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1. Inledning 
De första syrianerna kom till Sverige under slutet av 1960-talet. De flydde från förtryck, misär 

och fattigdom i Mellanöstern till ett hopp om en bättre tillvaro och framtid i Sverige. Syrianer 

har i Sverige framförallt utmärkt sig som framstående inom entreprenörskapet. De har också 

med tiden lyckats någorlunda anpassa och integrera sig i det svenska samhället.  

 

Syrianer saknar en egen stat och lever följaktligen idag i diasporan, bland annat i Sverige. De 

saknar en universell institution som tillvaratar deras egna intressen, såsom en egen stat. 

Kyrkan som är en enande faktor för syrianer världen över och också haft en världslig makt 

över gruppen har under senare år knuffats tillbaka av sekulära och profana organisationer. 

Dessa organisationer och nätverk har många gånger i konkurrens med varandra, i det tomrum 

som kyrkan lämnat, med åren utvecklat en diasporakultur. Organisationerna försöker tillvarata 

syrianernas intressen såsom historia, språk och kultur. Motivationen för dessa organisationer 

är risken för assimilation och därför har arbetet med att bevara den etniska identiteten varit 

viktigt för dessa organisationer och tagit en stor del av deras verksamhet under åren. Att 

bibehålla och utveckla den syrianska identiteten genom att upplysa om den egna historien, 

språket och kulturen har varit viktigt för dessa organisationer.  

 

Även om det saknas universella institutioner som kan förmedla en klar och tydlig bild över 

den egna historien förekommer ett tydligt historiemedvetande inom gruppen. Den kanske 

främsta beståndsdelen i detta historiemedvetande och som aktualiserats under senaste 

årtiondet är minnen och berättelser om folkmordet på syrianer, Seyfo1, som inträffade i det 

osmanska riket i skuggan av första världskriget. De syrianska organisationerna arbetar flitigt 

för att förmedla sina egna tolkningar av historien och den etniska identiteten till sina 

medlemmar. Även i det svenska sammanhanget finns det flera organisationer som arbetar med 

dessa mål.  

 

För en stark identitet behövs kunskap om den egna historien, men organisationerna förmedlar 

sina egna tolkningar. Detta är alltså problemet, att olika organisationer inom folkgruppen 

förmedlar sin egen version av historien och skapar på sätt och viss en historielöshet bland 

syrianska ungdomar i tonåren. I förhållande till svenska skolungdomar som får en enhetlig 

                                                
1 Seyfo är syrianska och betyder ”Svärdets år” och syftar till folkmordet på syrianerna i det osmanska riket under 
första världskriget. Anledningen till begreppet ”Svärdets år” är att de flesta offren mördades med svärd. 
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bild av den svenska historien har således de syrianska ungdomarna ett ytterligare problem att 

brottas med. En stark identitet i sin egen historia är viktigt för att integreras i samhället och bli 

konstruktiva samhällsmedborgare. Men de syrianska ungdomarna har således inte en riktig 

bra tillgång till detta och skolans historieundervisning saknar insyn på invandrargruppernas 

historia. Alla är dock inte eniga om historieundervisningens betydelse. I en 

integrationsproposition, som lades fram under slutet av 1990-talet i den svenska riksdagen, 

påstods exempelvis att:2 

 

Ett lands historia fungerar ofta som en förenande länk mellan människor. Eftersom en stor grupp 

människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia. Den 

samtida tillhörigheten i Sverige och uppslutningen kring samhällets grundläggande värderingar har därför 

större betydelse för integrationen än ett gemensamt historiskt ursprung.3 

 

Propositionen kritiserades och en debatt uppstod där socialförsäkringsutskottet 

kommenterade:4 

 

Utskottet vill klargöra att en gemensam historia är viktig för sammanhållningen i ett samhälle. Den 

gemensamma historien består av olika individers och gruppers skilda erfarenheter.5  

 

Debatten förs vidare men faktum är att Sverige inte längre består av en enhetlig etnisk 

befolkning. Sverige är ett mångkulturellt samhälle och det går således att fundera över vilken 

roll den svenska skolan har i dagens mångkulturella Sverige. Den svenska skolan har en 

fostrande roll och är en smältdegel av människor med olika kulturer och bakgrund. Skolan bör 

vara det forum som behövs för att bygga broar mellan och skapa förståelse för olika 

människor och kulturer, såsom det bland annat uttrycks i läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo 94).6  

 

Sverige består alltså idag av ett mångkulturellt samhälle och det märks tydligt i den svenska 

skolan. Denna mångkulturella utveckling och skolans ambitioner att skapa en dialog mellan 

människor från olika kulturer har förändrat synen på historieämnet i den svenska skolan. Det 

svenska historieämnet har som mål att skapa och verka för att utveckla elevernas 

                                                
2 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 35.  
3 Ibid.  
4 Ibid. 
5 Ibid., s. 36 
6 Skolverket, SKOLFS 1994:1 Förordning om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
www.skolverket.se/skolfs?id=258 
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historiemedvetande, men vissa elever behöver också grundläggande fakta om sin egen 

historia. Hur de syrianska organisationerna, Syrianska Riksförbundet i Sverige (SRF) och 

Syrianska Ungdomsförbundet i Sverige (SUF) försöker förmedla dessa grundläggande fakta 

och upprätthålla ett historiemedvetande bland de syrianska ungdomarna är ämnet för denna 

uppsats.  

2. Forskningsläge 

2.1 Inledning 
Forskningsläget har jag behandlat genom att inledningsvis titta på identitet på ett generellt 

sätt, därefter på svensk identitet för att förstå hur en nationell identitet kan se ut. 

Avslutningsvis tittar jag på hur forskningen behandlat syriansk identitet. 

2.2 Identitet 
Charles Westin menar att identitet har två olika huvudområden; självdefinierad/uppfattad 

identitet och alterdefinierad/uppfattad identitet. Vidare delar han in dessa två huvudområden i 

underkategorier som visar på olika identitetsbegrepp. Under den självdefinierade identiteten 

återfinns ego-identitet, självidentitet, social identitet och kollektiv identitet. Ego-identiteten 

innebär att människans identitet står för en personlighetsmässig kontinuitet som hon bär på 

livet ut trots att hon går igenom yttre och inre förändringar. Självidentitet definieras som 

människans medvetna självuppfattning och i hur hon förhåller sig till det sociala samspelet i 

samhället där hon utsätts för att visa upp ideal som hon anser definierar henne. Med Social 

identitet avses individens tillhörighet i sociala grupper som får en känslomässig betydelse för 

honom. En individ vars självuppfattning är instabil leder till att den sociala identiteten får en 

större betydelse honom. Kollektiv identitet kan ses som självdefinierad etnisk identitet men 

även som social identitet, dock ligger skillnaden att den kollektiva identiteten bygger på 

självupplevda erfarenheter som karaktäriserar en etnisk tillhörighet medan den sociala 

identiteten bland annat har en känslomässig tillhörighet. Alterdefinierad/uppfattad identitet, 

som Westin benämner det, avser hur andra uppfattar en människas identitet och delas vidare 

in i två kategorier. Offentlig personlig identitet definieras av hur andra ser på en individs 

unika personlighet. Födelsenamn, smeknamn eller personnummer är exempel på denna 

identitet. Offentlig social identitet ses som hur andra uppfattar en social identitet. Här handlar 

det om hur andra ser på individer som tillhör sociala grupper eller kollektiv. Westin avslutar 

sin text om identitet med påståendet om att en viktig del av den individuella och kollektiva 

identiteten är känslan av att känna sig unik. Den unika känslan för fram likheter och olikheter 
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mellan olika individer eller grupper.7 I detta sammanhang blir historiemedvetandet porten till 

den kollektiva identiteten.  

 

Johanna Bartholdsson förklarar att definitionen av etnisk identitet är mångfacetterad men 

vanligtvis är föreställningen om en gemensam härkomst, kultur, språk, religion och ”vi-

känsla” begrepp som inrymmer identiteten.8 Undersökningar och studier kring identitet har 

fått stor plats även inom den humanistiska disciplinen, i synnerhet etnisk eller nationell 

identitet, menar Bartholdsson.9 Ainur Elmgren refererar till den tyske historikern Karl-Ernst 

Jeismanns syn på etnisk identitet som han kallar kollektiv identitet. Enligt Elmgren menar 

Jeismann att den kollektiva identiteten har sin grund i att en grupp människor ser varandras 

likheter istället för skillnader. Denna förening av gemensamma tecken skapar en förskjutning 

från andra grupper och individer, det uppstår en ”vi- och dem känsla”. Denna förening av 

samhörighet kan endast uppstå om man tillsammans rekonstruerar en gemensam syn om 

historia.10  

 

Zeki Yalcin diskuterar kort kring begreppet identitet i en artikel om folkmordet under första 

världskriget och dess påverkan på syrianers identitet. Han förklarar identitet med begreppet 

självbild, det vill säga människans medvetenhet om sig själv som en unik varelse. Denna 

medvetenhet kommer till uttryck när hon hamnar i samspel med andra människor i sin 

livsmiljö och det är först då hennes unika identitet får mening. Detta uttrycks särskilt när 

människor och grupper ser varandras likheter och skillnader. Yalcin menar vidare att 

människan till sin natur är en social varelse. Människans unika individuella identitet räcker 

inte för henne utan hon söker sig också en kollektiv identitet för att känna trygghet och kunna 

utvecklas. Yalcin fortsätter sin diskussion med att hävda att identitet innehåller två element: 

ett jagmedvetande och en kontinuitet. Med kontinuitet menar han att människan måste känna 

till förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid, med andra ord; vem hon var igår, vem hon är 

idag samt ha en förhoppning om vem hon önskar vara imorgon. Denna medvetenhet leder till 

att en föreställd gemenskap om olika händelser och fenomen mellan individerna, d.v.s. skapar 

en historiemedvetenhet. Yalcin menar att den föreställda gemenskapen vidareföremedlar 

                                                
7 Westin, Charles m.fl. (1999), Mångfald, integration, rasism och andra ord s. 19ff.  
8 Bartholdsson, Johanna (2006) ”En svenska korsar sitt serbiska spår” i Karlsson, Klas-Göran, Ulvros, Ewa 
Helen & Zander Ulf (red), Historieforskning på nya vägar, s. 34. 
9 Ibid., s. 32.  
10 Elmgren, Ainur, (2006) ”Den allrakäraste fienden” i Karlsson, Klas-Göran, Ulvros, Ewa Helen & Zander Ulf 
(red), Historieforskning på nya vägar s. 18.  
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dessa symboler, som kan vara föremål, gärningar, händelser och relationer, till nästkommande 

generation, d.v.s. en förmedling av historiemedvetenheten.11  

 

Jag kommer således att använda mig av identitet som självbild och tillskriven identitet, alltså 

hur människan uppfattar sig själv och hur andra uppfattar henne. Jag kommer att utgå ifrån 

Westin och Yalcin.  

2.3 Svensk identitet 

2.3.1 Historiebruk och historiemedvetande 

Peter Aronsson menar att historiebruk är något som skapar mening, legitimitet och behandlar 

förändring. Vidare menar han att historiekultur är sådant som ger möjligheter till att 

sammanföra dåtid, nutid och framtid. Källor, artefakter, ritualer, seder och bruk samt 

påståenden med referenser till det förflutna är exempel på sådana företeelser. Uppfattningar 

av denna sammanföring av dåtid, nutid och framtid som i sin tur styr, inrättas och 

reproduceras i historiebruket kallar Aronsson för historiemedvetande.12 

 

Bernard Eric Jensen menar att när historiedidaktiker förklarar historiemedvetande utgår de 

vanligtvis från den tyske didaktikern Karl-Ernst Jeismann som menar att historiemedvetande 

är utgångspunkt för historiedidaktiken. Jeismann definierar historiemedvetande som:13 

 

[1.] Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetskapen om att alla människor och alla inriktningar 

och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga de har en härkomst och en framtid och 

utgör inte något som är stabilt, oföränderligt och utan förutsättningar.  

 

[2.] Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden 

och perspektiv på framtiden. 

 

[3.] Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 

 

[4.] Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella upplevelser. Den 

gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet och upprätthållandet av mänskliga 

samhällen. 14 

                                                
11 Yalcin, Zeki, (2005) ”Folkmord och identitet – Assyrier/syrianer och folkmordet under första världskriget” i 
Gunner, Göran & Halvardson, Sven (red), Jag behöver rötter och vingar, s. 117f.  
12 Aronsson, Peter (2005) ”Ett forskningsfält tar form” i Aronsson, Peter & Hillström, Magdalena (red), 
Kulturarvens dynamik, s. 13.  
13 Jensen, Bernard Eric (1997) ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Karlegärd, 
Christer & Karlsson, Klas- Göran (red), Historiedidaktik, s. 51. 
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Jensen anser att begreppet historiemedvetande har blivit alltför brett och att det ofta sätts ett 

likhetstecken mellan historiemedvetande och tidsmedvetande. Jensen menar att begreppet bör 

avgränsas genom att se historiemedvetande som ett delbegrepp av tidsmedvetande. Därför bör 

processen med förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid endast kallas för tidsmedvetande 

och inte historiemedvetande. Historiemedvetande blir då de sociokulturella processerna som 

finns i förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid.15 Jensen ser alltså historia som en 

samlingsdefinition för de sociokulturella förlopp som människan lever och fungerar i. Med 

det avser han inte bara dåtiden utan också nutiden och framtiden. Jensen ser begreppet 

historiemedvetande som ”ett samspel mellan människors dåtidstolkning, nutidsförståelse och 

framtidsförväntan.”16 Utgångspunkten ligger dels i att han ser människans historiemedvetande 

som en ofrånkomlig del i hennes identitet, sociala kunskaper och gärningar, dels i att 

människan som både individ och grupp inte enbart är skapade av historia men också skapare 

av historia.17 Historiedidaktiker har på senare tid förskjutit sin forskning om historia genom 

att titta på hur historia förmedlas utanför skolans ramar. De har blivit mer medvetna om att 

människors historiemedvetande inte endast eller i huvudsakligt avseende skapas i skolan utan 

historiemedvetande skapas i många olika sociokulturella sammanhang. Jensen förespråkar en 

sådan historieundervisning som fäster vikt på den historia som skapas i andra sociokulturella 

sammanhang än skolan.18  

 

Jag kommer till största delen utgå från Bernard Eric Jensens syn på historiemedvetande för att 

förstå hur historiebruk och historiemedvetande kan komma till användning för att skapa en 

unik etnisk identitet.  

