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n Efterord
Den text du håller i din hand är en rapport om fem religiösa minoriteter från Mellanöstern: aleviter, alawiter, druser, mandéer och yezidier. Den 
är ett försök att på ett överskådligt sätt introducera grupperna för en svenskspråkig publik, ur historiska och religionsvetenskapliga perspektiv. 
Ambitionen har också varit att samla ihop information om hur representanter för dessa grupper lever och organiserar sig i diaspora – närmare 
bestämt i Sverige under slutet av 2010-talet. Vid sidan om att gå igenom den forskning som finns inom fältet bygger också rapporten på ett min-
dre antal samtal och intervjuer med personer som själva har bakgrund i till exempel den alevitiska- eller den mandeiska gruppen. Vad kan då 
sägas om man tar ett kliv tillbaka och försöker sammanfatta och överblicka dessa fem kapitel? Går det att säga någonting övergripande om dessa 
geografiskt och språkligt åtskilda grupper?

Abrahamitiska religioner – vid sidan om huvudstråken
Å ena sidan kan gruppernas olika religiösa världar tyckas främmande och exotiska för en läsare som är van vid de abrahamitiska religionernas tre 
stora traditioner: judendom, kristendom och islam. Å andra sidan så är det tydligt att de religioner som beskrivs i denna rapport ändå kan sägas 
ha betydande beståndsdelar som de delar med de abrahamitiska religionerna. 

I Mellanöstern och Nordafrika har en repertoar av berättelser, föreställningar, riter och heliga platser tagit form och dessa kulturella element 
delas av olika grupper genom historien. Ur denna repertoar har religiösa traditioner och gemenskaper som senare har kommit att uppfattas som 
separata religioner tagit form. Dessa delar inte bara vissa berättelser och mytiska gestalter med varandra, utan ofta även terminologi, heliga plat-
ser och gestalter. Ett exempel finner vi i bruket att besöka helgongravar, vilket är vanligt inom såväl judendom, kristendom och islam som bland 
de religiösa traditionerna i denna studie, och som ofta betecknas med samma ord oavsett religiös tradition. Mellan grupperna delas alltså språk-
liga uttryck, riter och trosföreställningar.

Inom äldre religionshistorisk – och även en del samtida – forskning är man ofta intresserad av att söka det autentiska, ursprungliga uttrycket 
för den ena eller andra religionen och forskare kan således beskriva judendom, kristendom och islam som mer enhetliga och genuina traditioner 
än de fem traditioner som beskrivs i denna rapport. Det märks bland annat genom att dessa ibland sägs utmärkas av synkretism (religionsbland-
ning), eftersom de har föreställningar och praktiker vilka man känner igen från såväl lokala, som judiska, kristna och muslimska traditioner.1 Det 
ger lätt intrycket att dessa grupper skulle vara mindre autentiska eller ursprungliga. Men de tre stora abrahamitiska religionerna är naturligtvis 
också synkretistiska. De har inte uppstått ur intet och av sig själva, utan har byggts med material från det gemensamma förrådet och genom in-
lån och influenser från andra religioner, liksom genom en del egna påfund. Det är kombinationen av olika sådana byggklossar som särskiljer de 
olika religionerna. 

I relation till ovanstående kan vi notera att företrädare för olika religioner tenderar att hävda att deras tradition är den mest autentiska. Och 
liksom hos gamla religionshistoriker kopplas autenticitet ofta till föreställningar om ursprung. Bland de fem traditioner som fokuseras i denna 
rapport finner vi flera exempel på hur man – liksom inom judendom, kristendom och islam – har velat knyta den egna traditionen tillbaka till den 
första människan, Adam. Vidare hävdas det att den religion Gud gav Adam sedan förvaltats inom den egna traditionen (medan den förskingrats, 
korrumperats eller missförståtts av andra grupper). Detta är ett exempel på hur ett delat arv lätt resulterar i konkurrens och konflikt, snarare än i 
upplevelser av gemenskap och samförstånd. 

