyma och inte kommer att avslöjas. Trots det 

så valde ofta den äldre generationen att avböja. Jag uppfattade en underliggande rädsla för 

                                                             
77

 Bertilsson, B. s. 15 



43 
 

att stöta sig med det religiösa och människor med autoritär ställning. En yngre uppgav sig 

inte vara intresserad av ”det där” och hade inget ”att tillföra min undersökning”.  

7 Avslutande diskussion  

Assyriernas historia kan dateras till flera tusen år före Kristus, det är en historia som 

stundtals har varit mycket våldsam och stundtals blomstrande och fredlig, men folket, 

människorna har i regel levt där de har hört hemma. De har varit där de har behärskat 

sociala koder, kunnat tala sitt språk och varit nära sina rötter. Emigrationen till Sverige har 

för många inneburit ett mångsidigt utanförskap, både vad gäller språk, kultur och sociala 

aspekter. Från svenska håll har det debatterats mycket kring invandring och 

invandringspolitik sen 1960-talet. Invandrarna har fått mycket social och kulturell service och 

möjligheter att bevara sitt språk och sin kultur. Staten har varit generös när det gäller 

föreningsbildande och andra aktiviter som främjar t.ex. bevarandet av modersmålet. 

Dessutom har det funnits och finns fortfarande svenskundervisning för invandrare, SFI, samt 

många tolkförmedlingar som erbjuder stöd och hjälp vid kontakt med t.ex. statliga 

myndigheter. Skolan har också varit inriktad på modersmålsundervisning, och på senare år 

har det tillkommit en speciell kurs i svenska på gymnasiet som vänder sig till ungdomar med 

annat modersmål än svenska, kursen Svenska som andraspråk. Föreningslivet blomstrade 

under 80 och 90-talen och medlemmarna var många. De fanns ett stort utbud av aktiviteter 

för alla åldrar och man besökte regelbundet och tätt sin lokala förening för att delta i diverse 

kurser. Det ordnades veckoslutkurser och sommarläger, allt för att bevara sina traditioner 

och sitt språk.  

Vid sidan om allt detta kan man ändå se den splittring som skulle uppstå mellan den äldre 

generationen och den yngre. För knappt 20 år sedan var många engagerade i föreningslivet 

samtidigt som man också deltog i kyrkolivet. Man gick i kyrka och deltog i den gemensamma 

bönen, flickorna var aktiva i kyrkokören och pojkarna blev diakoner. Senare höll man 

barngrupper och lärde ut de kristna berättelserna för de yngsta barnen. Idag ser det inte 

längre ut så. Den äldre generationen kämpar fortfarande med att bevara föreningslivet 

samtidigt som den yngre generationen är fullt sysselsatta med andra saker. Den äldre 

generationen är mån om att bevara kyrkolivet samtidigt som de yngre inte ser 
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nödvändigheten i att upprätthålla en regelbunden kontakt med kyrkan. Man har helt enkelt 

inte tid eller kan finna sig i det man anser vara orättvisa inom kyrkan och strukturen där.  

Likadant är det med föreningslivet, många unga idag har inte tid att engagera sig, och de ser 

inte nyttan med föreningslivet. Detta har skapat en splittring inom många familjer. De äldre 

uppfattas som tjatiga och de yngre uppfattas som lata och ointresserade. Det här är en fråga 

om identitet i förhållande till etnicitet. De äldre vill bevara sin identitet genom sitt språk och 

sin kultur och sin tro. Detta gör man genom den religiösa strukturen, riter och seder och 

bruk. Dessa är starkt identitetsbärande i den Syrisk-ortodoxa kyrkan och traditionen. De 

yngre skapar sin egen identitet utanför dessa forum. Vad händer då om kommande 

generationer inte har dem med sig i livet? Försvinner då identiteten i det postmoderna 

samhället? Kan det rent av bli så att identiteten bleknar så mycket att individen med tiden 

blir en svensk med rötter i den Syrisk-ortodoxa traditionen? Som svenskarna som 

emigrerade till Amerika under 1800-talet, vad har hänt med dem idag?  

Tidigare har nämnts prästens och kyrkans roll som upprätthållare av etnisk identitet och som 

medlare ute bland sin församling. I dagens individualistiska sätt att förhålla sig till sin 

omvärld har prästens roll som medlare marginaliserats. Var och en uppfattar sig som sin 

egen herre och tillåter inte på samma sätt inblandning utifrån. Dessutom tillfrågas inte 

längre prästen om stora och avgörande familjefrågor som t.ex. äktenskap och skilsmässa. De 

äldre i viss mån men de yngre i ingen mån. Intervjuerna visar tydligt att samtliga ur den 

yngre generationen hellre vänder sig till myndigheter än till prästen vid allvarligare frågor.  

