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Inledning 
 

Jag har valt att skriva om folkgruppen assyrier/syrianers liv i Sverige, deras erfarenheter och 

upplevelser i ett liv ifrån sitt hemland och i diaspora. Eftersom detta är ett omfattande arbete 

ska jag först definiera folkgruppen syrianer/assyrier för att sedan gå närmar in på deras 

levnadsvillkor i ett främmande land som Sverige. 

 

Ordet diaspora kommer från grekiskan och betyder ”utspridning, förskingring” och betyder 

ursprungligen ”att en religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som 

domineras av en annan religion” (www.ne.se). Ordet diaspora förknippas ofta med judarna 

och deras situation. Men ordet har också en betydelse och syfte till etniska grupper som lever 

i ett land där de har sina rötter och arv. Folket har fortfarande eller försöker ha kontakt med 

ursprungslandet/hemlandet. Assyrier och Syrianer är en folkgrupp vars majoritet är bosatt i 

Europa. Folkgruppen lever idag i diaspora utan ett hemland. Vägen som ledde till diasporan 

har varit lång. Assyrier/syrianer hade sitt hemland i forna Mesopotamien. Runt 600 f.Kr. gick 

det assyriska riket under och resan mot diasporan började. Som så småningom ledde till 

religions förtryck, förföljelse och till slut folkmord. Sverige är ett land med många invandrare 

det vill säga ett mångkulturellt samhälle. I slutet av 1960 talet kom de första assyrier-

na/syrianerna till Sverige. På 70-talet kom flera medlemmar av folkgruppen och vid 90-talet 

sågs de som en av de största invandrargrupperna i Sverige. (Atman 1996:89) Flytten till ett 

främmande land kan innebära en rädsla för den egna individen, en rädsla att ge sig in i det 

okända och därmed riskera att förlorar sitt kulturarv. Anledningen till att jag valt detta ämne 

är att det ligger mig nära och varmt om hjärtat och jag kan relatera till det eftersom jag har 

syrianska föräldrar som har invandrat till Sverige och jag tillhör den generation som är född i 

Sverige. En annan anledning till varför jag valt detta ämne är för att denna folkgrupp är en 

minoritet som varit förtryckt under en längre period. Förtrycket har lett till att denna minori-

tetsgrupp har svårt att känna sig hemmastadda även om de är födda, uppväxta, skolade och 

formad av det nya värdlandet de lever i. Ska förtryck och ett liv i diaspora finnas kvar idag 

när vi lever på 2000-talet? Många av dagens ungdomar som har invandrarbakgrund säger att 

de känner sig missuppfattade på grund av att de känner sig splittrade och fast mellan två 

kulturer. Integration är då ett viktigt verktyg och något som samhället måste ta ansvar för, och 

därmed minska klyftan mellan de två kulturerna. Vi måste vara uppmärksamma och inte 

”glömma” det eftersom invandrarungdomar är en del av samhällets framtid, vårt lands resur-

ser. Om några år kommer en tredjedel av barn i Sverige att ha föräldrar med utländskt bak-
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grund och många kommer att vara tvåspråkiga. Ska vi se det som ett problem eller tillgång? 

Det hela handlar om att ”integrera mera”. Den viktigaste och största faktorn är att sluta med 

”projekt” (bostadsprojekt). Nyckeln till integration är enligt min mening att anpassa sig till 

svenska samhället. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att besvara frågeställningen: Hur hittar den assyriska/syrianska 

ungdomen sin plats i det svenska samhället? Genom detta arbete ska jag alltså försöka ge 

klarhet i ungdomarnas anpassningsförmåga vad gäller det sociala livet samt anammandet av 

det nya, det vill säga av det svenska synsättet. 

 

Metod 

 

Jag har valt att använda mig utav det Hermeneutiska synsättet och därmed utgått från en 

kvalitativ forskningsstudie. Med kvalitativ forskning så blev det lättare för mig att nå validi-

tet, vilket enligt Svenning innebär att fånga verkligheten och att lyckas mäta det man avser att 

mäta. (Svenning, Conny Metodboken 2003) 

 

Grunden för min datainsamling har varit intervjuer med personer från folkgruppen assyri-

er/syrianer. Intervjupersonerna har jag sedan delat in i tre grupper varav den första gruppen är 

de som invandrat till Sverige i vuxenålder, sedan de som invandrat i yngre ålder samt den 

sista gruppen som är de som är födda i Sverige. 

 

För att få en så pass omfattande inblick i dessa gruppers syn på deras egen situation krävdes 

det att mina intervjufrågor inte var alldeles för strukturerade, eftersom det många gånger 

krävdes följdfrågor beroende på deras svar. Detta ledde slutligen till att jag använde mig av en 

öppen intervjuteknik. Intervjuerna skedde separat under en två veckors period, i en avstressad 

och avskild miljö. Detta ansåg jag vara viktigt för att få den intervjuade att känna sig bekväm 

i situationen och öppen för att ge riktig och utförlig information. Själva intervjuprocessen 

innebar att jag som intervjuare antecknade medan jag fick svar på frågor. Vilket jag ansåg 
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vara den bästa metoden för mig eftersom jag kunde ställa frågor medan jag skrev ned deras 

svar som i sin tur ledde till ett uttömmande svar. Detta berodde mycket på att jag inte hade 

någon tidspress på mig under intervjun eftersom jag hade avsatt längre tid för intervjun än vad 

som krävdes för att utföra den. Som jag nämnde ovan har jag delat in mina informanter i tre 

grupper, av denna anledning har en stor del av förberedelsen till uppsatsen varit mitt urval av 

informanter. Mina riktlinjer har främst varit åldern vid invandringen, jag har dock även velat 

få en jämställd syn på deras verklighet varför genusperspektivet har haft betydelse vid urvalet. 

Av den anledningen består mina informanter av båda könen. Den egna förberedelsen för 

intervjuerna har bestått i att läsa ur diverse källor om assyrier/syrianers bakgrund. Detta 

menar jag är av vikt för att få större förståelse för mina svar samt för att kunna ställa relevanta 

följdfrågor. Utöver mina intervjuer har jag använt mig av ett flertal artiklar i tidskrifter, 

information från Internet samt relevanta fakta böcker. Min primära källa är dok boken, Yalla, 

det är bråttom av Ing-Marie Parszyk. Hon följer eleverna från förskolan till nionde klass. Hon 

talar om integration och ett möte med den svenska kulturen och samhället. Hon utvecklar hur 

många elever känner sig kluvna och vilsna när de söker efter en identitet och har då lätt för sig 

att hamna i en identitetskris. Jag har lagt stor fokus på min bilaga eftersom att det har varit 

min utgångspunkt för att analysera folkgruppen och situationen i dagsläget. Med hjälp av 

bilagan har det varit lättare för mig att kunna dra mina slutsatser. Bilagan beskriver kyrkans 

roll i folkgruppens vardag och samhälle. Den belyser även kyrkans vikt och betydelse för 

folkgruppen. 

 

Teori 
 
Jag utgår från boken Yalla, det är bråttom av Ing-Marie Parszyk där hon gör en studie på 

syrianska/assyriska ungdomar i Södertälje. Hon följer dem från förskolan till nionde klass. 

Hon talar om integration och ett möte med den svenska kulturen, samt samhället. Södertälje 

kommuns mål för sina skolor har formulerats på detta sätt; ”Det svenska språkets ställning bör 

stärkas såväl bland barn och ungdomar som i den vuxna befolkningen”. (Södertälje kommun, 

2001b, s.4) För att denna integration ska lyckas bör modersmålets betydelse och föräldrarnas 

roll i läroprocessen uppmärksammas i den meningen att föräldrarna bör ge rum för eleverna 

att tala svenska. Andra mål att nå är förståelse för andra kulturer, ”värden som ligger i en 

kulturell mångfald och elevernas verklighet ska ses i ett globalt sammanhang”. (Lpo 94, s. 5-

7) 

 5



”Målen för dessa satsningar är att alla elever ska ges förutsättningar att nå målen i grundskolan, 

där svenska och svenska som andraspråk är viktiga förutsättningar för kommunikation och inlär-

ning. Om målen för andraspråksinlärning förverkligas skulle det innebära att minoritetslever be-

härskar det svenska språket som en elev med svenska som modersmål och har då samma möjlighet 

att satsa på skolans andra ämnen och få bättre förståelse för det. Södertälje är en stad där majorite-

ten av Sveriges syrianer/assyrier är bosatta i, ca: 11000 personer”.1 

Nyckeln till framgång och integration är skolan och kunskap. Kommun och skola har till-

sammans med familjen ansvar för invandrarungdomarnas integration. Skolan har en viktig 

och stor roll eftersom barnen spenderar halva dagen där och får större delen av sin kunskap 

därifrån. ”man vill ha en bra skola där man kan vara säker på att barnens möjligheter att 

integreras är maximala”. (Parszyk 2006:33) Folkgruppen assyrier/syrianer har skapat ”ett 

samhälle i ett samhälle” i Södertälje. (Parszyk 2006:32) Varför är den äldre generationen 

rädda för den svenska kulturen och så skyddande mot att barnen blir försvenskade? 

”I situationer då modern visar stressymptom avtar barnens skyddsfaktorer. Kan vi i studier av as-

syriska/syrianska barns skolliv finna någon ledning av resultat och problem som framstår i så 

skarp relief i flyktningssituationer? Föräldrars stora betydelse för barns förmåga att hantera livets 

svårigheter, är här intressant och leder våra tankar i riktning mot att använda föräldrar som resur-

ser. ”Med tillgång till helheten (familjen) kan exempelvis förskoletiden ge barnen möjligheter att 

kunna leva och utvecklas i flera kulturer samtidigt”.2 

”Många invandrar pappor känner att de förlorar auktoriteten när det gäller både familjeförsörjning 

och barnuppfostran. Även många invandrar kvinnor genomgår samma kris då det förväntas av dem 

att vara självständiga i det nya värdlandet. Barnuppfostran kompliceras då barnen lär känna det 

nya samhället och socialiseras till ett lika intimt förhållande till sina föräldrar. Många föräldrar 

känner att de tappar kontrollen över sina barn. Läroplanen förordar föräldrarnas delaktighet i sko-

lan vilket gör det lättare för föräldrarnas situation. Den ”fria” svenska uppfostran tolkas av många 

invandrarföräldrar som frånvaro uppfostran, de menar att svenska föräldrar avstår från att lära sina 

egna barn vad de behöver kunna som vuxna. Skolan framstår förmodligen lika otydlig för minori-

tetselever och deras föräldrar genom Lpo 94 där både elever och lärare deltar aktivt i kunskaps-

byggnaden”.3 

Göran Larsson har i sin bok Talande tro gjort intervjuer och undersökningar med ett flertal 

författare och forskare inom ämnet, ungdomar, religion och identitet. I kapitel två behandlas 

religion och religiositet bland andra generationen invandrare där Önver Cetrez har gjort en 

studie om generationsspänningar bland assyrier/syrianer i Sverige. 

                                                 
1 Enligt statistik Södertälje kommun, 2001a 
2 se Parszyk 2006:40 
3 se Parszyk 2006:48 
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Som jag tidigare nämnde gör Önver Cetrez en fallstudie där han illustrerar tre generationer 

assyrier/syrianer i Sverige. Datamaterialet för denna undersökning samlades in via intervjuer 

av assyriska/syrianska män och kvinnor i Södertälje under 2001. Fallen är specifika exempel 

som bygger på varje individs erfarenheter. (Larsson 2003:58) De tre generationerna delas in i; 

”Sobe” - den äldre generationen som har invandrat till Sverige vid vuxen ålder, ”rabe” - den 

vuxna generationen som har invandrat till Sverige i ung ålder och ”glayme” - den yngre 

generationen som är födda i Sverige eller invandrat vid väldigt tidig ålder. ”sobe” har en låg 

utbildningsnivå och är analfabeter i det svenska språket och varför de är beroende av sina 

barn. Majoriteten besöker kyrkan dagligen och använder den också som en socialmötesplats. 

De äldre anser att kyrkan och religionen är viktig för familjesammanhållningen, de hierarkis-

ka relationerna och giftermål inom folkgruppen detta är alltså enligt ”sobe” viktigt för att 

behålla det traditionella och kulturella arvet. (Larsson 2003:58) Majoriteten ”rabe” behärskar 

det svenska språket, driver egna företag, de är uppväxta med syrisk-ortodoxa traditioner och 

syn att se på familjelivet men är även delaktiga i det svenska samhället. Somliga av ”rabe” är 

dessutom högutbildade. Med tiden så har deras syn på kyrkan förändrats och de är mer 

kritiska och prioriterar att hitta en balans i den egna och svenska kulturen. (Larsson 2003:59) 

”glayme” har vuxit upp med två världsbilder och kulturer, den svenska och assyris-

ka/syrianska och de är tvåspråkiga. De flesta ”glayme” ser det som en tillgång att växa upp i 

två kulturer, och identifierar sig som både svenska och assyr/syrian. Det finns dock de ”glay-

me” som gör åtskillnad mellan de två kulterna varför de anser att de måste spela två roller och 

det som står i vägen för att bli sedd som en svensk är utseendet. (Larsson 2003:60) 
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Bakgrund 
 

Vem är Assyrier/Syrianer 

 

Assyrier/Syrianer är ett folkslag som härstammar från forna Mesopotamien4, idag kallas 

området den bördiga halvmånen. (Syrianska Riksförbundet 2004:6) Folkgruppen levde kring 

området utan avbrott i ca: 3000 år. Det har gjorts många arkeologiska fynd i Mesopotamien 

som vittnar om folkgruppens högkultur och utveckling. Mesopotamien har genom detta 

kommit att kallas för kulturens vagga och civilisationens moder. (Syrianska Riksförbundet 

2004:6) Folkgruppen härstammar från Araméer som tillhör de första civilisationerna. (Syri-

anska Riksförbundet 2004:6) Arméerna utvecklade en kultur, skriftspråk, bildkonst, vävning 

och räknekonst. (Syrianska Riksförbundet 2004:6) Det var även det första folket som gick 

över från jägar- och samlarsamhälle till jordbruksamhälle eftersom folket stadgade sig vid den 

bördiga halvmånen mellan Floderna Eufrat och Tigris. De lärde sig att kontrollera områdets 

vattentillgångar och skapade konstbevattning då floderna översvämmade marken vid de olika 

årstiderna. Konstbevattningen gick ut på att vatten sparades till de årstider som hade mindre 

vattentillgångar. Detta resulterade i att den bördiga marken kraftigt ökade sin jordbrukspro-

duktion, näringsrikhet och barnrikedom vilket i sin tur löste arbetskraftefterfrågan. Den ökade 

jordbruksproduktionen ledde till en utökad handel med olika specialiseringar som så små-

ningom utvecklade ett skriftspråk, räknesätt samt konst. (Craig, Albert M, The Heritage of 

world civilizations) detta tyder på att aramee’r tidigt bildade en civilisation med utvecklings-

möjligheter. ”Det kan med historien som facit, konstateras att ett arameiskt medvetande 

förblivit obruten levande från forntiden och fram till våra dagar. Detta innebär en identitet på 

omkring 3000 år”. (Syrianska Riksförbundet 2004:9) Det arameiska språket har blivit ett av 

världens äldsta språk på grund av det lätta alfabetet med 22 bokstäver som användes över 

stora områden. Språket har använts i både tal och skrift oavbrutet i 3000 år och är fortfarande 

idag i bruk. (Syrianska Riksförbundet 2004:10) Moderna betäckningar på det arameiska 

språket är på svenska ”syriska”, ”klassisk syriska” eller ”gammalsyriska”. På det egna språket 

kallas det för ”suryoyo”. (Syrianska Riksförbundet 2004:10) På 1600-talet dök islam upp på 

de syrianska/assyriska områdena i Turkiet och trängde undan språket. De diskriminerades 

socialt, ekonomiskt, etniskt och kulturellt, många tvingades även att konvertera till islam. 

Konverteringen innebar ett normalt liv på dem arab/islam dominerade områdena det vill säga 

                                                 
4 Mesopota’mien (av grekiska Mesopotami’ia ‘mellan floderna’), traditionell benämning på landet mellan 

floderna Eufrat och Tigris, delvis även områdena öster och väster därom. 
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de som konverterade fick leva som fria medborgare. Det arabiska språket blev inte bara heligt 

utan nödvändigt att lära sig, vilket förklara varför många ur folkgruppen idag är arabisk 

talande. (Syrianska Riksförbundet 2004:11) 

 

Förtryck 

 

Assyrier/syrianer har blivit utsatta för flera folkmord. Fram till 1300-talets slut så var folk-

gruppen en majoritet i olika områden kring mellanöstern men kom sedan att bli en minoritet 

på grund av flertalet folkmord och förföljelse. (Syrianska Riksförbundet 2004:16) Det som 

tog hårdast på folkgruppen var när Timur Lenk5 kom att erövra stora delar av forna Mesopo-

tamien och expanderade islam. De överlevande var få och flydde till bergsområdet Turabdin. 

