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List of Contacts / Kontaktliste / Kontaktlista /
United Kingdom
St Mark’s Coptic Orthodox Church, Allen Street,
Kensington, London, W8 6UX
info@stmark.org.uk,
http://stmark.org.uk/index.php

UK Copts, www.copts.co.uk

Coptic Church Centre, Broadhall Way, Stevenage,
SG2 8NP, www.copticcentre.com

United Copts of Great Britain,
www.unitedcopts.org

St Mark’s Coptic Orthodox Church,
264 Links Street, Kirkcaldy, KY1 1QE,
http://stmarkscotland.org

United Action for Egyptian Christians,
http://uafec.org

St Mary’s Assyrian Church of the East,
Westminster Road, Hanwell, London W7 3TU,
+44 208 567 1814

London Arabic Evangelical Church, 131 East Acton
Lane, London, W3 7HB, www.laec.co.uk
St Kyrel Trust, http://stkyreltrust.org

Coptic Medical Society UK,
http://copticmedical.com
Assyrian Church of the East Relief Organisation,
(ACERO) http://theacero.org

St George’s Ancient Church of the East,
St Mary’s Church Hall, 62 Greenford Avenue,
Hanwell, London, W7 3QP,
https://facebook.com/pages/
Ancient-Church-of-the-East-London-UK

Assyrian Society of the United Kingdom,
1 Temple Road, Ealing, London W5 4YQ,

St Thomas’s Syriac Orthodox Cathedral,
7-11 Armstrong Road, Acton, W3 7JL

Danmark
Skt. Maria og Skt. Marcus’ Koptisk Ortodokse
Kirke, Taastrup Hovedgade 162 B, 2630 Taastrup,
kontakt@koptisk.dk,
http://koptisk.dk/index.html

Chaldean Catholic Mission,
38 Cavendish Avenue, Ealing, London W13 0JQ,
http://chaldeans.uk,
www.chaldean.org.uk
Syriac Catholic congregation, Holy Trinity Church,
41 Brook Green, London, W2 7BL
Living Water Arabic Church, St John’s Church,
Mattock Lane , West Ealing, London W13 9LA,
www.livingwaterarabicchurch.co.uk
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Assyrian Aid Society UK, http://assyrianaid.co.uk
Iraqi Christians in Need, www.icin.org.uk

Mar Maris menighed, Østens Assyriske Kirke
i Danmark, Helligåndskirken, Aarhus,
postadresse: Ertebjerg 104, 8381 Tilst,
http://marmari.dk

Skt. Aphram Den Stores menighed, Østens
Gamle Kirke, Hasle Kirke, Aarhus, postadresse:
Resedavej 51, st.tv., 8600 Silkeborg, www.
oestensgamlekirke.com
Skt. Abbas Kaldæiske Katolske menighed,
Johanneskirken, Vandtårnsvej 7, 2860 Søborg
Det Kaldæiske Babylon Broderskab, Skt. Nikolaj
Kirke, Frederiks Allé, 8000 Aarhus C,
http://testserver.space/index.php/
foreign-communities/den-kaldaeiske-menighed
Greater Love arabisk menighedsfællesskab,
Vigerslev Kirke, Lykkebovej 1, 2500 Valby,
www.greaterlove.dk/
Fountain of Life Ministries evangelisk menighed,
Skolevangs Allé 19, 8240 Risskov, Aarhus,
http://folm.dk/, www.facebook.com/folm.aarhus
Den Assyriske Nineveh Forening, Postboks 1433,
City Vest, 8220 Brabrand, www.nineveh.dk
Kristelig Assyrisk Børne- og Ungdomsforening,
Aarhus, +45 50484821,
shamiranyousif@hotmail.com
Det Folkelige Udvalg for Kaldæere Syrianere
Assyrere i Danmark, Aarhus,
motowadk@hotmail.com,
www.facebook.com/motowa.denmark?fref=ts

Sverige
Jungfru Maria och Sankt Paulus Koptisk-ortodoxa
Kyrkan, Vårgatan 2, Stockholm 12633,
www.facebook.com/pages/
St-Mary-St-Paul-Koptisk-Ortodoxa-Kyrka/
140672685987446
Sankt Boula Koptisk-ortodoxa Kyrkan,
Tenstakyrkan, Tisslingeplan 30-34,
Tensta-Spånga 16361, Stockholm,
info@tenstakyrkan.se
Sankt Mina Koptisk-ortodoxa Kyrkan,
Nyköpingsvägen 24, Södertälje 15132,
www.facebook.com/pages/
Stmina-kyrkan-i-s%C3%B6dert%C3%A4lje/
157714970936405
Sankt Thomas Österns Assyriska Kyrkan,
Stökhagsvägen 1 Fittja, P.O. Box 3074, 145 03
Norsborg
Sankt Jacob av Nsibins Syrisk-Ortodoxa Katedral
Kyrkan, Hantverksvägen 4, Södertälje 15165,
www.morjacob.se, www.facebook.com/
pages/St-Jacob-Syrisk-Ortodoxa-Katedral/
186171391405606
Sankt Afrem Syrisk-ortodoxa Kyrkan,
Klockarvägen 104, Södertälje 15161,
www.stafrem.se, info@stafrem.se
Sankt Thomas Syrisk-ortodoxa Kyrkan,
Karlbergavägen 3, Södertälje 15156,
sttomas.se/sv, info@sttomas.se
Johanneskyrkan – Kaldeisk-katolska, Östergatan
11, Södertälje 15243, www.katolskakyrkan.se/
1/1.0.1.0/91/1/?item=cont_cont-s1/39

Sankt Ansgar Katolska Kyrkan, Biborgsgatan 2,
Södertälje 15241, www.st-ansgar.se,
sodertalje@katolskakyrkan.se

Suryoyo SAT, Klockarvägen 104,
Södertälje 15161, www.suryoyosat.com,
info@suryoyosat.com

Syrisk-katolska Kapell,
Tenstakyrkan, Tisslingeplan 30-34,
Tensta-Spånga 16361, Stockholm,
www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/134/1/,
info@tenstakyrkan.se

Assyria TV, www.assyriatv.org,
info@assyriatv.org

Assyriska Riksförbundet i Sverige,
Hantverksvägen 2, Södertälje 15165,
www.assyriskariksforbundet.se,
kansli@assyriskariksforbundet.se

Assyriska Ungdomsförbundet, Besöksadress
Hantverksvägen 2, Södertälje 15165,
www.auf.nu, kansliet@auf.nu

Syrianska Riksförbundet i Sverige,
Klockarvägen 104, Södertälje 15161,
www.syrianska-riks.org,
kansli@syrianska-riks.org
Syrianska Assyriska Riksförbundet i Sverige,
Viksängsvägen 15, Södertälje 15257,
www.facebook.com/pages/SyrianskaAssyriska-Riksf%C3%B6rbundet-i-SverigeSARS/328248207297103
Kaldeiska Riksförbundet i Sverige, Bollvägen 48,
Södertälje 15159, www.kaldeiskariks.com,
info@kaldeiskariks.com
Assyriska FF, Genetaleden 5, 15159 Södertälje,
www.assyriska.se, www.facebook.com/
AssyriskaFF, info@assyriska.se
Syrianska FC, Genetaleden 3, Södertälje 15159,
syrianskafc.com/?firstRef, www.facebook.com/
syrianska?ref=br_tf, info@syrianskafc.com

Assyrier Utan Gränser, Segersbyvägen 4,
Norsborg 14563, assyrierutangranser.se,
info@awbswe.se

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet,
Klockarvägen 104, Södertälje 15161,
sauf.nu, kansli@sauf.nu
Syrianska-Arameiska Akademiker Förbundet,
Klockarvägen 104, Södertälje 15161,
www.saaf.info, info@saaf.info
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i
Sverige, Klockarvägen 104, Södertälje 15161,
www.facebook.com/pages/Syrisk-OrtodoxaKyrkans-Ungdomsf%C3%B6rbundSOKU/122855689861, kansliet@soku.org
Syrisk Ortodoxa, Ungdomsförbundet, Box 31,
15221 Södertälje, www.souf.nu, info@souf.nu
Kaldeiska Ungdomsföreningen i Södertälje,
Östergatan 11, 15423, Södertälje, marnarsay.com
Kaldeiska Ishtar Förening, Bollvägen 48,
15159 Södertälje

Suroyo TV, Viksängsvägen 15, Södertälje 15257,
www.suroyotv.com, info@suroyotv.com
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Mor Gabriel klostret i Turkiet
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Inledning
Syftet med broschyren är att presentera
de övergripande slutsatserna från
forskningsprojektet Att definiera och identifiera
Mellanösterns kristna i Europa (DIMECCE)
för en bredare publik. Detta inkluderar de
lokalsamhällen där fallstudierna utförts,
relevanta institutioner och organisationer
samt andra aktörer med intresse för kristna av
egyptisk, irakisk och assyrisk / syriansk bakgrund
i Storbritannien, Danmark och Sverige och deras
erfarenheter, aktiviteter och organisationer.
Broschyren fokuserar på migranternas kyrkor
och samfund med traditionellt ursprung i
det kristna Mellanöstern på två olika platser
i var och ett av de tre länderna – London
och Kirkcaldy i Storbritannien, Köpenhamn
och Århus i Danmark, samt Stockholm och
Södertälje i Sverige. På grund av detta tar
brochyren inte med kyrkor som inte tillhör
de ovan nämnda platser samt protestantiska
och evangeliska församlingar. Alla angivna
medlemsantal är baserade på uppskattningar
gjorda av representanter från respektive
samfund.
Den första delen Kristna i Mellanösterns
ursprung ger en kort historisk introduktion till
bakgrunden och utvecklingen av kristenheten
i Mellanöstern. Kartan Fakta och siffror ger en
bild av kyrkor och församlingar i fallstudierna i
de tre länderna med faktainformation om var
de finns, hur de grundats, antal medlemmar

