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Att överleva i diasporan. Ungdomar av 
assyriskt/syrianskt ursprung i Sverige 

Av Feryan Deniz, Denho Özmen och Katrin Goldstein-Kyaga 

Det här kapitlet tar upp hur assyriska/syrianska ungdomar i Sverige ser på 
sin identitet i ett globaliserat sammanhang. Kapitlet baserar sig huvudsakli-
gen på den tidigare nämnda diskussionen som sex ungdomar hade inom ra-
men för projektet Globalisering och identitet, och den tecknar bakgrunden 
till den assyriska/syrianska diasporan, bosättningen i Sverige och de politis-
ka diskussioner om identitet som förs inom den assyriska/syrianska gruppen. 
Den preliminära analysen har gjorts med hjälp av Grounded Theory1 och 
dataprogrammet Atlas. 

Ungdomarna som deltog i diskussionen var mellan 19 och 25 år, och hälf-
ten var unga kvinnor respektive unga män. De flesta var födda eller hade 
kommit till Sverige, då de var små. De äldre hade dock haft något annorlun-
da erfarenheter av att vara invandrare i Sverige, vilket framgår senare i det 
här kapitlet. Alla var relativt välutbildade, flera av dem hade studerat utom-
lands, och de flesta läste eller hade läst på högskola eller universitet. I den 
bemärkelsen är de inte typiska för den assyriska/syrianska gruppen i Sverige, 
men de representerar en växande grupp av högutbildade assyrier/syrianer i 
Sverige. Flera av ungdomarna har sitt ursprung i länder, t.ex. Syrien, där 
utbildningsnivån är högre än t.ex. i Turkiet. En stor del av de assyri-
er/syrianer som till en början invandrade till Sverige från slutet av 1970-talet 
utgjorde en landsbygdsbefolkning som kom från östra Turkiet, och som säl-
lan var högutbildade. Detta innebar att den andra generationen sällan sökte 
sig till högre utbildning, och att man ofta gifte sig ung. Situationen börjar 
emellertid ändra sig och den tredje generationen, som nu växer upp ser ofta 
annorlunda på sin framtid och utbildning. 

Assyrierna/syrianerna som en global diaspora 
Assyrierna/syrianerna kan beskrivas som det Cohen kallar en ”offerdias-
pora” (victim diaspora). Ordet diaspora betydde ursprungligen ”spridning” 

                               
1 Se t.ex. Strauss & Corbin, 1990, respektive Atlas.ti. 
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på grekiska och stod för de grekiska kolonisatörerna runt Medelhavet. Med 
den judiska diasporan, som kommit att bli en modell för den påtvingade 
diasporan, att leva i förskingring, har ordet fått en mörkare och mer brutal 
innebörd.  

Cohen urskiljer fem typer av diasporor: offer-, arbets-, handels-, imperie- 
och kulturdiasporor.2 Gränsen mellan de olika typerna av diasporor är 
flytande. Medlemmar av offerdiasporor har också bedrivit handel och har 
inte enbart levt i diaspora av tvång, men man kan ändå urskilja vissa grund-
läggande drag som karaktäriserar de olika typerna av diasporor. När det gäll-
er offerdiaspororna är den huvudsakliga orsaken till deras spridning att de 
tvingats bort från sitt ursprungsland och han ger judar, afrikaner (svarta sla-
var), palestinier och armenier som exempel.3 Armenierna blev en modern 
diaspora p.g.a. förföljelserna i det turkiska Armenien 1894-1895 och senare 
1915 i samband med grundandet av den turkiska nationalstaten. Assyrier-
na/syrianerna delade i stor utsträckning armeniernas öde. För de flesta assy-
rier/syrianer är Seyfo (Svärdets år) en levande realitet, och många har släk-
tingar som mördades i samband med dessa händelser.4 En stor grupp assyri-
er/syrianer sökte sig till det kristet dominerade Libanon för att sedan i sam-
band med inbördeskriget i Libanon på 70- och 80-talet utvandra till olika 
länder i Europa, bl. a. Sverige. Som framgår av det här kapitlet utgör synen 
på sig själva som en ”offerdiaspora” som lever i förskingring och önskan att 
överleva som folk en viktig del av deras identitet. 

Assyrierna/syrianerna i Sverige 
Den grupp som kallas assyrier eller syrianer består av omkring tre miljoner 
människor som har sitt ursprung i Mellanöstern.5 Deras traditionella hemland 
anses vara ett område som sträcker sig över sydöstra Turkiet, norra Syrien, 
västra Iran och norra Irak. Som en följd av förföljelser och förtryck lever de 
numera skingrade över hela världen.  