Turabdin6 kallas även Gudstjärnarnas berg (2004:16) och kom att bli ”centrum” för folkgrup-

pen. Detta kom att bli en början på ett liv av förtryck och förföljelse på folkgruppen. Folk-

morden har uppgått till 25 stycken varvid Timur Lenk utförde de grövsta. (Syrianska Riksför-

bundet 2004:16) 

 

Shato d’Seyfo 

 

Det senaste folkmordet som ännu sitter kvar i minnet hos flera assyrier/syrianer, kallas för 

”shato d’seyfo” (suryoyo), Svärdets år det skedde 1914-1915. Turkarna och kurderna utförde 

ett folkmord på alla kristna. Man räknar att mellan 350 000-500 000 assyrier/syrianer mörda-

des. Svärdets år skedde samtidigt som första världskriget.7 Detta folkmord är det som är mest 

känt men ändå inte erkänt. Man började massakerna på armenierna8 vilket innebar att de 

andra kristna folkgrupperna inte kände någon oro då de inte trodde att det gällde dem. (Himno 

1998:25) Turkarna och kurderna mördade, plundrade och förstörde kyrkorna i Turabdin. 

Ingen nåd eller känsla visades under svärdets år, de mest otänkbara och grymma händelser 

skedda på assyrier/syrianer. Man var inte finkänslig alls, även kvinnor, barn och gamla 

utsattes. Det förekom slakt på spädbarn, våldtäkter, tillfångatagande av unga flickor, brände 

ner byar, hem, kyrkor, heliga böcker hånades och förstördes. (Himno 1998:21) Turkarna och 

kurderna använde armenierna som syndabockar gällande svärdets år som skedde 1914-1915. 

                                                 
5 Timur Lenk, en centralasiatisk turkisk härskare och erövrare 1336-1405. 
6 Turabdin, ett bergsområde i sydöstra Turkiet. 
7 Första världskriget, 1914-1918 då Turkiet anslöt sig till allierade Tyskland, Österrike-Ungern som utbröt krig 

mot allierade Frankrike, Storbritannien och Ryssland. 
8 Armenier, kristen folkgrupp. 
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De menar att på grund av att Tyskland låg i strid med Storbritannien och frankrike under 

första världskriget, ville armenierna utnyttja det faktum att den turkiska armen distraherades 

från sitt eget område, då armén stöttade tyskarna. De hävdar att armenierna ville kräva sin 

frihet och suveränitet och grunda en stat. Armenierna hade beklagat sig hos de europeiska 

länderna och åberopade deras rätt till egen stat. Turkarna blev då oroliga över att armenierna 

skulle bli för starka och få sitt stöd hos de europeiska länderna. Hatet blev större, massakerna 

började och andra kristna minoritets folkgrupper i Turabdin straffades. (Himno 1998:24) År 

1915 gav den osmanske sultanen Mehmet Resat order och klartecken för massaker på de 

kristna minoriteterna. (Himno 1998:25) Turkarna var i ledningen och var de avgörande 

soldaterna samtidigt som de gav kurderna order att utföra deras planer och agera grymma 

rövare. De kristna var inte beredda på krig och hade dessutom blivit lurade på nåd och frihet 

om de gav upp kampen. Turabdinborna var kända för sin tapperhet, uthållighet och att de 

alltid gjorde motstånd mot fiender. (Himno 1998:33) Efter Osmanska rikets fall vid första 

världskriget så skulle en ny ordning skapas i mellanöstern. De arabiska länderna som var 

ockuperade av osmanerna blev fria och nya gränser skulle dras. Första världskrigets segrare 

Frankrike och Storbritannien drog geografiska gränser och delade upp områden utan hänsyn 

till etniska folkgrupper. Nya länder så som Syrien, Irak, Libanon och Jordanien kom till. 

Gränserna åtskiljde inga nationalstater utan de har bara dragits genom folkgrupper istället för 

mellan dem. Gränserna har styckat landområde under svåra förhållanden. (Syrianska Riksför-

bundet 2004:17) Mustafa Kemal Pasha gjorde revolt mot det osmanska styret, han såg till att 

det tyranniska väldet försvann vilket ledde till att den osmanska epoken var över. Efter 

fredsförhandlingen mellan de allierade segrarna av första världskriget och Kemal, åstadkom 

parterna en överensstämmelse som innebar att massakrerna på de kristna minoritetsgrupperna 

skulle upphöra. Kemal grundade republiken Turkiet och valdes till premiärminister och sen 

till president. (Himno 1998:126) Kemal suddade ut osmanerna från kartan och kurderna som 

hade varit deras svansar hade nu inga beskyddare längre. Kemal rensade och jagade ut kur-

derna från gränserna. Förföljelsen på de kristna började successivt upphöra. (Himno 

1998:127) Konsekvenserna av Svärdets år kom att bli många och betydande för folkgruppens 

identitet. Folkgruppen minskade kraftigt i antal och många tvingades övergå till islam för att 

kunna behålla livet. Det arameiska arvet, etniska tillhörigheten, språket har alltid funnit hos 

den syrisk-ortodoxa kyrkan. (Syrianska Riksförbundet 2004:18) Just därför så spelar kyrkan 

en stor roll idag, vilket jag kommer att fördjupa mig inom i ett annat avsnitt. 
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Flytten till Sverige 

 

På grund av att folkgruppen haft det svårt att leva i muslimska samhällen så har de tvingats 

fly från sina hemtrakter. Assyrier/syrianer i Syrien har inte blivit utsatta för samma förföljelse 

och massakrer som Assyrier/Syrianer i Turkiet. Sedan 1960-talet så har folkgruppen utvandrat 

från sina hemtrakter till bland annat Amerika och Europa. Många ur folkgruppen tvingas se 

värdländerna som sina nya hemländer. Nu kan de i alla fall prata sitt språk, utöva sin religion 

och kultur utan att någon förtrycker dem. De kan ha kvar sin identitet men lever i diaspora. 

(Syrianska Riksförbundet 2004:19) Många assyrier/syrianer lever idag i Sverige och jag 

kommer därför att koncentrera mig på folkgruppen i Sverige. Folkgruppen har än idag en stor 

administrativ organisation och är organisationsmässigt väldigt aktiva. Assyrier/syrianer är 

aktiva inom politik, sociala och ekonomiska framträdanden. Förespråkar för folkgruppen 

finns på både internationella och nationella plan såsom i NGO9, FN10, tv, radio med mera. 

(Syrianska Riksförbundet 2004:20) Olika föreningar bildas för att behålla språket, kulturen 

och traditionerna. Föreningarna är också till hjälp för integrationen i det svenska samhället, 

där olika kurser och aktiviteter erbjuds. Ex: på det är ledarskap, föreningskunskap, språkstu-

dier, föreläsningar om den egna historian. Föreningsverksamheten försöker på detta sett bidra 

till ett skapande av tvåspråkig individ. (Syrianska Riksförbundet 2004:20) Folkgruppen är 

flitiga och framgångsrika inom arbetslivet. Många är egna företagare då företagarandan är 

kvar från hemtrakterna. Tidningen ”Veckans affärer” hade i sitt decembernummer 50, 2002 

en artikel om invandrarföretag där de kallades för ”de svenska nybyggarna”. Tidningen utsåg 

folkgruppen som ledande i eget företagande med rubriken ”Syrianer i topp”. (Syrianska 

Riksförbundet 2004:21) Utbildning är något som värderas högt och många assyris-

ka/syrianska föräldrar uppmanar sina barn för utbildning och akademiska studier, vilket syns 

då många högskolor och universitet rekryterar assyriska/syrianska ungdomar av båda könen. 

(Syrianska Riksförbundet 2004:20) Identitet har alltid varit viktigt för folkgruppen speciellt 

efter att ha upplevt flera år av förföljelse och förtryck vilket lett till ett liv i diaspora. Sam-

manhållning till släkt, vänner och kultur samt religion är något som värderas högt. Man kan 

säga att kärnan i den assyriska/syrianska kulturen är kyrkan, familjen och identiteten. (Syri-

anska Riksförbundet 2004:22) Religionen har länge spelat en stor roll och en koppling till den 

                                                 
9 non-governmental organization, i allmän betydelse benämning på alla organisationer som inte är statliga, 

såsom olika enskilda organisationer, aktionsgrupper, opinionsgrupper, frivilligorganisationer eller fackliga 
organisationer. www.ne.se 

10 Förenta Nationerna (engelska The United Nations), internationell freds- och säkerhetsorganisation och 
institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut. www.ne.se 
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etniska identiteten. Men allteftersom så har religionen inte varit den avgörande rollen i 

identitetsbenämningen. Syrisk-ortodox har länge fungerat som en identitets roll men har 

ersatts av etnisk-nationella markörer som ”assyr” eller ”syrian”. (Larsson 2003:56-57) Vilket 

kan förklara dagens namnkonflikt. Religiösa symboler som korset, helgon med mera har 

förlorat sin status och ersatts av forntida assyriska/syrianska symboler. (Larsson 2003:57) 

Med förändringen bland folkgrupper och deras institutioner har migrationen till Sverige setts 

som ett steg mot en individualisering i det svenska samhället. (Larsson 2003:57) Integrationen 

för den assyriska/syrianska folkgruppen har varit betydande i det sättet att nya strukturer och 

levnadssätt har dykt upp i en förändring av det hierarkiska systemet. 

 

”Forskning kring migrationseffekten på assyrier/syrianers anpassning till Sverige är begränsade. 

Den forskning som finns i ämnet (Deniz 1999; Freyne-Lindhagen 1997) pekar på strukturella för-

ändringsprocesser i form av modernisering och sekularisering”.11 

 

Enligt Önver Cetrez så har integrationen och flytten till Sverige har för den assyris-

ka/syrianska folkgruppen varit betydandet i den meningen att det har moderniserat och 

framförallt sekulariserat stora delar av folkgruppens kultur och värderingar, främst gällande 

religiositeten. De religiösa värderingar och beteenden är traditionsbundna då de äldre genera-

tionerna hos folkgruppen förhåller sig till dem medens de yngre generationerna har skapat en 

ny världsbild med kritik mot kyrkan och religiösa institutioner. De yngre generationerna har 

låtit identitets- och samhällsfrågor forma deras världsbild och identitet. (Hela jorden 

4/2005:13-14) Önver menar vidare i artikeln att flytten till Sverige har bidragit till att assyris-

ka/syrianska ungdomar känner sig vilsna och kluvna då kyrkan inte längre är en plats för 

andlighet. Folkgruppens ungdom är inte mer annorlunda än den svenska förutom behovet av 

en fungerande institution som kan förmedla. Istället använder den assyriska/syrianska ung-

domen naturen för sin andlighet, de skapar en privat och traditionell form där de vänder sig 

till sig själva i enskild bön då de svenska protestantiska kyrkorna inte har varit ett val för dem. 

Men när det gäller själaandlighet så litar de assyriska/syrianska ungdomarna mer på protestan-

tiska präster än de syrisk-ortodoxa prästerna. (Hela jorden 4/2005: 14) Det kan förklaras då de 

ser ett maktspel inom de religiösa och etniska institutionerna som omfattar familjeanslutning-

ar. Det är två religiösa falanger inom den syrisk-ortodoxa kyrkan som strider inbördes om 

makten samt präster och biskoparnas roller som blir relativt passiva och hamnar bakom 

                                                 
11 Larsson 2003:56 
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falangerna. Detta påverkar ungdomarnas religiösa identitet på ett negativt sätt och de blir 

kluvna och vilsna. (Hela jorden 4/2005: 14) Många ur folkgruppen går numera bara till 

kyrkan vid högtider då de inte tycker att det ger dem någon andlighet och religionen medför 

inget till deras identitetsformande. ”Vi ser hur ungdomarnas kritiska inställning till religiositet 

påverkar deras identitet, deras självförtroende på ett negativt sätt”. (Hela jorden 4/2005: 14) 

 

Kyrkans roll 

 

Den syriska-ortodoxa kyrkan är en av många i raden av de ortodoxa kyrkorna, den tillhör de 

för-chalcedonensiska orientaliska kyrkorna som tidigare hade benämningen jakobitisk, vilket 

kommer från Jakob Baradai, D.578. (www.ne.se) Kyrkan har sina rötter från tidig kristendom. 

Vid ett kyrkomöte som ägde rum i Chalcedon 451 så begränsades den Syrisk-ortodoxa kyrkan 

till de syrisk talande. Den minskades kraftigt även när arabiskan kom och erövrade. 

(www.ne.se) Den syrisk-ortodoxa kyrkan var rik i sin andlighet, litteratur och antal fram till 

1300-talet vilket man kan se genom att studera syrisk litteratur. (www.ne.se) Sedan kom 

korstågen, mongolernas härjning, turkiska folkvandringen vilket gjorde att kyrkan reducera-

des och blev som sina anhängare en minoritet. Detta gäller främst i Turabdin och norra 

Mesopotamien. (www.ne.se) Efter alla förföljelser så utvandrade assyrier/syrianer först till 

Syrien och Libanon och sedan till Europa, USA, Sydamerika och Australien. Det finns inte 

många kyrkor eller assyrier/syrianer kvar i ursprungsområdet. (www.ne.se) I Indien finns det 

mest Syrisk-ortodoxa kyrkor, drygt en miljon. (www.ne.se) Den högste ledaren är patriarken 

av Antiokia och hela östern, Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas. Han är överhuvud för alla 

syrisk-ortodoxa kyrkor sedan 1960. (www.ne.se) Kyrkan håller fast vid sju mysterier som kan 

jämföras med katolska och protestantiska kyrkans sakrament. De sju mysterierna är; dopet, 

den vigda oljan (myrrasmörjelsen), bikten, nattvarden, prästvigningen, äktenskapet och 

smörjelsen av de sjuka. (www.syr-riks.org) Högtider är viktiga inom syrisk-ortodoxa kyrkan 

och påsken är den största då Jesu död sörjs och uppståndelse firas. Påskfirandet börjar sju 

veckor före påsk med att fastan som den viktigaste delen inleds. Fastan innebär att den 

troende håller sig till vegetabilisk mat undantag gäller för fisk. Fastan inleds innan varje 

kyrklig högtid inom den syrisk-ortodoxa kyrkan och ses som en andlig förberedelse inför 

högtiden. Varje onsdag och fredag under året är dagar för fastan. (www.syr-riks.org) ”Bröl-

lopsgästerna fastar inte … så länge brudgummen är hos dem” (Luk. 5:34). På onsdagen greps 

och dömdes Jesus, på fredagen korsfästes och dog han därför ses varje onsdag och fredag som 

dagar för fasta och sorgedagar. 
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Varför är kyrkan så viktig 

 

Den syrisk-ortodoxa kyrkans historia och ursprung är väldigt gammal och lever än idag vidare 

med ett folkslag och identitet. Kyrkan har för folket en stor betydelse då den fungerar som en 

slags förmyndare, domstol, och trygghet men även som en viktig social mötesplats. (Larsson 

2003:56) Den syrisk-ortodoxa kyrkan har en betydande roll bland assyrier/syrianer. Den 

fungerar som en institution och har tillsammans med folket skapat en faktor för familjelivet, 

kultur, uppfostran, trygghet och gemenskap. Kyrkan har spelat en stor social roll då den 

fungerat som mötesplats. (Freyne-Lindhagen 1997; Knutsson 1982) (Larsson 2003:56) Den 

syrisk-ortodoxa kyrkan har varit representativ för folkgruppen och identitetsformandet. 

(Cetrez 1998 (Larsson 2003:56)) 
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Analys/Undersökning 
 

Att bo i Sverige och vara uppväxt här, till och med vara född i Sverige, men att inte känna sig 

svensk är något som är förvirrande. Tänk dig att du är född och uppvuxen i Sverige, formad 

av svenska samhället, skolad av svenska skolsystemet men ändå känna att du inte har en plats 

i svenska samhället. Många försöker hitta sin plats och försöka känna sig hemma i det svens-

ka samhället. När jag gjorde mina observationer märkte jag att det finns tre olika generationer 

och delade upp folkgruppen i tre olika generationer då det kändes lättare att redovisa resulta-

ten under tre olika underrubriker för att hålla de separerade. De äldre som är födda och 

uppväxta i hemländerna och invandrat till Sverige vid vuxen ålder som jag kallar generation 

ett. De yngre, födda i hemlandet och invandrat till Sverige i sin ungdom men fostrade och 

skolade i Sverige, generation två. De yngsta, dagens ungdom födda i Sverige, uppväxta och 

formade av det svenska samhället, generation tre. 