2.3.2 Svenskhet 

Alf W Johansson beskriver i sin text den svenska nationalismen och identiteten efter andra 

världskriget. Sverige som nation har enligt Johansson sedan en lång tid tillbaka lämnat de 

nationalistiska normerna och mönstren som länge utgjorde Sverige som stat. I synnerhet efter 

andra världskriget dämpades de nationella inslagen i Sverige. Detta betyder inte att Sverige 

helt stod utan ett nationellt medvetande. Istället har de nationella inslagen varit av annan 
                                                                                                                                                   
14 Jensen, Bernard Eric (1997) ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Karlegärd, 
Christer & Karlsson, Klas- Göran (red), Historiedidaktik, s. 51. 
15 Jensen, Bernard Eric (1997) ”Historiemedvetande – begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Karlegärd, 
Christer & Karlsson, Klas- Göran (red), Historiedidaktik, s. 53f.  
16 Ibid., s. 58.  
17 Ibid., s. 58ff.  
18 Ibid., s. 49, 71.  
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karaktär än de traditionella såsom minnet av historiska kungar och hjältar. Istället kopplas den 

svenska nationella identiteten till moderniteten. Dagens svenska identitet grundar sig på att 

vara mest modern och stolt över att tillhöra en av världens ledande nationer inom områden 

som exempelvis teknik, vetenskap, social planering, u-landsstöd och jämlikhet.19 Svensken 

ser sig själv som ”det moderna projektets idealmedborgare”20 och därmed också som 

internationalist. På så vis blir modernismen som nationalism problematisk eftersom svensken 

blir kluven om han har en nationell stolthet samtidigt som han är internationalist och strävar 

efter jämlikhet i världen. Svensken ser nationalismen som ett hot mot den moderna 

identiteten. Den svenska nationalismen är accepterad så länge den är modern.21 

 

Johansson tar upp firandet av den svenska nationaldagen som ett exempel på osäkerheten som 

råder kring nationalismen. Han jämför det svenska nationaldagsfirandet med norrmännens 

firande av sin nationaldag. Medan det norska nationaldagsfirandet är en kollektiv 

manifestation i form av fest och stolthet med entusiastiskt flaggviftande är den svenska 

nationaldagen pliktskyldig och högtidlig med ett ganska blygsamt flaggviftande. Johansson 

menar att orsaken till att Sveriges nationaldagsfirande skiljer sig från norrmännens sätt att fira 

sin nationaldag grundar sig på att Norge är en ung nation med en positiv syn på sin historia. 

Den norska motståndsrörelsen under andra världskriget har spelat en stor roll i den norska 

nationalismen och de norska skalderna blir hyllade och ärade. Den norska grundlagen är 

förknippad med norrmännens frigörelse från Sverige och står därmed till grund för 

nationaldagsfirandet. Svenskarna däremot har en svag och underordnad inställning till den 

egna historien. Sveriges roll i andra världskriget är något svenskarna helst inte pratar om och 

de nationella skalderna ägnar man inte något minne åt. Grunden till den svenska 

nationaldagen är oklar då det relateras till två händelser i den svenska historien; Gustav Vasa 

blir kung juni 1523 och 1809 års författning. Ingen händelse har fått större plats än den 

andra.22 

 

Utifrån Yalcins korta diskussion om identitet i föregående kapitel menar han att svenskheten, 

även här relativt kort, kan innehålla följande symboler; språk, historia, tradition, kultur, den 

svenska flaggan, det kristna arvet, naturkänslan, den demokratiska traditionen, neutraliteten, 

lagomkänslan och arbetet med jämställdheten. Om någon av dessa symboler skulle störas eller 

                                                
19 Johansson, W, Alf (2001), Vad är Sverige, s. 7f.  
20 Ibid., 8. 
21 Ibid., s. 8f.  
22 Ibid., s. 9.  
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förändras på något sätt skulle det få en inverkan på identiteten. Detta kan sedan leda till att 

människans självbild påverkas, på både individ- och gruppnivå. 23 

 

Jag utgår från Yalcins syn på svenskheten för att kunna få en förståelse i en unik nationell 

identitet för att sedan kunna få en inblick hur den syrianska identiteten ser ut och om 

historiemedvetande kan tillämpas på olika sätt.  

2.3.3 Svenskt kulturarv  

Det råder viss osäkerhet kring vad kulturarv egentligen är för något. Jonas Anshelm skildrar 

olika definitioner. Rent tekniskt definieras kulturarv som resultatet av kulturen som överförs 

från generation till generation i en grupp eller ett samhälle. Definitionen tar dock inte upp vad 

kulturen innehåller och vad den kännetecknas av och inte eller hur samhället ställer sig till 

kulturen. Denna definition berättar bara om att kulturen överförs. Rent funktionellt definieras 

kulturarv som något som leder till kulturell självförståelse, kontinuitet och identitet. Den 

funktionella definitionen leder till att kulturen stärks inåt och skapar en åtskillnad gentemot 

andra kulturer. Aktörerna inom en grupp eller ett samhälle är inte medvetna om att det 

kulturella innehållet dem samlat på sig mellan generationer är ett kulturarv. Vidare lyfter 

Anshelm fram andra definitioner av kulturarv. Han menar att kulturarv även kan definieras 

som ”summan av det materiella och immateriella kulturstoff – exempelvis artefakter, seder, 

normer – som inom en kultur eller grupp är särskilt inrättade, identifierade, markerade, 

värderade och behandlade som just ‘kulturarv’”.24 Detta innebär att kulturarv inte bara är en 

samling överförda artefakter eller sociala konstruktioner mellan generationer utan kulturarv är 

i sig en artefakt. Sociala inrättningar såsom runstenar, sagor eller konstverk av olika slag 

räknas som delar av ett kulturarv när de ses och används som ett kulturellt innehåll som är av 

värde att bevaras och överföras som ett kulturarv till nästkommande generationer.25  

 

Det var under slutet av 1500-talet och början av 1700-talet under en era där Sverige var en 

stor politisk maktfaktor i norra Europa som en slags bevarandeverksamhet inleddes. Verktyg 

som arkiv, bibliotek, fornlämningar och museer har bidragit till att forma och bevara en 

svensk identitet. Sverige har till skillnad från andra europeiska nationer lyckats arbeta fram en 

bevarandepolitik och lyckats bevara sitt kulturarv på ett nästan unikt sätt, främst genom det 

                                                
23 Yalcin, Zeki, (2005) ”Folkmord och identitet – Assyrier/syrianer och folkmordet under första världskriget” i 
Gunner, Göran & Halvardson, Sven (red), Jag behöver rötter och vingar, s. 118.  
24 Anshelm, Jonas (1993), Modernisering och kulturarv, s. 13f.  
25 Anshelm, Jonas (1993), Modernisering och kulturarv, s. 13f. 
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nästan tvåhundraåriga fredstillståndet. Carl von Linnés sätt att samla, ordna och organisera 

har säkerligen också bidragit till den svenska traditionen. Exempelvis är den svenska 

befolkningsstatistiken en unik företeelse.26 Det är en viktig nationell angelägenhet att värna 

om och vårda det svenska kulturarvet i både byggd och obebyggd miljö.27 Det har funnits och 

finns flera viktiga institutioner som burit och bär ansvaret att bevara Sveriges kulturarv, 

däribland, de svenska arkiven, museer och det nationella Kungliga biblioteket.28 Det svenska 

kulturarvet är även representerat i samhället på olika sätt, däribland genom gamla fornminnen 

och lämningar, historiska byggnader och kyrkor samt miljöaspekterna i form av natur- och 

kulturmiljö.29  

 

Jag kommer att utgå från Anshelm för att få en förståelse i en generell syn på kulturarv. Sedan 

kan Wegraeus syn på det svenska kulturarvet vara användbart för synen på det syrianska 

kulturarvet.  

2.4  Syriansk identitet 
En diaspora är en exilgrupp som arbetar efter att långsiktigt bevara en identitet som ofta 

anknyter till ett föreställt hemland eller ett faktiskt hemland. Detta blir en process inom 

gruppen, med det nya samhället och de områdena man lämnat.30 För att bevara sin kultur i ett 

nytt land och värna om den etniska identiteten, oavsett möjligheten till assimilation och 

integration, utvecklar vissa grupper en slags diasporakultur. En sådan kulturframställning 

mellan exilmedlemmar inträffar inte oberoende av det omgivande samhället. Detta medför att 

identiteten genomgår en ständig förändring. Den syrianska folkgruppen är ett exempel på en 

väl etablerad diasporakultur i Sverige, eftersom minoritetsgruppen i exil har etablerat fasta 

nätverk för att kvarhålla kontakten över statsgränserna och bevarat banden med sitt folk.31 

 

Vad som utmärker en diasporakultur är med andra ord idén om ett gemensamt ursprung eller 

orsaker till varför man inte längre lever kvar i sina ursprungsområden. Det kan också vara ett 

antal viktiga händelser eller berättelser som lämnat spår i gruppens identitetsbärande 

                                                
26 Tarkiainen, Kari (1998) ”Det svenska kulturarvet i arkiven” i Svenska institutet (red), Sveriges kulturarv, s. 5f. 
27 Wegraeus, Erik m.fl. (1998) ”Från fornminne till kulturmiljö” i Svenska institutet (red), Sveriges kulturarv, s. 
76.  
28 Tarkiainen, Kari (1998) ”Det svenska kulturarvet i arkiven” i Svenska institutet (red), Sveriges kulturarv, s. 5f. 
29 Wegraeus, Erik m.fl. (1998) ”Från fornminne till kulturmiljö” i Svenska institutet (red), Sveriges kulturarv, s. 
85ff.  
30 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 51.  
31 Ibid., 32ff.  
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kollektiva minnen. Frågan är hur Syrianska Riksförbundet (SRF) upprätthåller en 

diasporakultur i Sverige.  

 

Kenneth Nordgren har forskat kring den syrianska diasporakulturen. Han tittar bland annat på 

hur SRF arbetar med att bevara och utveckla denna diasporakultur i Sverige. Närmare bestämt 

tittar han på hur SRF sedan slutet av 1970-talet använder historien för att etablera en sådan 

identitet i Sverige.32 Till sin undersökning använder sig Nordgren av hur förbundets egen 

tidskrift Bahro Suryoyo33 använts till spridandet av den egna historian. Bahro Suryoyo skulle 

komma att bli en betydelsefull del i den ideologiska och organisatoriska utvecklingen för 

syrianerna i Sverige och övriga världen. Avsikten var att förmedla en tydlig och stark identitet 

med syfte att förena och förstärka folkgruppen inåt. De första åren efter startandet av Bahro 

Suryoyo var innehållet starkt koncentrat på den svenska flyktingpolitiken. Därefter blev frågor 

om integration, assimilering och sociala villkor mer centrala. Det syrianska språkets ställning 

och fortlevnad i det svenska samhället samt hemspråksundervisning i den svenska skolan har 

varit frågor som regelbundet behandlats i tidskriften.34  

 

Bahro Suryoyo har för avsikt att vara ett språkrör för den syrianska folkgruppen, främst i 

Sverige. Innehållet i tidskriften koncentrerades under de första åren även på att berätta om 

gruppens historia på ett ideologiskt och programmistiskt sätt, såsom Nordgren uttrycker det. 

Under de inledande åren berättas det om det syrianska språkets historia, konflikten mellan 

syrianer och assyrier- om det historiska ursprunget är arameiskt eller assyriskt, emigrationen 

från hemländerna till Sverige och om upplevelserna i deras nya hemland. Det berättas vidare 

om araméernas krig mot bland annat assyrier och israeliter och om fientligheten mellan dessa 

folkslag. Till skillnad från andra folkslag i området skapade araméerna inte stora riken eller 

underkuvade andra folk utan de hade självständiga statsstater runt om i Mesopotamien och 

Syrien. Vidare menar Nordgren att Bahro Suryoyo publicerade artiklar med andra historiska 

inslag där det berättas om araméernas tidiga kristnande och om hur araméerna började kalla 

sig för syrianer. Nordgren berättar också om en artikel om det syrianska/arameiska språket 

som skrivits av språkvetaren Bengt Knutsson samt om syrianernas invandring till Sverige 

under slutet av 1960-talet vars föräldrar hade flytt undan massakrerna på de kristna i det 

osmanska riket under första världskriget.  

                                                
32 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 37.  
33 Bahro Suryoyo är syrianska och betyder ”syrianskt ljus”.  
34 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 73.  
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Nordgren berättar att innehållet under de inledande åren i Bahro Suryoyo inriktades på att 

berätta om vägen från aramé till syrian. Den tar läsaren från civilisationens och kulturernas 

vagga, Mesopotamien, till den arameiska kulturens höjdpunkt, nämligen kristnandet. Det är en 

utvecklingshistoria, som Nordgren uttrycker det. Det arameiska arvet lyfts upp och ges stor 

plats men det är övergången från hedendom till kristendom som är höjdpunkten i artiklarna. 