Assyriernas historia och civilisation började för mer än 6000 år sedan i 
Mesopotamien - landet mellan Eufrat och Tigris - i nuvarande Irak. Deras 
kultur och historia har formats av deras förfäder: Sumerer, akkadeér, baby-
lonier, araméer och assyrier. Det är en kultur som har bidragit med stora 
kunskaper till mänskligheten, bl.a. genom kilskriften, astronomi, matematik 
och medicin. Vid de utgrävningar som engelsmannen H. Lyard och andra 

                               
2 Cohen, 1997, s. x.  
3 Ibid, s. x. 
4 Shato du saifo eller Svärdets år är assyrierna/syrianernas namn på det organiserade folkmord 
på kristna minoriteter som följde på att sultanen förklarat heligt krig  mot dem i samband med 
att de allierat sig med Ryssland vid osmarnernas krig mot Ryssland under första världskriget. 
Se vidare Björklund, 1981, s. 12-34. 
5 Detta avsnitt baserar sig huvudsakligen på Garis, 2006. 
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gjorde på 1800-talet fann man i Assurbanipal's kungliga bibliotek i Nineveh 
över 40.000 lertavlor, där dessa kunskapsområden är bevarade åt eftervärl-
den. Kung Hammurabis lagar, den äldsta lagkodex som är känd i värl-
den, stiftades på 1900-talet f. Kr. och består av 282 lagparagrafer.  

Den assyriska högkulturen uppstod i staden Assur i nuvarande Irak var-
ifrån den spriddes och senare på 1300-talet f. Kr. utvecklades till ett stort 
imperium, som varade fram till Ninevehs fall den 28 augusti 612 f.Kr. Efter 
det assyriska rikets fall och fram till Kristi födelse levde det assyriska folket 
under svårt förtryck av perser, greker och romare. Den nya läran, kristendo-
men, manade till fred och godhet och lovade dessutom de troende en framtid 
i himlen långt borta från erövrarnas och förtryckarnas händer. De övergick i 
tusental och sedan i hundratusental till den nya läran. 

I och med islams utbredning intensifierades förföljelsen av dem, både 
som religiös och etnisk grupp, och har sedan pågått nästan kontinuerligt, i 
synnerhet i Irak och Turkiet, med bara några korta uppehåll.  Den stora ma-
joriteten tvingades att välja mellan att konvertera till islam redan på 700- och 
800-talen, eller att fly till säkrare områden. Sedan dess har migrationen blivit 
ett levnadsmönster för assyrierna i Mellanöstern. Under det tidiga 1890-talet 
utvandrade ca en halv miljon assyrier/syrianer till Nordamerika, bl.a. till 
Rhode Island och området runt Chicago. De utvandrade från dagens Turkiet, 
närmare bestämt städer och byar i Malatya, Elazig, Adiyaman, Urfa, Diyar-
bakir och Adana. 

Mellan åren 1914-1920 utvandrade resten av de assyrier som överlevde 
folkmordet, Seyfo, i ovannämnda städer samt Siirt, Hakkari, Van, Mus och 
en del av Turabdin till Latinamerika. De bildade kolonier i La Plata, Argen-
tina, i Santiago, Chile samt i Brasilien. 

Mellan åren 1930-1960 utvandrade assyrierna från området till Damas-
kus, Libanon, Palestina samt Frankrike. 6 

De första assyriska flyktingarna kom till Sverige och Västeuropa i slutet 
av 60-talet på begäran av FN: s flyktingkommissariat och Världskyrkorådet. 
Många assyrier flydde pga. av kriget i Libanon och fientligheterna mellan 
Grekland och Turkiet i samband med Cypernkriget 1964-64. Även det kur-
diska kommunistiska partiets (PKK:s) krigföring gentemot den turkiska sta-
ten bidrog till att situationen för etniska minoriteter blev sämre. Samtidigt 
kunde många assyrier som befann sig i Libanon pga. överenskommelsen om 
balans mellan muslimer och kristna inte räkna med att få tillstånd att stanna, 
än mindre att få medborgarskap.7 

Ytterligare en våg av utvandring pågår nu efter flera attacker på assyrier-
nas kyrkor i Irak och under den situation som råder, har en stor grupp assyri-
er (kaldéer, syrianer) lämnat Irak. De finns som flyktingar i Syrien och Jor-
danien i väntan på att ta sig till väst. 

                               
6 Andersson, 1983. 
7 Deniz, 1996. 
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Assyriena tillhör de kristna samfunden Syrisk-ortodoxa kyrkan, Kaldeiska 
katolska kyrkan och Österns assyriska kyrka. Deras gemensamma språk är 
syriska (arameiska). På grund av förföljelser tvingades stora grupper av assy-
rierma (syrianer och kaldeer) att konvertera till islam. Sådan grupper är bl a 
Mhalmiyerna i Mardin-provinsen i sydöstra Turkiet och Nusayrierna i Syri-
en. 