 

Generation ett (intervjuer) 
 

Generation ett är den gruppen ur folkgruppen som är äldst och har mest erfarenheter. De är 

födda i hemländerna men invandrat till Sverige. Att komma till ett främmande land i vuxen 

ålder var skrämmande för dem och väldigt förvirrande. De känner, än idag, trots att de har 

bott i Sverige halva sitt liv, en saknad till hemlandet och att de inte känner sig hemma här. De 

flesta medlemmar ur denna generation anser att Sverige inte är deras hemland, de ser det som 

ett värdland och känner en stor saknad till hemlandet. Många av folkgruppens äldre medlem-

mar brukar spendera ena halvåret i hemlandet, mestadels de som kommer från Syrien. Det är 

lättare att leva där än vad det är i Turkiet berättar de. Vilket beror på att omständigheterna inte 

är lika svåra i Syrien som i Turkiet. Det var lättare för kristna att leva i Syrien fast än det var 

islam dominerat. I Turkiet hade man mindre rättigheter och det var svårt att utöva sin religion. 

En av mina intervjupersoner berättar ett exempel: ”Söndagsskola var något vi fick göra i 

smyg, det var inte tillåtet.” En annan intervjuperson berättar ett exempel som är ganska 

synligt även idag, syrianska namn var inte vanligt utan turkiska förnamn och efternamn var 

det som fanns att välja på. Det syns tydligt på namnen från generation ett och två från de 

assyrier/syrianer som kommer från Turkiet är Turkiska och många byter både för- och efter-

namn när de kommer till Sverige. Jag frågade varför de inte känner sig hemma i Sverige, men 

som oftast blev situationen väldigt känslig. Jag fick intrycket att generation ett inte vill känna 

sig hemma i Sverige för att det finns en risk att det syrianska kulturarvet kommer att försvin-
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na. En äldre man sa till mig vid ett samtal att ”trots allt ont och hemskt som skett i hemlandet 

så är saknaden för hemlandet stor och en tomhet i värdlandet inte kan fylla det”. Jag frågade 

då: ”varför flyttar du då inte tillbacka”? Den äldre mannen svarade att det finns något som han 

värderar högre än hemland och kulturarv och det är familjen. Familjen betyder allt för honom 

och att det är omöjligt för barnen och speciellt barnbarnen att förflytta sig till ett liv i Turkiet. 

Han menade att det var viktigt för honom att hålla ihop familjen då det är det enda som de 

har. En annan man ur generation berättade: ”en man utan land klarar sig men en man utan sin 

familj är ingenting”. Det slog mig när jag samtalade med en kvinna ur den äldre generationen 

att hon beskrev livet i bostadsområdet som livet i byn i Turkiet att generation ett försöker 

återskapa det de hade i hemlandet. Skapanden av sådana områden var som den här kvinnan 

beskrev det, ett substitut för hemlandets bostadsområden och att saknaden blir mer uthärdlig 

när man lever i dessa områden och det är lättare när man bor nära sina bekanta. De intervjua-

de berättar att de inte saknar något där de bor och är nöjda med det och inte skulle vilja flytta 

på grund av att de behöver runt omkring sig och klarar sig bra där. Allt de behöver finns 

tillgängligt och de behöver inte det svenska språket då kommunikationen i områdets ”cent-

rum” sker på syriska. När jag frågar vad som finns i området så får jag reda på att det finns, 

mataffär, tandläkarmottagning, kyrka, post, kiosker, klädaffärer, frisör och restauranger och 

allt drivs av medlemmar ur folkgruppen så språket blir ingen svårighet för generation ett som 

är analfabeter i det svenska språket. Så på så sätt får jag förklarat för mig att praktiska saker 

inte saknas för generation ett då de har det mesta nödvändigheter runt omkring sig. En känsla 

av att vara övergiven och bortglömd kommer upp lätt i deras tankar, speciellt när de yngre 

medlemmarna inte prioriterar sådant som de äldre anser är viktigt säger generation ett. Att ta 

vara på och föra vidare kulturarvet är viktigt för de äldre och de värdesätter det högt och anser 

att de yngre inte gör det. Generation ett beklagar sig över att deras barnbarn inte tycker det är 

viktigt med sammanhållning, kyrka och traditioner. Respekten för de äldre är också borta 

enligt generation ett, de bryr sig inte så som vi blev uppfostrade till att göra. Som jag har 

förstått är respekt något som värderas högt i den assyriska/syrianska kulturen och enligt 

generation ett så försvinner den successivt om den inte redan har gjort det. Sammanhållning 

finns inte som förr, individen har blivit egoistisk. Generation ett berättar att sammanhållning 

och respekt är något som inte finns längre, bröder bråkar, familjer splittras och vänskap 

värderas inte längre. Det förklarar detta genom att människan har blivit girig och skyller på 

det svenska samhället. En kvinna ur generation ett berättar; ”mina barn och barnbarn har 

blivit som svenskar, de bryr sig inte om att hälsa på sin mor och far, de visar inte tacksamhet 

längre och lever som svenskar”. Generation ett tycker att de yngres handlingar och priorite-
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ringar är fel då de inte lever de liv som de själva har blivit uppfostrade till. Majoriteten av 

generation ett tycker att det svenska samhället har påverkat deras ungdomar och format de till 

något som de äldre inte känner igen, de har helt enkelt blivit ”som svenskar”, vilket vi känner 

till som försvenskade. Kvinnorna i generation ett gör inte så mycket under dagarna, de tar 

hand om hushållet träffar släkt och bekanta annars är det ganska sysslolösa och ensamma 

dagar. Männen brukar samlas i kyrkan nästan varje dag där de går för att be men också som 

jag har fått intrycket av, träffa andra ur folkgruppen. Kyrkan spelar en stor roll för det sociala 

livet då män och kvinnor brukar efter gudstjänsten stanna kvar och fika, umgås och träffa folk 

i samma situation. Generation ett berättar att kyrkan är en viktig del i deras liv då de tillägnar 

stor del av sin tid där. Efter mässan så bjuds det på fika i kyrkans lokal och där pratas det om 

andra kyrkor, präster och organisationer. Jag märker att vissa ur generation ett är mer involve-

rade i kyrkan än andra. Jag får då reda på att kyrkan har en styrelse och är uppbyggd efter en 

hierarkisk och patriarkalisk pyramid. Det är vissa ”familjer” som har den ledande makten och 

utgör majoriteten av så som församlingen även styrelsen. Som jag har förstått det så fungerar 

styrelsen som en riksdag där det diskuteras och röstas om händelser och förslag så som 

ekonomi eller ställningstagande. Det berättas också att detta ”maktspel” har lett till att folk-

gruppen har splittrats och har idag en namnkonflikt då vissa väljer att identifiera sig som 

assyrier och andra för syrianer. Under intervjun får jag känslan att religiositeten och traditio-

ner spelar en stor del i den assyriska/syrianska kulturen och sätter grunden för världsbilden 

och kulturen för generation ett. De förklarar för mig att uppfostran och syn på familjelivet 

kommer från traditionella religiösa värderingar. Så som dopet, respekten för de äldre, sam-

manhållning och gemenskap och att giftermål ska ske med någon ur samma folkgrupp helst 

ska föräldrarna hitta en passande partner, någon från en bra familj och ses som en ”fin och bra 

kvinna/man”. Detta gjorde mig nyfiken på hur de ser på skilsmässa och svaret var att det inte 

är populärt och ses som skam, en god anledning ska finnas så som; misshandel eller otrohet 

om skilsmässa ska förekomma. När jag frågar om vem som bestämmer om det är en god 

anledning så svarar en kvinna till mig att det är prästen. Man går till väga på så sätt att man 

anmäler sitt ”ärende” till prästen och berättar sitt problem till honom, han stämmer sedan en 

träff med man och hustru samt närmaste släktingar. Efter att prästen har fått höra på båda 

sidorna av de inblandade så går han igenom ”ärendet” och fattar ett beslut om det är tillräck-

ligt för skilsmässa eller inte. När jag sedan frågar kvinnan om de inte tyckte att detta var 

konstigt och varför de inte går till en domstol med sådana problem så svarade hon; ”detta är 

vanligt, kyrkan har alltid skött sådant och prästen är kunnig om de olika traditionella och 

religiösa värderingar.” De går även till kyrkan och prästen för andra ärenden, så som tvister 
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mellan olika familjer eller inom samma familjer. Intervjun avslutas med att generation ett 

berättar att de är tacksamma över att få ha kommit till Sverige men tycker att det svenska 

samhället har hjälpt till och förändra deras ungdomar och formar de till något det inte känner 

igen och fattar tycke för. De ser det svenska samhället som ansvarig för att det assyris-

ka/syrianska kulturarvet försvinner successivt och prioriteras bort. 

 

Generation två (intervjuer) 
 

Medlemmarna ur generation två är de som invandrat till Sverige i ung ålder, majoriteten 

behärskar svenska språket relativt bra i både tal och skrift. På frågan om dem har hittat sin 

plats i det svenska samhället så var svaret mer diffust än bestämt. Att hitta sin plats i samhäl-

let var inte en lätt uppgift tyckte dem på grund av pressen de känner från de äldre. De tycks ha 

hittat sin plats i samhället men ändå inte. Pressen av de äldre och uppväxten i en ny och 

annorlunda miljö än den från hemlandet gör att de försöker hitta en balans och ny form för att 

tillämpa både det ”svenska livet” och ”det assyriska/syrianska livet”. Att finna balansen har 

varit något svårt för generation två och majoriteten försöker så gott de kan tillfredställa 

generation ett och sig själva. Generation två har svårt att tillämpa och leva efter gamla tradi-

tioner och kyrkans ”värdegrund”. Jag fick känslan av att generation två har format en kritik 

mot kyrkan, de anser inte att allt inom kyrkans organisationer sköts till rätt. Skillnaden jag la 

märke till mellan generation ett och generation två var att generation identifierade sig med 

folklig identitet exempel som ”assyr/syrian” medan generation ett identifierade sig med 

religiös och kyrklig identitet exempel som ”ortodox eller syrisk-ortodox”. Generation två 

tillämpar sin assyriska/syrianska kultur till något de själva kan balansera och på så sätt försö-

ka hitta en lösning. Majoriteten av generation två berättar och håller med om att arbetslivet 

har varit en stor hjälp till den svenska integrationen. En kvinna ur generation två säger under 

intervjun: ”Tack vare arbetslivet i Sverige och att vår folkgrupp är framgångsrika företagare, 

både små och stora så har många lärt sig språket väldigt bra och det svenska systemet”. När 

jag frågar kvinnan om ett exempel så svarar hon: 

 

”Min familj har haft egen restaurang väldigt länge och jobbat inom den branschen mestadels av 

vår tid i Sverige. Tack vare de sociala kontakter man har knutit till svenskar och svenska kulturen 

har gjort att vi har bekantat oss väldigt bra med den svenska kulturen. Det jag själv är mest tack-

sam över är att tack vare arbetslivet så har jag utvecklats i det svenska språket. Jag har insett att 

man kommer mycket längre i samhället om du behärskar tal och skrift”. 
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Bekantskapen med den svenska kulturen och det egna företagandet har gjort att generation två 

har fått en spark in i det svenska samhället som de kanske inte hade haft om de hade tillämpat 

gamla assyriska/syrianska traditioner. Hade de tillfredställts generation ett så hade de inte haft 

tiden för den egna utvecklingen och blivit ett framgångsrikt folk i arbetslivet menar intervju-

personerna ur generation ett. Jag frågar generation två vad de menar om de kunde utveckla det 

och en man berättade: 

 

”hade jag gjort som mina föräldrar (generation ett) velat och prioriterat annat än arbete, integration 

med mera så hade jag inte utvecklats med det svenska samhället. För mig växte jag ur det ”kyrkli-

ga”, jag anser inte det vara som förut. Jag har sett andra sidor hos de kyrkliga organisationerna 

som fått upp mina ögon. Nu när jag vet mera, har mer kunskap och tolkar kristendomen, kyrkan 

samt bibeln på mitt eget sätt så räcker det för mig att ha kristendomen för mig själv”. 

 

Utvecklingen och det framgångsrika livet har gjort att de yngre ur folkgruppen prioriterar 

vardagsrutiner, arbete, familjelivet och vissa svenska traditioner eller familje- och livssyn. Ett 

exempel på att de yngre ur folkgruppen har tagit till sig från den svenska kulturen är könsrol-

ler och hierarkiska roller. Kvinnans roll har utvecklats och hon lever mer eller mindre som 

vilken svenska kvinna som helst. Majoriteten av kvinnorna ur generation två har ett arbete 

antingen i familjeföretaget, akademisk utbildning eller i ett kommunalt jobb. Kvinnorna ur 

generation två berättar till mig att deras man hjälper till mer hemma än vad deras fäder och 

svärfar gör. De hjälper till med matlagning, lämna och hämta barnen på dagis och inhandla 

matvaror till hushållet. Kvinnorna brukar även umgås med nära och kära och de ger mannen 

ansvar att ta hand om barnen. Kvinnorna påpekar att detta inte skulle ske förut, en man hade 

aldrig klarat eller gjort detta, det var inte acceptabelt på grund av de traditionalistiska könsrol-

lerna. Mannen var överhuvudet i huset, det hierarkiska patriarkaliska systemet som fanns i 

samhället återspeglades även i det privata livet. Trots att generation två har tillämpat nya 

rutiner till sin vardag och försöker att hitta en balans mellan den svenska och assyris-

ka/syrianska kulturen så har de respekten kvar för de äldre och deras föräldrar. De vill inte 

göra de allt för besvikna och samtidigt kunna tillfredställa dem någorlunda. Det finns fortfa-

rande en stark vilja och patriotisk känsla att inte glömma bort vem de är och det assyris-

ka/syrianska kulturarvet. För generation två finns ingen saknad till hemlandet eftersom att de 

känner att Sverige är deras hem och att de inte har så många och starka minnen från hemlan-

det som generation ett har. Det har integrerats så pass mycket i svenska samhället att det 

finner det omöjligt att flytta tillbacka till Turabdin. Familjen för dem är viktig och att ta hand 
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om de äldre är att visa respekt, detta är något som de har blivit uppfostrade med och präglat 

majoriteten av deras uppväxt. Generation två berättar att majoriteten ur denna grupp ändå 

väljer att fostra sina barn annorlunda än hur de själva blev uppfostrade. En kvinna berättar; 

”Möjligheter och chanser finns här som vi inte hade i vårt hemland”. Med möjligheter och 

chanser menar de studier, rättvisa, religionsfrihet med mera, vilket erbjuds i det svenska 

samhället och de vill ge sina barn de möjligheterna och friheten. Självklart skall man komma 

ihåg att man har ett arv som man ska vara stolt över och föra det vidare men det finns viktiga-

re saker i livet menar generation två. En annan kvinna gav ett exempel på hur hon och hennes 

man brukar visa sina barn sin kultur och sitt arv genom att påminna dem om den assyris-

ka/syrianska kulturen vilket de gör två gånger om året, under jul och påsk som är två stora 

högtider som firas i kyrkan, med släkt och vänner. De väljer att ta del av två kulturer och 

anpassar det till sitt liv och sin familj. Att leva efter gamla traditioner i ett samhälle som 

Sverige går inte berättar en kvinna. Att tro på att kyrkan är allt, fungerar inte, inte när man fått 

kunskap och tagit del av ett demokratiskt samhälle. Jag känner att en kritik mot kyrkan finns i 

generation två och frågar vad de har för ställning till kyrkan. Det svar jag får är att en tro finns 

och kyrkan för dem är inte densamma som för deras föräldrar (generation ett). Deras världs-

bild grundar sig inte på religiösa värderingar, de har blivit mer kritiska till det på grund av 

kyrkan. Maktsystemet och kyrkans omoderna institutioner är något som generation två 

ifrågasätter. De säger också att de inte kan bygga sitt liv kring kyrkan och traditioner när de 

har så mycket annat aktivt i deras liv så som arbete, sociala aktiviteter och familj. Men de 

säger också att de går till kyrkan på högtider och så mycket de kan på söndagar på grund av 

deras föräldrar och de vill visa sina barn deras assyriska/syrianska kultur. Trots kritiken mot 

kyrkan och gamla traditioner så verkar respekten finnas kvar hos denna generation men de 

patriarkaliska förhållandena har reducerats. Den assyriska/syrianska kvinnan och hennes roll 

har förändrats med tiden och samhället. En kvinna berättar att även då de har de jämställt 

hemma så tar hon mer ansvar i hushållet. Med jämställt menar hon att hon har bättre förut-

sättningar än vad de äldre har eller om hon hade levt i hemlandet. Hon arbetar tillsammans 

med sin man, dock hälften så mycket men hon tar även hand om hushållet, städar, lagar 

maten, tvättar tar hand om barnen o.s.v. När jag frågar varför det är så om det ändå har det 

jämställt, så svarar hon tillbacka; ”att det är så vi är uppväxta, hushållet är kvinnans sak och 

mannen står för största delen av försörjningen”. Detta tyder på att generation två fortfarande 

har traditionella värderingar kvar. De försöker att hitta en balans och tillämpar de värderingar 

och traditioner som de tycker är viktiga och relevanta i båda kulturerna även då de själva 

säger att de assyriska/syrianska värderingarna tar över de svenska. Kvinnan i generation två 
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har en helt annan livsstil än vad kvinnan ur generation ett har. Kvinnan ur generation ett är 

inte ensam under dagarna och beroende av sin man. Utav kvinnornas berättelser ur generation 

två så har jag fått en inblick i deras privata liv och hur det ser ut. Förutom arbete och familje-

livet så har de ett socialt nätverk där kvinnan tar tid för sig själv. Hon umgås med sina vänin-

nor, släktingar, går ut på stan och shoppar och tar tid för andra nöjen så som utelivet med 

mera. Kvinnorna berättar att de inte är lika beroende av mannen idag som de var förr och 

därför drar jag slutsatsen att det är en faktor till att skilsmässa sker ofta idag och varför man 

ser så lätt på det. En man berättar till mig att hur mycket de än kommer in i det svenska 

samhället känner de att det är något som fattas. De känner sig inte helt svenska och att den 

svenska kulturen inte passar dem helt. Efter samtalen med dem har jag förståelse för att de 

känner sig vilsna i samhället eftersom att de kommer från en helt annan kultur som de har 

blivit fostrade i då de i tidig ålder har kommit till ett land med helt annorlunda kultur. Detta 

kunde jag relatera till boken Ett nytt land utanför mitt fönster. (Kallifatides, 2001) 

 
Generation tre (intervjuer) 
 

Denna grupp är födda och uppfostrade i Sverige. De är formade av svenska samhället men 

kommer från en annan kultur och känner sig därför missförstådda av de äldre ur folkgruppen. 