och vilka aktiviteter de har. Den tematiska
sektionen som är indelad i fem underteman
ger en fördjupad kunskap och reflektioner om
aktiviteter, organisationer och erfarenheter
bland koptiska, assyriska / syrianska och irakiska
kristnas samfund (enligt vår uppdelning). Vi
fokuserar framförallt på lokala aktiviteter både
inom och utanför kyrkorna, engagemang i
länderna där samfundens medlemmar bor,
relationer till ursprungsländer, upplevda
utmaningar och bidrag till samhällena man
lever i, samt förhoppningar inför framtiden.
Vår avsikt är att den här broschyren ska
hjälpa samfunden att bli mer medvetna om
erfarenheter och reaktioner hos liknande
grupper i samma land, såväl som i andra
europeiska länder. Vårt transnationella fokus
kan också belysa betydelsen av relationer
mellan samfunden, inte bara i Europa, men
även i ursprungsländerna och andra platser
i diasporan. Dessutom hoppas vi att den ska
kunna hjälpa icke-akademiska aktörer att förstå
sambanden mellan tro, kultur och identitet
samt hur dessa påverkar integrationen i olika
europeiska samhällen.
Projektet finansieras av HERAs
gemensamma forskningsprogram
(www.heranet.info) under Europeiska
unionens sjunde ramprogram för forskning,
teknisk utveckling och demonstration enligt
bidragsavtal nummer 291827.
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Mellanösterns kristnas ursprung
Kopter, assyrier / syrianer och irakiska kristna
i Storbritannien, Danmark och Sverige tillhör
kyrkor vars ursprung går tillbaka till tidig
kristendom. De flesta kristna egyptier tillhör
den koptisk-ortodoxa kyrkan som enligt
traditionen grundlades år 42 av aposteln
Markus. Kristendomen var accepterad som
officiell religion i Egypten av den romerske
kejsaren i slutet av det fjärde århundradet och
förblev så fram till den arabiska erövringen
år 641, som introducerade islam till landet.
På grund av muslimsk invandring, och inte
minst konvertering till islam, under de följande
århundradena blev kristna gradvis en minoritet.
Antalet kristna i dagens Egypten är omtvistat
och beräknas till mellan 6 och 15 procent av
befolkningen. På grund av utvandring lever
många kopter idag i Europa, Nordamerika och
Australien.
Egypten har existerat som politisk och
geografisk enhet i tusentals år. Det område
i Mellanöstern som är hemma för dagens
assyrier / kaldéer / syrianer såg däremot
mycket annorlunda ut under den tidiga
kristendomen jämfört med idag. På den tiden
var Mesopotamien ett kulturellt centrum i delar
av det moderna norra Irak, nordöstra Syrien,
sydöstra Turkiet och nordöstra Iran och det var
här som assyrier och araméer bodde.
Teologiska och politiska meningsskillnader
under det femte århundradet ledde till att nya
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självständiga kyrkor som Österns kyrka och
den syrisk-ortodoxa kyrkan bildades av små
grupper, utspridda över regionen. Under första
världskriget utsattes kristna från olika syriska
kyrkor i östra Anatolien samt armenier för
massmord - händelser som senare blev kända
som ”Svärdets år” (Seyfo). De överlevande
bosatte sig i Syrien, Libanon och Jordanien
medan ytterligare andra flyttade till Nord- och
Sydamerika, Ryssland och Australien. På grund
av turkisk migration till Europa under 1960 och
70-talet anlände många assyrier/syrianer till
Tyskland, Sverige och Nederländerna. Idag är
den syrisk-ortodoxa kyrkan aktiv i diasporan,
såväl som i flera länder i Mellanöstern, särskilt i
Irak, Turkiet och Syrien.
Under den ottomanska perioden ledde
den katolska kyrkans policy till etableringen
av flera kyrkor, bland andra den syrisk-katolska
kyrkan och den kaldeiska kyrkan. Den kaldeiska
kyrkan grundades 1552, då några medlemmar
ur Österns kyrka närmade sig Rom. 1683 bytte
kyrkan namn till Kaldeisk-katolska kyrkan. Med
ca 60 procent av Iraks kristna som medlemmar
var den kaldeisk-katolska kyrkan den största
i Irak under de senaste tvåhundra åren. Idén
om en självständig assyrisk stat utvecklades
när allt större hot riktades mot det ottomanska
riket från Europa, samtidigt med att begrepp
som självbestämmande och nationell
självständighet spreds. Ett resultat var att ordet

”assyrisk” lades till Österns kyrka så att den kom
att kallas Österns assyriska kyrkan. En senare
dispyt i 1968 ledde till grundläggandet av
Österns gamla kyrka.
Trots dessa splittringar har Österns
assyriska kyrka, den kaldeiska kyrkan och
Österns gamla kyrka ett gemensamt förflutet
och ett gemensamt språk. Syriska är det
gemensamma liturgiska språket i kyrkorna även
om användningen av arabiska överskuggar
syriska och olika ny-arameiska dialekter
(vanligtvis kallade kaldeiska eller assyriska
av dem som talar språken). Syrisk-ortodoxa
och syrisk-katolska kyrkor använder också
syriska som liturgiskt språk tillsammans
med ny-arameiska och arabiska. På grund av
konflikterna i regionen sedan 1970-talet, och i
och med att kristna från ovan-nämnda religiösa
samfund lämnat Irak, Syrien och Libanon har
deras närvaro ökat i länder som Storbritannien,
Danmark och Sverige.
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Fakta och Siﬀror
1. Koptisk-ortodoxa kyrkan
PLATS:
KYRKOR:

FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA:
FÖRSTA EGNA KYRKAN:
FAMILJER:
SPRÅK:
AKTIVITETER:

London, England
5 (ägda): S:t Mark,
S:ta. Mary och Ärkeängeln
Mikael, S:ta Mary och
St. Shenouda, S:ta Mary och
Påve Kyrillos VI, S:t John
1954
1975
600 familjer (bara S:t Mark)
engelska / arabiska / koptiska
regelbundna gudstjänster,
söndagsskola, bibelstudier,
möten för aktiva i kyrkan, barnoch ungdomsträffar, ungdomskonferenser, bönemöten

PLATS:
KYRKOR:

FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA:
SPRÅK:
AKTIVITETER:

PLATS:
KYRKOR:

FØRSTE GIDSTJENESTER:
SPRÅK:
AKTIVITETER:

KYRKOR:
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA:
FÖRSTA EGNA KYRKAN:
SPRÅK:
AKTIVITETER:

London, England
1 (ägd): S:ta Mary
1960-talet
1987
FAMILJER: 500
arameiska
gudstjänst varje vecka,
bibelstudier, språkundervisning
för barn, ungdomsaktiviteter

3. Österns gamla kyrka
PLATS:
KYRKOR:
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA:
SPRÅK:
ACTIVITETER:

London, England
1 (hyrd): S:t George
1996
FAMILJER: 85
arameiska
gudstjänst varje vecka,
enstaka sociala aktiviteter

London, England
1 (hyrd): Syrisk-katolska
missionen
tidigt 1990-tal FAMILJER: 300
syriska / arabiska
gudstjänst varje vecka, katekes,
kör, ungdomsträffar

7. Koptisk-ortodoxa kyrkan

Assyriska / syrianska

PLATS:
KYRKOR:

Irakiska kristna

FÖRSTA EGNA KYRKAN:

*Kaldeiska och assyriska är termer som används av
samfundsmedlemmar för den dialekt av ny-arameiska
som de talar.

London, England
1 (hyrd): Kaldeisk-katolska
missionen
1986
FAMILJER: 500
kaldeiska* / arabiska
gudstjänst varje vecka,
kör, bibelstudier, katekes,
ungdomsklubb, sociala träffar

SPRÅK:
AKTIVITETER:

1991
FAMILJER: 55
engelska / koptiska
gudstjänster varje vecka,
söndagsskola, bibelstudier,
möten för aktiva i kyrkan, barnoch ungdomsträffar, ungdomskonferenser, bönemöten

8. Koptisk-ortodoxa kyrkan
Stevenage, England
1 (ägd): S:t George katedral
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1991
FÖRSTA EGNA KYRKAN: 1991
FAMILJER: 150
SPRÅK: engelska / arabiska / koptiska
AKTIVITETER: regelbundna gudstjänster,
bibelstudier, sportturneringar,
film- och konsttävlingar,
ungdomskonferenser, retreats
PLATS:

KYRKOR:

7

6. Syrisk-ortodoxa kyrkan
London, England
1 (ägd): S:t Thomas
syrisk-ortodoxa katedral
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1960-talet
FÖRSTA EGNA KYRKAN: 2010
FAMILJER: 500
SPRÅK: syriska / arabiska
ACTIVITETER: gudstjänst varje vecka,
kör, katekesundervisning,
bibelstudier, ungdomsträffar,
fester, regelbundna
pilgrimsresor

Kirkcaldy, Skotland
1 (ägd): S:t Mark

FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1972

5. Kaldeisk-katolska kyrkan

2. Österns assyriska kyrka
PLATS:

Koptisk-ortodoxa

4. Syrisk-katolska kyrkan

PLATS:

KYRKOR:

STORBRITANNIEN
IRLAND

NEDERLÄNDERNA

8
4 32 1
6 5

BELGIEN
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FRANKRIKE
LUXEMBURG

FINLAND

9. Koptisk-ortodoxa kyrkan
PLATS:
KYRKOR:
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA:
FÖRSTA EGNA KYRKAN:
SPRÅK:

NORGE

AKTIVITETER:

Södertälje, Sverige
1 (ägd): S:t Mina
1980-talet
2009
FAMILJER: 300
arabiska / koptiska
gudstjänst varje vecka,
söndagsskola, ungdomsgrupper,
kör, scouter, sommarläger

10. Österns assyriska kyrka
PLATS:
KYRKOR:
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA:
SPRÅK:
AKTIVITETERS:

14

Århus, Danmark
1 (lånat) S:t Mari
1985
FAMILJER: 125
arameiska / assyriska*
gudstjänst två gånger i
veckan, söndagsskola,
språkundervisning i arameiska,
kör, sommarläger

10
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16. Koptisk-ortodoxa kyrkan

20. Syrisk-ortodoxa kyrkan

Stockholm, Sverige
KYRKOR: 2 (1 ägd) S:ta Maria och
S:t Paul, S:t Boula
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1980-talet
FÖRSTA EGNA KYRKAN: 1993
FAMILJER: 500
SPRÅK: arabiska / koptiska
AKTIVITETER: gudstjänst varje vecka,
söndagsskola, ungdomsgrupper,
kör, scouter, integrationsklasser,
sommarläger

Stockholm, Sverige
8 (5 ägda): S:t Petrus,
S:t Johannes, S:t Charbel,
S:ta Maria (Tumba), S:t George,
S:t Behnam och S:t Matai,
S:t Petrus och St. Paulus,
S:ta Maria (Spånga)
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1971
FÖRSTA EGNA KYRKAN: 1995
FAMILJER: 10 000
SPRÅK: syriska / arameiska / arabiska
/ svenska
AKTIVITETER: gudstjänst varje vecka,
söndagsskola,
språkundervisning,
ungdomsgrupper, kvinnogrupp,
kör, scouter

PLATS:

SVERIGE
16
12 20
18
22
21 11
9 17

13. Österns gamla kyrka
Århus, Danmark
2 (lånat): S:t Aphram den
Store, S:t Shalita
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1996
FAMILJER: 82
SPRÅK: arameiska / assyriska*
AKTIVITETER: månatlig gudstjänst,
föreläsningar, bibelläger

17. Kaldeisk-katolska kyrkan

PLATS:

KYRKOR:

PLATS:
KYRKOR:
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA:
FÖRSTA EGNA KYRKAN:
SPRÅK:
AKTIVITETER:

14. Kaldeisk-katolska kyrkan
Århus, Danmark
1 (ägd): Kaldeiska
Babylon-brödraskapet
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1995
FÖRSTA EGNA KYRKAN: 2008
FAMILJER: 140
SPRÅK: kaldeiska*
AKTIVITETER: gudstjänst två gånger i veckan,
söndagsskola, ungdomsträffar,
ungdomshelger, pilgrimsresor
i Europa
PLATS:

19
15

KYRKOR:

DENMARK
11. Syrisk-katolska kyrkan
Södertälje, Sverige
KYRKOR: 1 (hyrd): S:t Ansgar
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1990-talet
FAMILJER: 50
SPRÅK: svenska / syriska / arabiska /
armeniska
AKTIVITETER: gudstjänst varje vecka, kör,
katekesundervisning för unga,
scouter, resor
PLATS:

PLATS:
KYRKOR:
SPRÅK:

Stockholm, Sverige
1 (hyrd): kapell
svenska / syriska / arabiska

18. Syrisk-katolska kyrkan
PLATS:
KYRKOR:
FÖRSTA EGNA KYRKAN:
SPRÅK:
AKTIVITETER:

Södertälje, Sverige
1 (hyrd): S:t Mikael
1994
FAMILJER: 950
svenska / arabiska / kaldeiska*
gudstjänst varje vecka,
söndagsskola, kör,
katekesstudier, kyrkokommitté

Köpenhamn, Danmark
1 (ägd): S:t Abba
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1995
FÖRSTA EGNA KYRKAN: 2008
FAMILJER: 110
SPRÅK: kaldeiska* / arabiska
AKTIVITETER: gudstjänst två gånger i veckan,
söndagsskola, ungdomsträffar,
ungdomshelger, arrangerar
pilgrimsresor
PLATS:

PLATS:
KYRKOR:
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA:
FÖRSTA EGNA KYRKAN:
SPRÅK:
AKTIVITETER:

21. Syrisk-ortodoxa kyrkan
Södertälje, Sverige
4 (ägda): S:t Jacob av Nsibins,
S:t Gabriel, S:t Afrem, S:t Thomas
FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1971
FÖRSTA EGNA KYRKAN: 1983
FAMILJER: 7 000
SPRÅK: syriska / arameiska / arabiska
/ svenska
AKTIVITETER: gudstjänst varje vecka,
söndagsskola, workshops för
unga, kör, sommarläger
PLATS:

KYRKOR:

22. Österns assyriska kyrka
PLATS:

19. Koptisk-ortodoxa kyrkan

15. Kaldeisk-katolska kyrkan
KYRKOR:

12. Syrisk-katolska kyrkan

Södertälje, Sverige
1 (ägd): S:t Johannes
1990-talet
1994
FAMILJER: 950
arabiska / kaldeiska*
gudstjänst varje
vecka, söndagsskola,
språkundervisning

PLATS:

KYRKOR:

KYRKOR:

Köpenhamn, Danmark
1 (ägd) S:ta Maria och S:t Markus
1970
1996
MEDLEMMER: 400
koptiska / arabiska
gudstjänst varje vecka,
söndagsskola, ungdomsträffar,
aftonbön

Stockholm, Sverige
1 (ägd): S:t Touma

FÖRSTA GUDSTJÄNSTERNA: 1970-talet
FÖRSTA EGNA KYRKAN:
SPRÅK:

AKTIVITETER:

2009
FAMILJER: 250
syriska / assyriska* / arabiska
/ engelska
gudstjänst varje
vecka, söndagsskola,
språkundervisning,
ungdomsgrupper, scouter

UKRAINA

TYSKLAND
POLEN

TJECKIEN
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Tema 1: Samfundens aktiviteter
Koptisk-ortodoxer i Storbritannien
Den koptiska gruppen i Storbritannien
blomstrar avseende gruppens aktiviteter
vilket speglar det relativt stora antalet
kopter och deras välstånd. Varje kyrka håller
regelbundna mässor under veckan och på
söndagarna erbjuder kyrkorna gudstjänster,
söndagsskola, bibelstudier, möten för kyrkligt
aktiva och möjligheter att umgås med
andra församlingsmedlemmar. Kyrkor, med
församlingar i närheten, arrangerar möten
för barn och ungdomar. Dessutom arrangeras
bibelstudier under veckan, men även de vars
församlingsmedlemmar bor längre bort, ordnar
arrangemang under veckan, då prästen och
församlingsmedarbetare reser till andra städer
för att hålla i bibelstudier i medlemmars hem.
Koptiska-ortodoxa kyrkan lägger en stor
vikt vid ungdomsmission och alla kyrkor håller
ungdomsmöten samt anordnar konferenser.
Under biskop Angaelos ledning är det
koptiska kyrkocentret i Stevenage värd för
idrottsturneringar, film och konsttävlingar och
ungdomskonferenser som inte bara lockar
koptiska ungdomar i Storbritannien men också
kopter från Egypten, Europa, Nordamerika och
Australien.
Det koptiska samfundet i Storbritannien har
också etablerat flera politiska organisationer
och välgörenhetsorganisationer inklusive
UK kopter, Förenade kopter i Storbritannien,

82

Förenad aktion för egyptiska kristna, S:t Kyrel
stiftelse och Koptiska medicinska samfundet UK.

S:ta Maria & S:t Markus koptisk-ortodoxa kyrka,
Köpenhamn, Danmark

Koptisk-ortodoxer i Danmark
Eftersom det är ett litet samfund, med endast
en egen kyrka i Danmark, är aktiviteterna
främst organiserade kring S:ta Maria och S:t
Markus kyrka i Taastrup, 15 kilometer väster om
Köpenhamn. Gudstjänsten hålls på söndagarna,
onsdagskvällarna och vid olika högtider.
Söndagsskola, ungdomsmöten, aftonböner och
bibelstudier är också regelbundna aktiviteter
liksom deltagande i de årliga koptiska
ungdoms- eller familjekonferenserna i andra
europeiska länder. Söndagens högmässa
följs av gemensam lunch som förbereds av
församlingsmedlemmar. Organiserade sociala
aktiviteter inom det koptiska samfundet
inkluderar anordnandet av en årlig julmarknad.
Ingen icke-kyrklig koptisk organisation existerar
i Danmark men kopter deltog i demonstrationer
i Köpenhamn till stöd för den egyptiska
revolutionen 2011 eller i protest mot attacker
mot kristna i Irak och Syrien. Detta engagemang
verkar vara tillfälligt och återaktiveras vid
särskilda händelser. En del kopter deltar ibland
i sociala och kulturella arrangemang som
organiseras av dansk-egyptiska föreningar.

Koptisk-ortodoxer i Sverige
Koptisk-ortodoxa kyrkan är det främsta
och viktigaste punkten för koptiskt socialt
liv i Sverige, delvis på grund av att det inte
finns några koptiska föreningar som inte är
associerade med kyrkan. Jungfru Maria och
S:t Paul kyrka i Stockholm och S:t Mina kyrkan
i Södertälje är två kyrkor som erbjuder en
rad aktiviteter för sina medlemmar inklusive
gudstjänst, söndagsskola för barn och vuxna,
pojk- och flickscoutmöten och en mängd andra
aktiviteter för barn och familjer.

Båda kyrkorna har också flera
ungdomssektioner, var och en med sin egen
ledare. De mest aktiva medlemmarna spenderar
sina söndagar med att förbereda för söndagens
gudstjänst, repetera med kören och en IT-grupp
förbereder PowerPoint-presentationer med
ord från sånger och böner på arabiska. Det
finns också läger vars syfte är att fördjupa
den teologiska kunskapen hos unga kopter
och att underlätta socialt umgänge. Koptiska
europeiska ungdomskonferensen (EYC) hålls
varje år i ett europeiskt land och år 2012
arrangerades den i Stockholm.

Om ungdomarna inte
känner tillhörighet till
kyrkan kommer kyrkan inte
att överleva. Och ungdomarna
kommer inte att överleva
spirituellt i den här världen,
om de inte tillhör en mycket
stark kyrka.
Koptisk kvinna i 40-årsåldern, Skottland

Korbana, koptiskt heligt bröd

S:t Mina koptisk-ortodoxa kyrka,
Södertälje, Sverige
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S:t Mari församling, Österns assyriska
kyrka, Århus, Danmark

Tema 1: Samfundens aktiviteter
Assyrier / syrianer i Storbritannien
En majoritet av dem som identifierar sig
som assyrier tillhör Österns assyriska kyrka
eller Österns gamla kyrka. S:t Mary Österns
assyriska kyrka i London erbjuder varje vecka
mässa, bibelstudier och undervisning där
barnen lär sig det traditionella språket samt
ungdomsaktiviteter. I den mindre Österns gamla
kyrka erbjuds gudstjänst varje vecka och ibland
sociala aktiviteter.
Assyriska sällskapet i Storbritannien
håller aktiviteter varje vecka som bingo- och
ungdomskvällar i lokaler i Assyriska huset i västra
London. De ordnar också fester för samfundet
(särskilt för dess ungdomar) vid högtider som
jul, påsk, halloween och det assyriska nyåret. De
håller också i bröllop, begravningsreceptioner
och möten med besökande religiösa och
politiska dignitärer från Irak och erbjuder en
plats för det assyriska samfundet att samlas på
mer generellt. Samfundet har också kontakt
med andra assyriska rörelser i olika europeiska
länder för att arrangera utbyten. Det finns ett
amatörfotbollslag som är kopplat till samfundet:
FC Assyria. Olika transnationella assyriska
politiska och humanitära organisationer
har avdelningar i Storbritannien inklusive
Assyriska demokratiska rörelsen, Assyriska
generalkonferensen, Upprop för handling,
Assyriska biståndssamfundet i Storbritannien och
Österns assyriska kyrkas biståndsorganisation.
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Assyrier / syrianer i Danmark
Liksom i Storbritannien är en majoritet av de
som identifierar sig som assyrier medlemmar av
antingen Österns assyriska kyrkan eller Österns
gamla kyrka. I Danmark bor de flesta assyrier
i eller i närheten av Århus, vilket gör Århus till
centrumet för assyriska kyrkor och föreningar.
Mar Maris församling av Österns assyriska kyrkan
är den största assyriska församlingen i Danmark
och just nu bygger de en egen kyrka i utkanten
av Århus. Förutom gudstjänst två gånger i
veckan erbjuds söndagsskola för barnen och
språkundervisning i arameiska för vuxna. Det
andra assyriska kyrkosamfundet, Österns gamla
kyrka, representeras av två församlingar som
båda ligger i västra Århus. Båda församlingarna
håller gudstjänst ungefär en gång i månaden.
Dessutom erbjuder S:t Aphram den Stores
församling religiösa föreläsningar och arrangerar
gemensamma måltider varje månad.
Århus har också ett antal assyriska föreningar
och initiativ. Assyriska Nineveh-föreningen är
en social och kulturell förening som etablerades
för de första migranterna 1986. Den kristna
assyriska barn- och ungdomsorganisationen som
grundades 1995 erbjuder språkkurser i assyriska,
idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga
i åldrarna 5 till 25 år. Det finns också en assyrisk
radiokanal och ett assyriskt-kaldeiskt fotbollslag
på amatörnivå

Assyrier / syrianer i Sverige
De flesta medlemmarna i Österns assyriska
kyrka definierar sig som assyrier medan den
syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige delades under
1970-talet och har utvecklat parallella assyriska
och syrianska (arameiska) identiteter.
Assyriska/syrianska institutioner
erbjuder sina medlemmar ett stort
utbud av aktiviteter. Förutom assyriska/
syrianska organisationer finns det ett antal
ungdomsorganisationer: Syrianska-Arameiska
Ungdomsförbundet i Sverige, Syrisk Ortodoxa
Kyrkans Ungdomsförbund, Assyriska
Ungdomsförbundet och Syrisk Ortodoxa
Ungdomsförbundet. Dessutom finns assyriska
och syrianska kulturella föreningar i de större
svenska städerna.