Däremot berättas det lite om perioden som ett kristet folk samt utvandringen. I berättelsen 

fångar Nordgren upp att det inte finns en tydlig nationalistisk vision som knyter an till 

historien. Men den finns en strävan att den syrianska identiteten ska vila på en religiös och 

etnisk bas.35 Nordgren menar vidare att de religiösa inslagen i Bahro Suryoyo:s 

historieskrivning försvann efter de inledande åren och en slags folkvandringstid blir nu 

utgångspunkten. Bahro Suryoyo blir mer rationell i sitt innehåll men följer fortfarande en 

utvecklingshistoria. Tidskriften fokuserade sig nu mer på den förkristna arameiska perioden 

med artiklar som berättar om hur araméerna framstår som företrädare inom arkitektur, 

talspråk, skriftspråk, matematik och litteratur. Berättelsen om denna storslagna kulturhistoria 

toppas med omvändelsen till kristendomen. Det berättas dock inte mer ingående om denna 

omvändelse utan fokus ligger på hur syrianer i samband med kristnandet har tvingats fly från 

att ha blivit utsatta för förföljelser, pogromer och folkmord. Berättelsen om den kristna 

historien blir en lidandets historia och därmed uppstår en känsla av stolthet hos syrianerna.36  

 

Nordgren urskiljer en tydlig linje som Bahro Suryoyo drivit sedan starten. Den visar att 

syrianer är religiöst kopplade till den Syrisk ortodoxa kyrkan och etniskt till den arameiska 

historien. Vidare sätts ett likhetstecken mellan benämningarna ”araméer” och ”syrianer”. Det 

finns en historisk koppling och förening mellan dessa benämningar, de ses som synonymer. 

Nordgren menar att i takt med att historieskrivningen sekulariserats har Bahro Suryoyo:s 

etniska prägel förstärkts och förtydligats. Detta kan ses i artiklar som uttrycker en sorg över 

de kristna syrianernas förstörelse av sitt hedniska arameiska kulturarv. Sådana artiklar 

problematiserar förhållandet mellan kyrkan och den etniska historien. Under 1990-talets mitt 

börjar den tidigare uppfattningen om araméernas kristnande som en höjdpunkt i den tidigare 

uttryckta guldålderstiden att problematiseras. Aram Baryamo skriver i artikelserien 

”Araméernas storhetstid”: 37 

 

                                                
35 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 83ff.  
36 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 85f.  
37 Ibid.  
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De kristna araméerna ville inte bevara något historiskt material, varken litteratur eller skulpturer som 

förknippade dem till den förkristna tiden, vilket har skapat rotlösa känslor för dagens araméer som vill 

lära känna sina historiska rötter om förfäderna […] Det är svårt att förstå den rädsla våra förfäder kan ha 

känt för att deras barnbarn skulle vända sig från den kristna tron. Grekerna och romarna gick över till den 

kristna tron c:a 300 år efter kristendomens födelse, och de har inte vänt sig från denna, trots att de har 

bevarat skulpturer och litteratur från hednisk tid. De få källmaterial som informerar oss är av betydelse för 

oss för att hålla den arameiska-syrianska historien levande.38 

 

Baryamo lyfter upp det fornkristna arameiska kulturarvets betydelse för dagens identitet. Han 

menar att en religiös identitet inte är tillräcklig för en identitetskänsla. De kristna syrianernas 

agerande och behandling av sitt forntida arameiska arv under tidig medeltid ser Baryamo som 

orsak till dagens rotlöshet och vilsenhet som existerar bland folkgruppen.39 Nordgren 

fortsätter att belysa Bahro Suryoyo:s inriktning på det arameiska kulturarvet genom att nämna 

en kalender som utgavs av SRF 1997. I en artikel i kalendern skrivs det att araméerna fick en 

religiös identitet som syrianer men att den arameiska identiteten alltid funnits hos de 

intellektuella som suttit ett likhetstecken mellan de båda benämningarna. Syrianernas kristna 

historia har alltid varit större än den förkristna arameiska historian. Eftersom behovet av ett 

etniskt historiemedvetande med åren har blivit allt viktigare för det syrianska folket sätts 

syrianernas kristna historia på prov. Samtidigt problematiseras den tidigare ståndpunkten om 

kristnandet som den syrianska kulturens höjdpunkt i den stora berättelsen när sorg uttrycks 

över förstörelsen av det förkristna kulturarvet. Detta har lett till att termen ”syrian” diskuterats 

och fått en ny tolkningsram samt att kristnandet inte längre ses som en tvär brytning med det 

arameiska. Josef Dag menar i Bahro Suryoyo att det nationella tänkandet är en fundamental 

inbyggd del i människans natur. Det innebär således inte att den etniska historien strider mot 

kyrkan, tvärtom, identiteten i diasporan måste binda samman många historiska 

komponenter.40  

 

Nordgren lyfter även fram ett annat historieskrivande som Bahro Suryoyo använder sig av. År 

1998 startades ett film- och litteraturprojekt om den syrianska historien från den prekristna 

perioden fram till nutid. Projektet som färdigställdes år 2001 innehåller tre filmer på 

sammanlagt tre timmar och tre rikt illustrerade böcker på ca 600 sidor. Initiativtagare till detta 

projekt var ledaren för den Syrisk ortodoxa kyrkan, patriarken S:t Ignatius Zakka I Iwas. SUA 

(Syriac Universal Alliance), den internationella profana syrianska organisationen som förenar 
                                                
38 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 87f.  
39 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 88 
40 Ibid. 
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alla syrianska riksförbund världen över, tillsammans med den Syrisk ortodoxa kyrkan 

producerade, i samarbete med filmbolaget Trans World Italia, projektet som fick namnet Den 

Dolda Pärlan. Den första volymen behandlar det antika arameiska arvet under den förkristna 

perioden som civilisationens vagga. Den andra delen berättar om det arameiska språkets 

utveckling samt kultur och tradition under den kristna epoken. Den tredje och sista volymen 

skildrar den Syrisk ortodoxa kyrkans historia, dagssituationen för syrianerna i hemländerna, 

Seyfo och den syrianska folkgruppen i diasporan. Nordgren uppfattar projektet som en tydlig 

väl fungerande internationell diaspora i avseende på finansieringen och genomförandet. Bahro 

Suryoyo:s läsare, de olika syrianska kyrkorna och de profana organisationerna uppmanades att 

stödja projektet ekonomiskt och moraliskt. Ett sätt att lyfta upp omfattningen och förstå vikten 

av projektet citerade Bahro Suryoyo ett pressmeddelande från SRF:41 

 

14 länder involverade, 30 kultur- och informationsministrar, 14 ambassader, 34 museer över hela världen, 

160 historiska fynd, 300 människor, 11 universitet på tre kontinenter (Europa, USA och Mellanöstern), 

samordnat av Sebastian P. Brock, professor i syrianska studier vid Oxfords universitet, 12 tekniker, 1 500 

kg utrustning, 20 000 km körsträcka och 5 flygbolag.42  

 

Nordgren menar att man inte kan ta miste om vilken stolthet pressmeddelandet bringar och 

den visar även på kulturarvets tyngd. Många hyllade projektet men kritik framfördes också 

där vissa menade att kyrkan fått för stor plats i förhållande till andra aspekter av historien. 

Nordgren ser också Den Dolda Pärlan som ett didaktiskt projekt då han utgår från SRF:s 

ordförande, vid den aktuella perioden, Robert Halefs beskrivning av projektet. Halef menar att 

filmprojektet är ett verktyg och medel till att stärka den syrianska identiteten i en främmande 

miljö och därmed blir ungdomarna projektets viktigaste målgrupp. Halef framhävde att 

projektet kan leda till att ungdomarna inser att de har en historia, ett språk och ett kulturarv att 

vara stolta över. Att de inser vilken skatt som finns att hittas när de upptäcker den dolda 

pärlan. Nordgren menar att den etnisk arameiska identiteten är tydligt framträdande i projektet 

men kyrkan har fått störst plats och utgör det centrala i historieskrivningen. Slutligen menar 

Nordgren att historiebruket i projektet sträcker sig över vetenskapliga, moraliska, politiska 

och existentiella områden.43 

 

                                                
41 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 88f.  
42 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 89.  
43 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 89.  
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Bahro Suryoyo innehåller ledarsidor, sidor om nyheter och kultur, ungdomssidor samt 

tematiska artiklar. Alla delar har historiska inslag. I syfte att ge en beskrivande och klar bild 

av innehållet i Bahro Suryoyo har Nordgren delat in tidskriftens historiska innehåll i fyra 

kategorier. Den första kategorin benämner han ”Stora historien” som avser att kronologiskt 

beskriva hela historien, från den arameiska guldålderstiden till dagens diasporakultur. Den 

andra delen kallar han ”Namnfrågan och språkfrågan” som avser diskussionen om det 

historiska och språkliga ursprunget. Vidare rubricerar Nordgren den tredje kategorin som 

”Seyfo” som avser historiska texter över folkmorden under början av 1900-talet. Den fjärde 

och avslutande delen som han benämner ”Sakhistoria”, återfinns texter som berättar om 

kulturpersonligheter i den arameiska/syrianska historien. Nordgren ser de historiska delarna 

som återkommande teman i tidskriften och språk- och namnfrågan är också inslag som fått 

stor plats. En stor förändring sker under slutet av 1990-talet när Seyfo, från att ha haft en 

väldigt svag ställning, blir ett kontinuerligt tema i tidskriften. ”Sakhistorien” får mindre 

uppmärksamhet i samband med det ökade intresset för Seyfo.44  

 

Nordgren menar att Bahro Suryoyo visar på den struktur och organisation av föreningar och 

kyrkor som sammanhåller diasporan. Vid sidan av föreningar och kyrkor är 

idrottsverksamheten en viktig social och politisk arena för den syrianska folkgruppen i 

Sverige. Det Södertäljebaserade fotbollslaget Syrianska FC, som har meriter från kval till 

Superettan två gånger och Valsta Syrianska IK från Märsta utanför Stockholm, i samma 

division 1 norra som Syrianska FC, är de främsta klubbarna inom den syrianska 

fotbollsvärlden. Vidare kan man om så önskas även i familjen räkna in Assyriska FF som 

spelat i Allsvenskan. Vid sidan av dessa framgångar spelar de nationella idrottsturneringarna 

som omskrivs i Bahro Suryoyo, anordnade av Syrianska Ungdomsförbundet i Sverige (SUF), 

en stor roll för de syrianska ungdomarna i Sverige. Förutom att idrottsturneringarna spelar en 

sportslig roll innefattar de också en historisk ram. Användandet av flaggor och namn efter 

städer, kungar, drottningar och kejsarinnor på turneringarna skapar en etnisk och nationell 

karaktär på idrottsverksamheten.45 Nordgren avslutar sin undersökning av Bahro Suryoyo 

genom att fastställa att dess berättelser är uttryck för ett kollektivt historiemedvetande. Det 

återkommande berättandet om ursprung, språk och historia har lett till att tidskriften 

                                                
44 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 93f.  
45 Ibid., s. 120f.  
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medverkat till att skapa ett historiekulturellt sammanhang för en kollektiv identitet hos en väl 

etablerad oenhetlig och föränderlig diasporakultur.46   

 

Avslutningsvis diskuterar Zeki Yalcin också kring syriansk identitet och menar att den 

syrianska identiteten är uppbyggd på samma sätt som den svenska identiteten. Utöver 

liknande symboler som den svenska såsom språk, religion, historia, tradition, kultur och en 

framtidstro har den syrianska identiteten säregna symboler.  Det kan vara synen på den egna 

kyrkan som världens äldsta eller synen på att syrianer är den första folkgruppen som antog 

kristendomen men även att det syrianska språket, som kommer från arameiskan, är heligt då 

det var Jesus modersmål. En annan viktig symbol för den syrianska identiteten är Seyfo, 

folkmordet på syrianer och andra kristna grupper i det osmanska riket under första 

världskriget. Dessa identitetsbärande kollektiva minnen gör att syrianer upplever sig själva 

som unika, precis som andra folkgrupper gör genom sina egna symboler.47  

2.5 Sammanfattning av forskningsläget 
Den tidigare forskningen visar att identitet kan ses som självbild och tillskriven identitet, 

alltså människans medvetenhet om sig själv och andra människors uppfattning av henne. I den 

självdefinierade identiteten finns bland annat den kollektiva identiteten som ses som 

självdefinierad etnisk identitet och bygger på självupplevda erfarenheter som karaktäriserar en 

etnisk tillhörighet. En viktig del av den självdefinierade identiteten, både i individuellt och 

kollektivt avseende, är känslan av att känna sig unik. Detta uttrycks särskilt när individer och 

grupper ser varandras likheter och skillnader. Vidare innefattar identitet en medvetenhet om 

förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid. Denna medvetenhet skapar en 

historiemedvetenhet hos en grupp. Historiemedvetande blir då de sociokulturella processerna 

som finns i förhållandet mellan dåtid, nutid och framtid. Historia kan ses som en 

samlingsdefinition av de sociokulturella förlopp människan lever och verkar i. 

Historiedidaktiker har på senare tid blivit mer medvetna om att historiemedvetande inte bara 

skapas i skolan utan också i andra sociokulturella sammanhang. Den svenska identiteten vilar 

på ett historiemedvetande och vilar på några grundläggande symboler såsom språk, historia, 

kultur, tradition och framtidstro men även vissa speciella element såsom naturkänslan, det 

kristna arvet, den svenska flaggan, den demokratiska traditionen, neutraliteten, 

                                                
46 Nordgren, Kenneth (2006), Vems är historien? s. 125.  
47 Yalcin, Zeki” Folkmord och identitet – Assyrier/syrianer och folkmordet under första världskriget” i Gunner, 
Göran & Halvardson, Sven (red), Jag behöver rötter och vingar, s. 118.  
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jämställdhetsarbetet och modernismen. Sverige har lyckats bevara sitt kulturarv på ett nästan 

unikt sätt, främst genom det nästa tvåhundraåriga fredstillståndet. Instrument som arkiv, 

bibliotek, fornlämningar och museer har bidragit till att forma och bevara en svensk identitet. 

