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Yezidier

n Yezidier   Text: Simon Sorgenfrei

Yezidier är en huvudsakligen kurdiskspråkig etno-religiös minoritet historiskt knuten till Sheikhan-distriktet strax norr om Mosul i Irak 
och speciellt staden Lalesh, liksom kring Sinjar-bergen cirka 50 mil närmare syriska gränsen. Som ett resultat av förföljelser under 
osmansk tid finns också yezidiska grupper i Armenien, Georgien och Kaukasus. I dagens Turkiet finns endast ett fåtal yezidier kvar 
i området kring Tur Abdin i sydöst.1 På grund av utvecklingen i Irak under det sena 1900-talet och tidiga 2000-talet har antalet ye-
zidier kraftigt decimerats även i de historiska områdena och många har emigrerat, främst till Tyskland men även till andra delar av 

Europa. 

Det finns inga säkra siffror på hur många yezidier som finns i dag och uppskattningar varierar mellan 200 000 och 1 000 000. Den största grup-
pen – över 100 000 – har levt i Irak med centrum i Sheikhan-provinsen. Sedan den senaste massakern, 2014, då tusentals yezidier dödades eller 
förslavades av terrorgruppen IS och ännu fler flydde området har denna grupp decimerats. I Transkaukasus uppskattar man att det finns cirka 60 
000 yezidier, där majoriteten finns i Armenien och en mindre grupp lever i Georgien. I Syrien (före IS) har funnits cirka 15 000 yezidier i Kurd 
Dagh-regionen och i syriska Djazira.2 På grund av krig och svåra förföljelser lever i dag många yezidier i diaspora. Uppskattningar gör gällande 
att mellan 35 000 och 40 000 yezidier lever i Tyskland,3 och mellan 4 000 och 15 000 i Sverige4, vilka är de västeuropeiska länder som sannolikt 
har de största yezidiska populationerna.

1. https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/16757/ISIM_1_The_Evolution_of_the_Yezidi_Religion_From_Spoken_Word_to_Written_Scripture.pdf?sequence=1 (besökt 2017-06-19).
2. Kreyenbroek 2012.
3. http://www.yeziditruth.org/worldwide_yezidi_communities (besökt 2017-06-19).
4. Uppskattningar av svenska yezidier, mer nedan.
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Yezidisk historieskrivning
På den kurdiska dialekt (kurmanji) de flesta yezidier talar kallar man sig 
själv vanligen för ezdi, eller ezidi, men det finns olika självbenämningar i 
de regioner och länder där yezidier lever. Beteckningens historia är om-
diskuterad. Enligt en uttydning går namnet tillbaka på gammalpersiskans 
yazata liksom medelpersiskans yazad, ”gudomlig varelse”. Andra menar 
att namnet ska härledas till den muslimske kalifen Yazid ibn Mu’awiya 
(d. 683) och att dagens yezidier stammar från en grupp som kallades ye-
zidiyya eftersom de sympatiserade med den umayyadiske kalifen Yazid.5

Dessa olika namntraditioner är ett av många exempel på hur rik ye-
zidisk berättartradition är och hur många olika uppfattningar som kan 
finnas bland yezidier om gruppens historia och religiösa föreställningar. 
Syftet med följande kapitel är inte att försöka reda ut vad som skulle kun-
na vara mest historiskt korrekt utan att spegla den mångfald av uppfatt-
ningar som finns och har funnits genom historien.

Yezidisk religion har heller inte någon enhetlig samling texter eller 
uppsättning dogmer, i stället finns en stor mängd hymner, legender och 
berättelser av mer eller mindre lokal prägel. Mångfalden kan delvis förkla-
ras med att yezidiska traditioner främst har traderats muntligt och att det 
inte funnits en kanoniserad textsamling. Historiskt har det varit förbjudet 
för alla utom religiösa ledare att lära sig läsa och skriva, och de skriftsam-
lingar som finns är sent tillkomna. Den religiöst bildade eliten har också 
haft det huvudsakliga ansvaret för gruppens religiösa traditioner. Det har 
medfört att många yezidier i dag, speciellt i diaspora, har varierande kun-
skaper om, liksom vana att praktisera, sin religion.6 Forskare påpekar att 
det är en religion fokuserad på ortopraxi snarare än ortodoxi. Att handla 
och leva i enlighet med kulturella mönster är viktigare än att tro på rätt 
sätt. Det finns inte någon enhetlig trosbekännelse som alla yezidier erkän-
ner, inte heller ett enhetligt sätt att be eller utföra andra riter. 

Det medför att enskilda yezidiers religionsförståelse kan skilja sig mot 
historiekritiska studier av yezidisk historia och tradition. Detta är inte 
unikt för yezidism, utan gäller alla religioner. Forskningen om yezidism är heller inte omfattande, varför vi har att förhålla oss till betydande kun-
skapsluckor.

Nedan redogörs för några exempel på hur yezidier har sett på sin historia och religiösa tradition. Här kan vi notera hur yezidier generellt hål-
ler sig inom ramarna för vad vi ofta kallar en abrahamitisk berättelsetradition. Vi känner igen gestalter, berättelser och teman från judisk, kristen 
och muslimsk tradition. Därefter följer en kort redogörelse för forskning om yezidisk historia och religion, innan situationen i Sverige behandlas. 

Ursprung
Enligt en myt härstammar yezidierna direkt från den första människan Adam, och deras religion uppfattas därför som den ursprungliga religio-
nen. En annan ofta återgiven tradition berättar mer specifikt att de härstammar från Shehid ibn Jerr som föddes av Adam, utan Evas inblandning. 
Adam ska ha beklagat sig över att deras barn tillhörde Eva, varför han utmanade henne. De båda (!) lade sin säd i varsitt kärl som sedan tillslöts i 
nio månader. När dessa sedan öppnades var Evas krus fyllt av maskar, medan Adams innehöll pojken Shehid ibn Jerr. Han gifte sig sedan med en 
houri7 och genom deras förening uppstod det yezidiska folket.8 

Hur Adams och Shehids ”ur-yezidism” levt vidare finns det konkurrerande föreställningar om. Flera informanter har lyft fram sumerer (ca 
6000–2000 fvt) och babylonier (ca 2000–500 fvt) som ett ursprung för yezidisk tradition.9 I det Yezidiska riksförbundet i Sveriges informations-
material beskrivs yezidismen som cirka 6000 år gammal, vilket är en tidsålder som sammanfaller med abrahamitiska föreställningar om jordens 
ålder, men som också skulle placera dess ursprung under det sumeriska rikets tid. Även i samtal med svenska yezidier har detta tidsspann nämnts, 
samt att den babyloniske kungen Nebukadnessar (1125–1103 fvt) ska betraktas som en av de yezidiska profeterna.10 Andra informanter är mer 

5. Asatrian & Arakelova 2014: 46–49.
6. Alisson 2004.
7. Ett kvinnligt, andligt, paradisväsen.
8. Kreyenbroek 1995: 37, se även Bertås & Ekman 2015: 91ff.
9. Intervjuer 2017-03-15, 2017-04-03.
10. intervjuer 2017-03-15, 2017-04-03. Nebudkadnessar var namnet på flera kungar i det Babyloniska riket, den förste levde på 1000-talet före vår tideräkning.
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försiktiga och menar att det är svårt att säga något säkert om gruppens och religionens historiska rötter.11