Idag uppgår assyrierna i Sverige till omkring 90 000 personer fördelade 
på ett 40-tal kommuner runt om i landet. De flesta är dock bosatta i stor-
stadsregionerna, framför allt Stockholm, Örebro, Norrköping och Göteborg. 

För att underlätta assyriernas anpassning till det svenska samhället och för 
att bibehålla den egna kulturella särarten bildades lokala kulturella förening-
ar som i sin tur slöt sig samman i organisationen ARS (Assyriska Riksför-
bundet i Sverige). Förbundet utger en månatlig tidskrift Hujådå (Union) och 
Syrianska Riksförbundet som också har en månatlig tidning Bahro (Ljuset).8 

Synen på globalisering 
Ungdomarnas diskussion om globaliseringen speglar den allmänna sam-
hällsdebatt, som förs om globaliseringen och kretsade till en början runt de 
åsikter och erfarenheter de fått med utgångspunkt ifrån sina yrken och sin 
utbildning. En diskussion fördes för och mot globalisering i termer av väster-
ländsk imperialism och ekonomisk och kulturell exploatering på ett globalt 
plan. Flera av dem tog också upp det negativa i att världens kultur slätades 
ut, oftast genom den västerländska kulturens dominans, och hur detta lett till 
att autentiska kulturer förstörts. Diskussionen genererade samtidigt en intres-
sant växling av perspektiv, där man omväxlande såg på situationen som re-
presentanter för västerlandet, som EU-medlemmar, som svenskar, som in-
vandrare, som en grupp utsatt för majoritetssamhällets fördomar och som 
medlemmar i en assyrisk/syriansk diaspora som sträcker sig över både över 
Europa och Mellersta Östern. Senare fokuserades diskussionen på mer per-
sonliga förhållanden och den speciella kontext som den assyriska/syrianska 
diasporan och anknytningen till uppväxten i områden i Sverige, som t.ex. 
Södertälje, utgör. 

Kritiska synpunkter rörde hur man som västerlänning på ett relativt ytligt 
sätt påstår sig vara globaliserad utan att ha en tanke på att på ett djupare plan 
ta till sig andra kulturella förhållningssätt eller att engagera sig för den nöd 
som råder i andra delar av världen. 

Ninveh: Aaaa, liksom jag ska kunna åka överallt och bara kunna känna mig 
hemma överallt. Du vet det är mycket reklam på TV och sådär. Folk är så  

                               
8 Garis, 2006. 
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coola och bara åker överallt. Indien, jag säger […] Jag vet inte, det är inte rik-
tigt så där som det är idag i varje fall inte i Sverige. 

Ilona: Man ska skicka iväg sina antropologer och de ska utforska nya kul-
turer. DET ÄR SÅÅÅÅ SPÄNNANDE (ironiskt) men inte fan tar man till sig 
något av det. Det är liksom ändå vi som är bäst. Här kommer jag den vite 
mannen. Vi är liksom, vi ska tala om för er vad som ska stå. OHHH vad 
spännande, är det så ni lagar mat, men prova hamburgare, drick Cola.  

Ninveh, som reser mycket i sitt arbete och inblandad i många EU-projekt 
associerar globalisering till europeisering, men ger samtidigt uttryck för en 
känsla av att detta egentligen inte är globalisering på ett djupare plan. Snara-
re är det en attityd utan något verkligt innehåll. Som svensk deltar man ändå 
i periferin och utgår ifrån ett svenskt perspektiv.  

Ninveh: Joo, ja, precis lite grand så där. När man pratar globalisering på job-
bet är det mycket EU. Det är mycket EU-projekt just nu. EU- medborgare 
som jag sa, men också världsmedborgare, inte så mycket ”jag är svensk”. 
Men jag känner ändå att det är väldigt mycket Sverige. 

Ungdomarna tar också upp att globaliseringen kan öka och minska i intensi-
tet och att alla inte är lika globaliserade. Det finns ett centrum och en periferi 
för globaliseringen. 

Ninveh: När man kommer till Europa, så känner man att man är lite off som 
svenne. Då tycker jag man är lite långt bort. Men när man är lite längre bort i 
mitten av Europa, tyskar, holländare, belgier då är man ganska nära varandra. 
Här uppe i Sverige så är vi inte så mycket … 

Det faktum att ungdomarna ingår i en mer eller mindre global diaspora ser 
man inte som ett uttryck för globaliseringen. Det upplevs som självklart, att 
man har släktingar i många länder.  

Ilona: Jag tänker inte på att mina släktingar bor i Syrien, Libanon, bla, bla bla 
och Frankrike och sådär. Att vi är utspridda över halva världen, att jag kan 
åka runt och bo hos dom gratis. 