Den syrianska identiteten vilar på samma uppbyggnad som den svenska med symboler som 

språk, historia, religion, kultur, tradition och framtidstro. Den syrianska identiteten har också 

säregna symboler såsom synen på att det syrianska språket är det arameiska språket som var 

Jesus modersmål och uppfattas också därmed som heligt. Även uppfattningen om att man bär 

på det arameiska kulturarvet som tillhörde de främsta i Mesopotamien, den forntida arameiska 

epoken ses som en guldåldersperiod. Det kan också vara synen på kyrkan som världens äldsta 

samt uppfattningen om att syrianerna är den första folkgruppen som kristnades. 

Avslutningsvis är Seyfo också en symbol för den syrianska identiteten.  

3. Problem och frågeställningar 
Skolan har en fostrande roll och är en mötesplats för många olika människor och kulturer och 

därmed också ett viktigt redskap till brobyggande mellan dessa olika bakgrunder. 

Historieämnet i den svenska skolan återspeglar inte dagens mångkulturella samhälle. I 

läroböckerna får ungdomar nästan bara ta del av svensk samt europeisk historia. I den mån 

som utomeuropeisk historia läses, skildras den historien ur ett europeiskt perspektiv. 

Historieämnet blir då för många invandrarungdomar något som inte skapar en förståelse för 

andra människor och kulturer. Det är även mycket viktigt att kunna sin egen historia och 

många invandrarungdomar har det behovet eftersom en stark identitet leder till trygghet som 

är en förutsättning till att vara en integrerad och konstruktiv samhällsmedlem. Eftersom 

historieämnet i den svenska skolan inte ger invandrarungdomar möjligheten att ta del av sin 

egen historia måste ungdomarna fylla detta behov från annat håll. Detta är i synnerhet väldigt 

viktigt för den syrianska folkgruppen i Sverige eftersom syrianer är ett folk som tvingats fly 

från sina ursprungsområden i Mesopotamien. De lever idag i diasporan och har på så vis 

skapat sig vad man kan kalla en diasporakultur. 

 

Mitt syfte blir följaktligen att följa hur Syrianska Riksförbundet i Sverige (SRF) och Syrianska 

Ungdomsförbundet i Sverige (SUF) arbetar med att förstärka historiemedvetande hos 

syrianska ungdomar i Sverige. Syftet mynnar ut följande frågeställningar: 

1. Hur definierar SRF och SUF den syrianska diasporakulturen? 

2. Hur arbetar SRF och SUF med historiemedvetande och diasporakulturen bland 

syrianska ungdomar för att komplettera historieämnet i den svenska skolan? 
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4. Material, källkritik, metod och avgränsningar 
För min undersökning, det vill säga hur SRF och SUF arbetar med historiemedvetande och 

diasporakulturen, använder jag mig av verksamhetsberättelser som hämtats från respektive 

förbunds kansli. Dessa anser jag vara hållbara eftersom dessa är viktiga och betydelsefulla 

handlingar som speglar och återger förbundens arbete genom alla verksamhetsår. Samtidigt 

kan man kritisera materialet eftersom verksamhetsberättelserna skrivs av representanter från 

SRF och SUF. Det kan alltså förekomma en viss försköning och överton hos genomförda 

aktiviteter. Samtidigt förekommer en viss självkritik i källorna till aktiviteter som inte 

genomförts, vilket kan tolkas som att organisationerna varit måna om att nedteckna sina 

aktiviteter, i förlängningen innebär detta huruvida organisationerna uppfyllde sina mål.  

 

Vidare kan det tilläggas att SRF under de tidiga åren var organiserat med en huvudstyrelse, en 

ungdomssektion (SRFUS), en kvinnokommitté (SRFKK) samt en lärarkommitté (SRFLK). 

SRFUS blev självständiga och bildade Syrianska Ungdomsförbundet (SUF) 1992 och SRFKK 

blev mer och mer inaktiva genom åren och lades sedan ned. 2006 dök en fråga upp om 

bildandet av ett kvinnoförbund som ska planeras äga rum under 2007. Lärarsektionen saknade 

styrelser under vissa år men var i övrigt ganska aktiva. Under vissa år var SRF också 

organiserat i en Bahro Suryoyo-redaktion, idrottskommitté, representationskommitté, 

flyktings- och samarbetsråd och Seyfo-kommitté. SRF har också haft ett distrikt för 

Storstockholm (SRFSSK), men det har jag utelämnat då distriktets verksamhet endast är 

förlagt till Storstockholm och inte övriga Sverige.  

 

SUF är organiserat i en huvudstyrelse samt olika utskott med olika arbetsområden. Ett utskott 

som fått särskilt utrymme är Syrianska Studentnätverket (SSN) som bildades 1997.  SSN utgör 

i sin tur av olika akademiska föreningar runt om i landets högskolor/universitet. Dessa går 

under namnet Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen (SAAF). Vidare har man bildat 

olika distrikt knutna till SUF såsom Syrianska Ungdomssektionen i Västra Götaland (SUS) 

och SUF Region Stockholm (SRS). Dessa har jag utelämnat av samma anledning som 

distriktet för Storstockholm under SRF.  

 

Avslutningsvis kan jag tillägga att SRF och SUF tillsammans med SOK (Syrisk ortodoxa 

kyrkan i Sverige) och SOKU (Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige) ingår i 

vad som kallas Syrianska Nätverket i Sverige (SNS). I materialet finns vissa frågor och 
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projekt inom SNS, i syfte att arbeta med historiemedvetande och diasporakultur nationellt och 

internationellt, relevanta för min undersökning.  

 

Vad gäller verksamhetsberättelser avser jag att titta på dessa handlingar med start från SRF:s 

bildande 1978 till 2006 och från SUF:s bildande 1992 till 2006. Jag vill upplysa läsaren om 

att jag saknar verksamhetsberättelser från båda förbunden under vissa år. För att täcka detta 

tomrum tittar jag på innehållet i SRF:s tidskrift Bahro Suryoyo. En nackdel med detta kan 

vara att Bahro Suryoyo:s innehåll nödvändigtvis inte är sådant som SRF och SUF själva 

arbetat med utan det kan vara annat syrianskrelaterat material som exempelvis olika läsare 

skickat in. Trots ihärdiga försök, många samtal med SRF:s representanter och flera löften har 

jag inte kunnat få tag i verksamhetsberättelserna för 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 

1985, 1991, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005. De år jag saknar verksamhetsberättelser från 

SUF och då jag därmed tittar på Bahro Suryoyo är 1999 och 2002. Avsaknaden av ett stort 

antal material från SRF (ungefär 50 procent) kan tyckas skapa ett problem för 

undersökningens validitet, men resultatet kan ändå säga något om organisationens sätt att 

arbeta med historiemedvetande. Det är inte arbetssättet och inriktningen på verksamheten som 

förändras utan skillnaden kan vara att jag går miste om vissa aktiviteter i innehållet som 

uttrycker historiemedvetande.  

 

Eftersom jag saknar SRF:s verksamhetsberättelse från 1978 börjar således min undersökning 

från 1979 då det första numret av Bahro Suryoyo utgavs. Min undersökning över SUF:s 

verksamhetsberättelser börjar från 1993 eftersom förbundet grundades under slutet av 1992 

och därför inte hade en verksamhet förrän 1993. Avslutningsvis vill jag påpeka att jag 

medvetet uteslutit vissa delar i materialet som jag anser är irrelevanta för min undersökning.  

5. Bakgrund 
För att läsaren ska förstå vilka syrianerna är och var de kommer ifrån vill jag kort beskriva 

deras historia.  

 

Syrianer är ett folk som har sina rötter i det arameiska trädet. Syrianerna är själva araméerna 

som härstammar från området Mesopotamien, runt floderna Eufrat och Tigris. Grekerna var 

från år 400 f. Kr först med att benämna det arameiska folket med namnet syrianer. Även i den 

första översättningen av Gamla Testamentet till grekiska som utfördes på 200-talet f. Kr., 

kallad Septuaguintan, var namnet Aram översatt till Syrian, araméer till syrianer och 
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arameiska till syrianska. Araméerna tog inte till sig detta namn i början utan fortsatte att 

benämna sig för araméer men med tiden började de anamma den nya grekiska benämningen 

syrianer som synonym till benämningen araméer och syrianska som synonymt till arameiska. 

De flesta araméer övergick till kristendomen under de första århundradena e. Kr och under 

denna period benämnde sig folket i större grad för syrianer än araméer och under medeltiden 

undanträngde namnet syrianer den äldre benämningen araméer. Syrianska författare har dock 

under olika tider använt de två benämningarna som synonymer och alla medeltida syrianska 

historiker nämner att syrianerna kallades araméer och deras språk syrianska för arameiska. 

Anledningen till att syrianer inte kallar sig för den historiska benämningen syrier är för att 

inte kopplas ihop med de arabiska medborgarna i dagens Syrien. Man vill ses som en kristen 

etnisk grupp, syrianer.48 

 

Syrianer är ett folk som sedan 3000 år utan avbrott levt på sina traditionella landområden i 

Mesopotamien. De härstammar från araméerna som tillhör en av de första civilisationerna 

som uppträder i Mesopotamien. Genom att araméerna utvecklade det första skriftspråket 

bidrog de till att de första civiliserade samhällena som skapade nya yrken och utbildningar 

uppkom i Mesopotamien. Exempel på uppfinningar som araméerna skapat och 

vidarebefordrat till sina människor är skriftkonst, bildkonst, räknekonst och vävning. 

Araméerna hade ett stadssystem som från 1400 f. Kr innefattade tiotals stater spridda över ett 

stort område med Aram- Damaskus som huvudstad. De arameiska staterna överlevde inte 

någon lång tid eftersom de erövrades av andra folk. Trots att araméerna förlorade sin 

nationella och politiska självständighet och styrdes av andra folkslag kunde de bevara sin 

identitet och segra tack vare språklig och kulturell spridning. Det relativt lätta arameiska 

språket med dess 22 alfabetiska bokstäver kom att visa sig ha en otrolig genomslagskraft 

genom att icke-arameiska folkgrupper assimilerade språket. Då arameiskan användes inom 

diplomati, förvaltning och handel kom det vid slutet av 700-talet e. Kr att bli ett internationellt 

språk som kan liknas vid dagens engelska. Detta gör arameiskan till ett av världens äldsta 

språk som fortfarande är i bruk. Syrianerna har haft tre benämningar genom den ca 4 000-

åriga långa historien49; 

 

                                                
48 Syrianska Riksförbundet i Sverige (2004), Syrianer - en nation i förskingring, s. 4.  
49 Ibid., s. 6ff. 
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Araméer: Syrianerna härstammar från araméerna och kallades förr i tiden för araméer och 

deras språk för arameiska. Benämningen härstammar från araméernas förfader Aram. Termen 

araméer anges först i akkadiska skrifter på 2200- talet f. Kr.50  

 

Syrier: Benämningen träder fram på 400 f. Kr då den kände grekiske geografen och 

historikern Strabon i sitt verk säger; De som kallar sig araméer, dem kallar vi för syrier. 

Benämningarna araméer och syrier levde ända fram på 400- talet e. Kr., då namnet araméer 

trängdes undan. Ordet syrier betecknar en individ från Syrien. Syrianerna undviker paradoxalt 

nog identitetsbeteckningen till Syrien, paradoxalt eftersom man med full rätt kan göra anspråk 

på såväl namnet Syrien och som benämningen syrier, men man undviker denna benämning 

för att inte kopplas ihop med den numera arabiska befolkningsmajoriteten i landet Syrien.51  

 

Syrianer: På sitt eget språk benämner sig syrianerna för suryoye. Vid valet av syrianer har 

man anpassat sig till ett svenskt språkbruk.52   

 

Syrianerna tillhör vanligtvis den Syrisk ortodoxa kyrkan som sägs härstamma direkt från den 

första kristna församlingen i Jerusalem. Enligt Syrisk ortodoxa kyrkan, är kyrkan densamma 

som aposteln Petrus grundade i Antiokia år 33. Fram till 600-talet blomstrade en kristen 

arameisk/syriansk enhetskultur- arameiskan/syrianskan utvecklas till det högspråk som skulle 

komma att bli den syrianska kristenhetens gemensamma liturgiska språk och identitetsgivare. 

En rik litteratur blomstrade i Syrien och Mesopotamien där språket och religionen var den 

sammanhållande kraften. Men islam erövrade snart därefter Orienten och de 

arameiska/syrianska kristna förmedlade det antika arvet till islam och eftervärlden. Trots att 

kristendomen haft god tid att rota sig sopades den nästan bort av islam, få människor 

tvingades dock till omvändelse. De följande två århundradena hade kyrkan sin storhetstid och 

patriarken styrde över mer än hundra stift. Den syrianska kristenheten splittrades genom åren 

till följande syrianska kyrkor53: 

1. Syrisk ortodoxa kyrkan, grundad år 33 

2. Syrisk maronitiska kyrkan, grundad år 685 

3. Österns syriska kyrka (även kallad Nestorianska kyrkan och på senare år Österns 

assyriska kyrka), grundad år 280 

                                                
50 Syrianska Riksförbundet i Sverige (2004), Syrianer - en nation i förskingring, s. 5.  
51 Ibid. 
52 Ibid.  
53 Ibid., s. 12ff. 
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4. Syrisk kaldeiska kyrkan (även kallad Kaldeisk katolska kyrkan), grundad år 1553 

5. Syrisk katolska kyrkan, grundad 1773 

6. Syrianska protestanter (början på 1900-talet)54 

 

Syrianerna var i stor majoritet i olika områden i Mellanöstern fram till slutet av 1300-talet då 

mongolen Timur Lenk, som antog islam som religion, erövrade stora delar av Mellanöstern. 

Timur Lenks härjningar och erövringar bidrog till att en stor del av det syrianska folket 

förintades. Detta kom att bli den svåraste nedgången för de kristna och kvar blev en minoritet. 