En majoritet av de assyriska/syrianska
kyrkorna har söndagsskolor och det finns
två speciella skolor inom det svenska
utbildningsväsendet, en med en syriansk
profil (Edessaskolan) och en med assyrisk profil
(Elafskolan). Ungdomar lär sig traditionella
danser och deltar i workshops, idrottsaktiviteter,
körer, sommarläger och utflykter. Äldre

medlemmar möts i kulturföreningar där de kan
tala sitt hemspråk, få tillgång till tolkservice och
sporta. Det finns tidningar (internet-tidningen
Hujådå och Bahro Suryoyo), tre fotbollslag
(Assyriska FF, Syrianska FC and Södertälje
fotbollsklubb) och tre tv-stationer (Suroyo TV,
Suryoyo SAT och på internet Assyriska TV).

Vi tänker behålla vår
kultur. Vi lär inte bara våra
barn och ungdomar om vår kultur
utan vi ser också till att andra
grupper känner till den.
Assyrisk kvinna i 30-årsåldern, Stockholm

S:t Afrem syrisk-ortodoxa kyrka, Södertälje, Sverige

85

Tema 1: Samfundens aktiviteter
Irakiska kristna i Storbritannien
Irakiska kristna i Storbritannien tillhör flera
kyrkosamfund inklusive det syrisk-ortodoxa,
det kaldeisk-katolska, det syrisk-katolska samt
de som tillhör de assyriska avdelningarna.
Deras aktiviteter tenderar att organiseras
efter samfund.
Det syrisk-ortodoxa samfundet som håller
till i S:t Thomas katedral i Acton arrangerar varje
vecka mässa, kör, katekesklasser, bibelstudier,
ungdomsträffar, fester och regelbundna
pilgrimsresor. Prästerna besöker också
regelbundet församlingsmedlemmar som bor
på andra platser i Storbritannien för att hålla
gudstjänst. Syrisk-katolska samfundet håller
gudstjänster varje vecka i en katolsk kyrka
i London och aktiviteterna består av kören,
ungdomsmöten och sociala tillställningar.
Det katolsk-kaldeiska samfundet träffas i
en katolsk kyrka i västra London och har en
kaldeisk mission som tillhandahåller ett litet
utrymme för aktiviteter. Kyrkan erbjuder varje
vecka gudstjänst, kör, bibelstudier för män och
kvinnor, ungdomsklubb och sociala träffar.
Ungdomarna deltar också i aktiviteter som
organiseras på europeisk nivå.
Det finns flera välgörenhetsorganisationer
som är kopplade till irakiska kristna, inklusive
behövande irakiska kristna, som stöttar
irakiska kristna både i Irak och andra delar
av Mellanöstern.
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Irakiska kristna i Danmark
De flesta irakiska kristna i Danmark (förutom
assyrier från Irak) tillhör den kaldeisk-katolska
kyrkan som är organiserad i två huvudsakliga
församlingar: S:t Abba i Köpenhamn och
Kaldeiska Babylon-brödraskapet i Århus. I
församlingen i Köpenhamn är det huvudsakliga
kyrkospråket arabiska, medan det i Århusförsamlingen är arameiska. Förutom gudstjänst
två gånger i veckan erbjuder kyrkorna
söndagsskola, ungdomsträffar, pilgrimsresor i
Europa och sociala aktiviteter som julfester och
firandet av Shrovetide.
Många aktiviteter anordnas för
ungdomarnas skull. Dessa inkluderar resor och
sociala arrangemang där unga medlemmar
från hela Danmark samlas för både religiösa
och sociala aktiviteter. Unga medlemmar i det
kaldeiska samfundet har nyligen startat ett
årligt internationellt ungdomsläger för kaldéer
från olika europeiska länder. I Århus är kaldeiska
unga också aktiva i ett assyrisk/kaldeiska
fotbollslag på amatörnivå.

Irakiska kristna i Sverige
Irakiska kristna som inte identifierar sig
som assyrier tillhör för det mesta Kaldeiskkatolska kyrkan men också Syrisk-ortodoxa
kyrkan. S:t Tomas kyrka i Södertälje är en
syrisk-ortodox kyrka som ägs av irakier som
använder arabiska istället för arameiska.
Församlingsmedlemmarna är stolta över deras
kör som har varit framgångsrik i olika tävlingar i
stiftet. Kyrkobyggnaden har flera klassrum som
används för söndagsskola för ungefär 150 barn
i alla åldrar.
Arabiska är det huvudsakliga språket
för kaldéer som är katoliker och därmed
medlemmar av ett större samfund. De har också
många av sina aktiviteter inom Katolska kyrkan.
Deras distinkta karaktär och särskilda liturgiska
traditioner och kanoniska lag gör att de föredrar
att ha sina egna kyrkor snarare än att dela dem.
Irakiska kristna har grundat flera organisationer
i Sverige, till exempel Kaldeiska riksförbundet
och Kaldeiska ungdomsföreningen. Samarbetet
mellan dessa organisationer och den kaldeiska
kyrkan är begränsad även om människor ofta är
engagerade i båda. Många unga kaldéer deltar
i språk- och religionsundervisning, seminarier,
körer, fester, picknickar och läger.

S:t Abba kaldeisk-katolska församling,
Köpenhamn, Danmark

Det finns en massa
aktiviteter och vi präster
i Europa ser till att någonting
händer för att hålla ihop
samfundet och samla människor.
Kaldeisk präst i 50-årsåldern, Köpenhamn
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Tema 2: Engagemang i länderna man bor i
Koptisk-ortodoxer i Storbritannien
Under 1950-talet har kopterna kommit till
Storbritannien främst som högutbildade
migranter och utbildning är högt ansett inom
samfundet. Många arbetar inom medicin.
Den koptisk-ortodoxa kyrkan är engagerad i
ekumeniska aktiviteter genom sitt medlemskap
i Churches Together in England (CTE) och
Churches Together in Britain and Ireland (CTBI).
Biskop Angaelos utsågs till ordförande i CTBI
2014. Koptisk-ortodoxa församlingskyrkor
är medlemmar i ’Churches Together’ lokala
råd och prästerskap. Medlemmar var mycket
efterfrågade som talare vid Världsdagen för bön
2014 som skrevs av kristna kvinnor från Egypten.
Några samfundsmedlemmar håller i
särskilda evenemang, till exempel Londons
Stadsmission, som hjälper hemlösa eller ordnar
grillning och morgonkaffeträffar för det lokala
grannskapet, vilket också ger människor ett
tillfälle att besöka kyrkan. Sådana aktiviteter
stöttas särskilt av unga kyrkomedlemmar som
anser att det är viktigt att vara engagerad i sina
lokalsamhällen och det större samhället.
Prominenta individer som biskop Angaelos
och politiska aktivister har också kontakt med
statstjänstemän, politiker och religiösa aktörer
och de använder dessa kontakter till att främst
diskutera situationen i Egypten och för kristna
i Mellanöstern.
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Koptisk-ortodoxer i Danmark
De första kopterna kom till Danmark under det
tidiga 1970-talet som arbetskraftsinvandrare
och är idag väletablerade i det danska
samhället. Därmed är kopter som
individer generellt aktivt involverade i det
danska samhället, tack vare deras höga
sysselsättningsgrad och utbildning. Bildandet
av samfundet stöttades inledningsvis av två
danska teologer, som är präster inom Danska
folkkyrkan och i nära kontakt med lokala
myndigheter, vilket gjorde det möjligt att
etablera en kyrka.
Medan de flesta kyrkomedlemmar antingen
är egyptiska kopter, etiopiska kopter eller av
irakiskt syriskt-ortodoxt ursprung, engagerar
sig kyrkan i Taastrup i det danska samhället
genom att bjuda in lokala medborgare på
öppet hus och till julmarknaden. Prästen tar
också del av ekumeniska initiativ, exempelvis
genom ömsesidiga besök i och av de lokala
kyrkorna. Dessutom är kyrkan formellt erkänd
av dansk lagstiftning, vilket också pekar på dess
etablering i Danmark.

S:t Mark koptisk-ortodoxa kyrka,
Kirkcaldy, Storbritannien

Koptisk-ortodoxer i Sverige
Kopter började komma till Sverige under
1970-talet, men de var betydligt färre och
också mindre etablerade mindre etablerade än
assyrier/syrianer. Det mesta av förbindelserna
mellan kopter och det svenska samhället sker
på en religiös nivå. Kopter är medlemmar i
S:t Ignatios teologiska seminarium (del av
Botkyrka folkhögskola) vars mål är att utbilda
Mellanösterns ortodoxa kristna i Sverige.
Den koptiska kyrkan i Stockholm har också
fått besök av svenska präster med intresse
för äldre liturgi och av skolklasser. Koptiska
scouter har relationer med det svenska
studieförbundet Bilda. Södertälje kommun har
erkänt kopternas behov, eftersom de är nya i
området och därför har begränsad kunskap om
det svenska samhället, kultur och värderingar.
Grupper av kopter kan få möta svenska
myndighetspersoner som är ansvariga för kultur
och sociala förhållanden för att underlätta
kopternas integration. Kopterna är å sin sida
angelägna om att integrera sig i det svenska
samhället. Giftermål mellan kopter och svenskar
är vanligt.

S:t Mark koptisk-ortodoxa kyrka,
London, Storbritannien

Vi har bra relationer till
våra grannar och till
regeringen. De hjälper oss och vi
respekterar alla regler i Sverige.
Koptisk präst i 50-årsåldern, Stockholm
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S:t Aphram den Stores församling,
Österns gamla kyrka, Århus, Danmark

Vi vill verkligen uppmuntra till
insamlingar till lokal välgörenhet
så att vi hjälper lokalsamhället mer
eftersom vi är här. Och vi vill vara mer
aktiva och involverade.
Assyrisk kvinna i 30-årsåldern, London
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Tema 2: Engagemang i länderna man bor i
Assyrier / syrianer i Storbritannien
Den assyriska gruppen i Storbritannien
etablerades under 1950-talet och har utökats
genom successiv invandring av migranter
och flyktingar som lämnade den försämrade
situationen i Irak från 1970-talet och framåt. De
assyriska samfundens ekumeniska engagemang
i Storbritannien har främst varit på lokalnivå
och varit kopplat till hjälp med att hyra och få
tillgång till platser för tillbedjan av den engelska
kyrkan. Man har också deltagit i ekumeniska
arrangemang, särskilt de som anordnas av den
engelska kyrkan.
Prominenta individer och politiska och
aktivistiska organisationer har tillgång till
brittiska politiska aktörer och använder detta
kontaktnät till att lobba för den brittiska
regeringens och Europaparlamentets stöd till
det assyriska samfundet i Irak. Några begär
självständighet inom Irak. Då det assyriska
samfundet och institutioner är koncentrerade
till västra London, mer specifikt till Borough of
Ealing har de också utvecklat band till lokala
offentliga personer som ofta deltar i samfundets
evenemang. Assyriska huset ordnar ibland
insamlingar till exempel genom mässor och
matfestivaler som lockar hela samhället.