En av diskussionsledarnas påpekande att svenska ungdomar ofta inte ingår i 
ett globalt nätverk på samma sätt som de själva, får dem att medge att detta 
kan ses som en aspekt av globaliteten, d.v.s. att världen numera utgör ett 
globalt rum. Samtidigt kan man inte se detta som ett uttryck för globaliser-
ing, eftersom det inte är något nytt. Man lär sig inget nytt genom att ha kon-
takter med likasinnade. En menar, att åka till Norrland skulle vara mer glo-
baliserat, eftersom han aldrig varit där och då skulle få se något nytt.  

En flicka berättar hur mycket hon utvecklats bara på en vecka genom att 
bo tillsammans med en utbytesstudent i en småstad i ett annat nordiskt land. 
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Genom att uppleva det dagliga livet i en familj i en helt annorlunda miljö, 
lärde hon sig mycket mer än om hon åkt på en turistresa till Spanien. Det 
faktum att man inte låser bilen i den lilla staden ger henne ett nytt perspektiv, 
att det finns alternativa sätt att leva. Att lära sig nya saker att uppleva nya 
miljöer, att uppleva kontraster, som får en att tänka, det uppfattar man som 
globalisering. Nahir utvecklar detta: 

Ja, jag kan få nya eller jag kan ta emot de värderingar som finns i det landet 
eller den kulturen, och då blir det att man påverkas, särskild om man finns i 
den kulturen under en längre period. Då kanske när jag kommer hem, så har 
jag fått ett nytt perspektiv, och det tycker jag är riktig globalisering, alltså då 
är det väldigt positivt. 

En annan positiv sida av globaliseringen är enligt Meryem synen på männi-
skovärdet, något som påpekats inte bara av de assyriska/syrianska ungdo-
marna, utan också av andra ungdomar, som ingår i projektet Globalisering 
och identitet. Globaliseringen handlar om att se varandra som människor 
utan hänsyn till vilken kultur man kommer ifrån eller vilken religion eller 
nationalitet man har. Genom att lära känna varandras kultur får människo-
värdet en annan betydelse. 

Informations- och kommunikationstekonologins och 
resornas betydelse 
Den tekniska, politiska och ekonomiska utvecklingen har lett till att man på 
ett annat sätt än tidigare identifierar sig i det globala rummet. Man tar kon-
takt med människor på andra sidan världen och kan överföra sina tankar. 
Resorna och kommunikationen möjliggör direktkommunikation på ett helt 
annat sätt än tidigare. Detta leder inte bara till ökade kontakter över gränser-
na utan att man faktiskt, som Ninveh säger, är tillsammans. 

Ninveh: Nu på senaste tiden tycker jag det är ganska häftiga grejer … Jag har 
rest väldigt mycket, varannan vecka har jag varit i något land och då tycker 
jag det är jättehäftigt, det här med att med att man träffar folk och … kontak-
ter. Vi har på jobbet partners i England och Irland och att man mailar till var-
andra, det känns som man liksom ÄR med varandra. Likaså det här kommu-
nikationen som gör det enklare än förut. 

Även om den snabba direktkontakten genom e-post kan upplevas som att 
man faktiskt är tillsammans, trots ibland långa avstånd, kan det inte ersätta 
det verkliga mötet, ansikte mot ansikte. Gevriye berättar att han fått många 
vänner på en resa till Grekland, bl.a. en grupp israeler. Han har uppehållit 
kontakten med dem via e-post och de planerar att träffas igen om tre år.  
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Gevriye har släkt i Syrien, Kanada och Tyskland, och han ringer ofta och 
pratar med dem. Det är ett sätt att uppehålla kontakten till man träffas i verk-
ligheten.  

Gevriye: Vi träffas, oftast är det jag som åker iväg och träffar dom. Jag hade 
tänkt åka till Syrien till julen, det blir inte så ofta vi träffas. Vi träffas - det 
blir typ var tredje eller fjärde år, och nu har man ju inte längre möjligheter … 
eller möjligheten finns att jag måste göra lumpen nu. Oftast är det att man 
träffar dom, det är den här ultimata upplevelsen, det är något helt annat än te-
lefon. 

Det finns hemsidor och chattsidor för assyrier/syrianer, men ungdomarna 
som deltar i diskussionen går inte in så ofta på dem, eftersom de inte kan 
skriftspråket. Skriftliga kontakter med assyrier/syrianer i andra länder kan 
vara svåra att uppehålla, om man inte behärskar de språk som talas där.  

Gevriye: Många av oss har ju inte skriftspråket, och det är väldigt svårt att 
skriva. Oftast använder vi vårt språk och det blir nationellt. Mest är det folk 
från Stockholmtrakterna som pratar med t.ex. Göteborg, på så sätt är det na-
tionellt. 

Istället använder man telefon, videokamera och mikrofon och talar med var-
andra. 