Vissa, men långt ifrån alla, yezidier menar att religionen sedan kom att revitaliseras av den ovan nämnde sunnitiske kalifen Yazid. Det berät-
tas då att Yazids far Muawiya, den förste kalifen i den umayyadiska dynastin (661–750), vid ett tillfälle råkat skära profeten Muhammed när han 
rakade honom. Muhammed såg detta som ett järtecken och menade att Muawiyas ätt skulle komma att bli svurna fiender till Muhammads ätt, 
och att de till slut skulle besegra hans efterföljare. I ett försök att övervinna sitt öde svor Muawiya att aldrig gifta sig, men Gud gav honom då en 
sjukdom som endast kunde botas om han tog en hustru. För att åter försöka lura ödet gifte sig Muawiya med en åttioårig kvinna vid namn Ma-
husa, men under bröllopsnatten förvandlades hon plötsligt till en ung kvinna och födde sedan sonen Yazid (Ezid). Yazid ska, enligt dessa tradi-
tioner, sedan ha övergett islam och i stället antagit vad som anses vara Adams ursprungliga religion, vilken sedan levt vidare genom yezidierna, 
som också hämtar sitt namn från honom.12 

Berättelsen kan läsas som en respons på de konflikter och övergrepp yezidier lidit under muslimskt styre, och kan troligtvis tolkas som att de 
en dag ska besegra ”Muhammeds ätt”/islam. Detta är dock inte en allmänt accepterad tradition, och svenska yezidier kan ta helt avstånd från att 
de skulle ha någon koppling till kalifen Yazid,13 liksom till andra islamiska traditioner. 

Dessa myter är endast ett axplock ur yezidismens rika tradition, och yezidier kan ha mycket olika uppfattningar om deras betydelse. Dock 
tycks yezidier vara överens om en annan persons centrala betydelse, nämligen Sheikh Adi. Denne beskrivs som en viktig religiös reformator som 
format den yezidiska religion som praktiseras i dag. Sheikh Adi ligger begravd i Lalesh i norra Irak, vilket är yezidiers heligaste plats och histo-
riska centrum. 

Hur Sheikh Adis historia och roll ska förstås varierar. Enligt en informant i Borlänge kom Shekih Adi från en yezidisk familj, men hans farfar 
hade tvingats konvertera till islam. Adis familj hade utvandrat från Irak under islams expansion under kalifen Omar ibn al-Khattab (d. 644)14 och 
hamnat i Baalbek i Libanon. Där ska Adis förfäder eller föräldrar ha utbildat sig inom de islamiska vetenskaperna. Efter föräldrarnas död flyttade 
Adi till Lalesh som dominerades av yezidier och återupptäckte där sin ”ursprungliga” religion. Med tiden utvecklades han till en ledargestalt som 
organiserade yezidierna och reformerade religionen.15 Det finns oklarheter vad gäller tidsperspektiven i redogörelsen, men det är viktigt att Adi 
ska ha kommit från en lärd, muslimsk miljö och sedan blivit yezidi. Det kan förklara att han kunde skriva böcker som håller sig inom islamisk 
tradition (mer om dessa nedan).

En informant i Stockholm menar likaså att Sheikh Adi var en yezidisk reformator, men menar att han och hans förfäder var yezidier och att de 
aldrig konverterade till islam. Kanske kan de i stället ha låtsats vara muslimer, för att slippa att trakasseras av den muslimska majoriteten. Detta, 
att låtsats vara sunnimuslim i hotfulla situationer kallas taqiyya och har huvudsakligen praktiserats av shiamuslimer och andra religiösa minori-
teter i sunnidominerade områden. 

Informanten i Stockholm menar vidare att Sheikh Adi ska ha varit en välutbildad person som hade läst om islam, vilken kan förklara hur han 
kunde skriva initierade böcker om islam. Att yezidier varit tvungna att låtsas vara muslimer, och hålla sin egentliga religion hemlig har bidragit 
till att det finns så lite kunskap om yezidism, menar han, ”95% av det som är skrivet om yezidismen är förvrängt och felaktigt”.16 

Forskning om yezidier
Den forskning som finns kring yezidisk historia och religion skiljer sig på flera punkter från den beskrivning som yezidier gett av sin tradition och de 
flesta forskare menar att den religion som praktiseras idag har sin grund i en så kallad sufiorden vid namn Adawiyya. Denna går i sin tur tillbaka till den 
ovan nämnde sheikh Adi ibn Musafir (d. 1162), som historieforskningen visat var en muslimsk sufiledare. Sheikh Adi föddes i byn Beyt Far i Libanon 
omkring 1075 och han ska ha varit av ummayadisk ätt och alltså av samma släkt som den ovan nämnde kalifen Yazid. Som ung studerade Adi för den 
kände sufisheikhen Ahmad al-Ghazali (d. 1126)17 i Bagdad, men år 1111 ska han ha dragit sig undan till det avlägsna Lalesh långt norr om abbasidernas 
huvudstad Bagdad i nuvarande Irak. Förutom en pilgrimsresa till Mecka år 1116 kom han att förbli i Lalesh fram till sin död år 1162.18

Legendmaterialet beskriver Sheikh Adi som en from religiös ledare med avsevärda andliga krafter och hans ryktbarhet som asket lockade till 
sig lärjungar, vilka lade grunden för den sufiorden han lånat sitt namn till, adawiyya. Utifrån de skrifter av Sheikh Adi som finns bevarade tycks 
han ha stått nära sin tids officiella sunni-islam. Men han har också skrivit poesi som drar åt det extatiska där han också omskriver sig själv som 
en person av exceptionell andlig status.19

Området kring Lalesh där Sheikh Adi etablerade sig dominerades av kurder. Bland dessa ska ha funnit grupper som utmärktes av sin vördnad 
för den umayyadiska familjen och den historiske kalifen Yazid, och som dessutom bland sig räknade en rad sufisheikher. Andra praktiserade olika 
förislamiska religiösa traditioner och i medeltida arabiska krönikor berättas hur Sheikh Adi samlade många följare bland dessa olika grupper.20

11. Intervju 2017-04-03.
12. Kreyenbroek 1995: 37, Asatrian & Arakelova 2014: 46.
13. Intervju 1 2017-04-03.
14. Kanske menar han Adis förfäder?
15. Intervju 1 2017-04-03.
16. Intervju 2017-05-15.
17. Som var bror till den mer kände sufiteologen Muhammed al-Ghazali (d. 1111). Bo Utas har introducerat Ahmad al-Ghazali på svenska, och dessutom översatt hans Infall om kärleken. Utas 