Assyrier / syrianer i Danmark
Nästan alla assyrier i Danmark är flyktingar eller
anhöriga till flyktingar som fick politisk asyl
under det sena 1980-talet eller 1990-talet på
grund av konflikter under Saddam Husseins
regim. Till skillnad från kopterna har de ännu
inte lyckats finansiera en egen kyrkobyggnad
(även om en är under konstruktion). På grund av
detta samarbetas det ekumeniskt, på lokal nivå
och med Danska folkkyrkan (luthersk). Österns
assyriska kyrka och två grenar av Österns
gamla kyrka inhyses just nu av danska luterska
kyrkor. Trots det har de mycket få gemensamma
aktiviteter förutom ett påsk-läger som ordnas
av S:t Aphram den Stores församling av Österns
gamla kyrka i samarbete med en del av den
lutherska kyrkan.
Denna församling arrangerar också en årlig
minneshögtid för det armeniska folkmordet
tillsammans med armenier i Danmark. En
grupp assyrier har också varit i kontakt med
ministrar och deltagit i utfrågningar i det
danska folketinget för att öka intresset för och
medvetenheten om situationen för kristna i Irak.
På en mer kulturell och social nivå uppträder
Kristna assyriska barn- och ungdomsföreningen
i Århus med assyriska folkdanser och
lagar assyrisk mat vid lokala evenemang.
Medlemmar i föreningen besöker också lokala
äldreboenden. 2006 fick läraren och grundaren
av organisationen mottaga ett integrationspris.

Assyrier / syrianer i Sverige
Många assyriska/syrianska aktiviteter
finansieras av svenska institutioner. Även om
samarbetet mellan Syrisk-ortodoxa kyrkan
och andra kyrkor har minskat på senare år, på
grund av att den förstnämnda är självgående,
existerar det fortfarande en livlig dialog mellan
syriska-ortodoxa biskopar och den svenska
regeringen. Det finns dessutom samarbeten
mellan assyriska/syrianska kyrkor och en del
institutioner, som till exempel Nämnden för
statligt stöd till trossamfund (SST), Svenska
missionsrådet och S:t Ignatios teologiska
seminarium. Den syrisk-ortodoxa biskopen har
nyligen valts till ordförande för det ekumeniska
Sveriges kristna råd och närvarade också vid
öppnandet av den svenska riksdagen 2014 och
deltog i riksdagsgudstjänsten i Storkyrkan i
Stockholm.
Assyriska/syrianska icke-kyrkliga
organisationer har mer samarbete med svenska
institutioner inklusive Bilda, Arbetarnas
bildningsförbund (ABF), Röda korset,
Stockholms akademiska forum, Karolinska
institutet och olika länsstyrelser. Fem svenska
riksdagsledamöter har assyriskt/syrianskt
ursprung och många andra assyriska/syrianska
politiker är aktiva lokalpolitiskt. Assyriska/
syrianska kulturföreningar har ett nära
samarbete med olika kommuner.
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Tema 2: Engagemang i länderna man bor i

S:t Thomas syrisk-ortodoxa
katedral, London, Storbritannien
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Irakiska kristna i Storbritannien
Liksom assyrierna har irakiska kristna först
och främst kommit till Storbritannien på flykt
från situationen i Irak, framförallt under 1980och 1990-talet. De irakiska katolska kyrkorna
har naturliga kontakter lokalt och nationellt
genom Katolska kyrkan i Storbritannien, vilken
hjälper till med att finna gudstjänstlokaler och
ger präster och församlingar kontakter med
det större katolska samfundet inklusive andra
gudstjänster, ungdomsaktiviteter och stiftet i
Westminister.
Den syrisk-ortodoxa kyrkan är genom
sitt medlemskap i rådet för orientaliskortodoxa kyrkor också med i Kyrkor
tillsammans i Storbritannien och Irland. Dess
lokala ekumeniska engagemang tenderar
att ha fokuserat på att få råd om lediga
gudstjänstlokaler att hyra och/eller köpa.
En del individer i den irakiska gruppen
har kontakter med kristna påverkansgrupper
som Hjälp till kyrkan i nöd och Kristen
världsomspännande solidaritet. Präster,
prominenta individer och aktivister har
använt sina kontakter med brittiska politiker
och religiösa ledare för att uppmärksamma
situationen för kristna i Irak sedan konflikten
2003, särskilt sedan attackerna mot Ninevehprovinsen sommaren 2014. Prinsen av Wales
besökte irakiska kyrkor i Storbritannien julen
2014 som en del av denna kampanj.

Irakiska kristna i Danmark
Det kaldeisk-katolska samfundet har en
migrationsbakgrund som liknar assyriernas – de
flesta är flyktingar eller anhöriga till flyktingar
från Irak.
Ekumeniskt är den kaldeiska kyrkan starkt
förbunden med Katolska kyrkan i Danmark.
Den kaldeiska prästen arbetar under det danska
biskopsstyret och betalas av Katolska kyrkan i
Danmark. På grund av detta har det kaldeiska
samfundet också en representant i det danska
stiftet. Katolska kyrkan i Danmark har utsett två
kyrkobyggnader i Köpenhamn och Århus till det
kaldeiska samfundet.
En annan ekumenisk praktik uppstår i
avsaknad av gudstjänster varje vecka. Detta
betyder att irakiska kristna brukar besöka andra
kyrkor än den de tillhörde i Irak. Irakiska kristna
från andra kyrkosamfund finner man därför inte
bara i kaldeiska och assyriska kyrkor utan också
i koptisk-ortodoxa och danska lutherska kyrkor.
Medlemmar av den kaldeisk-katolska kyrkan
utnyttjar också aktiviteter som anordnas av den
Kristna assyriska barn- och ungdomsföreningen.

S:t Ansgar katolska församling, Södertälje, Sverige

Irakiska kristna i Sverige
Invandringen av irakier till Sverige har skett i flera
omgångar. Den startade i mitten av 1970-talet och
har eskalerat vid varje konflikt i Irak, nu senast i och
med den Islamiska statens (IS) attacker. På grund av
den försämrade situationen i hemlandet finns det
en aktiv politisk fraktion bland irakiska kristna som
lobbar för självständighet i Irak och som försöker
få den svenska riksdagens och EU-parlamentets
uppmärksamhet. Den här idén stöds också av en
del assyrier/syrianer, som inte kommer från Irak,
och som deltog i en hungerstrejk i Stockholm i
augusti 2014, organiserad av den svenska sektionen
av det Kaldeisk-syriansk-assyriska rådet. Man
uppmanade till aktioner mot IS och skapandet
av en säker zon för kaldéer, assyrier och syrianer i
Nineveh under FN-skydd.
Ungdomsorganisationer som tillhör den
kaldeiska kyrkan samarbetar mycket med
studieförbundet Bilda och med kommunen. Några
kaldeiska kulturföreningar menar dock att de är
underfinansierade och önskar mer ekonomiskt stöd
till aktiviteter från regeringen.
Irakiska kristna upplever också att kristna från
Syrien just nu får betydligt mer hjälp och stöd
från svenska myndigheter än de själva fick under
2000-talet. Traumatiserade irakiska flyktingar har
dock fått behandling av Svenska röda korsets
behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade.

Vi vill verkligen uppmuntra till
insamlingar till lokal välgörenhet
så att vi hjälper lokalsamhället mer
eftersom vi är här. Och vi vill vara mer
aktiva och involverade.
Assyrisk kvinna i 30årsåldern, London
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Tema 3: Kontakter med ursprungsländer
Koptisk-ortodoxer i Storbritannien
Bland kopter i Storbritannien ses Egypten både
som samfundets spirituella hemland och som
platsen som de har en personlig koppling
till. Många åker årligen till Egypten delvis på
semester, delvis för att besöka släkten och
delvis som en sorts pilgrimsresa till kyrkor
och kloster i Egypten. Man håller kontakt med
familj och vänner framförallt genom sociala
medier och telefonsamtal men också genom
att följa samhällsutvecklingen i Egypten
genom egyptisk, brittisk och global media.
För ungdomar som är födda i Storbritannien
är sådana fysiska och virtuella förbindelser
viktiga för att upprätthålla kontakten med
Egypten. Kontakt med kyrkans och samfundets
situation i Egypten hålls också vid liv genom
regelbundna besök i Egypten av präster
som bor i Storbritannien och av dem från
Egypten (och andra delar av världen där den
koptiska kyrkan verkar) till Storbritannien.
Många kopter i Storbritannien stöttar den
koptiska kyrkan i Egypten genom donationer
till välgörenhet som ofta är nära knuten till
kyrkan antingen i Storbritannien eller i andra
västländer. En liten del av kopterna är aktiva i
politiska organisationer som fokuserar på den
egyptiska politiska situationen – fler deltar i
protester utanför parlamentet i London under
krissituationer i Egypten
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Koptisk-ortodoxer i Danmark
Egypten har en central plats i kopternas
narrativ, framförallt som en plats dit de
reser på semester, för bröllop och andra
familjeangelägenheter. Många besöker Egypten
regelbundet och inkluderar besök i kyrkor eller
kloster som en del av resan. Många tar också
aktiv del av egyptisk politik genom att, om
möjligt, rösta i egyptiska val. Dessa aktiviteter är
främst individuella.
Kyrkan är också en plats för att upprätthålla
engagemanget i Egypten, eftersom prästen kan
nämna den nuvarande situationen för kopter
i Egypten under sin gudstjänstpredikan eller
då biskopar kommer på besök till kyrkan från
Egypten eller Sverige. Prästen stärker också
denna kontakt genom resor till Egypten och
Sverige för att möta andra präster. Förbindelser
och engagemang på den politiska aktivistiska
nivån verkar mer löst organiserade och mer
tillfälliga. Många kopter i Danmark har också
regelbunden kontakt med familjemedlemmar i
andra västerländska eller arabiska länder.