Ungdomarna känner att de blir missförstådda av den äldre generationen då de ses som ”för-

svenskade”. De upplever det lätt att anpassa sig till den svenska kulturen och samhället. De 

äldre har svårt att förstå detta och tycker att ungdomarna blir och har blivit försvenskade. Men 

då är frågan är svenska kulturen och samhället de äldres fiende? På ett sätt kan intrycket vara 

så, de tycker svenska kulturen och samhället får deras ungdomar glömma sin egen kultur. 

”Det känns som om jag har ena benet i den syrianska kulturen och det andra i den svenska”. 

En annan ung kille berättade om hur han kände när han brukade åka på semester för att hälsa 

på släktingar i hemlandet med sina föräldrar och familj. 

 

”Jag är ju syrian och jag borde väl känna mig hemma i mitt hemland men gör inte det. Jag känner 

mig svensk när jag är där och när jag är i Sverige bland svenskar så känner jag mig som en syrian. 

Det är konstigt men jag känner mig inte riktigt hemma någonstans fast än jag vet att Sverige är 

mitt hem. Man har inte hittat sin plats riktigt fast än man vill.” 

 

Efter samtal med ungdomarna ur generation tre har jag kommit fram till att de prioriterar 

hellre att satsa på sin egen framtid och framgång i Sverige än att behålla sitt kulturarv. Ung-

domarna ville inte bli missförstådda, de vill behålla sitt kulturarv och traditioner men tycker 
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att vissa traditioner inte går att behålla och tillämpa i det svenska samhället. Sverige är ett 

väldigt sekulariserat land och de äldre måste förstå att ”vi” yngre inte kan leva som de gör och 

har gjort menar generation tre. Ett exempel som ofta togs upp och som ungdomarna var 

kritiska mot var religionen, att gå i kyrkan på söndagar och vissa vardagar är inte något som 

en ungdom kan eller har tid med, anser de yngre medan de äldre tycker att ungdomarna har 

glömt bort sin religion och inte bryr sig om kyrkan. De yngre menar bara för att man inte har 

tid att gå i kyrkan betyder inte det att de är mindre troende för det. Det finns viktigare saker 

att prioritera tycker de, så som studier, jobb, vänner med mera, säger ungdomarna. 

 

Efter mina intervjuer med generation tre så har jag förstått att många använder en ”dubbel-

identitet” då de ser det som den ända lösningen. De handlar med svenska värderingar när de är 

bland svenskar och ute i samhället och handlar med assyriska/syrianska värderingar då de är 

bland folkgruppen. Jag förstår att de använder denna metod då de säger att de aldrig känner 

sig hemma. Ibland känner de sig som svenskar ibland känner de sig som assyrier/syrianer. 

Dubbelidentiteten ger ungdomarna en chans till balans fast än många känner sig vilsna. 

Majoriteten av mina intervjupersoner ur generation tre känner sig mer som svenskar än 

assyrier/syrianer på grund av att de känner att de passar in mer i det svenska samhället och det 

passar in deras livs rutiner bättre då det inte känner några motsättningar. Ungdomarna känner 

att de finns motsättningar för deras val av värderingar och livsstil från den assyriska/syrianska 

kulturen, speciellt från de äldre. Motsättningar som att följa gamla traditioner sätter stopp för 

deras liv speciellt när de flesta har planerat framtiden, så som utbildning, karriär, resa med 

mera. Ungdomarna säger att de inte kan leva det liv som deras föräldrar lever. En ung tjej 

säger: ”Jag kan inte leva som min mamma gör, mitt liv kan inte kretsa runt min man, anpassa 

mig till släkt och tänka på vad folk ska säga om jag gör annorlunda än vad som är väntat att 

jag ska göra”. Flickan menade att hon inte kan leva det liv som förutspår henne att göra av det 

äldre. Ungdomarna kan inte planera sitt liv kring en assyrisk/syriansk ”bubbla”, de säger att 

de vill utanför bubblan och leva ut sitt liv de kan inte tänka sig ett liv där de lever på så sätt 

som är förväntat av dem att göra och ha en religiös utgångspunkt. Deras världsbild grundar 

sig på samhälliga värderingar och vetenskaplig kunskap och inte religiösa. Utefter detta så 

försöker ungdomarna forma en identitet som de kan leva med och trivas med. Balansen de 

hittar är som jag nämnde innan två identiteter vilket de tillämpar så de kan tillfredställa både 

sig själva och deras föräldrar och far- och morföräldrar. En ung kille berättar till mig att han 

lever sitt liv som vilken svensk som helst, han har en svensk flickvän, egen lägenhet och 

jobbar. Han har sina vardagsrutiner som han lever efter och tycker passar honom bra. Inget i 
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hans liv präglas av syriansk kultur enligt honom förutom när han åker hem till sina föräldrar 

för att träffa familj och släkt då han tillämpar sina assyriska/syrianska värderingar så som att 

fira högtider, släktträffar, kyrkan med mera. när jag frågar honom varför han gör så, svarar 

han att det passar honom bäst. Samtidigt som han lever det liv han själv har valt så vill han 

inte glömma vart han kommer ifrån och kunna tillfredställa sina föräldrar på något sätt. Enligt 

honom så nöjer sig hans föräldrar med detta även då han själv känner av att de vill att han 

lever mer på deras villkor och till och med kanske bor hemma. Även då dubbelidentifiering 

passar honom och de flesta ur generation tre och att de känner sig mer som svenskar så 

berättar killen och många ur generation tre håller med att de alltid kommer att känna att något 

fattas. De känner inte sig som svenskar alla gånger och känner att de inte blir sedda som 

svenskar på grund av sittutseende då de inte är blonda och blåögda som andra svenskar. En 

ung tjej berättar att hon har vuxit upp med svenskar hela sitt liv, bott i svenskt område och att 

hennes föräldrar varit för en integration. Föräldrarna har inte haft några problem med att deras 

barn prioriterar och lever efter det svenska samhället och kulturen då de tror att det kommer 

gynna dem mer till framtiden. Fast än hon har levt i ett område med nästan bara svenskar och 

haft svenska vänner under hela sin uppväxt och är väldigt bekant med den svenska kulturen 

och samhället så ser hon inte sig själv som svensk. Hon känner att hennes utseende står i 

vägen för henne. ”Jag sticker ut i mängden”, säger hon och tycker att det är ett problem som 

är ganska stort eftersom att det är ytligt. När hon träffar släktingar så är det tvärtom, ”de ser 

på mig som om jag ser ut som en svensk” säger hon. När hon är omkring sina släktingar så 

trivs hon inte med den hon är eftersom att hon känner att hon måste ”spela” något hon inte är. 

Många gånger så handlar hon med värderingar som inte är lika hennes vardagliga värderingar 

bara för att hon inte vill att släktingarna ska tänka mer annorlunda om henne än vad de redan 

gör. 
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Diskussion 
 

På något sätt så tycker jag att de äldre har rätt, ungdomarna prioriterar annat än sitt eget 

kulturarv. Jag förstår de till en viss del i och med att de känner att de inte har mycket kvar, vi 

är ett statslöst folk och har inte annat än kulturen som det ända vi som folkgrupp kan göra 

med är att föra vidare. Jag har fått intrycket av att de känner att det är deras uppgift som de 

äldsta ur folkgruppen att ta ansvar att föra arvet vidare. Men som svensk med invandrarbak-

grund känner jag också att en bekräftelse på en förståelse i vår situation behövs och att jag 

känner mig missförstådd så som många andra syrianska och invandrar ungdomar gör är inte 

något lätt. Det är något som vi handskas med dagligen. Jag anser dock inte att det är rättvist 

att skylla på det svenska samhället och kulturen och se det som en fiende eftersom vi bor i ett 

sekulariserat land. Den äldre generationen måste påminnas att möjligheterna inte är desamma 

som i hemländerna. Ungdomar spenderar halva dygnet i skolan och skolan ses som en del i 

barnets uppfostran. Vissa syrianers/assyriers rädsla för svenska kulturen är uppenbart för att 

de tror att kulturarvets fiende är svenska kulturen och att samhället formar och försvenskar 

deras barn. Att försvenskas, det är en konflikt som ungdomar och äldre hamnar i, ungdomen 

känner att den äldre inte förstår honom/henne eftersom att denne har ena benet i den svenska 

kulturen och andra benet i det syrianska kulturarvet. Jag har uppfattat det som att de flesta 

syrianska ungdomar känner sig kluvna eftersom att det är svårt att hitta en balans mellan den 

svenska kulturen och den syrianska och det är inte lättare när de känner sig missuppfattade av 

de äldre assyrierna/syrianerna då de tycker att de prioriterar annat än deras kulturarv. Jag ser 

det här som ett dilemma och kopplar kulturarvet och kyrkan till varandra vilket jag kan hämta 

stöd i hos i min modell. (Bilaga 1) Den uppfattning jag har fått är att religionen är den faktorn 

som är betydande för att föra vidare assyriska/syrianska kulturen vilket då är kyrkan eftersom 

att den har en så stor och betydande roll. Dagens ungdom skolas och formas i det svenska 

samhället och integration är något som är viktigt för dess framtid och framgång, detta är de 

flesta ungdomar jag har pratat med medvetna om och därför säger de att det är viktigare för 

dem att prioritera sig själva som individ och sin framgång för ett liv i Sverige än att hålla sig 

till gamla traditioner och föra kulturarvet vidare. De menar inte att de kommer att glömma 

sina rötter utan att de alltid kommer ha det i sig eftersom de tycker sig inte känna eller känna 

sig vid som en ”svensk”. De uppfattar det som att deras omgivning inte uppfattar dem som 

svenskar, deras svar på varför de tror det är så är för att de inte ser ut som svenskar eller 

uppför sig som det. ”man vill ha en bra skola där man kan vara säker på att barnens möjlighe-

ter att integreras är maximala”. (se Parszyk 2006:33) ”Med tillgång till helheten (familjen) 
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kan exempelvis förskoletiden ge barnen möjligheter att kunna leva och utvecklas i flera 

kulturer samtidigt”. (se Parszyk 2006:40) Det skall finnas stöd för invandrarelever och 

undervisning i hemspråk skall vara tillgängligt. Många syrianska/assyriska elever väljer att 

inte läsa hemspråk då skriftspråket och talspråket inte är desamma. Skriftspråket (kyrkans 

språk) över hela världen är den klassiska arameiska och skrivs med samma alfabet som i den 

arameiska bibeln. En konflikt för en assyrisk/syriansk ungdom kan bli att han/hon inte förstår 

skriftspråket och inte ser sambandet mellan tal och skrift. Detta tror jag är en av faktorerna till 

varför syrianska/assyriska ungdomar prioriterar att satsa mer på sin skolgång och framtid 

genom att anpassa sig och lyckas som individ i samhället men ändå inte glömma sina rötter än 

att lägga all energi på att föra kulturarvet vidare. Det är inte bara skolan och kommunen som 

ansvarar för invandrarbarnen och för integrering utan familjerna också, ett samarbete är 

viktigt, även om det är så att föräldrarna inte alltid delar skolans värderingar. Temadagar och 

korta samtal mellan föräldrar och lärare räcker inte. Barnen ställs mot föräldrarna och barnen 

”försvenskas”. Skolan måste jobba med ett samarbete med föräldrar för att ge den en förståel-

se till barnens situation. 

 

Kyrkans och dess roll har varit delaktig i folkgruppens liv och den har blivit som ett slags 

socialt skyddsnät, och den funkar även som domstolar m.m. Den yngre generationen har inte 

det levnadssättet utan lever mer efter det svenska systemet. De ser inte kyrkan som priorite-

ring nummer ett. Kyrkan är en av orsakerna till ungdomarnas identitetskris på grund av sin 

stora centrala roll. De äldre försöker bevara kulturen så mycket som möjligt och genom det 

använder de kyrkan. Varför de använder kyrkan som ”verktyg” tror jag är för att vi inte har 

förutom språket något annat. Att kyrkan är en faktor för ungdomarnas identitetskris tror beror 

på att de ifrågasätter kyrkan och dess ledning. Syrianska/assyriska ungdomar ifrågasätter 

bibeln och kyrkan, de tycker inte att kyrkan idag är anpassad för ungdomarna och samhället 

och de äldre tycker inte kyrkan och bibeln skall ifrågasättas. För de äldre innebär det att 

integration är en väg till att glömma arvskultur. För den yngre generationen innebär integra-

tion en nyckel till framtiden och en plats/roll i samhället där de känner sig förstådda och inte 

kluvna. En kulturkrock är det, då svenska kulturen har uppfostrat Sveriges ungdom. Att vara 

fostrad av två kulturer ses ofta som ett privilegium, men att vara kluven och inte hitta någon 

balans är för ansträngande. Jag anser att staten måste arbeta med en integration som får 

invandrare att känna sig hemma i samhället, att de känner sig bemötta. Att hitta sin roll och 

identitet är inte lätt och inte är det lättare om du känner dig kluven och att du inte tillhör 

något. Att en plats åt dig i det svenska samhället finns men inte kan möta den kulturen är 

 25



något som många upplever som en svårighet och ett problem då man förblir splittrad speciellt 

hos tredje generationens invandrare. Självklart tror jag hade det inte uppstått lika mycket 

problemsituationer som vi har haft i Sverige idag om kommunen spridit ut invandrarna. Men 

vad hade hänt om man inte låtit de äldre syrianerna så som andra äldre invandrare leva nära 

varandra? Jag tror att de hade känt sig vilsna och saknaden hem hade varit större. Kanske 

hade det resulterat att många hade hamnat i depression tror jag. Att leva nära sin like och sina 

kära är en trygghet enligt min egen erfarenhet. 
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Sammanfattning 
 

Assyrier/syrianer är en folkgrupp med oavbruten historia sedan 3000 år tillbaka. De härstam-

mar från Mesopotamien där de även var först med jordbruk och skrift. Språket är heligt, det 

talades och kommer från Jesu tid. I flera generationer har folkgruppens kulturarv gått vidare 

och behållits fast än de har haft motgångar som flertalet folkmord och diskriminering av det 

islamiska samhället och förtryckta systemen i hemlandet. Folkmorden har reducerat folkgrup-

pens antal och det senaste ”Seyfo” är det som folkgruppen idag vill ha erkänt och ligger nära i 

minne och hjärta. Från 70-talet så började folkgruppen successivt emigrera ut från Turabdin 

till Europa och Sverige kom att bli ett av många värdländer. Att komma till ett nytt land som 

har ett samhälle och system som är uppbyggt på ett helt annat sätt, en helt annan världssyn har 

gett följder som innebär ett resultat i förändring som folkgrupp. Assyrier/syrianer är en 

invandrargrupp som har integrerats bra men har sina stridigheter och konflikter inom gruppen, 

speciellt mellan de äldre och yngre. Den svenska sekulariseringen och moderniteten kan inte 

förstås av de äldre ur folkgruppen och det skapar spänningar samt obalans hos de yngre. De 

äldre tyr sig till kyrkan och deras världsbild grundas utifrån kyrkan och religionen. Traditio-

nerna är gamla och religiösa och blir för många assyriska/syrianska ungdomar svåra att 

tillämpa i sin vardag. De yngre i folkgruppen har en världsbild som grundar sig på samhälls-

frågor och identitet, de försöker hitta en plats i samhället och identifierar sig inte med ”syrisk-

ortodoxa kyrkan” utan istället med nationalistiska symboler så som ”assyr”, ”syrian”. De 

kyrkliga organisationerna och institutionerna väcker inget intresse eller tycke hos de yngre 

utan snarare en kritisk känsla som har växt fram med åren. Kritiken grundar sig utifrån deras 

kunskap och lärdom om de olika hierarkiska maktsystemen och falangerna som präglar 

kyrkan. Föreningslivet prioriteras hellre och tillfredställer deras behov, frågor och tomrum när 

det gäller kultur och tradition. Fotboll är ett exempel som har blivit ett stort ”nyckelord” hos 

många ungdomar. Många assyriska/syrianska ungdomar har kommit att forma en dubbeliden-

titet som de använder för olika situationer och omgivning. När de är hemma och omkring 

folkgruppen så handlar de med assyriska/syrianska värderingar och när de är bland vänner och 

ute i samhället så handlar de med svenska värderingar. Trots att majoriteten känner sig mer 

svenska än assyriska/syrianska så använder dem dubbelidentitet för att tillfredställa de äldre 

och deras föräldrar och de vet att deras utseende stoppar de till att bli sedda som svenskar. 