2011a: 110-119, Utas 2011b: 25-73.
18. Asatrian & Arakelova 2014: 37.
19. Asatrian & Arakelova 2014: 37-38. Här följer han mönster vi känner igen från flera andra samtida sufier, som delvis är genrerelaterad. Prosan var ämnad för mer sansad telogisk reflektion, 

medan poesin ofta fick låna sig till känslobetonad och extatisk religiositet.
20. Kreyenbroek 1995: 28–29.
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Som för så många andra sufisheikher kom berättelser om Adis liv, hans 
andliga kraft och karisma att skapa en mängd helgonlegender vilka attrahe-
rade fler följare. Lalesh utvecklades till en vallfärdsort och därigenom spreds 
också orden till olika platser i Mellanöstern. Men i själva Lalesh, inte minst 
efter det att Adis son Shaikh Hasan ibn Adi (d. 1254) tog över ledarskapet, 
ska den kurdiska grenen av orden ha utvecklat unika praktiker och föreställ-
ningar. Det är i denna miljö och generationerna efter Adis död som den ye-
zidism vi känner i dag utvecklas.21

Att lokala traditioner kunde praktiseras inom ramarna för vad som ännu 
uppfattades som en sunnimuslimsk sufiorden bidrog sannolikt till att att-
rahera fler kurder och andra minoriteter till gruppen. Där igenom kunde 
de undgå diskriminering och förföljelse från majoritetssamhället. Adawiyya 
tycks initialt ha accepterats som en sunnimuslimsk orden av osmanerna och 
utvecklades dessutom till en närmast militär organisation som försvarade 
området mot anfallande mongoler under 1200 och 1300-talen. Men sedan 
förändras situationen. I början av 1400-talet brändes sheikh Adis grav och 
den första av en lång rad förföljelser från sunnimuslimska grupper tar sin 
början. Både litteraturen och yezidier i Sverige nämner hur yezidierna blev 
utsatta för över sjuttio försök till folkmord under osmanska rikets tid, mel-
lan 1300 och 1923.22 I boken Yezidier: En reseessä skriver Magnus Bärtås och 
Fredrik Ekman:

Nu, 2014, vaktar peshmerga-gerillan Lalesh. Fyrahundra yezidifamiljer har tagit 
sin tillflykt till helgedomen, på flykt undan IS-armén. För yezidierna är somma-
rens och höstens händelser en kuslig upprepning av historien: på tusen år säger de 
sig ha överlevt sjuttiofyra pogromer. Under historiens gång har förföljelsen haft 
samma mönster: tvång att överge sin tro och konvertera till islam, de som vägrar 
dödas genom halshuggning eller stening. Kvinnor tvångsgifts eller säljs som sexsla-
var. Samma scener 2014 som 1415 och 1892.23

Det är sådan förföljelse som i modern tid lett till att yezidier är en växande 
minoritet i Europa. 

Yezidisk religion 
Den yezidiska religionen uppfattas som monoteistisk, centrerad kring före-
ställningen om en gud (xwade, khoda, allah) som skapat världen men som 
sedan överlåtit den till sju ärkeänglar. Dessa kallas ”de sju mysterierna” (haft 
surr, heftad) och leds av ”påfågelsängeln” Melek Taus. Efter det att den ska-
pande guden dragit sig tillbaka är det Melek Taus som står i centrum, till-
sammans med den ovan nämnde Sheikh Adi och Sultan Ezid. Sultan Ezid 
förstås på olika sätt i yezidiska traditioner. I vissa narrativ är detta ett namn på 
den muslimska kalifen Yazid, i andra kopplas namnet till fornpersiska ord för 
”gud”. Sultan Ezid är mindre framträdande i yezidisk religion än Melek Taus 
och Sheikh Adi, men kan spela roll i rituella sammanhang.24

Även yezidier i Sverige framhåller att deras religion är monoteistisk och 
att yezidier inte tror att det finns någon förmedlande instans mellan männis-
kan och gud. ”Våra profeter har kämpat för att folk ska känna Gud, inte för 
att deras namn ska bli kända,” säger en informant i Borlänge och uppger att 
det funnits mer än 70 profeter i religionen. Som exempel lyfter han fram de 
tre vise männen, vilka han menar var yezidiska profeter som besökte Jesus 
vid krubban.25 

21. Asatrian & Arakelova 2014: 38, Kreyenbroek 1995: 29f.
22. Kreyenbroek 1995: 33–36.
23. Bärtås & Ekman 2015: 199.
24. Asatrian & Arakelova 2014: 45–46.
25. Intervju 1 2017-04-03.

Den yezidiska symbolen framför andra är påfågeln, vilken sym-
boliserar ängeln Melek Taus. I exemplet ovan ses ängeln med 
Sheikh Adis grav i Lalesh till höger. Melek Taus är skapad av 
Guds ljus och är satt att utföra Guds vilja på jorden. 

Yezidiska symboler

En annan symbol som associeras till yezidismen är den svarta or-
men. Ormen finns bland annat bredvid ingången till Sheikh Adis 
mausoleum i Lalish i Irak, dit yezidier traditionellt vallfärdar. 

Hur symbolen ska uttydas finns olika uppfattningar om (se tex. 
Bärtås & Ekman 2014: 191-192)

Ovanpå platsen för yezidiska helgon byggs traditionellt en min-
dre byggnad med konformat tak. Dessa byggnader har kommit 
användas i logotyper och symboler för att markera yezidismen 
som folk och religion. Logotypen ovan tillhör den amerikanska 
organisationen Yezidis International.

Solen förekommer i det yezidiska bildspråket och representerar 
Gud, och då kanske framförallt i rollen som den skapare av värl-
den. Enligt yezidisk tradtion är det påbjudet att utföra sina böner 
vända mot solen. Flaggan ovan tillhör det irakiska partiet Yazidi 
Movement for Reform and Progress.
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Melek Taus – påfågelsängeln
Melek Taus är den mest framträdande symbolen för yezidisk religion och yezidierna kallas ibland för milate Malak tawus (Melek Taus folk, eller na-
tion).26 Melek Taus betyder Kung påfågel eller, vanligare, ”påfågelsängeln”. Påfågeln som religiös symbol har en lång historia i Mellanöstern. Nam-
net taus/tawus är arabiskans ord för just ’påfågel’, men kan också ha kopplingar till den sumeriska och babyloniska guden Tammuz.27

Yezidiska riksförbundet i Sverige presenterar Melek Taus som skapad av Guds ljus och sägs ha som uppgift att utföra Guds vilja på jorden. 
Melek Taus är den främsta ängeln i en skara om sju, alla skapade av Gud och satta att regera universum. Vidare berättas att Melek Taus ursprung-
ligen hette Azazel. När Gud hade skapat Adam och Eva beordrade han änglarna att buga sig för människorna vilket alla gjorde utom Azazel, som 
sa: ”varför ska vi då dyrka människan, som är gjord av jord, och vi har skapats av ditt ljus?” Gud belönade då Azazel för att han inte glömt hans 
bud att de endast skulle dyrka honom. Befallningen att buga för Adam hade varit ett test och endast Melek Taus hade bestått provet. Därför gjorde 
Gud honom till ledare över de andra änglarna. 

Berättelsen om ängeln Azazel som vägrar buga sig är även en del av muslimsk berättartradition. I dessa traditioner avses den ängel som på 
grund av sin ohörsamhet gentemot Gud straffas ut från änglarnas krets och blir en islamisk djävulsgestalt (se till exempel sura 7: 11–13). Den 
ligger också nära kristna berättelser om Lucifer (ex Luk 10:18). Detta har föranlett både kristna och muslimer att beskylla yezidier för att vara 
”djävulsdyrkare”.28 Ett exempel på detta finner vi hos den svenska missionären Maria Anholm (d. 1946), som ledde den svenska så kallade Jesid-
missionen under början av 1900-talet:

…om hedningarna i allmänhet måste vara olyckliga genom sina gudars vanmakt, hur förfärligt mörk och dyster måste inte djävulsdyrkarnas lott vara? Låt oss 
försöka tänka oss in i det!