Koptisk-ortodoxer i Sverige
Kopter i Sverige betraktar Egypten som deras
”umm” (mor) och många har starka band till
släktingar och vänner som man har lämnat.
De flesta har familj och släkt både i Egypten
och utomlands, men några har bara några få
släktingar kvar i Egypten. Besök är ett vanligt
sätt att hålla kontakten liksom Skype, Viber och
e-post.
Koptisk-ortodoxa präster utanför Egypten
förutsätts spendera två veckor varje år (eller
arton månader) i några egyptiska kloster för att
förnya deras andliga liv och en del präster håller
kontakt med deras ”andliga barn” i Egypten.
Intressant nog så avråder en del koptiska präster
i Sverige deras unga församlingsmedlemmar
från att titta för mycket på mediabevakning
från hemlandet. De menar att de unga kan
bli deprimerade av detta, vilket i sin tur kan
påverka deras arbete och studier i Sverige
negativt. Trots detta ber många för det koptiska
samfundet i Egypten och för en del medlemmar
är minnet av koptiska martyrer extremt viktigt.
Att skicka pengar till Egypten är inte så vanligt
eftersom koptiska migranter, som är nya i
Sverige, själva anses vara i behov av finansiellt
stöd.

När jag reser till Egypten
besöker jag givetvis kyrkan
som jag växte upp inom. Jag besöker
också kloster och en del av de gamla
kyrkorna om det är möjligt.
Koptisk kvinna i 60-årsåldern, Köpenhamn

Jungfru Maria & S:t Paul koptiskortodoxa kyrka, Stockholm, Sverige
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Tema 3: Kontakter med ursprungsländer

S:t George Österns gamla kyrka, London, Storbritannien

Assyrier / syrianer i Storbritannien
Eftersom majoriteten av assyrierna i
Storbritannien kommer från det territorium
som just nu är under irakiskt styre är det främst
Irak som är i fokus när det gäller engagemang
i Mellanöstern. På grund av den nuvarande
situationen i Irak lobbar några i det brittiska
parlamentet, i EU-parlamentet och bland andra
internationella aktörer för att skapa en säker
zon och/eller självständighet för assyrier i norra
Irak. Annan aktivism handlar om ett erkännande
av ”Seyfo”, folkmordet på kristna i Turkiet 1915.
Politiskt engagemang kan påvisas genom
medlemskap i transnationella rörelser som den
Assyriska demokratiska rörelsen (ADM) och A
Demand for Action och genom att rösta i irakiska
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val. A Demand for Action är ett globalt initiativ
som initierades efter Islamiska statens invasion
av Mosul i juni 2014 för att stödja skyddet av
kristna och andra minoriteter i Irak och Syrien.
Assyrier i Storbritannien hjälper också
sina samfund i Irak och på andra ställen
genom insamlingar och donationer till
välgörenhetsgrenarna av politiska rörelser
som ADM och Österns assyriska kyrkas
hjälporganisation. Även om assyrier fortfarande
har familj och släkt i Irak, så har alla också
familjemedlemmar i Nordamerika, Australien
och/eller andra delar av Europa. Dessa släktingar
har också lämnat sitt ursprungliga hemland i
sökandet efter ett bättre liv någon annanstans.

Assyrier/ syrianer i Danmark
Nästan alla assyrier i Danmark har sitt ursprung
i Irak, trots detta ser de flesta det forntida
Assyrien som sitt hemland i Mellanöstern.
Sedan 2014 har flera dansk-assyrier startat
initiativ för att ge hjälp och stöd till förföljda
kristna minoriteter. De hjälper sina samfund
i Irak genom insamlingar och donationer till
organisationer som redan existerar liksom till
mindre lokalt baserade hjälpprojekt som har
initierats av individer som regelbundet reser
till Irak.
Politiskt engagemang uttrycks genom
medlemskap i transnationella rörelser som A
Demand for Action, och genom att rösta i Irak
samt ta del av tillfälliga demonstrationer.
En mindre grupp har dessutom grundat
Folkliga kommittén för kaldéer, syrianer och
assyrier i Danmark (FUKSAD) som är en gren
av en större transnationell organisation som
arbetar för enandet av kristna minoriteter i Irak
och för etablerandet av ett autonomt område
för kristna på Nineveh-slätten.
De som fortfarande har familj kvar i Irak,
framförallt i de norra delarna, har regelbunden
kontakt med dem per telefon och via olika
elektroniska medier. Mellan 2003 och 2014
har fler familjer besökt norra Irak. Liksom för
assyriska migranter i andra länder är de flesta av
deras släktingar i Nordamerika, Australien och
andra delar av Europa

S:t Mari församling, Österns assyriska kyrka, Århus, Danmark

Mina föräldrar är med själ och
hjärta passionerat engagerade i
detta (politik i Irak). Jag har försökt att
hålla mig utanför det, men som du kan
se börjar jag nu bli mer aktiv.

Assyrier / Syrianer i Sverige
De flesta svensk-assyrier / syrianer har
fler släktingar i andra länder än i sina
ursprungsländer men både institutionellt
och på individnivå finns det engagemang
i Mellanöstern. Fram till nu är begreppet
återvändande till ”Assyrien” mer populärt bland
assyrier än ett återvändande till ”Aram Nahrin”
bland syrianer.
Tur Abdin-regionen i Turkiet lockar många
assyriska/syrianska besökare inklusive unga
människor som när de har sett sina förfäders
övergivna hus och lokalsamhällets svåra
situation är angelägna om att hjälpa sina
trosfränder. Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
sponsrar ett antal kyrkorenoveringar i Turkiet.
Det finns politiskt engagemang och
samarbete för att få den turkiska regeringen
att officiellt erkänna ”Seyfo” (det assyriska /
syrianska folkmordet 1915) liksom för att skydda
Mor Gabriel-klostret.
Svensk-assyrier/syrianer är också
engagerade i NGOs och transnationella rörelser
som A Demand for Action och Assyrier Utan
Gränser. Assyrier Utan Gränser är en svensk
NGO som hjälper assyrier / kaldéer / syrianer i
hela sitt ”historiska hemland” (dvs. i Irak, Turkiet,
Syrien och Libanon) genom utvecklingsprojekt,
humanitär hjälp och stipendier.

Assyrisk kvinna i 30-årsåldern, Köpenhamn
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Tema 3: Kontakter med ursprungsländer
Irakiska kristna i Storbritannien
Irakiska kristna i Storbritannien verkar ha ett
ambivalent förhållande till Irak. Då de flesta
i gruppen anlände under Saddam Husseins
styre finns det en förståelse för att dagens Irak
är mycket annorlunda än det Irak de minns.
En växande andra generation har heller inga
personliga erfarenheter av landet. Irak ses trots
detta som bidragande till samfundets kultur.
Landet är också platsen för många viktiga
kyrkor och kloster och en del har fortfarande
familjemedlemmar som bor där.
Många irakiska kristna har
familjemedlemmar som direkt påverkades av
den Islamiska statens anfall 2014 och detta
har lett till insamlingar och donationer genom
irakiska kyrkor, välgörenhetssamfund, som
Irakiska kristna i behov och genom större
NGOs som Hjälp till kyrkan i behov. I några fall
har människor hjälpt till genom att arbeta i
flyktingläger i norra Irak.
Kontakt med Irak och andra länder i
Mellanöstern upprätthålls också genom
kyrkorna eftersom präster från regionen
regelbundet kommer till Storbritannien och
de London-baserade prästerna också besöker
Mellanöstern och rapporterar om situationen
till deras församlingar.

Irakiska kristna i Danmark
Liksom irakiska kristna i Storbritannien har de i
Danmark svårt att förlika sina erfarenheter av att
växa upp i Irak med dagens politiska situation.
En del medlemmar av det kaldeiska samfundet
har familj kvar i Irak men för majoriteten är
släktingarna spridda över Europa, Nordamerika
och Australien. Därmed är engagemanget i
besök hos familj eller i kyrkor i Irak begränsat
men en del röstar i irakiska val. De flesta håller
kontakt med sina familj i Irak per telefon och
e-post, samt via Skype och Facebook.
Det kaldeiska samfundet i Danmark är
formellt underställt biskopen i Teheran, men
eftersom den kaldeiska prästen de facto är
del av Katolska kyrkan i Danmark är det här
det viktiga engagemanget finns. Nyligen har
det kaldeiska samfundet samlat in pengar
för att hjälpa behövande i Irak och gett dessa
donationer vidare till patriarken i Bagdad
för vidare distribution. En del irakiska kristna
har deltagit i protester mot de senaste
händelserna i Irak.

Kaldeiska Babylon-brödraskapet,
Kaldeisk-katolska kyrkan, Århus, Danmark
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Sverige skulle vara mitt första
hem. Irak skulle vara mitt andra.
Det är så jag känner just nu.
Irakiska kristna i Sverige
Irakiska kristna i Sverige försöker hjälpa sina
samfund i Irak på olika sätt även om de nästan
inte har någon familj kvar i ursprungslandet.
En del köper saker som flyktingarna behöver
exempelvis mattor, filtar och kläder och sänder
dem direkt till Irak. Andra föredrar att använda
kyrkan och donerar pengar då det finns
regelbundna insamlingar ”till offren”.
Svensk-irakiska kristna samarbetar med
olika organisationer vars mål är att hjälpa
flyktingar (till exempel ACERO Österns
assyriska kyrkas hjälporganisation) eller
genom kampanjer för irakiska assyriers
politiska rättigheter (till exempel Assyriska
demokratiska rörelsen, Assyriska demokratiska
organisationen). Assyrier Utan Gränser
samarbetar med Kaldeisk-assyriska studentoch ungdomsunionen och Assyriska
biståndsorganisationen Irak för att dela ut
humanitärt bistånd till flyktingar i områden dit
de har flytt undan Islamiska Staten.
Det finns fortfarande några irakiska kristna
som regelbundet, eller någon gång ibland, reser
från Sverige till Irak men majoriteten anser att
det är för farligt. Icke desto mindre finns det en
grupp som stödjer autonomi eller en egen stat i
norra Irak på Nineveh-slätten.

Kaldeisk man i 30-årsåldern, Södertälje

S:t Abba kaldeisk-katolska församling,
Köpenhamn, Danmark
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Tema 4: Utmanande tider
Koptisk-ortodoxer i Storbritannien
Koptisk-ortodoxa kyrkan har erkänt att det
är avgörande för kyrkans framtid att behålla
ungdomarna. Många av dess aktiviteter
koncentreras på ungdomar för att adressera
några av de problem unga kan möta, då de
lever i ett uppenbart sekulärt samhälle med
värderingar som eventuellt skiljer sig från deras
egna. Många inklusive prästerna stödjer idén
om ”hemgjorda” präster med egna erfarenheter
av sådana frågor, vilka skiljer sig från de
problem kopter har i Egypten.
Närvaron av i första hand engelsktalande
unga och ett mindre antal konvertiter har
påverkat beslut om vilket/vilka språk som ska
användas under gudstjänsterna i flera kyrkor
som främst använder sig av engelska. En del
kopter hävdar att Bibelns lärdom inte kan
förstås om den inte framställs på ett språk
som församlingen är flytande i. Detta kan vara
problematiskt i kyrkor som mottar en ständig
ström av nya migranter från Egypten och för
dem som föredrar att tillbe på deras arabiska
modersmål.
Kopter liksom andra kristna från
Mellanöstern i Storbritannien upplever att
de felaktigt tas för muslimer i det brittiska
samhället. De förklarar detta med bristen
på medvetenhet om deras grupp bland
allmänheten.
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Koptisk-ortodoxer i Danmark
En kombination av olika faktorer gör att det
inte finns så många aktiviteter, eller tillräckligt
många engagerade medlemmar, som en
del i samfundet skulle önska. Storleken på
samfundet, den geografiska spridningen som
tvingar medlemmar att resa långt för att gå i
kyrkan, samt ett fullbokat vardagsliv leder till
mindre intresse eller tid för kyrkan.
Många unga kopter som är födda och
uppvuxna i Danmark förlorar intresset när de
blir äldre. En del har utvecklat en mer dansk
kyrkopraktik och deltar bara i kyrkans aktiviteter
vid särskilda tillfällen. Andra börjar besöka mer
internationella kyrkor, där de möter andra unga
kristna med olika bakgrunder. Närvaron av
kristna från Irak som kommer till den koptiska
kyrkan ökar dock antalen. En annan utmaning
är behovet av att navigera mellan, å ena sidan
danska regler och sätt att göra saker och
ting, och å andra sidan praktiker rotade i en
traditionell kyrka med en patriark baserad i
Egypten och en biskop i Sverige. En konsekvens
av denna situation är den relativt regelbundna
omplaceringen av präster där alla kommer från
Egypten och flera perioder utan en präst.