En annan aspekt av ITK är de insikter man får genom att titta på TV-
kanaler, där politiska händelser speglas och tas emot på ett helt annat sätt än 
i Sverige. Ninveh berättar hur hon besökt sina kusiner i Mellanöstern, som 
trots att de är högutbildade, bl.a. är två av dem arkitekt och läkare, satt vid 
TV:n och jublade när självmordsbombare dödat många oskyldiga israelska 
ungdomar på ett diskotek. Det gav henne en tankeställare att se hur man 
påverkas av de medier man exponeras för och den historieskrivning man 
formas av. Ilona berättar hur hon följde arabisk TV och arabiska tidningar i 
samband med händelserna runt 11 september. Detta att kunna följa nyheter 
ur olika perspektiv är enligt henne att vara globaliserad. 

Ja, det blir synligt och typ om man tittar på arabisk TV, här är det tre själv-
mordsbombare, där är det tre martyrer dog idag. Jag läser ganska mycket ara-
biska tidningar på Internet. Då kommer det tillbaka, så jag skulle säga att det 
är att vara globaliserad människa att följa media från två olika håll. Alltså 11 
september gick jag på högskolan, så fick vi en specialuppgift. Jag skulle läsa 
allting, som hade hänt efter den 11 september, så fick jag läsa; det var Chom-
sky, Huntington, och allting där det debatterades. Det är orsakerna… bak-
grunden är islam, smärtans religion, vad är jihad, och då var jag tvungen att 
ta lite texter på arabiska. Jag var den enda i klassen som kunde arabiska. Då 
såg man vänstern i Väst sa, typ det här händer för att Väst exploaterar dom 
här länderna så himla mycket. Man såg inte bakgrunden, man såg inte anti-
semitismen hos araberna, man såg inte tusen olika saker. Jag vet inte, jag tror 
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man måste se saker från olika perspektiv för att få rättvis bild. Jag tror inte vi 
är så medvetna om det. På det viset är jag globaliserad. 

Kodväxling och mångkulturellt perspektiv 
Möjligheten att kunna följa nyhetsförmedlingen på flera språk gör ungdo-
marna medvetna om olika informations- och symbolsystem, och gör dem 
också uppmärksamma på existensen av olika koder.  

Genom kunskapen i flera språk och insikten i flera kulturer lär man sig 
växla mellan koder, vilket både har en kulturell och en känslomässig sida. 
Att tala samma språk på ett djupare plan är som Ninveh säger ”… både kul-
turellt och mentalt. Det tror jag gör ganska mycket, att man touchar var-
andra.” Hennes påpekande, att den moderna kommunikationen förändrar 
arten av relationer så att man, åtminstone om man som hon har möjlighet att 
resa och uppehålla kontakten genom sitt arbete, uttrycker att man ingår i ett 
globalt rum. Detta innebär att man måste tänka på ett annorlunda sätt. Man 
måste på ett annat sätt än tidigare kunna sätt sig in i andra människors sätt att 
tänka och anpassa sitt sätt att kommunicera till det. 

 

Nahir: När du t. ex. mailar eller pratar med en kompis från England. 
Ninveh: Nu är jag globaliserad, tänker jag så??? 
Nahir: Nej, du tänker det här är en människan är från en annan plats. Jag mås-
te prata med henne på ett visst sätt kanske. 

Eftersom alla ungdomarna har vuxit upp i en mångkulturell miljö är de vana 
vid att uppmärksamma flera kulturella system. De har tränats under hela 
livet att växla mellan kodsystem och ser det som naturligt.  

Gevriye: Jag känner inte att jag måste hitta en balans i det hela, det känns 
ändå så naturligt. Ja visst, det här är svenskar, man förstår att dom gör sina 
saker som dom har gjort länge, dom har ju utvecklat sin kulturella, ja vad ska 
jag säga, sin kultur. Man förstår ju varför dom gör saker och ting, och man 
tycker att det är bra ibland, det som är bra tar man till sig. 

Det faktum att alla ungdomarna under sitt liv konfronteras med så många 
olika symboliska system, både i kontakten med det svenska majoritetssam-
hället, andra etniska och invandrade grupper och med släktingar som bor i 
andra länder gör att de har en mångkulturell vana, en färdighet i att kodväxla 
utan att ens tänka på det. Det har gett dem en förmåga att se saker ur olika 
perspektiv. Detta har de haft nytta av både i sina yrken och i sina privatliv. 
Några av dem har fått sina arbeten just pga. sin mångkulturella kompetens, 
och de har kunnat bidra till utvecklingen av verksamheten på sina arbetsplat-
ser. Ninveh berättar t.ex. att hon fått sitt arbete på grund av sin erfarenhet av 
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utländska föreningar. Föreningslivet i Sverige har en gammal, ofta stel tradi-
tion, vilket kan försvåra kontakten med olika typer av föreningar. Ninveh har 
bidragit med ett nytt perspektiv, vilket gett nya idéer om hur man kan ut-
veckla olika organisationer, som t.ex. SSU, KDU och scouterna, för att få 
med sig nya grupper av ungdomar.  