Detta resulterar i ett förvirrande och en obalans, sökandet efter sin plats i samhället blir diffus 

och otydlig. 
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Bilaga ett 
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Detta är vad jag tror kommer att vara kvar av det syrianska/assyriska kulturarvet och 
vad de yngre generationerna tycker är relevant och viktigt.  
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Inledning


Jag har valt att skriva om folkgruppen assyrier/syrianers liv i Sverige, deras erfarenheter och upplevelser i ett liv ifrån sitt hemland och i diaspora. Eftersom detta är ett omfattande arbete ska jag först definiera folkgruppen syrianer/assyrier för att sedan gå närmar in på deras levnadsvillkor i ett främmande land som Sverige.

Ordet diaspora kommer från grekiskan och betyder ”utspridning, förskingring” och betyder ursprungligen ”att en religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som domineras av en annan religion” (www.ne.se). Ordet diaspora förknippas ofta med judarna och deras situation. Men ordet har också en betydelse och syfte till etniska grupper som lever i ett land där de har sina rötter och arv. Folket har fortfarande eller försöker ha kontakt med ursprungslandet/hemlandet. Assyrier och Syrianer är en folkgrupp vars majoritet är bosatt i Europa. Folkgruppen lever idag i diaspora utan ett hemland. Vägen som ledde till diasporan har varit lång. Assyrier/syrianer hade sitt hemland i forna Mesopotamien. Runt 600 f.Kr. gick det assyriska riket under och resan mot diasporan började. Som så småningom ledde till religions förtryck, förföljelse och till slut folkmord. Sverige är ett land med många invandrare det vill säga ett mångkulturellt samhälle. I slutet av 1960 talet kom de första assyrierna/syrianerna till Sverige. På 70-talet kom flera medlemmar av folkgruppen och vid 90-talet sågs de som en av de största invandrargrupperna i Sverige. (Atman 1996:89) Flytten till ett främmande land kan innebära en rädsla för den egna individen, en rädsla att ge sig in i det okända och därmed riskera att förlorar sitt kulturarv. Anledningen till att jag valt detta ämne är att det ligger mig nära och varmt om hjärtat och jag kan relatera till det eftersom jag har syrianska föräldrar som har invandrat till Sverige och jag tillhör den generation som är född i Sverige. En annan anledning till varför jag valt detta ämne är för att denna folkgrupp är en minoritet som varit förtryckt under en längre period. Förtrycket har lett till att denna minoritetsgrupp har svårt att känna sig hemmastadda även om de är födda, uppväxta, skolade och formad av det nya värdlandet de lever i. Ska förtryck och ett liv i diaspora finnas kvar idag när vi lever på 2000-talet? Många av dagens ungdomar som har invandrarbakgrund säger att de känner sig missuppfattade på grund av att de känner sig splittrade och fast mellan två kulturer. Integration är då ett viktigt verktyg och något som samhället måste ta ansvar för, och därmed minska klyftan mellan de två kulturerna. Vi måste vara uppmärksamma och inte ”glömma” det eftersom invandrarungdomar är en del av samhällets framtid, vårt lands resurser. Om några år kommer en tredjedel av barn i Sverige att ha föräldrar med utländskt bakgrund och många kommer att vara tvåspråkiga. Ska vi se det som ett problem eller tillgång? Det hela handlar om att ”integrera mera”. Den viktigaste och största faktorn är att sluta med ”projekt” (bostadsprojekt). Nyckeln till integration är enligt min mening att anpassa sig till svenska samhället.

Syfte

Syftet med denna uppsats är att besvara frågeställningen: Hur hittar den assyriska/syrianska ungdomen sin plats i det svenska samhället? Genom detta arbete ska jag alltså försöka ge klarhet i ungdomarnas anpassningsförmåga vad gäller det sociala livet samt anammandet av det nya, det vill säga av det svenska synsättet.

Metod


Jag har valt att använda mig utav det Hermeneutiska synsättet och därmed utgått från en kvalitativ forskningsstudie. Med kvalitativ forskning så blev det lättare för mig att nå validitet, vilket enligt Svenning innebär att fånga verkligheten och att lyckas mäta det man avser att mäta. (Svenning, Conny Metodboken 2003)


Grunden för min datainsamling har varit intervjuer med personer från folkgruppen assyrier/syrianer. Intervjupersonerna har jag sedan delat in i tre grupper varav den första gruppen är de som invandrat till Sverige i vuxenålder, sedan de som invandrat i yngre ålder samt den sista gruppen som är de som är födda i Sverige.


För att få en så pass omfattande inblick i dessa gruppers syn på deras egen situation krävdes det att mina intervjufrågor inte var alldeles för strukturerade, eftersom det många gånger krävdes följdfrågor beroende på deras svar. Detta ledde slutligen till att jag använde mig av en öppen intervjuteknik. Intervjuerna skedde separat under en två veckors period, i en avstressad och avskild miljö. Detta ansåg jag vara viktigt för att få den intervjuade att känna sig bekväm i situationen och öppen för att ge riktig och utförlig information. Själva intervjuprocessen innebar att jag som intervjuare antecknade medan jag fick svar på frågor. Vilket jag ansåg vara den bästa metoden för mig eftersom jag kunde ställa frågor medan jag skrev ned deras svar som i sin tur ledde till ett uttömmande svar. Detta berodde mycket på att jag inte hade någon tidspress på mig under intervjun eftersom jag hade avsatt längre tid för intervjun än vad som krävdes för att utföra den. Som jag nämnde ovan har jag delat in mina informanter i tre grupper, av denna anledning har en stor del av förberedelsen till uppsatsen varit mitt urval av informanter. Mina riktlinjer har främst varit åldern vid invandringen, jag har dock även velat få en jämställd syn på deras verklighet varför genusperspektivet har haft betydelse vid urvalet. Av den anledningen består mina informanter av båda könen. Den egna förberedelsen för intervjuerna har bestått i att läsa ur diverse källor om assyrier/syrianers bakgrund. Detta menar jag är av vikt för att få större förståelse för mina svar samt för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Utöver mina intervjuer har jag använt mig av ett flertal artiklar i tidskrifter, information från Internet samt relevanta fakta böcker. Min primära källa är dok boken, Yalla, det är bråttom av Ing-Marie Parszyk. Hon följer eleverna från förskolan till nionde klass. Hon talar om integration och ett möte med den svenska kulturen och samhället. Hon utvecklar hur många elever känner sig kluvna och vilsna när de söker efter en identitet och har då lätt för sig att hamna i en identitetskris. Jag har lagt stor fokus på min bilaga eftersom att det har varit min utgångspunkt för att analysera folkgruppen och situationen i dagsläget. Med hjälp av bilagan har det varit lättare för mig att kunna dra mina slutsatser. Bilagan beskriver kyrkans roll i folkgruppens vardag och samhälle. Den belyser även kyrkans vikt och betydelse för folkgruppen.


Teori

Jag utgår från boken Yalla, det är bråttom av Ing-Marie Parszyk där hon gör en studie på syrianska/assyriska ungdomar i Södertälje. Hon följer dem från förskolan till nionde klass. Hon talar om integration och ett möte med den svenska kulturen, samt samhället. Södertälje kommuns mål för sina skolor har formulerats på detta sätt; ”Det svenska språkets ställning bör stärkas såväl bland barn och ungdomar som i den vuxna befolkningen”. (Södertälje kommun, 2001b, s.4) För att denna integration ska lyckas bör modersmålets betydelse och föräldrarnas roll i läroprocessen uppmärksammas i den meningen att föräldrarna bör ge rum för eleverna att tala svenska. Andra mål att nå är förståelse för andra kulturer, ”värden som ligger i en kulturell mångfald och elevernas verklighet ska ses i ett globalt sammanhang”. (Lpo 94, s. 5-7)

”Målen för dessa satsningar är att alla elever ska ges förutsättningar att nå målen i grundskolan, där svenska och svenska som andraspråk är viktiga förutsättningar för kommunikation och inlärning. Om målen för andraspråksinlärning förverkligas skulle det innebära att minoritetslever behärskar det svenska språket som en elev med svenska som modersmål och har då samma möjlighet att satsa på skolans andra ämnen och få bättre förståelse för det. Södertälje är en stad där majoriteten av Sveriges syrianer/assyrier är bosatta i, ca: 11000 personer”.


Nyckeln till framgång och integration är skolan och kunskap. Kommun och skola har tillsammans med familjen ansvar för invandrarungdomarnas integration. Skolan har en viktig och stor roll eftersom barnen spenderar halva dagen där och får större delen av sin kunskap därifrån. ”man vill ha en bra skola där man kan vara säker på att barnens möjligheter att integreras är maximala”. (Parszyk 2006:33) Folkgruppen assyrier/syrianer har skapat ”ett samhälle i ett samhälle” i Södertälje. (Parszyk 2006:32) Varför är den äldre generationen rädda för den svenska kulturen och så skyddande mot att barnen blir försvenskade?

”I situationer då modern visar stressymptom avtar barnens skyddsfaktorer. Kan vi i studier av assyriska/syrianska barns skolliv finna någon ledning av resultat och problem som framstår i så skarp relief i flyktningssituationer? Föräldrars stora betydelse för barns förmåga att hantera livets svårigheter, är här intressant och leder våra tankar i riktning mot att använda föräldrar som resurser. ”Med tillgång till helheten (familjen) kan exempelvis förskoletiden ge barnen möjligheter att kunna leva och utvecklas i flera kulturer samtidigt”.


”Många invandrar pappor känner att de förlorar auktoriteten när det gäller både familjeförsörjning och barnuppfostran. Även många invandrar kvinnor genomgår samma kris då det förväntas av dem att vara självständiga i det nya värdlandet. Barnuppfostran kompliceras då barnen lär känna det nya samhället och socialiseras till ett lika intimt förhållande till sina föräldrar. Många föräldrar känner att de tappar kontrollen över sina barn. Läroplanen förordar föräldrarnas delaktighet i skolan vilket gör det lättare för föräldrarnas situation. Den ”fria” svenska uppfostran tolkas av många invandrarföräldrar som frånvaro uppfostran, de menar att svenska föräldrar avstår från att lära sina egna barn vad de behöver kunna som vuxna. Skolan framstår förmodligen lika otydlig för minoritetselever och deras föräldrar genom Lpo 94 där både elever och lärare deltar aktivt i kunskapsbyggnaden”.


Göran Larsson har i sin bok Talande tro gjort intervjuer och undersökningar med ett flertal författare och forskare inom ämnet, ungdomar, religion och identitet. I kapitel två behandlas religion och religiositet bland andra generationen invandrare där Önver Cetrez har gjort en studie om generationsspänningar bland assyrier/syrianer i Sverige.


Som jag tidigare nämnde gör Önver Cetrez en fallstudie där han illustrerar tre generationer assyrier/syrianer i Sverige. Datamaterialet för denna undersökning samlades in via intervjuer av assyriska/syrianska män och kvinnor i Södertälje under 2001. Fallen är specifika exempel som bygger på varje individs erfarenheter. (Larsson 2003:58) De tre generationerna delas in i; ”Sobe” - den äldre generationen som har invandrat till Sverige vid vuxen ålder, ”rabe” - den vuxna generationen som har invandrat till Sverige i ung ålder och ”glayme” - den yngre generationen som är födda i Sverige eller invandrat vid väldigt tidig ålder. ”sobe” har en låg utbildningsnivå och är analfabeter i det svenska språket och varför de är beroende av sina barn. Majoriteten besöker kyrkan dagligen och använder den också som en socialmötesplats. De äldre anser att kyrkan och religionen är viktig för familjesammanhållningen, de hierarkiska relationerna och giftermål inom folkgruppen detta är alltså enligt ”sobe” viktigt för att behålla det traditionella och kulturella arvet. (Larsson 2003:58) Majoriteten ”rabe” behärskar det svenska språket, driver egna företag, de är uppväxta med syrisk-ortodoxa traditioner och syn att se på familjelivet men är även delaktiga i det svenska samhället. Somliga av ”rabe” är dessutom högutbildade. Med tiden så har deras syn på kyrkan förändrats och de är mer kritiska och prioriterar att hitta en balans i den egna och svenska kulturen. (Larsson 2003:59) ”glayme” har vuxit upp med två världsbilder och kulturer, den svenska och assyriska/syrianska och de är tvåspråkiga. De flesta ”glayme” ser det som en tillgång att växa upp i två kulturer, och identifierar sig som både svenska och assyr/syrian. Det finns dock de ”glayme” som gör åtskillnad mellan de två kulterna varför de anser att de måste spela två roller och det som står i vägen för att bli sedd som en svensk är utseendet. (Larsson 2003:60)

Bakgrund

Vem är Assyrier/Syrianer


Assyrier/Syrianer är ett folkslag som härstammar från forna Mesopotamien
, idag kallas området den bördiga halvmånen. (Syrianska Riksförbundet 2004:6) Folkgruppen levde kring området utan avbrott i ca: 3000 år. Det har gjorts många arkeologiska fynd i Mesopotamien som vittnar om folkgruppens högkultur och utveckling. Mesopotamien har genom detta kommit att kallas för kulturens vagga och civilisationens moder. (Syrianska Riksförbundet 2004:6) Folkgruppen härstammar från Araméer som tillhör de första civilisationerna. (Syrianska Riksförbundet 2004:6) Arméerna utvecklade en kultur, skriftspråk, bildkonst, vävning och räknekonst. (Syrianska Riksförbundet 2004:6) Det var även det första folket som gick över från jägar- och samlarsamhälle till jordbruksamhälle eftersom folket stadgade sig vid den bördiga halvmånen mellan Floderna Eufrat och Tigris. De lärde sig att kontrollera områdets vattentillgångar och skapade konstbevattning då floderna översvämmade marken vid de olika årstiderna. Konstbevattningen gick ut på att vatten sparades till de årstider som hade mindre vattentillgångar. Detta resulterade i att den bördiga marken kraftigt ökade sin jordbruksproduktion, näringsrikhet och barnrikedom vilket i sin tur löste arbetskraftefterfrågan. Den ökade jordbruksproduktionen ledde till en utökad handel med olika specialiseringar som så småningom utvecklade ett skriftspråk, räknesätt samt konst. (Craig, Albert M, The Heritage of world civilizations) detta tyder på att aramee’r tidigt bildade en civilisation med utvecklingsmöjligheter. ”Det kan med historien som facit, konstateras att ett arameiskt medvetande förblivit obruten levande från forntiden och fram till våra dagar. Detta innebär en identitet på omkring 3000 år”. (Syrianska Riksförbundet 2004:9) Det arameiska språket har blivit ett av världens äldsta språk på grund av det lätta alfabetet med 22 bokstäver som användes över stora områden. Språket har använts i både tal och skrift oavbrutet i 3000 år och är fortfarande idag i bruk. (Syrianska Riksförbundet 2004:10) Moderna betäckningar på det arameiska språket är på svenska ”syriska”, ”klassisk syriska” eller ”gammalsyriska”. På det egna språket kallas det för ”suryoyo”. (Syrianska Riksförbundet 2004:10) På 1600-talet dök islam upp på de syrianska/assyriska områdena i Turkiet och trängde undan språket. De diskriminerades socialt, ekonomiskt, etniskt och kulturellt, många tvingades även att konvertera till islam. Konverteringen innebar ett normalt liv på dem arab/islam dominerade områdena det vill säga de som konverterade fick leva som fria medborgare. Det arabiska språket blev inte bara heligt utan nödvändigt att lära sig, vilket förklara varför många ur folkgruppen idag är arabisk talande. (Syrianska Riksförbundet 2004:11)