S:t Mark koptisk-ortodoxa kyrka,
Kirkcaldy, Storbritannien

S:ta Maria & S:t Markus koptisk-ortodoxa
kyrka, Köpenhamn, Danmark

Koptisk-ortodoxer i Sverige
Den koptiska kyrkan och gruppen har som mål
att bevara koptiska och egyptiska traditioner
och moraliska värderingar som man ibland
uppfattar vara på nedgång i Sverige. En av
de utmaningar som den koptisk-ortodoxa
kyrkan möter i Sverige är accepterandet av
skilsmässa i svensk lagstiftning – en praktik som
är förbjuden i den koptiska kyrkan och som ses
som ett hot mot familjevärderingar. Det svenska
läroplanen som behandlar evolutionen anses

Jungfru Maria & S:t Paul koptisk-ortodoxa kyrka,
Stockholm, Sverige

motsäga kyrkans lära och det är en utmaning
för samfundet att uppfostra barn i ett samhälle
som skiljer sig från det egyptiska.
Medelåldersmedlemmar klagar på att de
måste arbeta mycket för att kunna ge sina
familjer ett bra liv vilket också ger lite tid till
personlig och andlig utveckling. Nyanlända
saknar Egypten och det sociala livet där,
medan de i Sverige har problem med att hitta
lägenheter och jobb. Några är fortfarande
traumatiserade av händelser i Egypten. Unga
invandrare kämpar för att lära sig ett nytt språk
och finna en plats i det svenska samhället.

Även om jag bär ett kors
på jobbet och alla vet att
jag är kristen och firar jul och
påsk och så, frågar de ändå:
”Firar du Ramadan?”
Koptisk kvinna, 60 år, Köpenhamn
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Tema 4: Utmanande tider
Assyrier / syrianer i Storbritannien
Medan assyrier hävdar att de är stolta över
sin förmåga att framgångsrikt integrera sig i
det brittiska samhället verkar de bekymrade
över den påverkan detta kommer att få på
upprätthållandet av samfundets identitet
och traditioner. Särskilt bekymrade är de
över språket då det är osannolikt att framtida
generationer kommer att tala det i vardagen. De
flesta i de yngre generationerna använder redan
nu bara språket då de talar med äldre släktingar
i hemmet.
Kyrkorna och organisationerna försöker att
väcka ungas intresse för det assyriska språket
och traditionerna genom språkundervisning
och traditionella fester, men möter på
svårigheter med tanke på unga brittisk-födda
assyriers fulltecknade liv och andra intressen.
På grund av att det assyriska samfundet i
Storbritannien (till skillnad från i USA och
Australien) är litet och geografiskt utspritt anser
man också att det kommer att vara svårt att
hålla ihop samfundet beträffande bevarandet av
språket och kulturen för framtida generationer.

Assyriska huset, London, Storbritannien
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Assyrier / syrianer i Danmark
Eftersom alla assyriska församlingar finns
i Århus behöver assyrier i andra delar av
Danmark besöka andra kyrkor om de vill gå i
kyrkan regelbundet. Dessutom skulle många
medlemmar i Århus vilja ha ett större utbud av
aktiviteter och mer frekventa mässor, men på
grund av otillräcklig finansiering är assyriska
präster beroende av att ha inkomster utöver
sina prästlöner. Detta resulterar i mindre tid till
att tjäna sina församlingar.
Många är också bekymrade över
samfundets förmåga att behålla sin assyriska
identitet och sina traditioner över tid och över
flera generationer. Denna oro är särskilt riktad
mot svårigheten att få unga assyrier att komma
till samfundets kyrkor och organisationer på
grund av deras fulltecknade liv och många
andra aktiviteter i samhället. Man ser också
utmaningarna med att bevara språket för
kommande generationer.

Assyrier / syrianer i Sverige
De flesta assyrier/syrianer är ense om att
konflikten om samfundens namn försvagar dem
och hindrar politisk och samhällelig aktivism
till exempel för att främja ett brett erkännande
av ”Seyfo” – det assyriska/syrianska folkmordet
1915. Assyrier/syrianer vill i allmänhet vara
integrerade i det svenska samhället men
utan att detta leder till assimilering. Att
bevara sitt modersmål och kultur är därför
topprioriteringar. Nyanlända assyrier/syrianer
måste dock också lära sig svenska för att kunna
kommunicera i sitt nya hemland.
Bättre prästutbildning är ett bekymmer för
en del assyrier/syrianer eftersom de ser kyrkan
som centrum för deras identitet. Andra föredrar
att begränsa Syrisk-ortodoxa kyrkans inflytande
på icke-kyrkliga ledare då de anser att detta är
vägen framåt i en modern nation.

Svensk medias bevakning av samfundet
är en orsak till missnöje då fokus ofta är på
säkerhetsfrågor i Södertälje. Att stärka gruppen
ekonomiskt och politiskt och bygga en positiv
image är också utmaningar som samfundet
står inför.

S:t Jacob av Nsibins syrisk-ortodoxa
katedral, Södertälje, Sverige

Jag är bekymrad över att
vi om några generationer
kommer att förlora vårt språk. Vi
kommer att förlora vårt sätt på
grund av integrationen.
Assyrisk man i 50-årsåldern, London
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Tema 4: Utmanande tider
Irakiska kristna i Storbritannien
Att assistera ett relativt litet samfund som är
spritt över stora geografiska områden även
inom London ses som ett problem av alla
ledarna i alla irakiska kristna samfund. Den tid
det tar att åka till kyrkan, stressiga jobb och
sociala liv, begränsade resurser och utrymmen
begränsar antalet aktiviteter som kan anordnas
varje vecka.
När det gäller de irakiska katolska kyrkorna
besöker en del medlemmar deras lokala
katolska församling. Detta beror på uppenbara
praktiska skäl men också på att deras barn
kanske går i tillhörande katolska skolor.

Kaldeiska Babylon-brödraskapet,
Kaldeisk-katolska kyrkan, Århus, Danmark
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De irakiska kristna kyrkorna möter också
utmaningar då det gäller vilket språk som ska
användas under gudstjänster. Många yngre
önskar att engelska delvis används, medan de
äldre generationerna verkar mindre bekväma
eller villiga att genomföra denna förändring.
Användandet av projektorer börjar långsamt
införas för att ge direktöversättningar i några
av kyrkorna liksom engelskspråkiga aktiviteter
under veckorna.
Svårigheterna med att väcka medvetenhet
om samfunden både i Storbritannien och i Irak
är också ett bekymmer särskilt då det gäller
de irakiska kristna flyktingarnas umbäranden
sedan Islamiska statens attacker 2014.

Irakiska kristna i Danmark
Det kaldeiska-katolska samfundet i Danmark
delar en präst som tjänar både församlingar
i Århus och Köpenhamn liksom flera mindre
församlingar utanför dessa två större städer. En
konsekvens av detta är att gudstjänster bara
hålls varannan vecka i Köpenhamn och i Århus.
Samfundet har fått kyrkobyggnader i
både Köpenhamn och Århus från Katolska
kyrkan i Danmark men samfundet måste självt
finansiera renoveringar och underhållning av
byggnaderna, liksom prästens resekostnader.
Samfundet möter dessutom utmaningar
när det gäller unga, eftersom det är vanligt
att de blir inaktiva då de är engagerade i sina
studier och jobb. Språket är också en utmaning
eftersom gudstjänster hålls på arabiska eller
kaldeisk ny-arameiska och många yngre kaldéer
inte kan dessa språk flytande.
För irakiska kristna som är syrisk-ortodoxa
finns det ingen etablerad församling i varken
Köpenhamn eller Århus. De deltar därför
i gudstjänster antingen i en av de andra
samfundens kyrkor (framförallt i den koptiskortodoxa kyrkan) eller i en dansk luthersk kyrka,
om de inte reser till en nyetablerad församling
85 kilometer från Köpenhamn.

Irakiska kristna i Sverige
Irakiska kristna möter liknande utmaningar
som assyrier/syrianer, nämligen hur de ska se
till att deras kultur, språk och historia fortsätter
att vara relevanta. Många skulle också vilja
se en mer positiv mediebevakning av deras
samfund, eftersom de upplever den svenska
offentliga uppmärksamheten som ofullständig
och ibland orättvis – fokus ligger på kriminalitet
och anti-muslimska attityder bland kristna från
Mellanöstern, istället för på deras kulturella
rikedom och värderingar om familj, utbildning
och självförsörjning. De vill få mer stöd från
regeringen och många känner att Sverige
inte var väl förberett för att ta emot den stora
inflyttningen av irakiska flyktingar efter Saddam
Husseins regims fall. För dem som är nyanlända
är det svenska språket och kulturen de största
hindren.
Många irakiska invandrare är stolta över deras
höga utbildning men i Sverige är chansen att finna
ett arbete i ens tidigare yrke mycket begränsad,
på grund av otillräckliga språkkunskaper och/eller
arbetsgivare som föredrar att anställa folk som har
genomfört sin utbildning i Sverige.
Slutligen har det kaldeiska samfundet inte
tillräckliga faciliteter eller resurser. Fullsatta kyrkor
och fulla parkeringsplatser på söndagarna och vid
kyrkliga högtider är vanligt förekommande och
illustrerar samfundets behov av mer pengar för att
hålla i aktiviteter och bygga fler kyrkor.