 
 

 
 
Figur 1. Aspekter som påverkar assyriska/syriansk  identitet 

Identitet 
På samma sätt som man växlar mellan kodsystem är det uppenbart att man 
också växlar mellan olika aspekter och nivåer i sin identitet. Som framgår av 
tidigare citat ser man sig omväxlande som västerlänning, svensk, och assyri-
er/syrian. ”Vi” är ”människa”, ibland ”svenne”, ”den vita mannen”, europé, 
”the non-blond Swede”, ”blattesvensk”, ”världsmedborgare” eller kristen 
arab och ibland assyrier eller syrian. Identiteten blir en orienteringspunkt 
eller en utkikspunkt utifrån vilken man tolkar omgivningen utifrån olika 
synvinklar och inom skilda kontext.  
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Olika aspekter som kan påverka identiteten är dels den globaliserade kon-
text man ingår i, det faktum att man både kan representera österländsk och 
västerländsk civilisation, delaktigheten i ett globalt nätverk, en diaspora, 
bosättningen i Sverige, relationen till platser där assyrier/syrianer dominerar 
eller dominerat osv. Detta illustreras i figur 1. 

Om man ska försöka urskilja ett grundläggande tema, när det gäller vad 
diskussionen kretsade runt, så var det just hur man ska kunna anpassa sig till 
de länder man vistas i utan att förlora sig själv. Detta ”själv” syntes vara den 
människa man formats till genom att växa upp i en assyrisk/syriansk kontext 
i områden som Södertälje, där många assyrier/syrianer koncentrerat sig. Där 
har vad som kan kallas en etnisk enklav vuxit fram, dvs. områden i en stat, 
kommun e.dyl. som domineras av en etnisk grupp. Liknande områden finns i 
Qamishli i Syrien och Midyat i Turkiet. Diskussionen handlade dels om att 
försöka komma till insikt och förhandla fram en konsensus om vilka ”vi” är, 
och samtidigt hävda detta ”vi” mot omvärlden, liksom rätten att själv defini-
era vem man själv och gruppen är. Det senare innebär också en kamp mot 
fördomar och kategoriseringar, som definierar människor som ”antingen-
eller” och halvdana snarare än ”både-och”. Som nämnts i ett föregående 
kapitel i den här antologin definierar Ilona sig som ”människa”. 

Ilona: Skitzo, ja fortfarande så vägrar jag vara någonting halvdant. Jag är 100 
procent si och 100 procent så, både-och, men alltså man ifrågasätts hela tiden 
vart man än kommer. Jaha, hur skulle du definiera dig själv? Människa för 
helvete. 

De flesta av ungdomarna hade råkat ut för starka krav på anpassning till 
olika kulturella omgivningar. Som små har de varit tvungna att lära sig ett 
nytt språk och ”leka med svenska, blonda barn”, som en av dem uttryckte 
det. Särskilt de två av de äldre ungdomarna har upplevt delvis oförenliga 
krav, men detta har samtidigt stärkt dem. En av dem berättar hur hon, istället 
för att ständigt försöka anpassa sig kommit fram till ett beslut att ”köra sin 
egen race”. 

Ninveh: Jo men det var ganska tufft. … Som ja sa, vissa saker var inte rätt 
hos mig, medan dom var det i majoritetssamhället. Men andra grejer var helt 
okej hemma hos mig, men inte i stora samhället. Man var liksom lite malpla-
cerad. Det var viktigt upp till 17, man skulle vara en i gänget, men efter ett 
tag så släppte det där. Jag blev starkare i mig själv, så fick folk tänka vad de 
ville. Det var i början på universitetet, jag bodde själv då, men också det här 
att man interagerar med andra människor som inte är som en själv. Ja men det 
blev, då börjar man se det positiva i båda kulturerna och så körde jag min 
race. Jag väljer det positiva i den här kulturen, sen får folk säga vad de vill 
om de tycker det är fel eller rätt. Liksom … Gud får döma om jag är en god 
eller ond människa, dom andra skiter jag i. 
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Det arbete som de äldre ungdomarna gått igenom för att hävda en egen iden-
titet för assyriska/syrianska ungdomar i Sverige har gjort det lättare för de 
yngre. De har haft lättare att ta till sig en identitet som kan uppehålla den 
assyriska/syrianska aspekten samtidigt som de är delaktiga i det svenska 
samhället. Som en av de yngre uttryckte det: 

David: Jag upplever att jag är en syrian född i Sverige. Det har inte varit så 
svårt, jag tror dom före oss har gjort jobbet åt oss. 