Förtryck


Assyrier/syrianer har blivit utsatta för flera folkmord. Fram till 1300-talets slut så var folkgruppen en majoritet i olika områden kring mellanöstern men kom sedan att bli en minoritet på grund av flertalet folkmord och förföljelse. (Syrianska Riksförbundet 2004:16) Det som tog hårdast på folkgruppen var när Timur Lenk
 kom att erövra stora delar av forna Mesopotamien och expanderade islam. De överlevande var få och flydde till bergsområdet Turabdin. Turabdin
 kallas även Gudstjärnarnas berg (2004:16) och kom att bli ”centrum” för folkgruppen. Detta kom att bli en början på ett liv av förtryck och förföljelse på folkgruppen. Folkmorden har uppgått till 25 stycken varvid Timur Lenk utförde de grövsta. (Syrianska Riksförbundet 2004:16)

Shato d’Seyfo


Det senaste folkmordet som ännu sitter kvar i minnet hos flera assyrier/syrianer, kallas för ”shato d’seyfo” (suryoyo), Svärdets år det skedde 1914-1915. Turkarna och kurderna utförde ett folkmord på alla kristna. Man räknar att mellan 350 000-500 000 assyrier/syrianer mördades. Svärdets år skedde samtidigt som första världskriget.
 Detta folkmord är det som är mest känt men ändå inte erkänt. Man började massakerna på armenierna
 vilket innebar att de andra kristna folkgrupperna inte kände någon oro då de inte trodde att det gällde dem. (Himno 1998:25) Turkarna och kurderna mördade, plundrade och förstörde kyrkorna i Turabdin. Ingen nåd eller känsla visades under svärdets år, de mest otänkbara och grymma händelser skedda på assyrier/syrianer. Man var inte finkänslig alls, även kvinnor, barn och gamla utsattes. Det förekom slakt på spädbarn, våldtäkter, tillfångatagande av unga flickor, brände ner byar, hem, kyrkor, heliga böcker hånades och förstördes. (Himno 1998:21) Turkarna och kurderna använde armenierna som syndabockar gällande svärdets år som skedde 1914-1915. De menar att på grund av att Tyskland låg i strid med Storbritannien och frankrike under första världskriget, ville armenierna utnyttja det faktum att den turkiska armen distraherades från sitt eget område, då armén stöttade tyskarna. De hävdar att armenierna ville kräva sin frihet och suveränitet och grunda en stat. Armenierna hade beklagat sig hos de europeiska länderna och åberopade deras rätt till egen stat. Turkarna blev då oroliga över att armenierna skulle bli för starka och få sitt stöd hos de europeiska länderna. Hatet blev större, massakerna började och andra kristna minoritets folkgrupper i Turabdin straffades. (Himno 1998:24) År 1915 gav den osmanske sultanen Mehmet Resat order och klartecken för massaker på de kristna minoriteterna. (Himno 1998:25) Turkarna var i ledningen och var de avgörande soldaterna samtidigt som de gav kurderna order att utföra deras planer och agera grymma rövare. De kristna var inte beredda på krig och hade dessutom blivit lurade på nåd och frihet om de gav upp kampen. Turabdinborna var kända för sin tapperhet, uthållighet och att de alltid gjorde motstånd mot fiender. (Himno 1998:33) Efter Osmanska rikets fall vid första världskriget så skulle en ny ordning skapas i mellanöstern. De arabiska länderna som var ockuperade av osmanerna blev fria och nya gränser skulle dras. Första världskrigets segrare Frankrike och Storbritannien drog geografiska gränser och delade upp områden utan hänsyn till etniska folkgrupper. Nya länder så som Syrien, Irak, Libanon och Jordanien kom till. Gränserna åtskiljde inga nationalstater utan de har bara dragits genom folkgrupper istället för mellan dem. Gränserna har styckat landområde under svåra förhållanden. (Syrianska Riksförbundet 2004:17) Mustafa Kemal Pasha gjorde revolt mot det osmanska styret, han såg till att det tyranniska väldet försvann vilket ledde till att den osmanska epoken var över. Efter fredsförhandlingen mellan de allierade segrarna av första världskriget och Kemal, åstadkom parterna en överensstämmelse som innebar att massakrerna på de kristna minoritetsgrupperna skulle upphöra. Kemal grundade republiken Turkiet och valdes till premiärminister och sen till president. (Himno 1998:126) Kemal suddade ut osmanerna från kartan och kurderna som hade varit deras svansar hade nu inga beskyddare längre. Kemal rensade och jagade ut kurderna från gränserna. Förföljelsen på de kristna började successivt upphöra. (Himno 1998:127) Konsekvenserna av Svärdets år kom att bli många och betydande för folkgruppens identitet. Folkgruppen minskade kraftigt i antal och många tvingades övergå till islam för att kunna behålla livet. Det arameiska arvet, etniska tillhörigheten, språket har alltid funnit hos den syrisk-ortodoxa kyrkan. (Syrianska Riksförbundet 2004:18) Just därför så spelar kyrkan en stor roll idag, vilket jag kommer att fördjupa mig inom i ett annat avsnitt.

Flytten till Sverige


På grund av att folkgruppen haft det svårt att leva i muslimska samhällen så har de tvingats fly från sina hemtrakter. Assyrier/syrianer i Syrien har inte blivit utsatta för samma förföljelse och massakrer som Assyrier/Syrianer i Turkiet. Sedan 1960-talet så har folkgruppen utvandrat från sina hemtrakter till bland annat Amerika och Europa. Många ur folkgruppen tvingas se värdländerna som sina nya hemländer. Nu kan de i alla fall prata sitt språk, utöva sin religion och kultur utan att någon förtrycker dem. De kan ha kvar sin identitet men lever i diaspora. (Syrianska Riksförbundet 2004:19) Många assyrier/syrianer lever idag i Sverige och jag kommer därför att koncentrera mig på folkgruppen i Sverige. Folkgruppen har än idag en stor administrativ organisation och är organisationsmässigt väldigt aktiva. Assyrier/syrianer är aktiva inom politik, sociala och ekonomiska framträdanden. Förespråkar för folkgruppen finns på både internationella och nationella plan såsom i NGO
, FN
, tv, radio med mera. (Syrianska Riksförbundet 2004:20) Olika föreningar bildas för att behålla språket, kulturen och traditionerna. Föreningarna är också till hjälp för integrationen i det svenska samhället, där olika kurser och aktiviteter erbjuds. Ex: på det är ledarskap, föreningskunskap, språkstudier, föreläsningar om den egna historian. Föreningsverksamheten försöker på detta sett bidra till ett skapande av tvåspråkig individ. (Syrianska Riksförbundet 2004:20) Folkgruppen är flitiga och framgångsrika inom arbetslivet. Många är egna företagare då företagarandan är kvar från hemtrakterna. Tidningen ”Veckans affärer” hade i sitt decembernummer 50, 2002 en artikel om invandrarföretag där de kallades för ”de svenska nybyggarna”. Tidningen utsåg folkgruppen som ledande i eget företagande med rubriken ”Syrianer i topp”. (Syrianska Riksförbundet 2004:21) Utbildning är något som värderas högt och många assyriska/syrianska föräldrar uppmanar sina barn för utbildning och akademiska studier, vilket syns då många högskolor och universitet rekryterar assyriska/syrianska ungdomar av båda könen. (Syrianska Riksförbundet 2004:20) Identitet har alltid varit viktigt för folkgruppen speciellt efter att ha upplevt flera år av förföljelse och förtryck vilket lett till ett liv i diaspora. Sammanhållning till släkt, vänner och kultur samt religion är något som värderas högt. Man kan säga att kärnan i den assyriska/syrianska kulturen är kyrkan, familjen och identiteten. (Syrianska Riksförbundet 2004:22) Religionen har länge spelat en stor roll och en koppling till den etniska identiteten. Men allteftersom så har religionen inte varit den avgörande rollen i identitetsbenämningen. Syrisk-ortodox har länge fungerat som en identitets roll men har ersatts av etnisk-nationella markörer som ”assyr” eller ”syrian”. (Larsson 2003:56-57) Vilket kan förklara dagens namnkonflikt. Religiösa symboler som korset, helgon med mera har förlorat sin status och ersatts av forntida assyriska/syrianska symboler. (Larsson 2003:57) Med förändringen bland folkgrupper och deras institutioner har migrationen till Sverige setts som ett steg mot en individualisering i det svenska samhället. (Larsson 2003:57) Integrationen för den assyriska/syrianska folkgruppen har varit betydande i det sättet att nya strukturer och levnadssätt har dykt upp i en förändring av det hierarkiska systemet.

”Forskning kring migrationseffekten på assyrier/syrianers anpassning till Sverige är begränsade. Den forskning som finns i ämnet (Deniz 1999; Freyne-Lindhagen 1997) pekar på strukturella förändringsprocesser i form av modernisering och sekularisering”.


Enligt Önver Cetrez så har integrationen och flytten till Sverige har för den assyriska/syrianska folkgruppen varit betydandet i den meningen att det har moderniserat och framförallt sekulariserat stora delar av folkgruppens kultur och värderingar, främst gällande religiositeten. De religiösa värderingar och beteenden är traditionsbundna då de äldre generationerna hos folkgruppen förhåller sig till dem medens de yngre generationerna har skapat en ny världsbild med kritik mot kyrkan och religiösa institutioner. De yngre generationerna har låtit identitets- och samhällsfrågor forma deras världsbild och identitet. (Hela jorden 4/2005:13-14) Önver menar vidare i artikeln att flytten till Sverige har bidragit till att assyriska/syrianska ungdomar känner sig vilsna och kluvna då kyrkan inte längre är en plats för andlighet. Folkgruppens ungdom är inte mer annorlunda än den svenska förutom behovet av en fungerande institution som kan förmedla. Istället använder den assyriska/syrianska ungdomen naturen för sin andlighet, de skapar en privat och traditionell form där de vänder sig till sig själva i enskild bön då de svenska protestantiska kyrkorna inte har varit ett val för dem. Men när det gäller själaandlighet så litar de assyriska/syrianska ungdomarna mer på protestantiska präster än de syrisk-ortodoxa prästerna. (Hela jorden 4/2005: 14) Det kan förklaras då de ser ett maktspel inom de religiösa och etniska institutionerna som omfattar familjeanslutningar. Det är två religiösa falanger inom den syrisk-ortodoxa kyrkan som strider inbördes om makten samt präster och biskoparnas roller som blir relativt passiva och hamnar bakom falangerna. Detta påverkar ungdomarnas religiösa identitet på ett negativt sätt och de blir kluvna och vilsna. (Hela jorden 4/2005: 14) Många ur folkgruppen går numera bara till kyrkan vid högtider då de inte tycker att det ger dem någon andlighet och religionen medför inget till deras identitetsformande. ”Vi ser hur ungdomarnas kritiska inställning till religiositet påverkar deras identitet, deras självförtroende på ett negativt sätt”. (Hela jorden 4/2005: 14)

Kyrkans roll


Den syriska-ortodoxa kyrkan är en av många i raden av de ortodoxa kyrkorna, den tillhör de för-chalcedonensiska orientaliska kyrkorna som tidigare hade benämningen jakobitisk, vilket kommer från Jakob Baradai, D.578. (www.ne.se) Kyrkan har sina rötter från tidig kristendom. Vid ett kyrkomöte som ägde rum i Chalcedon 451 så begränsades den Syrisk-ortodoxa kyrkan till de syrisk talande. Den minskades kraftigt även när arabiskan kom och erövrade. (www.ne.se) Den syrisk-ortodoxa kyrkan var rik i sin andlighet, litteratur och antal fram till 1300-talet vilket man kan se genom att studera syrisk litteratur. (www.ne.se) Sedan kom korstågen, mongolernas härjning, turkiska folkvandringen vilket gjorde att kyrkan reducerades och blev som sina anhängare en minoritet. Detta gäller främst i Turabdin och norra Mesopotamien. (www.ne.se) Efter alla förföljelser så utvandrade assyrier/syrianer först till Syrien och Libanon och sedan till Europa, USA, Sydamerika och Australien. Det finns inte många kyrkor eller assyrier/syrianer kvar i ursprungsområdet. (www.ne.se) I Indien finns det mest Syrisk-ortodoxa kyrkor, drygt en miljon. (www.ne.se) Den högste ledaren är patriarken av Antiokia och hela östern, Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas. Han är överhuvud för alla syrisk-ortodoxa kyrkor sedan 1960. (www.ne.se) Kyrkan håller fast vid sju mysterier som kan jämföras med katolska och protestantiska kyrkans sakrament. De sju mysterierna är; dopet, den vigda oljan (myrrasmörjelsen), bikten, nattvarden, prästvigningen, äktenskapet och smörjelsen av de sjuka. (www.syr-riks.org) Högtider är viktiga inom syrisk-ortodoxa kyrkan och påsken är den största då Jesu död sörjs och uppståndelse firas. Påskfirandet börjar sju veckor före påsk med att fastan som den viktigaste delen inleds. Fastan innebär att den troende håller sig till vegetabilisk mat undantag gäller för fisk. Fastan inleds innan varje kyrklig högtid inom den syrisk-ortodoxa kyrkan och ses som en andlig förberedelse inför högtiden. Varje onsdag och fredag under året är dagar för fastan. (www.syr-riks.org) ”Bröllopsgästerna fastar inte … så länge brudgummen är hos dem” (Luk. 5:34). På onsdagen greps och dömdes Jesus, på fredagen korsfästes och dog han därför ses varje onsdag och fredag som dagar för fasta och sorgedagar.

Varför är kyrkan så viktig


Den syrisk-ortodoxa kyrkans historia och ursprung är väldigt gammal och lever än idag vidare med ett folkslag och identitet. Kyrkan har för folket en stor betydelse då den fungerar som en slags förmyndare, domstol, och trygghet men även som en viktig social mötesplats. (Larsson 2003:56) Den syrisk-ortodoxa kyrkan har en betydande roll bland assyrier/syrianer. Den fungerar som en institution och har tillsammans med folket skapat en faktor för familjelivet, kultur, uppfostran, trygghet och gemenskap. Kyrkan har spelat en stor social roll då den fungerat som mötesplats. (Freyne-Lindhagen 1997; Knutsson 1982) (Larsson 2003:56) Den syrisk-ortodoxa kyrkan har varit representativ för folkgruppen och identitetsformandet. (Cetrez 1998 (Larsson 2003:56))

Analys/Undersökning


Att bo i Sverige och vara uppväxt här, till och med vara född i Sverige, men att inte känna sig svensk är något som är förvirrande. Tänk dig att du är född och uppvuxen i Sverige, formad av svenska samhället, skolad av svenska skolsystemet men ändå känna att du inte har en plats i svenska samhället. Många försöker hitta sin plats och försöka känna sig hemma i det svenska samhället. När jag gjorde mina observationer märkte jag att det finns tre olika generationer och delade upp folkgruppen i tre olika generationer då det kändes lättare att redovisa resultaten under tre olika underrubriker för att hålla de separerade. De äldre som är födda och uppväxta i hemländerna och invandrat till Sverige vid vuxen ålder som jag kallar generation ett. De yngre, födda i hemlandet och invandrat till Sverige i sin ungdom men fostrade och skolade i Sverige, generation två. De yngsta, dagens ungdom födda i Sverige, uppväxta och formade av det svenska samhället, generation tre.