Det är många frågor som idag skapar distans mellan de äldre och de yngre. Bland annat har 

frågan om huruvida man ska döpa sina barn eller inte skapat mycket konflikter. Det som för 

de äldre är en självklarhet, till exempel dop och kyrkvigsel, har för de yngre blivit valfria 

frågor. Här uppstår en stor klyfta mellan generationerna som inte alltid slutar i samförstånd. 

En av de intervjuade (YG) har valt att inte döpa sina barn och det har skapat en stor sorg för 

föräldrarna som inte kan acceptera eller förstå beslutet. De yngre förstår i sin tur inte varför 

de äldre inte kan acceptera deras beslut och leva med det. Här koliderar individualismen 

med kollektivismen och tron med icke tron. 

En annan viktig fråga, (som inte har funnits med i intervjuundersökningen) är 

samboförhållanden som av många inte anses vara en acceptabel form av boende. Äktenskap 
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uppfattas som normen och samboförhållandet som något avvikande. I flera fall har just 

denna fråga lett till att storfamiljer splittrats. Man anser den formen vara alldeles för 

”svensk” och inte i linje med de kristna värderingar som finns.  

Frågan om organdonation är en annan känslig fråga som de yngre mer och mer tar ställning 

för samtidigt som de äldre betraktar det som okristligt. Det här är ju en fråga om salighet och 

fortsatt levnad i livet efter detta. Hur ska man kunna uppväckas på den yttersta dagen och 

leva vidare i paradiset om man saknar sina organ?  Just den här frågan är speciell eftersom 

den väcker de yttersta frågorna till liv. Majoriteten av de äldre (5 stycken) tror att vi kommer 

antingen till himlen eller till helvetet. Eftersom den tanken är så stark kan man förstå de 

starka känslorna och den stora oron inför ”framtiden” eller tiden efter döden.  

En fjärde fråga som folkgruppen brottas med är blandäktenskap eller blandförhållanden. 

Alltså när en ur folkgruppen väljer att gifta sig eller leva sambo med någon utanför 

folkgruppen, en etnisk svensk eller annan nationalitet. Denna fråga börjar accepteras men 

ofta görs det i form av uppgivenhet. Många äldre tycker inte om det men kan inget göra 

eftersom det har blivit så vanligt. Man är rädd för en alltför tidigt assimilering, att man ska 

försvinna bland majoritetsbefolkningen, när ens barnbarn inte kan tala sin mors eller fars 

hemspråk.   

Assyriernas och Armeniernas historia har varit nära sammanflätad. De har bott nära 

varandra och delat religion, både före och efter kristnandet. Fram till första väldskriget finns 

det mycket kontakt mellan folken och man gifter in sig i släkter, flera familjer har någon 

gammelfarmor eller mormor som ursprungligen kom från Armenien och talade sitt språk. 

Fortfarande finns det bland de kristna i bland annat Syrien och Turkiet de som talar 

Armeniska och som har lärt sig det av någon äldre i familjen. Det som de båda grupperna har 

gemensamt och som har hållet ihop dem är tron och historien, att båda grupperna historiskt 

har fått lida för sin tro.  
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen kommer först och främst att behandla Assyriernas förhållande till kyrkan och tron. Uppsatsen kommer 

också att lyfta upp förhållandet till och syn på samhället. Metoden som har använt är en kvalitativ metod med intervjuer 

av 12 personer (sex par och två generationer), som är släkt med varandra som föräldrar och deras barn. Syftet är att se hur 

deras förhållande till och synen på kyrkan och tron är och hur det skiljer sig mellan de äldre och de yngre. Syftet är också 

att se hur deras inställning är till olika sociala och religiösa frågor och om det skiljer sig mellan de två generationerna. 

Målet är att få en fördjupad insikt i den problematik som har uppstått inom familjerna i det nya landet och den nya 

kulturen. Frågeställningarna har varit: Hur har synen på religion och kyrka påverkats av mötet med det nya landet och den 

nya kulturen? Finns det några skillnader mellan den äldre och den yngres syn på religion och kyrka? Hur upplever folk sin 

identitet i förhållande till etnicitet? Dessa frågeställningar kommer att besvaras i undersökningen samt under den 

avslutande diskussionen. Bakgrunden kommer att redogöra kortfattat för Assyrierna/syrianerna och varför gruppen 

lämnade hemlandet och bosatte sig i Sverige. Den avslutande diskussionen kommer också att lyfta upp några centrala 

punkter och viktiga frågor som gruppen handskas med idag. Det resultat som har kommit fram är att det finns stora 

skillnader i hur de äldre och de yngre uppfattar förhållandet till kyrkan och religionen.  
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