De äldre har varit tvungna att anpassa sig mer till det svenska samhället, men 
även om det har varit svårt har det gett dem mycket. De har lärt sig att umgås 
med människor över gränserna. Att de haft kontakt med många helsvenska 
ungdomar har inte inneburit att de övergivit den egna kulturen, utan snarare 
att de lärt sig av varandra. En förutsättning för detta tycks emellertid ha varit 
att de upplevt ett positivt intresse för den assyriska/syrianska kulturen. Den-
na erfarenhet fick de senare på universitetet. Det som tidigare på gymnasiet 
uppfattades som komprometterande sågs nu som positivt.  

Ilona: Jag kommer ihåg när jag började på gymnasiet så var det ganska 
många som kollade snett på mig först för jag umgicks bara med svenskar. 
Sen var det så att jag pratade assyriska en gång med en syrian, så kollade 
svenskarna ”VA e hon turk?? Eller?” Det var jättekonstigt. Sen så började 
snacket, ”ja, det är hon turken som är svensk wannabe” och sånt. Fast på uni-
versitet fick man vara sig själv på ett helt annat sätt. Där var det ”jaha var 
kommer du ifrån?” Så fick man berätta själv.  

 

Den förmåga till anpassning de utvecklat har de haft nytta av när de rest eller 
studerat utomlands, och de har noterat att svenska ungdomar som inte har 
samma erfarenhet som de själva haft betydligt svårare att anpassa sig. Det 
gäller bl.a. en oförmåga att tolerera annorlunda värderingar.  

Förmågan att anpassa sig har emellertid en gräns, och en flicka berättar att 
hon till hundra procent anpassat sig till livet i det land hon bodde, men bör-
jade känna sig vilsen och fått ett behov av att vara med sina egna. Hon gick 
och handlade mat i en orientalisk butik och rullade vindolmar för att bjuda 
på sina värdar på. Det berodde på ett behov av att hävda sig och visa att ock-
så hon hade något att ge. ”Jag tänkte: Inte låter jag dom bara svälja mig. Man 
måste ju liksom markera sig.” För att kunna ta till sig vad de hade måste hon 
behålla något av sig själv.  

Nahir berättar att han träffat några israeler i Afrika, och att de haft diskus-
sioner om hur man ska kunna anpassa sig i en annorlunda miljö och samti-
digt som överleva som folk. En av dem hade sagt att man blir som mest slu-
ten, när man rycks från sina rötter, och att gemenskapen är viktig.  Ilona 
påpekar att judarna levt länge i en diaspora och att det finns paralleller till 
assyrierna/syrianerna, som man kan lära av. 
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En lång del av diskussionen rörde huruvida assyrierna/syrianerna ska räk-
nas som en del av den österländska eller västerländska civilisationen. 

Ilona: … vi som västerlänningar. Nu säger jag vi som västerlänning, för jag 
ser mig som västerlänning. 
Nahir: Klart! 
Ilona: Nej, men vi är ju det. Det är ju liksom våran, typ det är kulturen som vi 
rör oss i. 

Samtidigt som man uppfattar sig som västerlänning är man klar över att man 
präglats av en miljö som stammar ur en delvis österländsk tradition.  

Ilona: Jag tänkte bara säga det här som du sa att vi skulle tillhöra den väster-
ländska civilisationen bara för att vi är kristna, det tror jag inte på. Vi har 
mycket mer gemensamt med muslimer. I många år har vi färgats otroligt 
mycket av deras kultur. Det är i princip att vi går till olika ställen och ber, 
men vi är väldigt lika. Det finns inte alls stora skillnader mellan oss. Det är 
liksom vi har precis samma sätt att umgås på, t.ex. firar bröllop på liknande 
sätt, man anhåller om en flickas hand på samma sätt. Alltså vi är väldigt, väl-
digt lika. 

Som tidigare nämnts formas identiteten av det faktum att man ingår i en 
diaspora med släktingar i många olika länder. Denna diaspora består av 
människor som har mycket gemensamt men också skiljer sig på en rad om-
råden. Bland annat är Sverige på sätt och vis unikt, därför att så många assy-
rier/syrianer koncentrerat sig här.  

Att assyrierna/syrianerna tillhör vad Cohen kallar en offerdiaspora ut-
trycker Ilona, när hon beskriver den assyriska/syrianska diasporan som för-
skingring, något som hotar dess överlevnad som folk. Hon kan inte se något 
positivt i att hennes släktingar är spridda över världen, och att hennes barn 
förmodligen inte kommer lära känna hennes kusinbarn. Det faktum att man i 
stor utsträckning kunnat koncentrera sig till vissa platser i Sverige, ses där-
emot som något positivt. Nahir påpekar att hennes kusinbarn förmodligen 
skulle känna hennes barn om de bodde här.  