Många syrianer flydde och såg sin räddning i bergsområdet Turabdin55 som kom att bli de 

kvarvarande syrianernas centrum. För den syrianska minoriteten som aldrig återhämtade sig 

efter detta århundrade började en ny tid under förtryck, förföljelse och ständiga massmord. 

Det brukar räknas till 25 stora massakrer på syrianer där mongolen Timur Lenk utförde den 

största. Andra massakrer på syrianerna som krävde tusentals liv skedde 1843, 1846, 1860 och 

1933. Den mest omtalade och som överlevande fortfarande idag kan berätta om är 

ungturkarnas och kurdernas folkmord på de kristna i skuggan av första världskriget, som 

nådde sin kulm 1914-1915. Syrianerna kallar folkmordet för Seyfo och uppskattningsvis 

mördades mellan 350 000-500 000 syrianer.56  

 
När det osmanska riket föll efter första världskriget ville segermakterna upprätta en ny 

ordning i Mellanöstern. De delade upp området och ritade en ny karta, utan att ta hänsyn till 

de etniska folkgrupperna, och skapade nya länder såsom Syrien, Irak, Libanon och så vidare. 

Dessa länder utgör inga nationalstater utan gränserna har dragits tvärs över igenom olika 

folkgrupper istället för mellan dem. Detta har lett till att syrianernas ursprungsområde har 

splittrat folket som idag i minoritet lever under svåra förhållanden i dessa länder. Efter Seyfo 

fram till flykten mot Europa, som tog sin början mot slutet av 1960-talet, levde syrianerna 

främst i den turkiska provinsen Mardin där staden Midyat var centralort för de hundratals 

syrianska byarna i bergen omkring. Bergen gavs namnet Turabdin och i områdena bodde 

omkring 75 000 syrianer som framför allt livnärde sig på jordbruk, boskapsskötsel, handel och 

hantverk. Under 1960-talets första hälft flyr syrianerna undan förtrycket, förföljelserna och 

diskrimineringen av att inte få kunna lära sig sitt språk och sin historia och de börjar bege sig 

mot Amerika och Västeuropa. Många stannade en tid Istanbul men där, liksom i övriga 

                                                
54 Syrianska Riksförbundet i Sverige (2004), Syrianer - en nation i förskingring, s.15.  
55 Turabdin är syrianska och betyder ”Gudstjänarnas berg”. Det är ett område i dagens sydöstra Turkiet som 
majoriteten av syrianerna i Sverige kommer ifrån. 
56 Syrianska Riksförbundet i Sverige (2004), Syrianer - en nation i förskingring, s.16f.  
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Turkiet, förvärrades förhållanden än mer för de kristna minoriteterna. Istället reste man vidare 

till Amerika och Europa. Idag lever cirka 150 000-200 000 syrianer i Europa, varav ca 70 000 

i Sverige. De flesta har anpassat sig bra i de västeuropeiska samhällena och betraktar dessa 

länder som sina nya hemländer. I världen finns idag cirka 8-9 miljoner syrianer (alla 

kyrkoinriktningar inräknade) och hälften bor i Mellanöstern.57  

 

Den syrianska kristenheten splittrades som tidigare nämnt till en rad olika ortodoxa, katolska 

och protestantiska kyrkor och runt sekelskiftet 1900 benämnde sig syrianer efter 

kyrkotillhörighet. Med tiden uppstod inom vissa kretsar bland syrianerna, 

nationalväckelserörelser med syfte att samla dessa grupper under en och samma benämning. 

Runt sekelskiftet uppkom benämningen assyrier bland de nestorianska kristna som nu 

kollektivt fullständigt anammat denna idé. Denna idé har också fått gehör bland en del av de 

syrisk ortodoxa och kaldeisk katolska. Under de senaste decennierna har de syrisk ortodoxa 

och maronitiska grupperna också startat en nationalväckelserörelse som knyter an sin historia 

till de gamla araméerna och strävar efter att föra samman dessa syrianska kristna grupperna 

under nationalbenämningen araméer.58/59  

6. Undersökning  

6.1 Inledning 
I undersökningens inledning redogör jag för en tematisering över SRF:s och SUF:s 

verksamhet. En presentation över förbundens verksamhet genom alla år i form av tabeller 

finns som bilagor. Genom detta får läsaren en inblick i förbundens arbete genom alla 

verksamhetsår. Undersökningen har jag sedan indelat i två huvudområden där jag först 

presenterar innehållet i SRF:s verksamhet och sedan innehållet i SUF:s verksamhet. SRF:s 

verksamhet är i sin tur indelat i tre tidsperioder och SUF:s verksamhet i två tidsperioder. 

Genomgången av undersökningens material har visat att historia är viktigt. Jag kommer därför 

att redogöra materialets innehåll genom att exemplifiera aktiviteter som uttrycker 

historiemedvetande. Det är med andra ord endast relevant för min undersökning att redogöra 

för SRF:s och SUF:s verksamhet som uttrycker historiemedvetande. Det övriga teman jag 

nämnt är endast till för att läsaren ska få en bild över förbundens arbeten under åren. Valet av 

                                                
57 Syrianska Riksförbundet i Sverige (2004), Syrianer - en nation i förskingring, s. 17ff.  
58 Yalcin, Zeki” Folkmord och identitet – Assyrier/syrianer och folkmordet under första världskriget” i Gunner, 
Göran & Halvardson, Sven (red), Jag behöver rötter och vingar, s. 3.  
59 Av denna ovannämnda historisköverblick över syrianerna använder jag mig av namnet syrianer som ett 
samlingsnamn för de olika benämningarna som folket använder sig av. 
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undersökningens upplägg, i form av olika tidsperioder, grundar sig i att ge läsaren en 

överskådlig bild av förbundens arbete genom alla verksamhetsår. På det sättet kan läsaren se 

vilken verksamhet förbunden inriktat sig på under olika år samt se vilka aktiviteter som 

genomsyrat deras verksamhet och/eller om verksamheten förändrats under åren. 

6.2 Teman i SRF:s och SUF:s verksamhet 
Ur SRF:s och SUF:s verksamhetsberättelser och tidskriften Bahro Suryoyo har jag, i syfte att 

ge en beskrivande och klar bild av innehållet, delat in förbundens verksamhet i tre kategorier; 

idrottslig verksamhet, politisk och samhällelig verksamhet samt verksamhet som uttrycker 

historiemedvetande.  

 

Med idrottslig verksamhet (I) avser jag turneringar inom fotboll, volleyboll, bordtennis, 

innebandy och basket samt lekar såsom femkamp. Politisk och samhällelig verksamhet (PS) 

innehåller; projekt/föreläsningar/kurser/sittningar om jämställdhet bland syrianer. Skrivelser 

och sittningar om syrianskrelaterade frågor såsom invandrar- och flyktingpolitik eller 

syrianernas situation i hemländerna. Politikrelaterade kurser och föreläsningar såsom EU och 

FN. Kurser i organisationsutveckling såsom föreningsteknik. Föreläsningar/kurser om olika 

samhällsfrågor såsom utbildning, näringsliv, ungdomsbrottslighet, rasism och 

narkotikamissbruk. Representation för att lyfta fram och stärka organisationerna och 

verksamheten på något sätt genom att närvara vid exempelvis syrianska och icke- syrianska 

sammanhang. Men också att närvara och diskutera olika samhällsproblem i internationella 

och nationella sammanhang samt lyfta upp olika syrianskrelaterade frågor.  

 

Verksamhet som uttrycker historiemedvetande (H) är; Utgivning och publicering av syriansk 

musik, litteratur och filmer av kulturellt, nationalistiskt eller historiskt slag. 

Teateruppträdanden av historiskt, nationalistiskt eller kulturellt slag. Uppläsning av dikter och 

tal av nationalistisk karaktär. Konstutställningar av historiskt, nationalistiskt eller kulturellt 

slag. Uppträdanden av traditionella syrianska folkdanser. Traditionell syriansk matlagning. 

Föreläsning/kurs/konferens om syriansk historia, kultur språk. Kulturella evenemang och 

historiska och kulturella utställningar. Olika uppmärksammanden av Seyfo samt medial 

verksamhet såsom TV-kanal eller olika hemsidor. 



 

24 
 

6.3 Redogörelse för SRF:s verksamhet som uttrycker historiemedvetande 
Undersökningen har jag, som tidigare nämnt, delat in i tre områden. Jag kommer periodvis att 

gå igenom vissa aktiviteter i SRF:s verksamhet som uttrycker historiemedvetande. Jag har 

medvetet valt bort vissa inslag i en aktivitet som inte uttrycker historiemedvetande såsom 

olika sportaktiviteter eller kurser, eftersom det inte är relevant för min undersökning.  

6.3.1 Period 1, 1979-1989  

Enligt Bahro Suryoyo arbetade SRF under de tidiga åren med att upplysa syrianer om sin 

etniska härkomst. Det berättades mycket om den arameiska historien, språket och kulturen. 

Bahro Suryoyo publicerade även artiklar om konflikten över folkgruppens benämning, 

huruvida folket ursprungligen är arameiskt eller assyriskt. Andra artiklar berättade 

kronologiskt om den förkristna arameiska guldåldersperioden, den kyrkohistoriska perioden 

och slutligen om dagens diasporakultur.60  I syfte att värna om och stödja den syrianska 

kulturen arbetade SRF under de inledande åren av sin verksamhet med att ge ut ett stort antal 

kassetter med olika sorters syriansk musik, såsom folklore och barnvisor.61 SRF gav även ut 

ett antal böcker om syriansk/arameisk historia, kultur och språk62 men också en videokassett 

på syrianska om en berättelse som överförts mellan generationer hos syrianer.63  

 

Konferenser, läger, föreläsningar och kurser av olika slag med syfte att upplysa den syrianska 

historien, kulturen och språket till syrianska ungdomar och barn var också ett centralt tema 

under SRF:s verksamhet under de tidiga åren.64 Exempelvis inbjöd SRF den västtyske 

professorn i semitiska språk vid universitet i Erlangen i Bayern, Västtyskland, Dr Otto 

Jastrow till Sverige. Inför hundratals åhörare i Södertälje föreläste Jastrow, på det syrianska 

talspråket65, om de semitiska språken, främst det arameiska/syrianska. Jastrow klargjorde för 

åhörarna om den förvirring som finns bland syrianer över vad språket ska kallas på svenska. 

Jastrow fastställde att språket är syrianska/arameiska och inte assyriska. Jastrow menade att 

det assyriska språket kommer från akkadiskan som är ett kilskriftsspråk och utdött sådant.66 

SRF arbetade även med att stödja den syrianska konsten genom att uppmärksamma sina 

                                                
60 Bahro Suryoyo 1979, nr. 1, 3, 6-7, 8, 11 och 12, 1980, nr. 4 och 8, 1981, nr. 25, 2 och 5, 1982, nr. 5, 6 och 10, 
1983, nr. 1, 2, 3, 5, 6-7 och 9, 1984, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 10, 1985, nr. 1, 2, 3, 4, 6-7, 8, 9 och 12.  
61 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1986, s.5, 1987, s.29, 1988, s.35, 1989, s.11 och 25.  
62 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1987, s.9, 1988, s.16.  
63 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1986, s. 5.  
64 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1986, s.5, 1987, s.9 och s.21, 1998, s.22f, 1989, s.15.  
65 Syrianskan har både ett talspråk och ett skriftspråk. Medan majoriteten av syrianerna i världen använder 
talspråket som kommunikationsmedel talas skriftspråket av framförallt prästerskapet, modersmålslärare och 
andra kunniga inom området.   
66 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1988, s.13 
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medlemmar om att anskaffa sig anskaffa sig en symbolisk och konstnärlig mässingsplatta som 

visar den syrianska/arameiska flaggan ovanför en fästning i ett arameiskt kungarike.67 

Tillsammans med konstgruppen för Syrianska föreningen i Stockholm anordnade SRF en 

konstutställning i Södertälje i syfte att skildra den syrianska kulturen.68 Det kulturella 

evenemanget Martyrernas dag högtidlighölls under 1980-talet. Genom tal, diktuppläsning, 

musik, dans och konstutsällningar hedrades minnet av de miljontals syrianer som fallit offer 

för förtryck, massakrer och folkmord under årtusenden.69 Under de inledande åren av SRF:s 

verksamhet arrangerades också olika kulturella fester och aftnar som innehöll tal, musik och 

konstutställningar men också danstävlingar.70 Andra kulturella yttringar under de inledande 

åren var dikttävlingar som handlade om det syrianska/arameiska språket och nationen.71 

6.3.2 Sammanfattning av period 1, 1979-1989 

Under denna period arbetade SRF mycket med att berätta om den arameiska 

guldåldersperioden genom Bahro Suryoyo men även genom att anordna föreläsningar om det 

syrianska/arameiska historien, kulturen och språket. Utgivning av musik, litteratur och film 

som kultur- och identitetsförstärkande insatser präglade också SRF:s verksamhet. Även 

anordnandet av kulturfester och kulturella evenemang såsom tal, diktuppläsning, musik, dans 

och konstutställningar var primärt för SRF under denna period.  