Generation ett (intervjuer)

Generation ett är den gruppen ur folkgruppen som är äldst och har mest erfarenheter. De är födda i hemländerna men invandrat till Sverige. Att komma till ett främmande land i vuxen ålder var skrämmande för dem och väldigt förvirrande. De känner, än idag, trots att de har bott i Sverige halva sitt liv, en saknad till hemlandet och att de inte känner sig hemma här. De flesta medlemmar ur denna generation anser att Sverige inte är deras hemland, de ser det som ett värdland och känner en stor saknad till hemlandet. Många av folkgruppens äldre medlemmar brukar spendera ena halvåret i hemlandet, mestadels de som kommer från Syrien. Det är lättare att leva där än vad det är i Turkiet berättar de. Vilket beror på att omständigheterna inte är lika svåra i Syrien som i Turkiet. Det var lättare för kristna att leva i Syrien fast än det var islam dominerat. I Turkiet hade man mindre rättigheter och det var svårt att utöva sin religion. En av mina intervjupersoner berättar ett exempel: ”Söndagsskola var något vi fick göra i smyg, det var inte tillåtet.” En annan intervjuperson berättar ett exempel som är ganska synligt även idag, syrianska namn var inte vanligt utan turkiska förnamn och efternamn var det som fanns att välja på. Det syns tydligt på namnen från generation ett och två från de assyrier/syrianer som kommer från Turkiet är Turkiska och många byter både för- och efternamn när de kommer till Sverige. Jag frågade varför de inte känner sig hemma i Sverige, men som oftast blev situationen väldigt känslig. Jag fick intrycket att generation ett inte vill känna sig hemma i Sverige för att det finns en risk att det syrianska kulturarvet kommer att försvinna. En äldre man sa till mig vid ett samtal att ”trots allt ont och hemskt som skett i hemlandet så är saknaden för hemlandet stor och en tomhet i värdlandet inte kan fylla det”. Jag frågade då: ”varför flyttar du då inte tillbacka”? Den äldre mannen svarade att det finns något som han värderar högre än hemland och kulturarv och det är familjen. Familjen betyder allt för honom och att det är omöjligt för barnen och speciellt barnbarnen att förflytta sig till ett liv i Turkiet. Han menade att det var viktigt för honom att hålla ihop familjen då det är det enda som de har. En annan man ur generation berättade: ”en man utan land klarar sig men en man utan sin familj är ingenting”. Det slog mig när jag samtalade med en kvinna ur den äldre generationen att hon beskrev livet i bostadsområdet som livet i byn i Turkiet att generation ett försöker återskapa det de hade i hemlandet. Skapanden av sådana områden var som den här kvinnan beskrev det, ett substitut för hemlandets bostadsområden och att saknaden blir mer uthärdlig när man lever i dessa områden och det är lättare när man bor nära sina bekanta. De intervjuade berättar att de inte saknar något där de bor och är nöjda med det och inte skulle vilja flytta på grund av att de behöver runt omkring sig och klarar sig bra där. Allt de behöver finns tillgängligt och de behöver inte det svenska språket då kommunikationen i områdets ”centrum” sker på syriska. När jag frågar vad som finns i området så får jag reda på att det finns, mataffär, tandläkarmottagning, kyrka, post, kiosker, klädaffärer, frisör och restauranger och allt drivs av medlemmar ur folkgruppen så språket blir ingen svårighet för generation ett som är analfabeter i det svenska språket. Så på så sätt får jag förklarat för mig att praktiska saker inte saknas för generation ett då de har det mesta nödvändigheter runt omkring sig. En känsla av att vara övergiven och bortglömd kommer upp lätt i deras tankar, speciellt när de yngre medlemmarna inte prioriterar sådant som de äldre anser är viktigt säger generation ett. Att ta vara på och föra vidare kulturarvet är viktigt för de äldre och de värdesätter det högt och anser att de yngre inte gör det. Generation ett beklagar sig över att deras barnbarn inte tycker det är viktigt med sammanhållning, kyrka och traditioner. Respekten för de äldre är också borta enligt generation ett, de bryr sig inte så som vi blev uppfostrade till att göra. Som jag har förstått är respekt något som värderas högt i den assyriska/syrianska kulturen och enligt generation ett så försvinner den successivt om den inte redan har gjort det. Sammanhållning finns inte som förr, individen har blivit egoistisk. Generation ett berättar att sammanhållning och respekt är något som inte finns längre, bröder bråkar, familjer splittras och vänskap värderas inte längre. Det förklarar detta genom att människan har blivit girig och skyller på det svenska samhället. En kvinna ur generation ett berättar; ”mina barn och barnbarn har blivit som svenskar, de bryr sig inte om att hälsa på sin mor och far, de visar inte tacksamhet längre och lever som svenskar”. Generation ett tycker att de yngres handlingar och prioriteringar är fel då de inte lever de liv som de själva har blivit uppfostrade till. Majoriteten av generation ett tycker att det svenska samhället har påverkat deras ungdomar och format de till något som de äldre inte känner igen, de har helt enkelt blivit ”som svenskar”, vilket vi känner till som försvenskade. Kvinnorna i generation ett gör inte så mycket under dagarna, de tar hand om hushållet träffar släkt och bekanta annars är det ganska sysslolösa och ensamma dagar. Männen brukar samlas i kyrkan nästan varje dag där de går för att be men också som jag har fått intrycket av, träffa andra ur folkgruppen. Kyrkan spelar en stor roll för det sociala livet då män och kvinnor brukar efter gudstjänsten stanna kvar och fika, umgås och träffa folk i samma situation. Generation ett berättar att kyrkan är en viktig del i deras liv då de tillägnar stor del av sin tid där. Efter mässan så bjuds det på fika i kyrkans lokal och där pratas det om andra kyrkor, präster och organisationer. Jag märker att vissa ur generation ett är mer involverade i kyrkan än andra. Jag får då reda på att kyrkan har en styrelse och är uppbyggd efter en hierarkisk och patriarkalisk pyramid. Det är vissa ”familjer” som har den ledande makten och utgör majoriteten av så som församlingen även styrelsen. Som jag har förstått det så fungerar styrelsen som en riksdag där det diskuteras och röstas om händelser och förslag så som ekonomi eller ställningstagande. Det berättas också att detta ”maktspel” har lett till att folkgruppen har splittrats och har idag en namnkonflikt då vissa väljer att identifiera sig som assyrier och andra för syrianer. Under intervjun får jag känslan att religiositeten och traditioner spelar en stor del i den assyriska/syrianska kulturen och sätter grunden för världsbilden och kulturen för generation ett. De förklarar för mig att uppfostran och syn på familjelivet kommer från traditionella religiösa värderingar. Så som dopet, respekten för de äldre, sammanhållning och gemenskap och att giftermål ska ske med någon ur samma folkgrupp helst ska föräldrarna hitta en passande partner, någon från en bra familj och ses som en ”fin och bra kvinna/man”. Detta gjorde mig nyfiken på hur de ser på skilsmässa och svaret var att det inte är populärt och ses som skam, en god anledning ska finnas så som; misshandel eller otrohet om skilsmässa ska förekomma. När jag frågar om vem som bestämmer om det är en god anledning så svarar en kvinna till mig att det är prästen. Man går till väga på så sätt att man anmäler sitt ”ärende” till prästen och berättar sitt problem till honom, han stämmer sedan en träff med man och hustru samt närmaste släktingar. Efter att prästen har fått höra på båda sidorna av de inblandade så går han igenom ”ärendet” och fattar ett beslut om det är tillräckligt för skilsmässa eller inte. När jag sedan frågar kvinnan om de inte tyckte att detta var konstigt och varför de inte går till en domstol med sådana problem så svarade hon; ”detta är vanligt, kyrkan har alltid skött sådant och prästen är kunnig om de olika traditionella och religiösa värderingar.” De går även till kyrkan och prästen för andra ärenden, så som tvister mellan olika familjer eller inom samma familjer. Intervjun avslutas med att generation ett berättar att de är tacksamma över att få ha kommit till Sverige men tycker att det svenska samhället har hjälpt till och förändra deras ungdomar och formar de till något det inte känner igen och fattar tycke för. De ser det svenska samhället som ansvarig för att det assyriska/syrianska kulturarvet försvinner successivt och prioriteras bort.

Generation två (intervjuer)

Medlemmarna ur generation två är de som invandrat till Sverige i ung ålder, majoriteten behärskar svenska språket relativt bra i både tal och skrift. På frågan om dem har hittat sin plats i det svenska samhället så var svaret mer diffust än bestämt. Att hitta sin plats i samhället var inte en lätt uppgift tyckte dem på grund av pressen de känner från de äldre. De tycks ha hittat sin plats i samhället men ändå inte. Pressen av de äldre och uppväxten i en ny och annorlunda miljö än den från hemlandet gör att de försöker hitta en balans och ny form för att tillämpa både det ”svenska livet” och ”det assyriska/syrianska livet”. Att finna balansen har varit något svårt för generation två och majoriteten försöker så gott de kan tillfredställa generation ett och sig själva. Generation två har svårt att tillämpa och leva efter gamla traditioner och kyrkans ”värdegrund”. Jag fick känslan av att generation två har format en kritik mot kyrkan, de anser inte att allt inom kyrkans organisationer sköts till rätt. Skillnaden jag la märke till mellan generation ett och generation två var att generation identifierade sig med folklig identitet exempel som ”assyr/syrian” medan generation ett identifierade sig med religiös och kyrklig identitet exempel som ”ortodox eller syrisk-ortodox”. Generation två tillämpar sin assyriska/syrianska kultur till något de själva kan balansera och på så sätt försöka hitta en lösning. Majoriteten av generation två berättar och håller med om att arbetslivet har varit en stor hjälp till den svenska integrationen. En kvinna ur generation två säger under intervjun: ”Tack vare arbetslivet i Sverige och att vår folkgrupp är framgångsrika företagare, både små och stora så har många lärt sig språket väldigt bra och det svenska systemet”. När jag frågar kvinnan om ett exempel så svarar hon:

”Min familj har haft egen restaurang väldigt länge och jobbat inom den branschen mestadels av vår tid i Sverige. Tack vare de sociala kontakter man har knutit till svenskar och svenska kulturen har gjort att vi har bekantat oss väldigt bra med den svenska kulturen. Det jag själv är mest tacksam över är att tack vare arbetslivet så har jag utvecklats i det svenska språket. Jag har insett att man kommer mycket längre i samhället om du behärskar tal och skrift”.

Bekantskapen med den svenska kulturen och det egna företagandet har gjort att generation två har fått en spark in i det svenska samhället som de kanske inte hade haft om de hade tillämpat gamla assyriska/syrianska traditioner. Hade de tillfredställts generation ett så hade de inte haft tiden för den egna utvecklingen och blivit ett framgångsrikt folk i arbetslivet menar intervjupersonerna ur generation ett. Jag frågar generation två vad de menar om de kunde utveckla det och en man berättade:

”hade jag gjort som mina föräldrar (generation ett) velat och prioriterat annat än arbete, integration med mera så hade jag inte utvecklats med det svenska samhället. För mig växte jag ur det ”kyrkliga”, jag anser inte det vara som förut. Jag har sett andra sidor hos de kyrkliga organisationerna som fått upp mina ögon. Nu när jag vet mera, har mer kunskap och tolkar kristendomen, kyrkan samt bibeln på mitt eget sätt så räcker det för mig att ha kristendomen för mig själv”.

Utvecklingen och det framgångsrika livet har gjort att de yngre ur folkgruppen prioriterar vardagsrutiner, arbete, familjelivet och vissa svenska traditioner eller familje- och livssyn. Ett exempel på att de yngre ur folkgruppen har tagit till sig från den svenska kulturen är könsroller och hierarkiska roller. Kvinnans roll har utvecklats och hon lever mer eller mindre som vilken svenska kvinna som helst. Majoriteten av kvinnorna ur generation två har ett arbete antingen i familjeföretaget, akademisk utbildning eller i ett kommunalt jobb. Kvinnorna ur generation två berättar till mig att deras man hjälper till mer hemma än vad deras fäder och svärfar gör. De hjälper till med matlagning, lämna och hämta barnen på dagis och inhandla matvaror till hushållet. Kvinnorna brukar även umgås med nära och kära och de ger mannen ansvar att ta hand om barnen. Kvinnorna påpekar att detta inte skulle ske förut, en man hade aldrig klarat eller gjort detta, det var inte acceptabelt på grund av de traditionalistiska könsrollerna. Mannen var överhuvudet i huset, det hierarkiska patriarkaliska systemet som fanns i samhället återspeglades även i det privata livet. Trots att generation två har tillämpat nya rutiner till sin vardag och försöker att hitta en balans mellan den svenska och assyriska/syrianska kulturen så har de respekten kvar för de äldre och deras föräldrar. De vill inte göra de allt för besvikna och samtidigt kunna tillfredställa dem någorlunda. Det finns fortfarande en stark vilja och patriotisk känsla att inte glömma bort vem de är och det assyriska/syrianska kulturarvet. För generation två finns ingen saknad till hemlandet eftersom att de känner att Sverige är deras hem och att de inte har så många och starka minnen från hemlandet som generation ett har. Det har integrerats så pass mycket i svenska samhället att det finner det omöjligt att flytta tillbacka till Turabdin. Familjen för dem är viktig och att ta hand om de äldre är att visa respekt, detta är något som de har blivit uppfostrade med och präglat majoriteten av deras uppväxt. Generation två berättar att majoriteten ur denna grupp ändå väljer att fostra sina barn annorlunda än hur de själva blev uppfostrade. En kvinna berättar; ”Möjligheter och chanser finns här som vi inte hade i vårt hemland”. Med möjligheter och chanser menar de studier, rättvisa, religionsfrihet med mera, vilket erbjuds i det svenska samhället och de vill ge sina barn de möjligheterna och friheten. Självklart skall man komma ihåg att man har ett arv som man ska vara stolt över och föra det vidare men det finns viktigare saker i livet menar generation två. En annan kvinna gav ett exempel på hur hon och hennes man brukar visa sina barn sin kultur och sitt arv genom att påminna dem om den assyriska/syrianska kulturen vilket de gör två gånger om året, under jul och påsk som är två stora högtider som firas i kyrkan, med släkt och vänner. De väljer att ta del av två kulturer och anpassar det till sitt liv och sin familj. Att leva efter gamla traditioner i ett samhälle som Sverige går inte berättar en kvinna. Att tro på att kyrkan är allt, fungerar inte, inte när man fått kunskap och tagit del av ett demokratiskt samhälle. Jag känner att en kritik mot kyrkan finns i generation två och frågar vad de har för ställning till kyrkan. Det svar jag får är att en tro finns och kyrkan för dem är inte densamma som för deras föräldrar (generation ett). Deras världsbild grundar sig inte på religiösa värderingar, de har blivit mer kritiska till det på grund av kyrkan. Maktsystemet och kyrkans omoderna institutioner är något som generation två ifrågasätter. De säger också att de inte kan bygga sitt liv kring kyrkan och traditioner när de har så mycket annat aktivt i deras liv så som arbete, sociala aktiviteter och familj. Men de säger också att de går till kyrkan på högtider och så mycket de kan på söndagar på grund av deras föräldrar och de vill visa sina barn deras assyriska/syrianska kultur. Trots kritiken mot kyrkan och gamla traditioner så verkar respekten finnas kvar hos denna generation men de patriarkaliska förhållandena har reducerats. Den assyriska/syrianska kvinnan och hennes roll har förändrats med tiden och samhället. En kvinna berättar att även då de har de jämställt hemma så tar hon mer ansvar i hushållet. Med jämställt menar hon att hon har bättre förutsättningar än vad de äldre har eller om hon hade levt i hemlandet. Hon arbetar tillsammans med sin man, dock hälften så mycket men hon tar även hand om hushållet, städar, lagar maten, tvättar tar hand om barnen o.s.v. När jag frågar varför det är så om det ändå har det jämställt, så svarar hon tillbacka; ”att det är så vi är uppväxta, hushållet är kvinnans sak och mannen står för största delen av försörjningen”. Detta tyder på att generation två fortfarande har traditionella värderingar kvar. De försöker att hitta en balans och tillämpar de värderingar och traditioner som de tycker är viktiga och relevanta i båda kulturerna även då de själva säger att de assyriska/syrianska värderingarna tar över de svenska. Kvinnan i generation två har en helt annan livsstil än vad kvinnan ur generation ett har. Kvinnan ur generation ett är inte ensam under dagarna och beroende av sin man. Utav kvinnornas berättelser ur generation två så har jag fått en inblick i deras privata liv och hur det ser ut. Förutom arbete och familjelivet så har de ett socialt nätverk där kvinnan tar tid för sig själv. Hon umgås med sina väninnor, släktingar, går ut på stan och shoppar och tar tid för andra nöjen så som utelivet med mera. Kvinnorna berättar att de inte är lika beroende av mannen idag som de var förr och därför drar jag slutsatsen att det är en faktor till att skilsmässa sker ofta idag och varför man ser så lätt på det. En man berättar till mig att hur mycket de än kommer in i det svenska samhället känner de att det är något som fattas. De känner sig inte helt svenska och att den svenska kulturen inte passar dem helt. Efter samtalen med dem har jag förståelse för att de känner sig vilsna i samhället eftersom att de kommer från en helt annan kultur som de har blivit fostrade i då de i tidig ålder har kommit till ett land med helt annorlunda kultur. Detta kunde jag relatera till boken Ett nytt land utanför mitt fönster. (Kallifatides, 2001)


Generation tre (intervjuer)

Denna grupp är födda och uppfostrade i Sverige. De är formade av svenska samhället men kommer från en annan kultur och känner sig därför missförstådda av de äldre ur folkgruppen. Ungdomarna känner att de blir missförstådda av den äldre generationen då de ses som ”försvenskade”. De upplever det lätt att anpassa sig till den svenska kulturen och samhället. De äldre har svårt att förstå detta och tycker att ungdomarna blir och har blivit försvenskade. Men då är frågan är svenska kulturen och samhället de äldres fiende? På ett sätt kan intrycket vara så, de tycker svenska kulturen och samhället får deras ungdomar glömma sin egen kultur. ”Det känns som om jag har ena benet i den syrianska kulturen och det andra i den svenska”. En annan ung kille berättade om hur han kände när han brukade åka på semester för att hälsa på släktingar i hemlandet med sina föräldrar och familj.