Människor finns, skapade som vi efter Guds avbild, skapade till ett liv i ljus och frid, människor för vilka Kristus har lidit och dött och som har blivit utrustade 
med alla andliga förmögenheter för att kunna bli delaktiga av en himmelsk arvslott. Dessa människor har inte som för sina små gudar glömt den enda sanna 
Guden. Tvärtom. De erkänner Gud som alltings upphov. De ärar honom, ber och offrar till honom till försoning för sina synder. Men framför Gud och såsom den 
egentliga härskaren över denna jord, över människornas liv och öden sätter de – djävulen.29

Yezidier själva avvisar att deras ärkeängel skulle vara identisk med djävulen, men det tabu som omgärdar ordet ”Shaitan” (och till och med sje-
ljud) kan antyda kopplingar mellan dem. Vi kan se att den roll Melek Taus spelar i yezidisk tradition ligger nära sufiska traditioner om Iblis. Inom 
sådana menar man att Iblis, snarare än att göra uppror mot Guds vilja, fullständigt underkastade sig den, när han vägrade buga sig för Adam. Detta 
eftersom Gud uttryckligen befallt att man inte skulle dyrka något annat än Gud själv. Härigenom, menar man inom en sådan tolkning, visade Iblis 
prov på en fulländad monoteistisk gudskärlek.30 

Enligt ett informationsmaterial från Yezidiska riksförbundet tror inte yezidier på Satan som en ond kraft, utan i stället att Gud skapar allt, och 
att det onda som finns har sitt ursprung hos människan. Yezidier erkänner därför inte den objektiva existensen av ont och gott, utan menar att allt 
som rör livet på jorden, även det vi kan kalla onda handlingar, tillskrivs Melek Taus. 

 
Khass
Det finns en föreställning att de sju änglarna kan inkarneras i mänsklig gestalt, vilken då kallas khass. Föreställningen om khass har också bidragit 
till att kunna integrera traditioner från andra religiösa system i yezidisk religion, då viktiga religiösa gestalter – som exempelvis Jesus eller den 
muslimske teologen Hassan al-Basri (d. 728) – betecknas som tidigare inkarnationer av de sju änglarna.31 Flera av dessa khass korresponderar 
med kända sufimuslimer medan andra kan ha varit lokala ”hjältar” eller inflytelserika stamledare.32 

Texttraditioner
Då läs- och skrivkunnighet historiskt varit förbehållen en liten, religiöst skolad elit har yezidiska berättelser huvudsakligen överförts muntligt. 
Det har också inverkat på dessa berättartraditioners karaktär. Stilen är sällan abstrakt, och anekdoter, myter och legender dominerar. Dessa kan 
berättas som ”historier” och alluderas ofta till i hymner (qawl). Hymnerna utgör en stor textkorpus vilken fortfarande inte är fullständigt känd 
i väst. Dessa har historiskt lärts ut i skolor för qawl-sångare, i tvillingbyarna Bashiqa och Bahzane i norra Irak. Dessa sånger är mångtydiga, och 
fulla av allusioner och metaforer.33

Det finns också två böcker som ofta kommit att förknippas med yezidism, Den svarta boken (Mashaf-a Rash) och Uppenbarelsens bok (Kiteb-i 
Djilwa). Flera olika manuskript av dessa dök upp på både arabiska och kurdiska under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och såldes då 
till västerländska forskare och institutioner. I dag är forskare överens om att dessa textsamlingar inte är gamla yezidiska böcker, utan senare sam-
manställningar av yezidiska traditioner som skapats för att säljas till rika européer.34 

Det svåröverskådliga materialet av hymner, dikter och legender erbjuder en stor variation vilket bidragit till att yezidisk religion kan ta sig 

26. Asatrian & Arakelova 2014: 9.
27. Asatrian & Arakelova 2014: 22–24.
28. Se Kreyenbroek 1995 för en översikt över yezidireception.
29. Anholm 2001: 10.
30. Sorgenfrei 2015, Kreyenbroek 1995: 46-48.
31. Kreyenbroek, 1995: 91–123, 145–68; Drower 1941: 24–29, 51–60.
32. Alison 2004.
33. Kreyenbroek 2012.
34. Allison 2004.
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mycket olika lokala uttryck. Ett urval av sådana dikter, hymner och legender har översatts till engelska.35 I dag får endast ett fåtal medlemmar i 
qawl-familjerna lära sig dessa texter och deras tillhörande musik, varför dessa viktiga traditioner riskerar att försvinna.

Social organisation
En av de reformer som sheikh Adi ska ha infört, enligt en informant i Borlänge, är den kast-indelning som än i dag utmärker yezidisk social struk-
tur. Yezidier delas in i tre kast och leds av två dignitärer vilka kan beskrivas på följande sätt: 

Sheikh-kastet
Sheikh-kastet är det högsta av de tre kasten och grundades enligt yezidisk tro av sheikh Adi och är ärftligt. Medlemmar av denna kast föreställs ofta ha he-
lande förmågor, vilka också är fördelade inom olika familjer. En familjs andliga kraft tänks kunna överföras till andra genom saliven eller genom jorden vid 
något av familjens gravmonument.36

Pirerna
Pirerna sägs härstamma från Pir Ali, en helig man som var samtida med sheikh Adi och hade mirakulösa krafter. Enligt en annan tradition går de tillbaka 
till sheikh Adis 40 eller 42 lärjungar. Pirerna beskrivs som andliga mentorer, som kan vägleda yezidier i såväl religiösa som mer vardagliga frågor. Både pirer 
och sheikher assisterar vid ceremonier som bröllop, omskärelser eller vid begravningar. Yezidiska familjer förväntas ha en pir och en sheikh vars vägled-
ning de följer.37 

Murider
De flesta yezidier tillhör den lägre kasten som kallas murider (sökare eller elever).38

Mir
Den andlige och världslige ledaren över alla yezidier kallas mir (prins), och leder det yezidiska religiösa rådet. På pappret ska alla yezidier lyda miren. Mir 
anses vara Melek Tawus representant på jorden och rollen som mir ärvs inom en familj som tillhör det högsta kastet, sheikh, som har sitt säte i staden Eyn 
Sifni, i irakiska Sheikhan.39 

Baba Sheikh
Yezidiernas andlige ledare kallas baba sheikh. Även han kommer från sheikh-kastet och residerar traditionellt i Eyn Sifni. Enligt traditionen ska han närvara 
vid alla viktiga ceremonier, speciellt i Lalesh. En gång om året har han också rest runt för att besöka de yezidiska byarna för att utföra ceremonier och lösa 
dispyter.40 I dag försöker baba sheikh besöka yezidier i disapora i möjligaste mån.