6.3.3 Period 2, 1990-1999 

Under 1990-talet fortsatte SRF att ge ut musik på syrianska72 samt införskaffade flertalet 

böcker som behandlar syriansk/arameisk historia, kultur och språk, bland annat om ”Svärdets 

år” och Turabdin.73 SRF:s verksamhet präglades även av olika föreläsningar om syriansk 

historia, kultur och språk74 Kulturella utställningar var även ett centralt tema i SRF:s 

verksamhet under 1990-talet, bland annat konstutställningar.75 Andra utställningar var över 

hur den traditionsenliga syrianska kvinnan levde i hemlandet som fanns att beskåda i 

Nordiska museet i Stockholm.76 En annan kulturell utställning under SRF:s regi under denna 

period ägde rum i samband med den internationella konferensen Syriacum Symposium som 

                                                
67 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1988, s. 35.  
68 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1989, s. 26.  
69 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1989, s. 9ff.  
70 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1987, s. 24, 1988, s.14.f.  
71 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1989, s. 20f.  
72 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1994, s.4, 1995, s.5 och 9.  
73 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1994, s. 4, 1995, s.5, 1996, s.7.  
74 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse, 1990, s.31 och s.38.  
75 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1994, s. 4.  
76 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1996, s. 6. 
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SRF arrangerade i samarbete med Uppsala universitet 1996. Professorer och doktorander från 

olika delar av världen fick i samband med utställningen bekanta sig med antika och 

välbevarade föremål och fynd som påminner om det syrianska/arameiska kulturarvet.77 Det 

kulturella evenemanget Martyrernas dag var ett återkommande tema under 1990-talet. SRF 

menade att det finns ett stort behov av att fira dagen som påminner syrianer om att förmedla 

vidare den stora betydelsen av uppoffringar deras förfäder gjort för att upprätthålla den 

syrianska identiteten till nästkommande generationer.78 Under vissa kulturfester utdelades det 

kulturella Arampriset till någon som gjort betydande insatser för den syrianska/arameiska 

nationen.79 Andra uttryck för historiemedvetande var anskaffandet av en fastighet i Södertälje 

för SRF:s planer om inrättandet av ett centrum för syrianska/arameiska studier. Centrumet 

skulle bland annat innehålla ett bibliotek, konferenslokal och utställningssal samt studier och 

forskning kring syriansk/arameisk kultur.80 

6.3.4 Sammanfattning av period 2, 1990-1999 

SRF fortsatte att under 1990-talet framställa syriansk musik och anskaffa sig flertalet 

syrianskrelaterade böcker. Vidare var föreläsningar kring syrianska frågor ett återkommande 

tema i SRF:s verksamhet. Kulturella utställningar och evenemang i syfte att lyfta upp det 

syrianska/arameiska var centrala inslag under hela perioden.  

6.3.5 Period 3, 2000-2006  

Under 2000-talet stödde SRF den syrianska musiken genom att anskaffa sig olika CD:n från 

olika syrianska sångare och musikgrupper.81 Vidare framställde SRF ett häfte som behandlar 

syrianernas historia, språk och kultur från antiken till idag. Enligt SRF ska häftet fungera som 

ett stöd för de lokala föreningarna, ungdomarna och andra intresserande som vill sprida det 

syrianska budskapet. SRF anskaffade sig även annan litteratur under 2000-talet såsom olika 

syrianska barnböcker.82 Konferenser var ett centralt tema under denna period. Enligt Bahro 

Suryoyo samlades olika syrianska organisationer i Sverige, däribland SRF och SUF, till en 

konferens under 2003 i syfte att diskutera syrianernas situation i Irak, med anledning av Irak-

kriget. Konferensen ledde till bildandet av en kommitté bestående av olika representanter från 

syrianska organisationer i Sverige. Kommitténs uppgift var att kartlägga och genomföra 

                                                
77 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1996, s. 6. 
78 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1993, s. 5, 1994, s.4, 1995, s.5, 1996, s.6.  
79 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1995, s. 5.  
80 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 1992, s. 5. 
81 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 2006, s. 7 
82 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 2004, s. 10 och 20, 2006, s.7.  
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behoven av både humanitära och politiska åtgärder.83 Mar Afrem (S:t Efraim) är ett av Syrisk 

ortodoxa kyrkans största, viktigaste och mest betydelsefulla helgon. Han var i synnerhet en 

stor hymndiktare men uppvisade också betydande kunskaper i filosofi, astronomi och andra 

vetenskaper. Enligt SRF har Mar Afrems insatser för det syrianska folket och den Syrisk 

ortodoxa kyrkan varit av ytterst stor vikt. SRF tillsammans med andra aktörer arrangerade 

under 2006 en stor konferens vid Stockholms universitet till minne av Mar Afrem.84 Vidare 

har SRF arbetat med filmproduktioner i syfte att stärka den syrianska/arameiska identiteten. 

Under 2000-talet producerade tillsammans med SUA, Syrisk ortodoxa kyrkan och filmbolaget 

Trans World Italia ett film- och litteraturprojekt vid namn The Hidden Pearl - Den Dolda 

Pärlan. Projektet behandlar syrianernas/araméernas antika och moderna historia, Syrisk 

ortodoxa kyrkans historia, den syrianska/arameiska kulturarvet samt en tretusenårig syriansk 

arameisk språkhistoria.85  

 

Ett annat uttryck för historiemedvetande har varit uppmärksammandet av Seyfo som under 

hela 2000-talet varit ett återkommande tema i SRF:s verksamhet. Helt traditionsenligt firades 

minnet av de syrianska martyrerna men till skillnad från tidigare år låg fokus nu på Seyfo, 

folkmordet i skuggan av första världskriget. Olika konferenser om Seyfo har avlöpt varandra 

och har bland annat innehållit tal av olika svenska politiker, historiker och antropologer samt 

olika fotoutställningar om Seyfo. I samband med dessa konferenser presenterades även den 

nybildade Seyfo-kommittén med uppgift att samla material, informera och utföra 

lobbyverksamhet med Seyfofrågan i syfte att få ett erkännande av folkmordet. Seyfo-

kommitténs arbete resulterade i en bok om Seyfo skriven av Bertil Bengtsson med titeln 

”Svärdets år”. Förutom Seyfo har mänskliga rättigheter, diaspora och identitet varit ämnen 

som behandlats under konferensen.86 

 

I samband med en debatt i den svenska riksdagen 2002 om ett erkännande av Seyfo som 

folkmord anordnade SRF en manifestation. Drygt 1500 personer ur olika ålderskategorier, 

främst syrianska ungdomar, från hela Sverige samlades på Mynttorget utanför riksdagshuset i 

Stockholm för att manifestera för att den svenska riksdagen ska erkänna Seyfo som ett 

folkmord. De närvarande yttrade sig genom olika plakat, flaggor och facklor. Facklorna 

                                                
83 Bahro Suryoyo, 2003, nr 5, s. 8.  
84 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 2006, s. 7. 
85 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 2001, s. 5. 
86 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 2001, s. 5 och s.6, 2002, s.6, 2004, s.11 och s.7. Bahro 
Suryoyo, 2003, nr 4, s. 6. 
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symboliserade deltagarnas levande minne av martyrerna. Manifestationen bestod av tal, sång, 

musik och diktuppläsning av bland annat syrianska dignitärer, svenska politiker och syrianska 

ungdomar.87 Vidare arrangerade Forum för Levande historia tillsammans med SRF, SUF, 

ABF, Armeniska Riksförbundet i Sverige, Assyriska Riksförbundet i Sverige, ACSA (Assyrian 

Chaldean Syriac Association) och Södertörns högskola en konferens om folkmordet i ABF-

huset i Stockholm. Heldagsseminariet som samlade journalister, politiker, historiker, studenter 

och andra intresserade fick lyssna på olika föreläsare insatta i Seyfo-frågan.88  

 

Under 2000-talet satsade SRF mycket på det mediala området genom skapandet av hemsidor 

där medlemmar skulle få ta del av nyheter kring syriansk- och samhällsrelaterade frågor, 

information kring förbundet och dess verksamhet samt information om syriansk, historia, 

kultur och språk med mera. En hemsida hade adressen www.noturo.com där noturo är 

syrianska och betyder ”väktare”.89 En annan medial satsning var grundandet av en 

syriansk/arameisk TV-kanal. Kanalen gavs namnet Suryoyo SAT och är ”en kanal av det 

syrianska folket för det syrianska folket”.90 Andra uttryck för historiemedvetande har varit 

uppmärksammandet av det syrianska/arameiska språkets ställning i Sverige. Av den 

anledningen skapades en hemsida för språket på initiativ av syrianska språklärare och genom 

ett samarbete med SRF, Örebro kommun och Myndigheten för skolutveckling.91 Bildandet av 

ett syrianskt fotbollsnätverk i Sverige, Syrianska Fotbolls Alliansen (SFA), i syfte att utveckla 

den syrianska fotbollen i Sverige och stärka det gemensamma samarbetet mellan de syrianska 

elitklubbarna är också uttryck för historiemedvetande. 92  

6.3.6 Sammanfattning av period 3, 2000-2006 

Under 2000-talet fortsatte SRF att anskaffa och framställa syriansk musik och litteratur. En 

identitetsförstärkande insats var framställandet av ett film- och litteraturprojekt om den 

syrianska/arameiska historien, kulturen, språket och kyrkan. Konferenser av olika 

syrianskrelaterade frågor präglade också verksamheten under perioden. Under hela 2000-talet 

var arbetet med att uppmärksamma Seyfo ett återkommande verksamhet. Det satsades även 

mycket kraft på att skapa hemsidor och grunda en TV-kanal i syfte att upplysa och sprida den 

                                                
87 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 2002, s. 5.  
88 Bahro Suryoyo, 2005, nr 11, s. 7.  
89 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 2002, s. 9, 2004, s.11.  
90 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 2006, s. 8f.  
91 Syrianska Riksförbundets verksamhetsberättelse 2006, s. 7. Hemsidan var vid tiden för uppsatsförfattandet 
fortfarande ”under konstruktion”.  
92 Ibid., s. 10.  
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syrianska/arameiska historien, kulturen och språket. Bildandet av SFA var också ett uttryck 

för historiemedvetande.  

6.4 Redogörelse för SUF:s verksamhet som uttrycker historiemedvetande 

6.4.1 Period 1, 1993-1999  

Konferenser, veckoslutskurser, föreläsningar och läger utgjorde en stor del av SUF:s 

verksamhet under 1990-talet med syfte att upplysa och stärka de syrianska ungdomarna om 

sin etniska identitet. Bland annat arrangerades ett internationellt sommarutbyte 1997 i 

Stockholm som samlade syrianska ungdomar från Sverige, Tyskland och Holland. Utbytet 

bestod bland annat i att öka ungdomarnas kunskap inom syriansk historia, språk och kultur. 

Under utbytet uppkom en idé om att starta upp ett europeiskt syrianskt/arameiskt 

ungdomsförbund.93 Idén blev verklighet när Syriac Aramaic European Youth Committee 

(SAEYC) bildades 1998.94 Kulturfester med syriansk musik och dans har varit återkommande 

inslag i SUF:s verksamhet under 1900-talet. Dessa har främst arrangerats i samband med de 

årliga idrottsturneringarna såsom fotbollsturneringar, volleybollturneringar, basketturneringar 

och innebandyturneringar95. Kulturaftnar har också arrangerats i syfte att få talanger hos den 

syrianska ungdomen att visa upp sig inom musik, sång, teater och dans men även i samband 

med 96 SUF:s  5-årsjubileum 1997 med syriansk musik och dans och olika sorters 

utställningar över SUF:s verksamhet genom åren.97 SUF:s logotyp, som fått namnet ”den 

syrianska ungdomen” kan också ses som en yttring för syriansk identitet och kultur. 

Logotypen har formen som en människa med en uppsträckt hand som visar människans 

strävan att uppnå det omöjliga men samtidigt bevara sina rötter och sitt kulturarv genom att 

med den ena foten möta de syrianska färgerna. Mottot för logotypen är att uttrycka tro, hopp 

och kärlek till det syrianska folket. Tro om att ingenting är omöjligt, hopp om att det alltid 

finns en lösning och kärlek att oavsett var man än befinner sig att inte tappa sin identitet och 

kärleken till det syrianska folket.98 

                                                
93 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 1997, s. 5, 1993, s.10, 1994, s.15f, 1995, 8ff, 1998, s.6.  
94 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 1998, s. 8. 
95 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 1993, s.4, 1994, s. 2, 1995, s. 21, 1996, s. 11 och 6, 
1998, s. 6.  
96 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 1993, s. 4, 1996, s.15.  
97 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 1997, s. 6. 
98 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 1998, s. 11.  
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6.4.2 Sammanfattning av period 1, 1993-1999 

Anordnandet av föreläsningar kring olika frågor om syriansk identitet präglade SUF:s 

verksamhet under denna period. Kulturfester och kulturaftnar med syriansk musik, dans och 

utställningar var också genomgående inslag. SUF:s logotyp var också ett uttryck för 

historiemedvetande.  

6.4.3 Period 2, 2000-2006  

En del av SUF:s verksamhet under 2000-talet har varit att upplysa syrianska ungdomar om sin 

etniska identitet genom att ge ut olika slags litteratur, däribland Folksagor från 

Mesopotamien.99 Olika konferenser och veckoslutskurser präglade också SUF:s verksamhet 

under 2000-talet i syfte att stärka den syrianska etniska identiteten. Bland annat arrangerades 

en föreläsning om Turkiets eventuella EU-medlemskap och dess konsekvenser för syrianerna. 

Att Turkiet inte respekterar mänskliga rättigheter som religionsfrihet, att syrianerna måste få 

minoritetsstatus i Turkiet och att det syrianska kultur- och kyrkohistoriska arvet i Turkiet 

måste bevaras var frågor som diskuterades i samband med SUF:s ordförande- kassör nätverk 

under 2006 i Syrianska kulturcentret i Örebro.100 Med anledning av att upplysa den syrianska 

identiteten och förstärka den syrianska kulturen arrangerades också olika kulturella 

evenemang. 2001 anordnades exempelvis en kulturdag i Norrköping som innehöll 

föreläsningar om syriansk kultur och identitet, uppträdanden i syriansk folkdans, tillagning av 

traditionella syrianska maträtter samt en kulturfest.101 Samma år deltog SUF tillsammans med 

Arameiska/Syrianska föreningen i Norsborg i en festivaldag vars syfte var att presentera olika 

kulturer i dagens svenska samhälle. SUF anordnade en utställning om syriansk/arameisk 

kultur och historia samt en presentation av en tidslinje över den syrianska/arameiska historien. 