Samfundet är geografiskt mycket utspritt
och det är svårt för dem att resa för att gå
i kyrkan om de inte gör en rejäl ansträngning.
Kaldeisk man i 70-årsåldern, London

S:t Johannes kaldeisk-katolska församling,
Södertälje, Sverige
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Jag minns att jag satt i en bastu på
Frederiksbergs kommunala simhall
två år efter att jag hade flyttat till Danmark.
Precis bredvid mig satt Poul Nyrup (dansk
statsminister vid denna tidpunkt). Vilken
skillnad mellan Egypten och Danmark!
Koptisk man i 40årsåldern, Köpenhamn

Jungfru Maria & S:t Paul koptiskortodoxa kyrka, Stockholm, Sverige
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Tema 5: Bidrag och förhoppningar
Koptisk-ortodoxer i Storbritannien
Det koptiska samfundets bidrag uttrycks i
termer av dess sysselsättning, särskilt inom
det nationella hälso- och sjukvårdsväsendet,
eftersom många i samfundet arbetar
inom läkarkåren eller i andra yrken inom
ingenjörssektorn, arkitektur och utbildning.
Samfundets medlemmar ser sig själva som
exemplariska invandrare vilka arbetar hårt,
försörjer sina familjer, integrerar sig i samhället
och inte ställer till några problem för den
brittiska regeringen eller samhället. Ibland ställs
den egna gruppen i kontrast till vissa andra
migrantgrupper i Storbritannien.
Kopternas engagemang i deras tro ses
som central för deras situation och en del
menar att de skulle kunna hjälpa det brittiska
samhället att återupptäcka sitt kristna arv –
”missionskyrkor” har därmed börjat öppnas.
Även om det definitivt finns intresse för att
utveckla fler band till det omgivande samhället
innebär begränsade resurser och brist på
tid – långa arbets- eller studietimmar, resor,
existerande kyrkoverksamheter och umgänge
med familjen – att detta inte är en prioritet för
de flesta just nu.

Koptisk-ortodoxer i Danmark
I allmänhet ger kopter i Danmark en positiv
beskrivning av det demokratiska danska
samhället som de stödjer, men som de menar
har underminerats på senare år på grund
av ökad rasism. Medan några skyller på
ankomsten av flyktingar och deras bristande
bidrag till samhället, ser andra (särskilt yngre
kopter) sig själva som representanter för en
mer internationellt orienterad, tolerant och
icke-diskriminerande grupp danskar. De står
för värderingar som de menar är viktiga i ett
pluralistiskt samhälle.
De flesta kopter har starka åsikter även
om Egypten och önskar mest av allt att deras
barn ska få lära känna Egypten och inte minst
kyrkan. Samtidigt har många yngre kopter som
fötts i Danmark utbildat sig utomlands och de
bor nu antingen i andra arabiska länder eller i
Storbritannien vilket gör det svårt att behålla
kontinuiteten inom samfundet. Försök att
stärka samfundet genom bättre registrering,
olika aktiviteter och en mer tillgänglig hemsida
verkar därför utmanas av dansk-kopternas
personliga ambitioner och fulltecknade liv.

Koptisk-ortodoxer i Sverige
I allmänhet är kopterna tacksamma för de
möjligheter som Sverige har gett dem. Från
deras perspektiv är den mest värdefulla
gåvan de kan ge till det svenska folket den
ortodoxa tron och andligheten som har rötter
i den forntida kristendomen och i egyptiskt
klosterväsende. Svenska kyrkan ses som en
ivrig mottagare av denna andlighet på grund av
kyrkorepresentanters intresse för koptisk liturgi
(Anaphora) och den historiska alexandrinska
riten som har bevarat drag med ursprung i den
tidiga kristna eran i Egypten.
Dessutom ser medlemmar av Koptiska
kyrkan sig själva som representanter för
Egypten som därför ska vara exempel på
hög moral och ha en positiv attityd då man
lever utomlands. Att undervisa svenskar om
traditionella kristna värderingar anses vara
ett potentiellt bidrag till samhället i stort.
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Tema 5: Bidrag och förhoppningar
Assyrier / syrianer i Storbritannien
Assyrier i Storbritannien lyfter fram att deras
samfund följer lagar, lär sig språket i deras nya
land och anpassar sig till samhällets normer och
därmed också har integrerats framgångsrikt i
det brittiska samhället.
Den första generationen migranter var
antingen yrkesverksamma eller grundade
affärsverksamheter och hjälpte ofta nyanlända
så att de skulle bli en självförsörjande
grupp. Detta har fortsatt då många
brittisk-födda medlemmar av samfundet är
universitetsutbildade. Liksom andra kristna
grupper från Mellanöstern hävdar de att de
är en exemplarisk invandrargrupp som inte
bara bidrar ekonomiskt till Storbritannien
utan också genom deras starka betoning av
familjevärderingar och kulturell tradition. De
menar att de kan ge det brittiska samhället
visioner om hur man kan återuppväcka sådana
värdeningar som anses saknas inom huvudfåran
av det brittiska samhället.

Det här är motorn i
samhället. Vi entreprenörer
skapar jobb åt folk.
Syriansk man i 30-årsåldern, Västerås
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Assyrier / syrianer i Danmark
Assyrier är generellt tacksamma mot Danmark
för den frihet och de möjligheter som landet
har gett dem. Då de jämför sig med många
andra invandrare från Mellanöstern lyfter
många assyrier fram deras egen framgångsrika
integration i det danska samhället när
det gäller utbildning, sysselsättning och
generell respekt för danska lagar. Många
ser assyrier som exemplariska förebilder
för andra invandrargrupper, särskilt när det
gäller ungdomar.
Samtidigt är många assyrier oroade
över minskade kyrkobesök och försvagade
familjeband och värderingar bland den danska
majoritetsbefolkningen – något som påverkar
praktiker och värderingar bland dagens
generation av assyriska ungdomar. På grund
av detta menar många att en del av deras
roll är att sträva efter en starkare position för
kristendomen och familjevärderingar i det
danska samhället.
Många önskar också en större offentlig
medvetenhet om, och ett erkännande av,
deras identitet som kristna från Mellanöstern,
liksom starkare politiskt stöd bland
allmänheten för deras kampanj för autonomi
och mot förföljelser i Irak och andra länder
i Mellanöstern.

Assyrier / syrianer i Sverige
Assyrier/syrianer i Sverige identifierar
företagsamhet som deras mest synliga bidrag
till det svenska samhället. De äger många
restauranger, butiker, skönhetssalonger
tvätterier och biltvättar. De bidrar till den
nationella ekonomin genom att anställa sina
släktingar och vänner liksom svenskar och
andra migranter. Eftersom många assyrier/
syrianer är välutbildade och väletablerade anses
de i allmänhet vara en tillgång för samhället. I
dagsläget är fem svenska riksdagsledamöter
av assyrisk/syriansk bakgrund. Ett stort antal
samfundsrepresentanter finns dessutom på
lägre administrativa nivåer eller arbetar som
advokater, läkare och ekonomer.
Assyrier/syrianer är stolta över sin lojalitet
till familjen och många känner att betydelsen av
starka familjeband är något de kan uppmuntra
det svenska samhället att återuppliva. En del
ser sig som missionärer vars uppgift är att
väcka den svenska nationen och ge den nya
perspektiv på olika saker. De mer religiösa
i samfundet lägger till att syrisk andlighet
kan väcka nytt liv i olika kyrkor i Sverige men
de flesta talar om historia, kultur och två bra
fotbollslag med kopplingar till samfundet –
Assyriska FF och Syrianska FC.

S:t Jacob av Nsibins syrisk-ortodoxa katedral,
Södertälje, Sverige
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Tema 5: Bidrag och förhoppningar
Irakiska kristna i Storbritannien
Det irakiska kristna samfundet i Storbritannien
är väl representerat inom yrkeslivet inklusive
som läkare, ingenjörer, arkitekter och
affärsmän. Samfundet har en ekonomisk
diversitet med tanke på att några anlänt som
del av de begränsade flyktingströmmarna
till Storbritannien. Att skaffa sig engelska
språkkunskaper anses vara viktigt för att visa på
integration i samhället, medan man samtidigt
tycker att det är viktigt att behålla traditionella
språk och kultur vilket också är bidrag till det
mångkulturella samhället i Storbritannien.
Med tanke på det nuvarande läget i Irak
hoppas många irakiska kristna att den brittiska
regeringen ska föredra en mer generös
asylpolitik vilket skulle adressera situationen
för samfund i Irak och leda till fler nyanlända till
Storbritannien.
Den andliga rikedomen bland irakiska
kristna kyrkor ses som ett potentiellt bidrag till
kristet liv i Storbritannien även om begränsade
resurser betyder att fokus just nu ligger på att
bevara samfundets religiösa och kulturella
traditioner.
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Irakiska kristna i Danmark
I allmänhet har irakiska kristna, som i Danmark
utgörs i huvudsak av kaldéer, en positiv attityd
gentemot Danmark som ett demokratiskt
land med lika rättigheter för män och kvinnor
och religionsfrihet. De ser Danmark som det
land de lever i både nu och i framtiden och
många understryker deras egen framgångsrika
integration i det danska samhället, både när det
gäller sysselsättning och respekt för kulturella
värderingar och lagstiftningen.
Det kaldeiska samfundet är dock en
diversifierad grupp. Även om många i den äldre
generationen har arbete har andra - märkta av
traumatiska erfarenheter från krig och flykt aldrig lyckats ta sig in på arbetsmarknaden. De
har därför väldigt lite kontakt med det danska
samhället. I motsats till dem, är i allmänhet
yngre generationer (som kom som barn eller
är födda i Danmark) mycket högutbildade,
anställda och aktivt involverade i det
danska samhället.
Som grupp möter kaldéerna liknande
utmaningar som de andra samfunden när det
handlar om att bevara sitt språk, sina traditioner
och religiösa ritualer. Det nära samarbetet
med Katolska kyrkan i Danmark ger dem dock
en stark grund. Dessutom är kyrkan aktiv och
ivrig att engagera de unga medlemmarna och
barnen i kyrkan.

Det lilla samfundet av syrisk-ortodoxa i
Danmark aspirerar till att en dag ha sin egen
kyrka och präst. Andra känner sig bekväma med
att tillhöra de redan etablerade kyrkorna från
Mellanöstern.
Irakiska kristna i Sverige
De irakiska kristna som står nära sina kyrkor
önskar att föra det svenska samhället tillbaka
till dess kristna rötter och stärka kyrkornas
röst i det svenska samhället. Oberoende av
religiositet skulle majoriteten vara enig om att
irakier är bland de bäst utbildade invandrarna,
särskilt de som kom tidigt med ”gamla”
akademiska examina.
I allmänhet ser de irakiska kristna sig själva
som hårt arbetande, lojala och snabba på att
lära sig landets språk men också sina kulturella
värderingar. Unga irakiska kristna kvinnor ser
sig som ambitiösa och ivriga att hjälpa andra,
särskilt kvinnor av annan invandrarbakgrund.
Förutom traditionella värderingar som att
ta hand om varandra och familjens betydelse,
nämns kultur, musik och mat ofta som bidrag
till det svenska samhället.

S:t Abba kaldeisk-katolska församling,
Köpenhamn, Danmark

I England lyckades jag köpa
hus, få en utbildning, se till
att alla mina barn blev utbildade,
förstår du. Vi har alla bra jobb.
Kaldeisk man i 70-årsåldern, London
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