Under baba sheikh finns också en hierarki av religiösa funktionärsklasser, vilka kommer från någon av de två högre kasten, sheikh eller pir. Ma-
joriteten av yezidier är murider, ”vanligt folk” eller ”elever” som guidas på vägen (tariqa) av pirerna.41 Terminologin har starka beröringspunkter 
med den vi finner inom sufism. 

Det finns också en rad olika religiösa funktionärer som kan delas in i den sociala strukturen.

Fakir
Fakir kallas de högsta prästerna, vilka alla kommer ur sheikh-kasten. Fakir betyder ”fattig” och sägs härstamma från sheikh Adi som själv var fakir (asketisk 
sufi). Fakirerna leder religiösa riter och ceremonier, och fakir-familjerna sägs vara välsignande med övernaturliga krafter och helandeförmågor som de ärvt 
av sina upplysta förfäder. Fakir-klassen är i dag en mer eller mindre sluten grupp, organiserade i en sorts ordensväsende (med stora likheter med sufi-ordnar). 
Förr kunde vem som helst initieras men med tiden har även detta allt mer utvecklats till att bli en ärftlig tillhörighet.42

Qawl
Qawl är sångare som ansvarar för att föra vidare religiösa hymner och berättelser vid yezidiska högtider. Detta till ackompanjemang av flöjter, tamburiner 
och andra instrument. Även denna roll ärvs från far till son och de kommer huvudsakligen från Beshiqe-Behzani-regionen i norra Irak.43 Traditionellt har 
de vandrat mellan byarna och sjungit hymner.44 Legender och berättelser hålls vid liv genom qawl-sångarna som också har bidragit till att hålla samman ofta 
motsägelsefulla trosyttringar. I dag är dock denna institution på utdöende, delvis på grund av att qawl-”yrket” upplevs som mindre attraktivt, och färre söner 
tar över efter sina fäder och skaffar sig i stället utbildning och vanliga jobb. 

Kocheks och Faqras
Kocheks är engagerade i helgedomen i Lalesh. De föreställs ha andliga gåvor och kunna diagnosticera olika sjukdomar, ha vetskap om vad som händer med 
själen efter att döden och ha insikt i ”det fördolda” genom drömmar och transtillstånd.45 Det finns en kvinnlig motsvarighet, faqras, som också föreställs ha 
övernaturliga krafter. Koceks och faqras kan komma från alla tre kasterna.46

35. Se tex, Krayenbroek 1995, Asatrian & Arakelova 2014.
36-40. http://www.yeziditruth.org/yezidi_religious_tradition (besökt 2017-04-03).
41. http://www.yeziditruth.org/yezidi_religious_tradition (besökt 2017-04-03).
42. Kreyenbroek 2012, Allison 2004.
43. http://www.yeziditruth.org/yezidi_religious_tradition (besökt 2017-04-03).
44. Se Asatrian & Arakelova 2014 för en översikt av yezidiska litterära och mytologiska traditioner.
45. Kreyenbroek 2012, Allison 2004.
46. http://www.yeziditruth.org/yezidi_religious_tradition (besökt 2017-04-03).
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Varje yezid, inklusive sheikher och pirer, ska traditionellt lyda under en sheikh och en pir och denna relation har varit ärftlig och går inom famil-
jerna. Sheikherna och pirerna har fått sitt uppehälle genom allmosor från muriderna vilket skapar ett komplext nätverk av sociala relationer och 
plikter. Dessa ska, idealiskt sett, dessutom ha  en ”broder (eller syster) i Efterlivet” vilket vanligen är en sheikh som utför viktiga passageriter som 
vid pubertet, giftermål eller begravning. I diaspora kommer dessa hierarkier och sociala band att spela mindre roll.

Hur praktiseras yezidiernas religion? 
Yezidiska traditioner är ofta kopplade till tabuföreställningar, vilket gett upphov till såväl kastsystemet som till dietregler. Dessa kan ha en inver-
kan på såväl det individuella som det sociala livet. Vissa regler, som att man traditionellt gift sig endast inom den egna gruppen eller respekten 
gentemot religiöst lärda män iakttas av de flesta, medan andra tabun förlorat sin aktualitet. Som exempel kan nämnas tabut kring att uttalat ordet 
shaitan, att äta grönsallad eller bära färgen blått. De yezidier som intervjuats i arbetet med denna rapport tycks inte följa dessa tabun.47

Yezidiska föreställningar om det egna folkets särställning och blodets renhet har inneburit att man utesluts ur gruppen om man gifter sig med 
en icke-yezid. Yezidiska kvinnor som haft sexuellt umgänge med icke-yezidiska män har ansetts orena. Dessa föreställningar fick stor betydelse 
under 2014 då IS förslavade omkring 5 000 yezidiska kvinnor i Sinjar-provinsen vilka sedan sålts och använts som sexslavar. Den exceptionella 
situationen föranledde de högsta yezidiska ledarna, baba sheikh och mir, att utfärda ett dekret att dessa kvinnor inte bara ska välkomnas tillbaka 
utan även anses som de renaste bland yezidier. I vilken mån ett sådant dekret kan bryta månghundraåriga sociala föreställningar återstår att se.48

Passage- och initiationsriter
Det yezidiska året inrutas av en rad åminnelser och festivaler, som spelat stor roll för hur yezidiska berättelser, riter och ideal traderats. Några 
kan sägas ha motsvarigheter inom islam och följer månkalendern, medan andra följer den julianska kalendern (vilken ligger cirka 13 dagar efter 
den gregorianska). Traditionellt har den stora ”samlingsfesten” (jama’iyya) i oktober varit den viktigaste yezidiska högtiden. Då har man träffats 
i Lalesh, praktiserat religiösa riter och lyssnat till qawl som återger yezidiska hymner och legender. I den mån man kan försöker man träffas även 
i diaspora.

Födsel
De första dagarna efter en födelse anses kritiska och farliga för mor och barn och under denna period ska de, om möjligt, inte lämnat huset. 
Det finns tre initiations- eller passageriter för pojkar, varav Mor kirin, också kan utföras på flickor. 

Bisk birin
En pojkes hår ska, enligt denna rits föreskrifter, inte klippas förrän en sheikh (”Sheikhen av locken”, ”hårlockssheikhen”) under ceremoniella former klippt 
den första locken, vilken sedan sparas i en ask. 

Mor kirin
Betyder ungefär ”försegling” men översätts ibland med ”dop”. Under denna rit stänker en sheikh eller pir vatten på barnet. Helst ska detta göras i Lalesh och 
på grund av problem med att ta sig till Lalesh har denna rit blivit mindre vanlig.

Sunet
Manlig omskärelse som praktiseras bland de flesta yezidier.