Besökarna fick även ta del av en uppvisning av syriansk folkdans. Vidare tillagades det 

traditionell syriansk mat.102 Kulturfester arrangerades också under 2000-talet i samband med 

de årliga idrottsturneringarna som vid de senare åren namngivits efter kungar (Abgar u 

Komo´s fotbollsturnering), kejsarinnor och drottningar (Theodoras innebandyturnering och 

Zenobias volleybollturnering) samt städer (Edessa basketturnering).103 Kulturfester har också 

                                                
99Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 2003, s. 5, 2004, s.4, 2006, s.14.  
100 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 2006, s. 15, 2000, s.9, 2004, s.5, 2006, s.15, 2006, s.25.   
101 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 2001, s. 5.  
102 Ibid. 
103 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 2000, s. 7, 2001, s.4, 2003, s.7, 2004, s.4, 2005, s. 5, 
2006, s.12 
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anordnats i samband med Syrianska Studentnätverkets (SSN) Kickoff för syrianska studenter 

vid Sveriges högskolor och universitet.104  

 

Andra kulturella yttringar under 2000-talet har varit Kulturpriset och senare Årets syrian som 

tilldelats personer som en uppskattning för deras arbete för och framhävande av den syrianska 

folkgruppen.105 Ett bibliotek på nätet över syriansk/arameisk historia, kultur och språk 

skapades också i syfte att stärka syrianska ungdomars identitet.106 Andra språkförstärkande 

insatser har varit Projekt Syriac som uteslutande handlade om att arbeta för det 

syrianska/arameiska språket. Arbetet ledde till att en högskoleutbildning i det 

syrianska/arameiska språket, som sedan tidigare finns vid Uppsala universitet, idag också 

finns vid Södertörns högskola.107 Uppmärksammandet av Seyfo har också varit viktigt för 

SUF som menar att de på olika sätt spridit kunskap om folkmordet på syrianer 1915 samt 

uppmärksammat Seyfo på olika hemsidor och anser sig varit en stark bidragande orsak till att 

folkmordsfrågan behandlats i riksdagen.108 SUF deltog också under 2005 i den stora 

uppslutningen av den internationella manifestationen till 90-årsminnet av Seyfo där man 

krävde att Turkiet erkänner folkmordet på syrianerna. Manifestationen arrangerades av olika 

syrianska organisationer i Europa, däribland SUF och SRF.109 Liksom SRF var SUF en av 

initiativtagarna till den nya TV-kanalen Suryoyo SAT.110 

6.4.4 Sammanfattning av period 2, 2000-2006 

En del av SUF:s arbete under 2000-talet var bland annat framställandet av litteratur med 

historiska och kulturella inslag. Konferenser i syfte att stärka den etniska syrianska identiteten 

bland syrianska ungdomar var också ett centralt tema under denna period. Likaså var 

kulturella evenemang och kulturfester identitetsförstärkande aktiviteter. 2000-talet präglades 

även av andra förstärkande insatser inom syriansk kultur och språk. Under perioden blir också 

Seyfo ett centralt inslag i verksamheten. SUF uppmärksammade Seyfo på olika sätt och 

menar att de varit en bidragande orsak till den stora debatten kring ämnet.   

                                                
104 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 2003, s. 7, 2004, s.7, 2005, s.10.  
105 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 2001, s. 5, 2006, s.10.  
106 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 2003, s. 5. 
107 Ibid. s. 10. 
108 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 2001, s. 5.  
109 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 2005, s. 8.  
110 Syrianska Ungdomsförbundets verksamhetsberättelse 2006.., s. 19.  
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7. Slutsatser/Diskussion – En fördjupad analys över 
historiemedvetande hos SRF:s och SUF:s verksamhet 

7.5.1 SRF:s och SUF:s idrottsliga, politiska och samhälleliga verksamhet  
Som undersökningen visat har SRF:s verksamhet sedan 1979 och SUF:s verksamhet sedan 

1992 fram till idag varit stor och viktig för den syrianska folkgruppen i Sverige men även för 

syrianer i andra länder. Vi kan ur tabellerna, samt ur Kenneth Nordgrens undersökning om 

Bahro Suryoyo i forskningsläget, utläsa att SRF under dem inledande åren, genom bildandet 

av olika föreningar och förbund med uppgift att tillvarata de syrianska intressena i Sverige, 

ägnade mycket arbete åt att skapa en grund för den syrianska folkgruppen i Sverige. 

Verksamheten inriktades under de inledande åren på att skapa ett kollektiv, en gemenskap och 

sammanhållning för den syrianska gruppen. Exempel på sådant var arrangerandet av olika 

idrottsturneringar. Dessa var förutom sportaktiviteter även sociala tillställningar där syrianska 

ungdomar från hela Sverige fick möjlighet att träffas, utbyta idéer och knyta nya kontakter.  

 

Vidare arbetade SRF med frågor som assimilation, integration och den sociala situationen för 

syrianer. Andra politiska och samhälleliga frågor som SRF arbetade med under de inledande 

åren var exempelvis att ha sittningar med olika myndigheter, institutioner, organisationer och 

politiker för att diskutera olika syrianskrelaterade frågor, såsom den svenska flyktingpolitiken, 

i syfte att tillvarata de syrianska flyktingarnas intressen. Det syrianska språkets ställning och 

fortlevnad i det svenska samhället samt hemspråksundervisning i den svenska skolan har 

också varit centrala frågor som SRF regelbundet uppmärksammat och arbetat med i olika 

samhälleliga instanser. Även att uppmärksamma syrianers svåra situation i sina hemländer har 

ingått och ingår än idag i SRF:s arbete. SUF arbetade bland annat med ungdomsfrågor som 

ungdomsvåld, utbildningsfrågor, narkotikamissbruk och rasism under de inledande åren. Ofta 

arrangerade SUF egna kurser och föreläsningar inom dessa områden men annars var dem 

representerade vid diskussion under olika konferenser och seminarier både nationellt och 

internationellt. Andra samhälls- och politikerfrågor som SUF arbetade med var att upplysa 

sina medlemmar om EU och FN samt om jämställdhet inom den syrianska gruppen. Vidare 

arbetade SUF med organisationsutveckling genom kurser i föreningsteknik.  

7.5.2 SRF:s och SUF:s verksamhet som uttrycker historiemedvetande  
Undersökningen talar om för oss att SRF, vid sidan om de idrottsliga, politiska och 

samhälleliga områdena, arbetade febrilt med att upplysa syrianer om sitt etniska ursprung, sin 

historia, kultur och sitt språk. Det är och har varit av stor betydelse för SRF och även SUF att 
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slå vakt om dessa element som utgör ett folk, i synnerhet eftersom det syrianska folket idag 

lever i diasporan. För att uppnå dessa mål ägnade SRF och SUF sig åt olika former av 

verksamheter som främjar bevarandet av den etniska tillhörigheten såsom olika slags 

konferenser, läger, veckoslutskurser, föreläsningar, kulturella utställningar och evenemang, 

kulturfester/aftnar, film- och litteraturprojekt, utmärkelser, medial verksamhet, 

uppmärksammande av Seyfo samt utgivning av musik och litteratur med syfte att upplysa, 

stärka och bevara den syrianska etniska identiteten.  

 

Under den första perioden, mer specifikt mellan åren 1979-1989 bestod mycket av SRF:s 

arbete, främst genom Bahro Suryoyo, av att berätta om den arameiska historien, språket och 

kulturen. Innehållet i Bahro Suryoyo innehöll även artiklar om den så kallade namnfrågan hos 

folket, om folket ursprungligen är araméer eller assyrier. Vidare berättas det mycket om 

syrianernas förkristna historia, det arameiska kulturarvet, om hur och när araméerna 

kristnades, hur araméerna sedan började benämna sig som syrianer och slutligen till dagens 

diasporakultur. Artiklarna har med andra ord en kronologisk berättarform. De historiska 

delarna är alltså ett återkommande tema i SRF:s verksamhet och språk- och den så kallade 

namnfrågan är också inslag som haft en central plats i verksamheten. 

Verksamhetsberättelserna talar om för oss att SRF också ägnade sig åt olika ungdomsfrågor. 

Det anordnades konferenser och föreläsningar där man upplyste de syrianska ungdomarna om 

sin etniska identitet, i synnerhet förelästes det om syriansk historia och språk. En viktig 

föreläsning var när professorn i semitiska språk, vid universitetet i Erlangen Tyskland, Dr 

Otto Jastrow blev inbjuden till att föreläsa om syrianernas språk. Föreläsningen var viktig för 

syrianerna, i fråga om den så kallade namnkonflikten, när Jastrow klargjorde att språket är 

arameiska/syrianska. Andra uttryck för historiemedvetande under den första perioden var 

anordnandet av en kulturafton med danstävling i syriansk folkdans som höjdpunkt samt en 

konstutställning. Dessa var ett uttryck för att kulturen ska bevaras men också att den kan 

förändras och utvecklas. Vidare var firandet till minne av de syrianska martyrerna som fallit 

offer för förtryck och massakrer genom årtusendena, Martyrernas dag, ett viktigt inslag bland 

de identitetsförstärkande aktiviteterna under 1980-talet. Krafterna riktades med andra ord till 

att skapa en specifik etnisk identitet.  

 

Även under den andra perioden, 1990-talet, var firandet av Martyrernas dag, med tal, 

diktuppläsning, musik, dans och konstutsällningar, ett vanligt återkommande tema i SRF:s 

verksamhet. Martyrernas dag var ett mycket viktigt inslag i den syrianska kollektiva 
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medvetenheten om att samtidens syrianer aldrig får glömma de syrianer som på grund av 

förtryck och massakrer dog för sitt folk, sin nation och tro. Andra aktiviteter under 1990-talet 

bestod av olika läger och veckoslutskurser för ungdomar med syfte att öka den etniska 

medvetenheten. SRF:s inrättande av ett centrum för syrianska/arameiska studier visar på 

betydelsen och behovet för den syrianska folkgruppen att skapa en samlingspunkt i Sverige 

där de får möjlighet att upptäcka, bli upplyst om och förstärka sina kunskaper om 

syriansk/arameisk kultur, språk och historia.  

 

Redan 1994 uppmärksammade SRF Seyfo genom att köpa in boken ”Svärdets år” skriven på 

syrianska. En viss kollektiv medvetenhet om Seyfo existerade alltså redan då, om än i liten 

skala. Det skulle dock dröja fram till 2000-talet då Seyfo ordentligt uppmärksammades och 

hamnade på olika agendor i syrianska samt andra samhälleliga och politiska sammanhang. En 

förändring sker alltså under slutet av 2000-talet när Seyfo, från att ha haft en väldigt svag 

ställning, blir ett kontinuerligt huvudsakligt innehåll i SRF:s verksamhet. SRF 

uppmärksammade Seyfo på olika sätt. Förutom att ha skapat en så kallad Seyfo-kommitté 

som drivit frågan om ett erkännande i den svenska riksdagen och EU genom olika kontakter 

har SRF bland annat gett ut en bok, manifesterat för ett erkännande av Seyfo samt 

uppmärksammat frågan i samband med Martyrernas dag som varit ett kontinuerligt tema i 

SRF: s verksamhet. Martyrernas dag har sedan 2000 förenats med Seyfo och fått ett litet 

annorlunda innehåll än tidigare. Den har gått från att ha haft ett mer nationalistiskt och 

kulturellt innehåll, i form av nationalistiska tal, konstutställningar samt musik och 

dansframträdanden, till att under 2000- talet fått en mer politisk prägel genom inbjudningarna 

av politiker och historiker som föreläsare samt skapandet av en Seyfo-kommitté med uppgift 

att skapa kontakter för lobbyverksamhet av folkmordsfrågan. Vidare var manifestationen för 

erkännandet av Seyfo som ett folkmord utanför det svenska riksdagshuset en kollektiv politisk 

handling av främst syrianska ungdomar. Seyfo uppmärksammades också genom utgivningen 

av boken ”Svärdets år” på svenska. Boken var ett viktigt redskap för den syrianska ungdomen 

i Sverige i sökandet och förståelsen av sin identitet. Boken är också faktagranskad av 

professor David Gaunt och kan därmed ses som vetenskaplig forskning. 

Folkmordskonferensen i ABF- huset var kanske den största i Sverige på en sådan hög nivå. 

Konferensen var ett viktigt steg till att upplysa om folkmordet både globalt och nationellt.  

 

Andra historiemedvetande insatser hos SRF under 2000-talet var framställningen av Den 

Dolda Pärlan. Denna samling av historiskt, kulturellt, språkligt och religiöst innehåll är unikt 
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i sitt slag för det syrianska folket i världen. Samlingen visar på det syrianska/arameiska 

kulturarvets tyngd och är ett verktyg till att förstärka den syrianska identiteten, i synnerhet för 

den syrianska ungdomen. Vidare är den mediala verksamheten av betydelsefull karaktär i 

syfte att stärka den syrianska identiteten, såsom skapandet av hemsidor på senare år. 

Hemsidan är ansiktet utåt för både SRF och SUF och här får syrianer ta del av viktig och 

nyttig information om bland annat syriansk historia, språk och kultur. Att hemsidan adresseras 

till www.noturo.com där noturo översätts till ”väktare” kan tolkas som en medveten 

markering att SRF och SUF är beskyddare och försvare till den syrianska/arameiska historien, 

kulturen och språket. Det är dock skapandet av TV-kanalen Suryoyo SAT som är den största 

mediala satsningen. Kanalen ska utveckla, bevara och förändra den syrianska identiteten med 

alla dess komponenter. Den ska också fungera som en läroanstalt som tillvaratar den 

syrianska folkgruppens resurser. Det är svårt att säga vilken roll kanalen kommer att spela 

men förmodligen blir kanalen ett nytt sätt att uttrycka det syrianska/arameiska att den kommer 

att förändra och utveckla den syrianska/arameiska identiteten. Kanalen blir förmodligen också 

en samlingsplats och en enande kraft för alla syrianer i världen. Bildandet av Syrianska 

Fotbolls Alliansen (SFA) är också en viktig del av den syrianska identiteten. Fotboll är inte 

bara sport för syrianer utan fotbollen utgör även en identifikationsmarkör om att den syrianska 

folkgruppen existerar, verkar och lever i det svenska samhället. Anordnandet av en konferens 

till minne av Mar Afrem också ett uttryck för historiemedvetande. Uppmärksammandet av 

olika kulturpersonligheter visar att sådant är viktigt för identifikationen av den syrianska 

folkgruppen. 