Det är förvisso sant att det i exempelvis drusers eller yezidiers religiösa traditioner finns uttryck vi känner igen från traditioner som knyts till 
zoroastrism eller judendom. Men som exemplet med Utnapishtim i inledningen illustrerade har dessa föreställningar ofta en lång historia i om-
rådet och har utformats på olika sätt i olika traditioner. Att de i dag förknippas med just judendom, kristendom och islam beror på att just dessa så 
starkt lyckats hävda sig genom historien. Vidgar vi i stället begreppet ”abrahamitiska religioner” till att inbegripa även de som behandlas i denna 
rapport – och ännu fler – blir det tydligt hur en stor mängd religioner  finner vitala byggklossar i det gemensamma förråd som är äldre än någon 
av de enskilda religionerna.

Vare sig traditioner, religioner eller uttolkningar är statiska fenomen och en av de viktigaste uppgifterna för religionsvetenskapen är att försöka 
att förklara varför en viss tolkning dominerar vid en viss tidpunkt och varför andra tolkningar och positioner negligeras, nedtonas eller avvisas. 
För att uttrycka sig annorlunda – vilka röster hörs, vilka tystas ner och vilka ses som representativa eller ”normala”.

De tre stora abrahamitiska traditionerna har formats av att de genom historien endera lyckats införliva eller utesluta grupper som har del i 
samma arv. Situationen för sådana grupper på marginalen har alltid varit osäker, eftersom de i perioder blivit utpekade som heretiker, kättare el-
ler syndabockar av majoriteterna. Särskilt har detta varit aktuellt vid krig/konflikter, social oro och ekonomisk nedgång. Ett tydligt och tragiskt 
exempel på detta är Irak under de senaste decennierna, där mandéer, yezidier och andra religiösa minoriteter varit mycket utsatta. Det är inte en 
slump att samtliga grupper i denna rapport har sina historiska centra i perifera regioner där man kunnat leva i skymundan och därmed också va-
rit skyddade från större och starkare grupper. Exempelvis har yezidier, aleviter, alawiter och druser alla levt i svårtillgängliga bergsområden och 
mandeerna har levt avskärmade i södra Mesopotamiens träskområden. De senaste årens utvecklingar visar dock att dessa områden inte längre 
erbjuder samma skydd som de har gjort tidigare 

1. Se exempelvis Asatrian & Arkelova 2014 vars kapitel om yezidisk religion har titeln The Yezidi’s pantheon and the syncretic features of their religion.
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Gemensamma drag
Grupperna i rapporten uppvisar, utöver att man bott i utkanten eller i otillgängliga delar av olika riken och länder, flera gemensamma känne-
tecken som kan relateras till deras marginaliserade position. Som varande just minoritetsgrupper tycks flera av dessa särdrag syfta till att skydda 
och bevara den egna gruppen och dess särart. 

För det första praktiserar man traditionellt och även i dag strikt endogami, det vill säga att man gifter sig och bildar familj inom den egna 
gruppen. De tydligaste exemplen på detta finner vi troligen i bland mandéer och yezidier. Den bakomliggande tanken är att man annars riskera 
att börja sudda ut gränserna mot en det dominerande majoritetssamhället, på kort sikt, och på lång sikt helt enkelt ”försvinner i mängden”. Den 
vikt man lägger vid endogami relaterar också till klantänkande och vad som ibland kallas hedersstrukturer som båda syftar till att hålla samman 
gruppen. Inom ramarna för föreliggande studie har vi inte haft möjlighet att analysera hur sådana strukturer påverkats av gruppernas migration 
och etablering i Sverige, men tidigare forskning har visat att så kallad hedersproblematik kan aktiveras i migrationsprocesser, just på grund av att 
klan- och genussystem utmanas i de nya sociala situationer som uppstår.2

För det andra har samtliga beskrivna traditioner karaktären av hemlighetsfulla (esoteriska) läror vilka har varit förbehållna en liten initierad 
och läskunnig elit inom respektive grupp. Detta innebär stora utmaningar för grupperna i diaspora, då religiösa ledare sällan funnits tillgängliga. 
Lekmän möter i Sverige och på andra ställen stora utmaningar både när de ska praktisera sin religion i det dagliga livet, men också när de öns-
kar genomgå viktiga livsriter såsom bröllop eller begravningar. Att flera av grupperna saknar religiöst skolade medlemmar i ett land som Sverige 
kan medföra att de får svårare att kreativt omtolka sina traditioner på sätt som möjliggör en vidare religionsutövning i det nya landet. Som vi sett 
medför detta en oro bland vissa informanter att deras traditioner kommer att få svårt att överleva i Sverige. Samtliga grupper står därför inför stora 
utmaningar i hur man kan finna nya och framkomliga vägar att praktisera sin religion i nya samhällen. 