Bröllop
Som nämnts praktiserar yezidier traditionellt endogami, man gifter sig med andra yezidier och vanligen också inom sitt kast. I samtal med svenska yezidier 
berättar de att dessa traditioner vidmakthålls även i diaspora, men att det kan variera på olika platser och i olika grupper. Det vanlig är att man gifter sig i sitt 
eget kast.49 Ett exempel på hur starka dessa traditioner kan vara framkommer i ett samtal med en ung yezidisk kvinna i Stockholm. Hon berättar att hennes 
föräldrar sagt att de inte bryr sig om dessa traditioner och att hon får göra som hon vill, men först efter det att far- och morföräldrarna dött. När vi frågar 
henne om hon efter far- och morföräldrarnas död skulle vilja gifta sig med en person som inte är yezid svarar hon nej.50

I det informationsmaterial som Yezidiska riksförbundet i Sverige tagit fram beskrivs proceduren som att parterna och deras familjer först måste komma 
överens om att giftermålet ska genomföras. När det skett börjar man samla till en brudgåva till paret. Förlovningen ska sedan ske i brudens hus med famil-
jerna och ”många andra gäster” närvarande. Brudgummens familj och alla gästerna ger presenter till bruden och man håller sedan en fest som avslutas med 
att paret förlovas av en sheikh. Under denna dag väljer bruden sin syster i Efterlivet och brudgummen sin bror i Efterlivet, vilket här beskrivs som en religiöst 
troende person som de ska träffa efter döden. 

På själva bröllopsdagen samlas gästerna i brudgummens hus och går med honom för att hämta bruden ”och alla flickor som är med henne” från hennes 
hem till hans. Detta sker med sång och dans. Vigseln sker vid närmaste helgedom där en ”religiös person” läser böner för paret, och paret och den religiösa 
funktionären ger varandra små kulor av jord och vatten (marat/barat) från Lalesh. Som nygift ska bruden bära en speciell röd brudslöja som hon efter tre el-
ler fem dagar får ta av sig i släkt och vänners närvaro, som en symbol för att hon nu tillhör familjen.51 

47. Auditory resemblance may lie behind the taboo against eating lettuce, whose name ḵās resembles Kurdish pronunciations of ḵāṣṣ. The taboo against eating pork appears to be a custom which 
follows Islam rather than a specifically Yazidi edict. Prohibitions are also attested, in certain areas at least, against fish, cockerel, gazelle, and various vegetables including okra, cauliflower, and 
pumpkin. Allison 2004.

48. http://www.owfi.info/EN/article/islamic-state-and-the-changing-rights-of-yazidi-women/ (besökt 2017-06-20).
49. Intervju 3 2017-04-03.
50. Intervju 2016-12-05.
51. Material från Yezidiska Riksförbundet.
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Begravning 
Yezidier begravs svepta eller i kista och vända mot solen. Kremering är inte 
tradition.52 I den text Ezidianhuset i Helsingborg tagit fram understryker 
man att graven inte får grävas efter solnedgången. Hinner man inte färdigt 
innan solen gått ner tar man hem kistan och fortsätter dagen därpå, man 
lägger då ett ägg i graven ”som en signal till förlust av viss själ.”

Individuella riter
Dagliga böner
Även om det finns direktiv kring fem dagliga böner; vid gryning, sol-
uppgång, middag, eftermiddag och solnedgång, är det vanligast att be 
den första och sista av dessa – om man alls ber. Bland svenska yezidier 
verkar det, utifrån de intervjuer som gjorts i arbetet med denna rap-
port, ytterst ovanligt att praktisera ritualiserad bön. 

I de fall den praktiseras anses bönen vara en privatsak och de indi-
viduella bönevanorna varierar, liksom bönetexterna. I den yezidiska 
litteraturen finns en rad olika böner53 men snarare än böner har olika 
icke-verbala former av dyrkan varit vanliga och bland de vanligare ri-
terna är exempelvis att kyssa den plats där morgonens första solstrålar 
träffar, eller kyssa heliga mäns hand.54 

Yezidier i Sverige
1905 grundades den svenska Jesidmissionen av systrarna Ida Öberg 
och Maria Anholm som ett samarbete mellan Svenska Missionsför-
budet och Kvinnliga Missionsarbetare. Huvudsakligen riktade man 
in sig på mission bland yezidier i området kring Tbilisi i Georgien. 
Maria Anholm – som också var verksam som författare – har efter-
lämnat gripande och välskrivna rapporter från missionsfältet. Om än 
tendensiöst erbjuder detta material unika inblickar i yezidiskt liv och 
vardag, liksom kult och religion, som detta kunde ta sig uttryck i det tidiga 1900-talets Georgien:

Prästernas uppgift är att vaka över sederna, läsa de föreskrivna bönerna och insamla tionde. Bönerna är alltid på arabiska, ett språk som folket alls icke och präs-
ten väl ytterst sällan förstår. De är en gång för alla givna, och kännedomen om dem går i arv från far till son inom bestämd prästerlig släkt. I varje jesidby finns en 
lägre präst. En gång om året kommer en utsänd från översteprästen för att inspektera församlingarna. Han medför ett mycket heligt föremål, som annars förvaras i 
Badri. Det är en kopparbild, föreställande en tupp eller en påfågel, och den dyrkas av folket såsom symbolen av något som heligt ansett väsen. Men om detta råder 
den djupaste hemlighetsfullhet. Man vet bara, att bilden går under namn av Melek Tavos…55

Men även om Sverige genom Jesidmissionen redan för mer än hundra år sedan hade kontakter med yezidier, är det först under de senare de-
cennierna yezidier har börjat etablera sig i Sverige och en av de informanter vi träffat tror att han kan ha varit den första yezidier som kom från 
Sheikhan i Irak till Sverige, den 10 mars 1982.56 Fler yezidier har kommit under 1990 till 2010-talen, främst från Irak efter USA:s invasion år 2003, 
men även från Ryssland, Georgien, Armenien, Syrien och Turkiet.57 Det innebär att det finns en rad olika yezidiska grupperingar och traditioner 
i Sverige, och de har inte nödvändigtvis kontakt med varandra och kan också uppfatta sina yezidiska traditioner på olika sätt. De yezidier som 
intervjuats för föreliggande rapport har alla rötter i Irak.

Denna mångfald medför också att det är svårt att uppskatta hur många yezidier som lever i Sverige i dag. Då yezidism bland de flesta uppfat-
tas som en etnisk snarare än en religiös tillhörighet blir det en bred definition och yezidier själva utgår från antal familjer, snarare än individer, då 
de försöker uppskatta antalet. Dessa uppskattningar varierar också kraftigt, från 4 000 individer58 till 10 00059 och 15 000 individer.60 Informanter 
uppskattar att Sverige, efter Irak och Tyskland, är det land i världen som har störst yezidisk population.61

52. Intervju 4 2017-04-03.
53. Asatrian & Arakelova 2014: 69ff.
54. Kreyenbroek 1995: 71f, Allison 2004.
55. Anholm 2001: 18-19.
56. Intervju 2017-03-15.
57. Intervju 2017-03-07, Intervju 2017-03-15.
58. Intervju 4 2017-04-03.
59. Intervju 2017-03-07.
60. Intervju 2017-03-13.
61. Intervju 2017-03-15.