Assyrierna/syrianerna har skapat etniska enklaver här varifrån man relate-
rar sig direkt till det globala rummet och inte via den svenska nationalstaten. 
När en av ungdomarna var utomlands och längtade hem till Sverige, var det 
inte så mycket svenska krusbär hon längtade efter utan att ”gå ut på gatorna 
och höra folk tala mitt språk, jag vill dansa shehane”. Hon hade ”ha-begär 
efter att gå på fest och bara se en massa svartskallar överallt”. 

Man kan också uppleva att man inte vill överskrida en gräns när det gäller 
att återanpassa sig. Diskussionen kommer in på insikten om hur svensk man 
blivit, när man besöker släktingar i ursprungslandet. Det är en vanlig upple-
velse, som många ungdomar av invandrarursprung vittnat om i de andra 
diskussioner som anordnats inom projektet Globalisering och identitet. De 
assyriska/syrianska ungdomarna talar bland annat om det ovana i att äta med 
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fingrarna, då de är på besök i Mellanöstern. Så småningom har de börjat 
uppskatta det, eftersom maten, som en av dem sa, smakar bättre då. Något 
som man däremot haft svårt att vänja sig vid är att män går och håller var-
andra i handen. 

Gevriye: Vi gick på stan och min kusin tog mig i handen. Jag bara ”VAD 
GÖR DU??? Det här är inte normalt, släpp min hand”. 

Det här leder till en diskussion om hur ”svensk” man är.  

Ninveh: Men också när man kommer till Syrien, alltså varför gör de såhär, 
man har lite svenneattityd och de kommer man på sig. Fan jag är väl inte 
svensk heller, typ, man blir irriterad för att de äter med fingrarna. Det är så att 
man har tagit till sig mycket utan att man är medveten om det. 
Ilona: Visst har man blivit mer svensk. 
Syriansk diskussionsledare: Men ni är inte svensk-svenskar, eller? 
Ilona: Vi är blattesvenskar. 
Ninveh: Vi är nysvenskar!! 

Ungdomarna uttrycker sig ofta ironiskt och skämtsamt, när de talar om saker 
som tycks vara laddade, och skämten fungerar som ett sätt att tona ned det 
som är känsligt. De använder uttrycken svartskalle, blattesvensk och ny-
svensk om sig själva med en lite ironisk ton. Detta ingår också i en strategi 
att uppvärdera ord som används i en nedvärderande betydelse. Man hävdar 
sin rätt till egenart, inser att man är annorlunda och tar sig rätten att vara det. 

Diskussion 
Det här kapitlet har beskrivit hur assyriska/syrianska ungdomar kan identifi-
era sig i ett globaliserat sammanhang. De formar sin varierande identitet 
utifrån en situation som inbegriper yrke, utbildning och deras tillhörighet till 
en assyrisk/syriansk diaspora, ett folk, medborgare i Sverige och som en 
minoritet och som invandrare. Av diskussionen framgår att man även inom 
denna lilla grupp av ungdomar identifierar sig på delvis olika sätt även om 
man har mycket gemensamt. Identiteten genomgår en ständigt pågående 
förändring både individuellt och inom gruppen. I likhet med flera andra ka-
pitel i den här antologin ger ungdomarna, vars diskussion beskrivs i det här 
kapitlet exempel på hur mångfacetterad och kontextuellt betingad identiteten 
är.  

Assyrierna/syrianerna delar i sin egenskap av global diaspora många drag 
med grupper i liknande situation. Ungdomarna vars diskussion har beskrivits 
i det här kapitlet är välutbildade och tycks överlag ha en relativt stark identi-
tet, något som några av dem fått kämpa hårt med. Cohen påpekar liksom 
ungdomarna i det här kapitlet att diasporor inte är något nytt. De äldsta före-
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går globaliseringen med mer än 2500 år. Diasporor har emellertid kunnat dra 
nytta av de förändringar globaliseringen medfört. Även om stater, internatio-
nella organisationer och transnationella företag driver den internationella 
ekonomin, så är det människor av kött och blod som genom familj, släkt, 
klan och etniska nätverk organiserar handel och underlättar ekonomiska 
transaktioner och flödet av familjeinvandringen. Globala diasporor koncen-
trerar sig ofta till storstäder och drar nytta av deras kosmopolitiska karaktär.9 
Cohen skriver att de som tillhör diasporor är mer mobila än de som är rotade 
i nationella rum. Förr i tiden – och fortfarande på många platser, där nations-
bygget fortfarande pågår – utgör det en påtaglig nackdel att tillhöra en dia-
spora, och dessa personer är föremål för misstänksamhet. Under globalise-
ringens tidsålder är emellertid deras språkkunskaper, kunskap om andra kul-
turer och kontakter i andra länder konkurrenskraftiga på den internationella 
arbetsmarknaden. Det gäller i de globala storstäderna vare sig de konkurrerar 
om kvalificerade eller okvalificerade yrken.  

                               
9 Cohen 1997, s. 175-176. 
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