Relaterat till det hemlighetsfulla draget inom dessa religioner är att grupperna ofta har dolt sin egentliga religionstillhörighet (taqiyya) och 
låtsas tillhöra majoriteten. Utan denna teologiska möjlighet har de löpt en stor risk att utsättas för förföljelse och förtryck från majoriteten och 
dominerande härskare. Genom historien har de stått inför valet att å ena sidan behålla sin särart och då riskera diskriminering, å andra sidan att 
överge sin särart och låta sig assimileras in i majoritetskulturen. Flera av informanterna som medverkat i denna rapport upplever sig stå inför en 
liknande situation i Sverige – de försöker finna sätt att överföra sina specifika traditioner på nya generationer inför risken att dessa ska glömma 
och överge traditionerna och assimileras in i den sekulära svenska majoritetskulturen.

En fjärde aspekt som kan sägas vara gemensam för minoriteterna i denna bok är att deras religiösa liv har en stark relation till de fysiska platser 
och miljöer där de ursprungligen bott och verkat. För mandéerna är floderna Eufrat och Tigris ”heligt vatten” i vilka man traditionellt praktiserat 
sina återkommande dopritualer. För yezidierna är besök i Lalish i Irak och helgongravarna i denna region ett fundament i religionen. Likaså har 
både druser och aleviter sina vallfärdsorter i sina respektive områden. Dessa signifikanta platser kan också ligga i länder som befinner sig i kon-
flikt med varandra – något som till exempel illustreras av druserna som bor i Libanon, Syrien och Israel. På grund av konflikter och motsättningar 
kan druser ha svårigheter att besöka varandras kommuniteter och heliga platser. Framtiden får utvisa om och i så fall hur dessa traditioner kan 
fortsätta att vara levande religioner om dess utövare har begränsad eller ingen tillgång till dessa platser. 

Samfund under uppbyggnad
Flera av grupperna står också inför stora utmaningar i arbetet med att bygga upp organisationer och strukturer som kan förvalta deras respektive 
religiösa traditioner. Vid sidan om ovan nämnda problematik (avsaknad av prästerskap och religiöst skolade personer, bristande möjligheter att 
besöka heliga platser) vittnar flera respondenter även om svårigheter att hitta rätt vägar i det svenska civilsamhället med allt vad det innebär av 
bidragsansökningar, medlemsmatriklar, stadgeskrivningar, årsmöten och bokslut. Det handlar helt enkelt om att bygga upp kunskaper och resur-
ser för att å ena sidan orientera sig utåt mot offentlig byråkrati (myndigheter av olika slag) och andra aktörer i förenings-Sverige (studieförbund, 
trossamfund, et cetera). Å andra sidan handlar det om att inåt – i den egna gruppen – finna framkomliga vägar att samarbeta och utvecklas. Denna 
utmaning blir svårare på grund av att representanter för dessa minoritetsreligioner kommer från olika regioner, eller till och med olika länder, som 
kan utmärkas av mycket olika religiösa traditioner. Först när de kommer samman i diaspora blir sådana olikheter tydliga, och man måste finna 
vägar att överbrygga dem för att kunna samarbeta. 

I arbetet med den här rapporten är det tydligt att man har kommit olika långt i denna process. Mandéerna förefaller vara den grupp som har 
mest religiös verksamhet, flest lokala organisationer och de starkaste nationella strukturerna i dagens Sverige. Samtidigt har man också haft – och 
har fortfarande – betydande konflikter inom samfundet. Yezidiska riksförbundet har börjat samla sig organisatoriskt, framför allt på lokal nivå, 
men tycks inte anordna gemensamma religiösa sammankomster i någon större grad. Halvvägs mellan dessa tycks det alevitiska organisationslivet 
befinna sig. De alawitiska och drusiska grupperna har 2017 nära nog obefintlig aktivitet i Sverige. 