Yezidiskt nyårsfirande i Borlänge. Foto: Kajsa Backlund

I Borlänge finns också en yezidisk begravningsplats vilken spelar en viktig roll som helgad plats för 
många yezidier i Sverige. Foto: Josef Erdem
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Utbredning och organisationer
Majoriteten av Sveriges yezidier bor i Helsingborg och i Borlänge. I 
Borlänge uppskattar en av våra informanter att det bor cirka 130 yezi-
diska familjer, och 50–60 ensamstående individer, vilka tillsammans 
utgör cirka 700 personer.62 

Enligt ordföranden i Ezidianhuset i Helsingborg finns fem fören-
ingar i Helsingborg, vilka tillsammans samlar mellan 2 000 och 2 500 
individer. Ezidianhuset i Helsingborg har ensamt 800 medlemmar..63 
Nationellt uppskattar han att det finns ett tjugotal organisationer som 
tillsammans samlar cirka 10 000 medlemmar. Även en informant i 
Stockholm talar om ett tjugotal organisationer, men menar att en-
dast hälften av dessa har någon aktivitet.64 Enligt det Yezidiska riks-
förbundet i Sveriges förteckning hade Skånes yezidiska förening 1 204 
medlemmar och de uppger att det finns ytterligare cirka 1 400 perso-
ner från Stockholm, Göteborg och Malmö, samt 600–700 i Dalarna,65 
vilket ger ca 3 200 individer (2015). Sammanlagt ingick då 12 lokal-
föreningar i riksförbundet. Två år senare, under arbetet med förelig-
gande rapport, har antalet yezidiska föreningar fördubblats och i ett 
mejl från ordföranden för yezidiska riksförbundet listas följande för-
eningar som verksamma i Sverige:66

Som dessa uppgifter antyder är det i Skåne och Dalarna vi finner de 
flesta av Sveriges yezidier, och mer specifikt i Helsingborg och Bor-
länge. Hur många av dessa organisationer som faktiskt har någon mer 
kontinuerlig verksamhet har vi inte haft möjlighet att undersöka. 

I Borlänge finns också en yezidisk begravningsplats vilken spelar 
en viktig roll som helgad plats för många yezidier i Sverige.67 Platsen, 
på den vackra kyrkogården vid Stora Tuna kyrka, har även kommit att användas vid andra tillfällen, som exempelvis i samband med det nyårsfi-
rande som beskrivs nedan. Ezidianhuset i Helsingborg hoppas också kunna bygga någon form av tempel, helst en kopia av de tempel som finns 
i Lalesh. 

Verksamhet
De yezidiska organisationerna fyller inte minst sociala funktioner och representanter som vi talat med ser som sin främsta uppgift att skapa möj-
ligheter för yezidier att träffas och fira sina högtider tillsammans. Detta anses viktigt även för att överföra den yezidiska kulturen till kommande 
generationer. 

Men inom ramarna för organisationerna försöker man också hjälpa sina medlemmar, liksom nyanlända yezidier, i kontakterna med svenska 
myndigheter eller informera om yezidiers situation för politiker, i skolan et cetera.68 

Både i Helsingborg och Borlänge är organisationerna också engagerade i olika dialogprojekt. På grund av den misstro och de starkt negativa 
attityder som kan finnas, inte minst mellan yezidier och muslimer, bedömer vi detta vara en viktig verksamhet. I Helsingborg har yezidier ut-
vecklat goda relationer till företrädare för muslimska organisationer, och främst till en lokal imam, som hjälpt dem i kontakterna med svenska 
myndigheter.69

De organisationer som kontaktats i arbetet med rapporten försöker också på olika sätta engagera yezidiska ungdomar, både för att lära dem 
om sin kultur men också för att få dem att komma samman och därigenom påminnas om sin yezidiska identitet. Ett sådant exempel är Ezid 
sportklubb i Borlänge.70

62. Intervju 4 2017-04-03.
63. Intervju 2017-03-07.
64. Intervju 2017-03-15.
65. Material från Ezidiska Riksfördundet i Sverige.
66. Uppgifter lämnade i mejl 2017-06-07.
67. Se http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/eziderna-invigde-kyrkogard (besökt 2017-05-30).
68. Intervju 2017-03-07, Intervju 4 2017-04-03.
69. Intervju 2017-03-07.
70. http://idrottonline.se/EzidSK-Fotboll/ (besökt 2017-05-30).

Förening  Ort

Ezdiyan huset  Helsingborg 

EZIDI kultur central  Helsingborg 

Lalis Center   Helsingborg

Kania Spi kurdiska förening Helsingborg 

EZDISKA kvinnor förening i Sverige Helsingborg 

Lalis Ezdisk förening  Landskrona 

Ezidi förening   Lund 

EZIDI förening   Staffanstorp

Ezidi förening   Eslöv 

EZIDI förening   Kristianstad 

EZIDI förening   Malmö 

Khorza Ezdi förening  Malmö

Dasin ezdi förening  Arlöv 

Yazda förening i Sverige Arlöv

Bahshiqa Ezdi förening  Hässleholm 

Ezdi förening   Hässleholm 

Ezdi förening   Göteborg 

Ezdi huset   Skaraborg 

Mahdar Ezdi förening  Stockholm

Ezdi förening   Falun 

Ezdiska föreningen  Borlänge

Mala Ezdiya   Borlänge

Ezidiska Brayeti-föreningen  Borlänge

Ezidiska ungdomsföreningen  Borlänge Källa: Yezidiska riksförbundet.
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Religiös praktik i Sverige
Utifrån de intervjuer som gjorts i arbetet med föreliggande rapport tycks få yezidier i Sverige regelbundet praktisera religiösa riter. Informanter i 
Borlänge menar att yezidism är mer som en kultur än en religion. ”Vi är som svenskar, firar de stora högtiderna, några kanske fastar.”71 På ett lik-
nande sätt svarar en ung kvinnlig informant i Stockholm. Hon känner ingen som praktiserar religionen i Sverige, inte ens i Irakiska Kurdistan där 
hennes familj kommer ifrån. ”Man föds bara till ezidi, man behöver inte göra så mycket…kulturen är viktigare än religionen”.72 

Det faktum att yezidisk religion historiskt uppburits av religiösa funktionärer av en specifik kast har sannolikt medfört att religionselement 
tycks generellt svaga i yezidisk identitetskonstruktion i diaspora. En informant i Stockholm lyfter fram yezidism som en identitet, där religiösa 
trosföreställningar spelar en mindre roll är exempelvis språk eller högtidsfirande.73 En person i Borlänge, som är av sheikh-släkt, ber inte själv 
utan menar att det huvudsakligen är de religiösa funktionärerna i Irak som utför bönerna.74 Ordföranden för Ezidiyanhuset i Helsingborg säger 
att hans fru ber på morgonen, men inte han själv. En yngre kvinnlig yezidier i Stockholm berättar att religionen är väldigt enkel: ”Tro på gud, var 
ärlig mot dig själv och ta hand om din omgivning, visa respekt.” Det händer att hon ber, men inte på fasta tider eller i enlighet med några rituella 
scheman, utan mer personligt. Hennes farfar var mer religiös och gick upp tidigt och bad, berättar hon: ”ibland mumlade han för sig själv innan 
han somnade” men hon är inte säker på om detta var bön, ”man vet inte vad som är religion och vad som är kultur.”75

I det informationsmaterial som Yezidiska riksförbundet sammanställt redogörs ändå för en rad religiösa riter och ceremonier, men huvud-
sakligen för hur dessa praktiserats i Irak.