”Jag är ju syrian och jag borde väl känna mig hemma i mitt hemland men gör inte det. Jag känner mig svensk när jag är där och när jag är i Sverige bland svenskar så känner jag mig som en syrian. Det är konstigt men jag känner mig inte riktigt hemma någonstans fast än jag vet att Sverige är mitt hem. Man har inte hittat sin plats riktigt fast än man vill.”

Efter samtal med ungdomarna ur generation tre har jag kommit fram till att de prioriterar hellre att satsa på sin egen framtid och framgång i Sverige än att behålla sitt kulturarv. Ungdomarna ville inte bli missförstådda, de vill behålla sitt kulturarv och traditioner men tycker att vissa traditioner inte går att behålla och tillämpa i det svenska samhället. Sverige är ett väldigt sekulariserat land och de äldre måste förstå att ”vi” yngre inte kan leva som de gör och har gjort menar generation tre. Ett exempel som ofta togs upp och som ungdomarna var kritiska mot var religionen, att gå i kyrkan på söndagar och vissa vardagar är inte något som en ungdom kan eller har tid med, anser de yngre medan de äldre tycker att ungdomarna har glömt bort sin religion och inte bryr sig om kyrkan. De yngre menar bara för att man inte har tid att gå i kyrkan betyder inte det att de är mindre troende för det. Det finns viktigare saker att prioritera tycker de, så som studier, jobb, vänner med mera, säger ungdomarna.

Efter mina intervjuer med generation tre så har jag förstått att många använder en ”dubbelidentitet” då de ser det som den ända lösningen. De handlar med svenska värderingar när de är bland svenskar och ute i samhället och handlar med assyriska/syrianska värderingar då de är bland folkgruppen. Jag förstår att de använder denna metod då de säger att de aldrig känner sig hemma. Ibland känner de sig som svenskar ibland känner de sig som assyrier/syrianer. Dubbelidentiteten ger ungdomarna en chans till balans fast än många känner sig vilsna. Majoriteten av mina intervjupersoner ur generation tre känner sig mer som svenskar än assyrier/syrianer på grund av att de känner att de passar in mer i det svenska samhället och det passar in deras livs rutiner bättre då det inte känner några motsättningar. Ungdomarna känner att de finns motsättningar för deras val av värderingar och livsstil från den assyriska/syrianska kulturen, speciellt från de äldre. Motsättningar som att följa gamla traditioner sätter stopp för deras liv speciellt när de flesta har planerat framtiden, så som utbildning, karriär, resa med mera. Ungdomarna säger att de inte kan leva det liv som deras föräldrar lever. En ung tjej säger: ”Jag kan inte leva som min mamma gör, mitt liv kan inte kretsa runt min man, anpassa mig till släkt och tänka på vad folk ska säga om jag gör annorlunda än vad som är väntat att jag ska göra”. Flickan menade att hon inte kan leva det liv som förutspår henne att göra av det äldre. Ungdomarna kan inte planera sitt liv kring en assyrisk/syriansk ”bubbla”, de säger att de vill utanför bubblan och leva ut sitt liv de kan inte tänka sig ett liv där de lever på så sätt som är förväntat av dem att göra och ha en religiös utgångspunkt. Deras världsbild grundar sig på samhälliga värderingar och vetenskaplig kunskap och inte religiösa. Utefter detta så försöker ungdomarna forma en identitet som de kan leva med och trivas med. Balansen de hittar är som jag nämnde innan två identiteter vilket de tillämpar så de kan tillfredställa både sig själva och deras föräldrar och far- och morföräldrar. En ung kille berättar till mig att han lever sitt liv som vilken svensk som helst, han har en svensk flickvän, egen lägenhet och jobbar. Han har sina vardagsrutiner som han lever efter och tycker passar honom bra. Inget i hans liv präglas av syriansk kultur enligt honom förutom när han åker hem till sina föräldrar för att träffa familj och släkt då han tillämpar sina assyriska/syrianska värderingar så som att fira högtider, släktträffar, kyrkan med mera. när jag frågar honom varför han gör så, svarar han att det passar honom bäst. Samtidigt som han lever det liv han själv har valt så vill han inte glömma vart han kommer ifrån och kunna tillfredställa sina föräldrar på något sätt. Enligt honom så nöjer sig hans föräldrar med detta även då han själv känner av att de vill att han lever mer på deras villkor och till och med kanske bor hemma. Även då dubbelidentifiering passar honom och de flesta ur generation tre och att de känner sig mer som svenskar så berättar killen och många ur generation tre håller med att de alltid kommer att känna att något fattas. De känner inte sig som svenskar alla gånger och känner att de inte blir sedda som svenskar på grund av sittutseende då de inte är blonda och blåögda som andra svenskar. En ung tjej berättar att hon har vuxit upp med svenskar hela sitt liv, bott i svenskt område och att hennes föräldrar varit för en integration. Föräldrarna har inte haft några problem med att deras barn prioriterar och lever efter det svenska samhället och kulturen då de tror att det kommer gynna dem mer till framtiden. Fast än hon har levt i ett område med nästan bara svenskar och haft svenska vänner under hela sin uppväxt och är väldigt bekant med den svenska kulturen och samhället så ser hon inte sig själv som svensk. Hon känner att hennes utseende står i vägen för henne. ”Jag sticker ut i mängden”, säger hon och tycker att det är ett problem som är ganska stort eftersom att det är ytligt. När hon träffar släktingar så är det tvärtom, ”de ser på mig som om jag ser ut som en svensk” säger hon. När hon är omkring sina släktingar så trivs hon inte med den hon är eftersom att hon känner att hon måste ”spela” något hon inte är. Många gånger så handlar hon med värderingar som inte är lika hennes vardagliga värderingar bara för att hon inte vill att släktingarna ska tänka mer annorlunda om henne än vad de redan gör.

Diskussion

På något sätt så tycker jag att de äldre har rätt, ungdomarna prioriterar annat än sitt eget kulturarv. Jag förstår de till en viss del i och med att de känner att de inte har mycket kvar, vi är ett statslöst folk och har inte annat än kulturen som det ända vi som folkgrupp kan göra med är att föra vidare. Jag har fått intrycket av att de känner att det är deras uppgift som de äldsta ur folkgruppen att ta ansvar att föra arvet vidare. Men som svensk med invandrarbakgrund känner jag också att en bekräftelse på en förståelse i vår situation behövs och att jag känner mig missförstådd så som många andra syrianska och invandrar ungdomar gör är inte något lätt. Det är något som vi handskas med dagligen. Jag anser dock inte att det är rättvist att skylla på det svenska samhället och kulturen och se det som en fiende eftersom vi bor i ett sekulariserat land. Den äldre generationen måste påminnas att möjligheterna inte är desamma som i hemländerna. Ungdomar spenderar halva dygnet i skolan och skolan ses som en del i barnets uppfostran. Vissa syrianers/assyriers rädsla för svenska kulturen är uppenbart för att de tror att kulturarvets fiende är svenska kulturen och att samhället formar och försvenskar deras barn. Att försvenskas, det är en konflikt som ungdomar och äldre hamnar i, ungdomen känner att den äldre inte förstår honom/henne eftersom att denne har ena benet i den svenska kulturen och andra benet i det syrianska kulturarvet. Jag har uppfattat det som att de flesta syrianska ungdomar känner sig kluvna eftersom att det är svårt att hitta en balans mellan den svenska kulturen och den syrianska och det är inte lättare när de känner sig missuppfattade av de äldre assyrierna/syrianerna då de tycker att de prioriterar annat än deras kulturarv. Jag ser det här som ett dilemma och kopplar kulturarvet och kyrkan till varandra vilket jag kan hämta stöd i hos i min modell. (Bilaga 1) Den uppfattning jag har fått är att religionen är den faktorn som är betydande för att föra vidare assyriska/syrianska kulturen vilket då är kyrkan eftersom att den har en så stor och betydande roll. Dagens ungdom skolas och formas i det svenska samhället och integration är något som är viktigt för dess framtid och framgång, detta är de flesta ungdomar jag har pratat med medvetna om och därför säger de att det är viktigare för dem att prioritera sig själva som individ och sin framgång för ett liv i Sverige än att hålla sig till gamla traditioner och föra kulturarvet vidare. De menar inte att de kommer att glömma sina rötter utan att de alltid kommer ha det i sig eftersom de tycker sig inte känna eller känna sig vid som en ”svensk”. De uppfattar det som att deras omgivning inte uppfattar dem som svenskar, deras svar på varför de tror det är så är för att de inte ser ut som svenskar eller uppför sig som det. ”man vill ha en bra skola där man kan vara säker på att barnens möjligheter att integreras är maximala”. (se Parszyk 2006:33) ”Med tillgång till helheten (familjen) kan exempelvis förskoletiden ge barnen möjligheter att kunna leva och utvecklas i flera kulturer samtidigt”. (se Parszyk 2006:40) Det skall finnas stöd för invandrarelever och undervisning i hemspråk skall vara tillgängligt. Många syrianska/assyriska elever väljer att inte läsa hemspråk då skriftspråket och talspråket inte är desamma. Skriftspråket (kyrkans språk) över hela världen är den klassiska arameiska och skrivs med samma alfabet som i den arameiska bibeln. En konflikt för en assyrisk/syriansk ungdom kan bli att han/hon inte förstår skriftspråket och inte ser sambandet mellan tal och skrift. Detta tror jag är en av faktorerna till varför syrianska/assyriska ungdomar prioriterar att satsa mer på sin skolgång och framtid genom att anpassa sig och lyckas som individ i samhället men ändå inte glömma sina rötter än att lägga all energi på att föra kulturarvet vidare. Det är inte bara skolan och kommunen som ansvarar för invandrarbarnen och för integrering utan familjerna också, ett samarbete är viktigt, även om det är så att föräldrarna inte alltid delar skolans värderingar. Temadagar och korta samtal mellan föräldrar och lärare räcker inte. Barnen ställs mot föräldrarna och barnen ”försvenskas”. Skolan måste jobba med ett samarbete med föräldrar för att ge den en förståelse till barnens situation.


Kyrkans och dess roll har varit delaktig i folkgruppens liv och den har blivit som ett slags socialt skyddsnät, och den funkar även som domstolar m.m. Den yngre generationen har inte det levnadssättet utan lever mer efter det svenska systemet. De ser inte kyrkan som prioritering nummer ett. Kyrkan är en av orsakerna till ungdomarnas identitetskris på grund av sin stora centrala roll. De äldre försöker bevara kulturen så mycket som möjligt och genom det använder de kyrkan. Varför de använder kyrkan som ”verktyg” tror jag är för att vi inte har förutom språket något annat. Att kyrkan är en faktor för ungdomarnas identitetskris tror beror på att de ifrågasätter kyrkan och dess ledning. Syrianska/assyriska ungdomar ifrågasätter bibeln och kyrkan, de tycker inte att kyrkan idag är anpassad för ungdomarna och samhället och de äldre tycker inte kyrkan och bibeln skall ifrågasättas. För de äldre innebär det att integration är en väg till att glömma arvskultur. För den yngre generationen innebär integration en nyckel till framtiden och en plats/roll i samhället där de känner sig förstådda och inte kluvna. En kulturkrock är det, då svenska kulturen har uppfostrat Sveriges ungdom. Att vara fostrad av två kulturer ses ofta som ett privilegium, men att vara kluven och inte hitta någon balans är för ansträngande. Jag anser att staten måste arbeta med en integration som får invandrare att känna sig hemma i samhället, att de känner sig bemötta. Att hitta sin roll och identitet är inte lätt och inte är det lättare om du känner dig kluven och att du inte tillhör något. Att en plats åt dig i det svenska samhället finns men inte kan möta den kulturen är något som många upplever som en svårighet och ett problem då man förblir splittrad speciellt hos tredje generationens invandrare. Självklart tror jag hade det inte uppstått lika mycket problemsituationer som vi har haft i Sverige idag om kommunen spridit ut invandrarna. Men vad hade hänt om man inte låtit de äldre syrianerna så som andra äldre invandrare leva nära varandra? Jag tror att de hade känt sig vilsna och saknaden hem hade varit större. Kanske hade det resulterat att många hade hamnat i depression tror jag. Att leva nära sin like och sina kära är en trygghet enligt min egen erfarenhet.

Sammanfattning

Assyrier/syrianer är en folkgrupp med oavbruten historia sedan 3000 år tillbaka. De härstammar från Mesopotamien där de även var först med jordbruk och skrift. Språket är heligt, det talades och kommer från Jesu tid. I flera generationer har folkgruppens kulturarv gått vidare och behållits fast än de har haft motgångar som flertalet folkmord och diskriminering av det islamiska samhället och förtryckta systemen i hemlandet. Folkmorden har reducerat folkgruppens antal och det senaste ”Seyfo” är det som folkgruppen idag vill ha erkänt och ligger nära i minne och hjärta. Från 70-talet så började folkgruppen successivt emigrera ut från Turabdin till Europa och Sverige kom att bli ett av många värdländer. Att komma till ett nytt land som har ett samhälle och system som är uppbyggt på ett helt annat sätt, en helt annan världssyn har gett följder som innebär ett resultat i förändring som folkgrupp. Assyrier/syrianer är en invandrargrupp som har integrerats bra men har sina stridigheter och konflikter inom gruppen, speciellt mellan de äldre och yngre. Den svenska sekulariseringen och moderniteten kan inte förstås av de äldre ur folkgruppen och det skapar spänningar samt obalans hos de yngre. De äldre tyr sig till kyrkan och deras världsbild grundas utifrån kyrkan och religionen. Traditionerna är gamla och religiösa och blir för många assyriska/syrianska ungdomar svåra att tillämpa i sin vardag. De yngre i folkgruppen har en världsbild som grundar sig på samhällsfrågor och identitet, de försöker hitta en plats i samhället och identifierar sig inte med ”syrisk-ortodoxa kyrkan” utan istället med nationalistiska symboler så som ”assyr”, ”syrian”. De kyrkliga organisationerna och institutionerna väcker inget intresse eller tycke hos de yngre utan snarare en kritisk känsla som har växt fram med åren. Kritiken grundar sig utifrån deras kunskap och lärdom om de olika hierarkiska maktsystemen och falangerna som präglar kyrkan. Föreningslivet prioriteras hellre och tillfredställer deras behov, frågor och tomrum när det gäller kultur och tradition. Fotboll är ett exempel som har blivit ett stort ”nyckelord” hos många ungdomar. Många assyriska/syrianska ungdomar har kommit att forma en dubbelidentitet som de använder för olika situationer och omgivning. När de är hemma och omkring folkgruppen så handlar de med assyriska/syrianska värderingar och när de är bland vänner och ute i samhället så handlar de med svenska värderingar. Trots att majoriteten känner sig mer svenska än assyriska/syrianska så använder dem dubbelidentitet för att tillfredställa de äldre och deras föräldrar och de vet att deras utseende stoppar de till att bli sedda som svenskar. Detta resulterar i ett förvirrande och en obalans, sökandet efter sin plats i samhället blir diffus och otydlig.
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� Enligt statistik Södertälje kommun, 2001a


� se Parszyk 2006:40


� se Parszyk 2006:48


� Mesopota’mien (av grekiska Mesopotami’ia ‘mellan floderna’), traditionell benämning på landet mellan floderna Eufrat och Tigris, delvis även områdena öster och väster därom.


� Timur Lenk, en centralasiatisk turkisk härskare och erövrare 1336-1405.


� Turabdin, ett bergsområde i sydöstra Turkiet.


� Första världskriget, 1914-1918 då Turkiet anslöt sig till allierade Tyskland, Österrike-Ungern som utbröt krig mot allierade Frankrike, Storbritannien och Ryssland.


� Armenier, kristen folkgrupp.


� non-governmental organization, i allmän betydelse benämning på alla organisationer som inte är statliga, såsom olika enskilda organisationer, aktionsgrupper, opinionsgrupper, frivilligorganisationer eller fackliga organisationer. � HYPERLINK "http://www.ne.se" ��www.ne.se�


� Förenta Nationerna (engelska The United Nations), internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut. � HYPERLINK "http://www.ne.se" ��www.ne.se�


� Larsson 2003:56
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