Något som flera av rapportens informanter uttrycker är en stark önskan om att bli både mer kända men också erkända som minoritet i Sve-
rige. För respondenterna handlar detta bland annat om vad man skulle kunna kalla ”praktiska rättighetsfrågor” såsom matfrågor i skolan, men 
också möjlighet till begravningar, bemötande i sjukvården samt ledigheter under religiösa högtider. Denna problematik delar man med andra 
religiösa minoriteter i Sverige. Skillnaden är att man är numerärt färre än till exempel muslimer och ortodoxa kristna och att många svenskar helt 

2. Heimers & Hermelin 2010: 30, Khan 2006: 63-66.
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saknar kunskap om exempelvis druser eller yezidier. Detta kan ytterligare försvåra möjligheten att möta förståelse från exempelvis skolpersonal 
eller anställda vid offentliga institutioner. 

Önskan att bli en ”erkänd religion” är något som återkommer hos flera respondenter vilket man relaterar till att man sällan – eller kanske ald-
rig – fått vara det i sina ursprungsländer. Avsaknaden av officiellt erkännande kopplas till den marginalisering och det förtryck man har upplevt. 
Skulle man få erkännande i sitt nya hemland Sverige tänker man sig att det skulle vara en slags positivt förlösning av religionen och att resurser 
(bidrag) och annat stöd ska komma samfundet till del.  

Migrerade konflikter
De fem minoritetsgrupperna i denna rapport har alla vuxit i Sverige på grund av invandring och särskilt på grund av den flyktinginvandring som 
varit en konsekvens av konflikterna i Irak (1990-, 2000- och 2010-talen) och Syrien (från 2011 och framåt). Undantaget är aleviterna som har sitt 
ursprung i Turkiet vilka kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare längre tillbaka (1960–1980) men senare också kom som politiska flyktingar.3 
Samtliga grupper vittnar dock om att man upplevt våld och förföljelse i sina hemländer på grund av tillhörigheten till sina respektive religiösa 
traditioner. 

Statistik från Brottsförebyggande rådet antyder att dessa grupper är utsatta även i Sverige.4 Representanter för samtliga grupper som behandlas 
i denna rapport riskerar att drabbas av diskriminering eller våld från extremistiska muslimer i Sverige, likaväl som i sina hemländer. Ironiskt nog 
är risken också stor att de drabbas av anti-muslimsk diskriminering och rasistiskt våld eftersom de – med ursprung i Mellanöstern – av många 
misstas för att vara muslimer. Här saknar vi fortfarande mycket forskning. 

En ytterligare oro att ta på allvar, som vi inte heller har någon egentlig forskning om, är att representanter för dessa grupper på grund av deras 
historia ofta bär på starkt negativa uppfattningar om islam och muslimer. Detta kan innebära att representanter för dessa grupper inte endast är 
potentiella offer för diskriminering och vad som kallas anti-religiösa hatbrott, utan samtidigt potentiella förövare.5 Detta är en problematik som 
behöver tas på allvar, och där olika samhällsinstanser kan göra insatser tillsammans med företrädare för de olika grupperna i Sverige för att fö-
rebygga konflikter.

Slutligen bör det göras tydligt att de föreningar, organisationer och trossamfund som relaterar till de religiösa grupper som beskrivs i denna 
rapport idag är en del av Sveriges civilsamhälle och utgör en resurs för de egna medlemmarna, men är också en tillgång för samhället i stort. För-
utom att bistå med sin kärnverksamhet som gudstjänst, religiösa högtider och utbildning har man också ett brett socialt engagemang där man 
stödjer nyanlända flyktingar, jobbar med integrationsprojekt, besöker sjuka, för att bara ta några exempel. Därtill går det också att konstatera att 
vi i Sverige, med dessa samfund bland oss, äger en viktig kunskapsbank om historia, mytologi, religion och kulturer med flertusenåriga rötter.

Göran Larsson, Simon Sorgenfrei, Max Stockman

3. Svanberg 1999.
4. Hatbrott inom kategorin Andra anti-religiösa hatbrott, inom vilka brott mot grupper andra än judiska, kristna eller muslimska faller, ökade med 114 % i den senaste statistiken. Axell & Westerberg 

2017.
5. Detta bekräftas även i samtal med dialogpolis i Stockholmsområdet, 2017-06-01.
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