Högtider och ceremonier
Bland de informanter vi träffat i arbetet med föreliggande rapport nämns följande högtider som viktiga:

Yezidiskt nyår, infaller den första onsdagen i april enligt den yezidiska kalendern. År 2017 firades detta den 19 april. På denna dag, säger en informant, har 
Melek Taus bestämt att världen ska bli på nytt. Man träffas, äter god mat och målar ägg. I Borlänge inleddes nyårsfirandet på den yezidiska begravningsplats 
vilket är ett ytterligare exempel på den betydelse begravningsplatsen har för många yezidier i Sverige.

31 juli-2 aug (fyrtio dagar efter midsommar) varje år, besöker man traditionellt Lalesh och helgedomarna där. I Sverige träffas man i sina föreningslokaler 
eller hyr någon annan lokal där alla får plats och äter tillsammans. De riter som förekommer i Lalesh kan inte utföras utan de religiösa experterna, menar vår 
informant, varför de inte förekommer i föreningens firande i Helsingborg. Fokus ligger i stället på det sociala umgänget. 

Under sju dagar firas jamaa, enligt en informant mellan 6–13 oktober. Idealiskt ska man träffas i Lalesh, i Sverige träffas man i föreningslokaler eller andra 
lämpliga platser och fokus ligger på mat och umgänge.

Mellan den 12–14 (ungefär) december, håller man tre dagars fasta och sedan firar man vad en informant kallar ”påsk” (Eda Rojiet Ezi).

Att iaktta dessa högtider och traditioner är viktiga inte minst för gruppgemenskapen och för att stärka den yezidiska identiteten. En informant i 
Stockholm framhåller att det viktigt för honom att hans barn utvecklar en stark och trygg yezidisk identitet. Att fira tillsammans inom familjen 
och med andra är ett sätt att stärka barnens medvetenhet om sin bakgrund.

Utmaningar
Den enskilda utmaning samtliga informanter nämner som mest påtaglig är den att hitta former för de yezidiska traditionerna att överleva i dias-
pora. Ingen av dem som intervjuats i arbetet med studien uppger att de vill återvända till sina hemländer. De upplever att risken är allt för stor och 
efter de senaste tidernas etniska rensningar är platserna starkt förknippade med negativa minnen. Hellre än att återvända till Irak vill de att deras 
släktingar ska få en möjlighet att komma till Sverige eller Tyskland. I september 2014 besökte socialdemokraten Margot Wallström Borlänge för 
att tala med yezidier där. Medier rapporterar om starka känslor under mötet:

En man i publiken frågade Margot om hur hon kan sova om natten när tusentals yezidiska kvinnor ständigt utsätts för våldtäkt och slaveri. Margot intygade att 
hon inte kan sova på grund av sådana händelser och avslutade med ett löfte. 

– Det jag kan lova är att ta med mig alla de här berättelserna till mitt parti, men också föra debatten.76

Yezidier som intervjuats i arbetet med föreliggande rapport har dock uttryckt att de inte tycker att Sverige gjorde nog för att hjälpa yezidier under 
det massmord som pågick 2014. Då ska mellan 2 000 och 5 500 yezidier ha dödats av IS, och fler än 6 000 – huvudsakligen kvinnor och barn – 
kidnappats. Dessa kvinnor har sedan sålts slavmarknader och utnyttjats sexuellt.77 De senaste årens övergrepp har fått yezidier att oroa sig för sitt 
folk och traditionernas möjligheter till överlevnad:

Du kan ersätta allt, du kan ersätta männen, kvinnorna, husen, allt. Men hur kan du ersätta att du inte längre kan leva [i Irak]. Det handlar inte om att vi vill bli 
statsminister eller president. Det handlar om att vi vill leva, överleva och känna lite värde.78

71. Intervju 1 2017-04-03.
72. Intervju 2016-12-05.
73. Intervju 2017-03-15.
74. Intervju 2 2017-04-03.
75. Intervju 2016-12-05.
76. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5957430 (besökt 2017-06-01).
77. http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002297 (besökt 2017-06-01).
78. Intervju 2017-03-15.
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Röster inifrån: 

Noshen, 25 år i Stockholm
Jag är inte uppväxt i en särskilt religiös familj, det tog många år innan jag faktiskt visste vilken religionstillhörighet 

jag hade. Jag kände till vår kultur, vissa av våra seder och att vi varken var muslimer eller kristna. Men mitt intresse 

för att lära mig mer om religionen kom först i övre tonåren. 

Det fanns stunder då jag inte kände för att svara på frågan – vilken religion har du? Ingen visste ändå vilka vi 

var och man tröttnar fort på folks okunskap. Många tycks tro att det bara finns tre religioner i världen. Ibland så jag 

brukade svara att jag inte hade religion eftersom jag var rädd för att bli kallad för skällsord. Vi ezidier har varit för-

följda i tusentals år.

Min identitet som ezidi stärktes efter den tredje augusti 2014. Det var då Daesh invaderade Sinjar-berget. Jag 

bestämde mig i samma ögonblick som jag fick höra om kriget: jag måste åka! Det kändes som en självklarhet och 

plikt då det var mitt folk som hotades. På samma gång känns det lite sorgligt att det krävdes ett krig för att jag skulle 

vakna och bli medveten om min religion.

Efter den tredje augusti är jag inte heller längre rädd för att tala om för någon att jag är ezidi – jag talat med stolt-

het om vilken religion jag tillhör och vilka vi ezidier är. Om det är något omvärlden har fått lära sig efter den 2014 

så är det att vi aldrig ger vika.   

Det finns en uppenbar oro för att de yezidiska traditionerna eller till och med det yezidiska folket ska dö ut och de organisationer som finns syftar 
i hög grad till att skapa strukturer för att stärka yezidisk identitet och kultur i Sverige, och för att göra yngre generationer intresserade av sitt kul-
turella arv. Att ansvaret för religionen legat på en liten grupp religiöst skolade män och att den varit starkt knuten till platser i Irak innebär att det 
är mycket svårt för yezidier i diaspora att praktisera sin religion. Det är långt ifrån säkert att lokala församlingar har någon religiöst skolad per-
son bland sig, och förlusten av heliga platser kan vara mycket svår att kompensera för. Framtiden får utvisa i vilken utsträckning svenska yezidier 
lyckas skapa strukturer som kan föra deras religiösa traditioner vidare här.

Det finns också en oro för att konflikter mellan främst muslimer och yezidier, som i hög grad ligger bakom migrationen till Europa, ska blom-
ma ut även i Sverige. Men det är också tydligt att detta är ett känsligt ämne som få vill prata om. Informanter upplever också ett problem i att de 
misstas för muslimer och därför drabbas av islamofobi. Det kan vara dubbelt känsligt då många yezidier tar starkt avstånd från islam, som de 
förknippar med en lång rad övergrepp genom historien. I vilken omfattning det också finns negativa och stereotypa uppfattningar om islam och 
muslimer bland yezidier i Sverige, liksom bland representanter för de andra grupper som nämns i denna rapport, är fråga som kräver ytterligare 
efterforskningar för att kunna besvaras. 

Informanter uttrycker också att det finns dålig kunskap om yezidiska traditioner och yezidiers situation både bland svenska makthavare, som 
i det svenska samhället generellt. Här skulle de gärna vilja ha stöd för att informera om sin kultur och sin situation, i skolor och på andra håll.