 

SUF:s verksamhetsberättelser talar om för oss att SUF under den första perioden, 1993-1999, 

fortsatte att upprätthålla SRFUS verksamhet genom anordnandet av diverse kurser, 

föreläsningar, konferenser och seminarier om syriansk historia, kultur och språk, i syfte att 

stärka syrianska ungdomars identitet. Exempelvis kan nämnas det internationella 

ungdomsutbytet mellan syrianska ungdomar i Sverige, Tyskland och Holland. Ur denna 

sammankomst uppkom idén om att bilda ett syrianskt/arameiskt europeiskt ungdomsförbund. 

1998 bildades därmed SAEYC (Syriac Aramaic European Youth Committee). Detta kan ses 

som syrianska ungdomars strävan att möta och träffa varandra utanför respektive lands 

gränser. Det verkar vara viktigt att upprätthålla kontakten med andra syrianska ungdomar i 

världen för att på så sätt utbyta olika kunskaper och erfarenheter om syriansk identitet. SUF:s 

logotyp kan också ses som ett uttryck för syriansk identitet eftersom den visar framåtanda och 

kulturell medvetenhet. SUF arrangerade också under den första perioden olika kulturella 



 

36 
 

tillställningar i syfte att stärka den syrianska identiteten hos syrianska ungdomar. Som 

exempel kan en kulturdag och kulturfestival nämnas där olika föreläsningar, utställningar och 

annat kulturellt fick verka som kultur- och historieförstärkande insatser. Andra uttryck för 

historiemedvetande i SUF:s verksamhet var startandet av projekt Syriac som syftade till att 

arbeta för och stärka det syrianska språket hos syrianska ungdomar i det svenska samhället. 

Projektet resulterade i en högskoleutbildning i det syrianska/arameiska språket i Södertörns 

högskola. 

 

En stor och regelbunden aktivitet hos SUF, under den andra perioden, har varit de årliga 

idrottsturneringarna med dess kulturfester. Tidigare har idrottsturneringarna främst varit ett 

forum för gemenskap, umgänge och sportslig aktivitet. Från 2004 får idrottsturneringarna en 

liten förändring genom att det historiska blir framträdande. Detta genom att namnge de olika 

turneringarna med historiska städer, kungar och drottningar. På detta vis försöker SUF stärka 

de syrianska ungdomarnas etniska identitet. Ungdomarna blir på påminda om sin historia och 

kan uppmuntras till att söka vidare i sitt historiska ursprung.  

 

Under den andra perioden blir uppmärksammandet av Seyfo en del av SUF:s verksamhet. 

SUF:s bidrag till att uppmärksamma Seyfo har exempelvis varit att i Bryssel under 2003 

manifestera för ett erkännande av folkmordet tillsammans med andra syrianer i Europa i 

samband med 90-årsminnet av Seyfo. Denna uppslutning av syrianer i Europa visar att Seyfo 

är ett viktigt kollektivt uttryck för samtidens syrianska identitet. 2006 uppmärksammades 

Seyfo på nytt i samband med en debatt kring Turkiets eventuella medlemskap i EU. Debatten 

visade att denna fråga är högaktuell för syrianer eftersom Turkiets strävan att ingå i EU 

påverkar det syrianska folket världen över. Främst har det med Turkiets förnekande av Seyfo 

att göra eftersom Seyfo är del av den syrianska kollektiva identiteten. Att förneka Seyfo kan 

uppfattas som ett förnekande av den syrianska folkgruppen, i synnerhet då syrianer saknar 

minoritetsstatus i Turkiet samt att de mänskliga rättigheterna inte respekteras i Turkiet.   

 

I övrigt var utgivning av musik och litteratur med syrianskt innehåll samt kulturfester 

regelbundna verksamheter som SRF och SUF sysslade med. Enligt verksamhetsberättelserna 

har SRF under sina verksamhetsår utgivit ett stort antal kassetter och CD:n med olika sorters 

syriansk musik. Under den första och andra undersökningsperioden, 1979-1989 och 1990-

1999, gav sångarna eller musikgrupperna vanligen ut sin musik i uppdrag av eller i samarbete 

med SRF. En förändring sker under 2000- talet då sångarna och musikgrupperna gav ut sin 
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musik på egen hand och SRF kunde i mån av resurser stödja dem ekonomiskt. Musiken var en 

kulturförstärkande insats som fick stor prioritet, i synnerhet under tidiga åren då SRF själva 

uppmuntrade olika sångare och musikgrupper att producera musik. Att SRF på senare år inte 

varit lika aktiva att själva ge ut musik kan nog förklaras med att sångarna och grupperna med 

tiden kanske inte blev lika beroende av ekonomisk hjälp av SRF. Det fanns även nya sätt för 

musikerna att marknadsföra sig och sin musik på än genom föreningar och organisationer. 

Vidare uppstod andra frågor för SRF att arbeta med och därför har SRF nöjt sig med att stödja 

den syrianska musiken genom inköp istället. Litteratur med bland annat syriansk historia har 

SRF och SUF köpt in eller stödköpt regelbundet genom många år och kan därför anses som 

en viktig kulturell insats för den syrianska identiteten.  

 

Avslutningsvis kan det dras en slutsats om orsaken till denna aktivitet, i kulturellt och 

politiskt avseende, bland syrianer i Sverige samt skapandet av denna diasporakultur. Denna 

verksamhet kan grunda sig i tillgången till det så kallade offentliga rummet i Sverige. I sina 

tidigare hemländer var uttryck för syriansk historia, kultur och språk i det offentliga rummet 

inte möjligt. I avseende till Westins och Yalcins syn på identitet när det gäller självbild, alltså 

hur den syrianska gruppen ser på sig själv, påverkades självbilden på ett negativt sätt vid 

uteblivandet av det offentliga rummet. Den enda verksamhet syrianer fick bedriva var den 

kyrkliga vilket gjorde syrianerna bundna till kyrkan som allt kretsades kring. Politisk och 

kulturell verksamhet existerade alltså inte. När syrianerna sedan flydde till Sverige med 

rådande demokratiska värderingar uppstod en helt ny situation för syrianer som nu fick 

tillgång till det offentliga rummet. Möjligheten till att bedriva kulturell och politisk 

verksamhet blev nu en verklighet och brukades i hög grad. Detta kulturella och politiska 

arbete har lett till att självbilden förstärkts. Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att 

SRF och SUF under de inledande åren arbetade med att skapa en grund för gemenskap och 

sammanhållning inom gruppen, arbetet koncentrerades till att skapa den specifika etniska 

identiteten. Under senare år arbetade SRF och SUF med att föra ut den etniska identiteten på 

ett politiskt sätt. 

 

För att förstå hur historiemedvetande, såsom Jensen ser det, kan komma till användning i 

skapandet av den etniska syrianska identiteten kan det konstateras att syrianska organisationer 

använder dåtiden, nutiden och framtiden för att skapa sig en enhetlig syriansk identitet. 

Organisationerna använder sig av historia i sociokulturella processer, såsom det antika 

arameiska kulturarvet, det arameiska/syrianska språket, den syrianska kyrkan med mera, för 
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att förstå sin historia i dåtiden, sin samtida tillvaro i exempelvis det svenska samhället samt 

hur de ser på det syrianska folkets framtida existens. Vidare menar Jensen att 

historiemedvetande inte bara skapas inom skolans ramar utan också i olika sociokulturella 

sammanhang. De syrianska organisationernas försök att skapa historiemedvetande bland 

syrianska ungdomar i Sverige har konstaterats i undersökningen och stämmer överrens med 

Jensens förespråkande av en sådan historieundervisning som fäster vikt på den historia som 

skapas i andra sociokulturella sammanhang än skolan. 

 

Den syrianska identiteten har säregna symboler liksom den svenska har sin. Svenskheten är 

dock enligt Yalcin uppbyggd på samma sätt som den syrianska identiteten när det gäller 

liknande symboler som språk, religion, historia, tradition, kultur och en framtidstro.  

Skillnaden ligger i hur man har använt sig av historiemedvetande i skapandet av en unik 

etnisk identitet. Svenskarna har lyckats bevara sitt kulturarv på ett nästan unikt sätt, främst 

genom det nästan tvåhundraåriga fredstillståndet. Bildandet av en egen stat har också gjort det 

lätt att skapa en enhetlig svensk identitet, svenskheten. Syrianer har levt i en etnisk och 

religiös minoritetsställning i århundraden under olika härskare och imperier. Den syrianska 

identiteten har på det viset varit svårare att bevara med tanke på att folket kommer ifrån ett 

område där olika folkslag sedan antiken mötts och stridits i syfte att styra området. Den 

syrianska identiteten har också förändrats från att först ha vilat på en antik arameisk kultur till 

en religiös identitet som kristen och idag med en etnisk syriansk/arameisk identitet i 

diasporan. Förändringen ligger också i att kyrkan tidigare hade en stor religiös och världslig 

makt över den syrianska gruppen till idag där olika sekulära och profana organisationer har 

blivit en stor enande kraft för syrianer.  
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8. Sammanfattning 
Syrianer saknar en egen stat och lever följaktligen idag i diasporan, bland annat i Sverige. De 

saknar en universell institution som tillvaratar deras egna intressen, såsom en egen stat. 

Syrianska organisationer har med åren utvecklat en diasporakultur. Organisationerna försöker 

tillvarata syrianernas intressen såsom historia, språk och kultur och ett tydligt 

historiemedvetande finns inom gruppen. Den kanske främsta beståndsdelen i detta 

historiemedvetande och som aktualiserats under det senaste årtiondet är minnen och 

berättelser om folkmordet på syrianer, Seyfo, som inträffade i det osmanska riket i skuggan av 

första världskriget. En stark identitet i sin egen historia är viktigt för att integreras i samhället 

och bli konstruktiva samhällsmedborgare. Men de syrianska ungdomarna har således inte en 

riktig bra tillgång till detta och skolans historieundervisning saknar insyn på 

invandrargruppernas historia. Sverige är idag av ett mångkulturellt samhälle och det märks 

tydligt i den svenska skolan. Därför går det att fundera över vilken roll den svenska skolan har 

i dagens mångkulturella Sverige. Denna mångkulturella utveckling och skolans ambitioner att 

skapa en dialog mellan människor från olika kulturer har förändrat synen på historieämnet i 

den svenska skolan. Det svenska historieämnet har som mål att skapa och verka för att 

utveckla elevernas historiemedvetande, men vissa elever behöver också grundläggande fakta 

om sin egen historia. Syftet med denna uppsats är att se hur de syrianska organisationerna, 

Syrianska Riksförbundet i Sverige (SRF) och Syrianska Ungdomsförbundet i Sverige (SUF) 

försöker förmedla dessa grundläggande fakta och upprätthålla ett historiemedvetande bland de 

syrianska ungdomarna.  

 

Resultatet visar att SRF och SUF arbetar febrilt med att stärka syrianska ungdomars identitet. 

Genom att bland annat anordna föreläsningar och kulturella tillställningar, ge ut musik, 

litteratur och film och uppmärksamma Seyfo upplyser förbunden de syrianska ungdomarna 

om syriansk/arameisk historia, kultur, språk och religion. SRF och SUF arbetade under de 

inledande åren arbetade med att skapa en grund för gemenskap och sammanhållning inom 

gruppen, arbetet koncentrerades till att skapa den specifika etniska identiteten. Under senare 

år arbetade SRF och SUF med att föra ut den etniska identiteten på ett politiskt sätt. Orsaken 

till denna aktivitet och skapandet av denna diasporakultur kan grunda sig i tillgången till det 

så kallade offentliga rummet i Sverige. I sina tidigare hemländer var uttryck för syriansk 

historia, kultur och språk i det offentliga rummet inte möjligt.  
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Bilaga 1 
 
Tabell 1. Syrianska Riksförbundets verksamhet 1979-2006 
 Idrottslig verksamhet Politisk och samhällelig verksamhet Historiemedvetande 

1979   H, H, H, H, H, H, H 
 
1980 

 PS, PS, PS H, H, H, H 

 
1981 

 PS H, H, H, H, H, H, H, H 

 
1982 

 PS, PS H, H, H 

 
1983 

I, I  H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, 
H, H, H, H, H, H, H, H 

 
1984 

 
 
 

PS, PS H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, 
H, H, H, H, H, H, H 

 
 
1985 

I  H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, 
H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H 

 
1986 

I, I PS, PS, PS H, H, H, H 

 
1987 

I, I, I, I PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H 

 
1988 

I, I  PS, PS, PS, PS  H, H, H, H, H, H, H, H, H, H 

 
 
1989 

I, I, I  PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, 
H, H, H, H, H, H, H, H, H, H 

 
 
1990 

I, I, I  PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, 
PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS 

 H, H, H, H, H, H 

 
1991 

I  H, H, H, H, H, H, H, H, H, H 

 
1992 

 PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, 
PS, PS, PS 

H, H 

 
1993 

 PS, PS, PS, PS, PS H, H 

 
1994 

 PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H 

 
1995 

  PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H 

 
1996 

  PS, PS, PS, PS, PS H, H, H 

 
1997 

 PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H 

 
1998 

 PS, PS, PS, PS, PS  H, H, H, H, H, H,  

 
1999 

 PS, PS, PS, PS  H, H, H, H, H, 

 
2000 

 PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H, H  

 
2001 

 PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H 

 
2002 

 PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H 

 
2003 

 PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H  

 
2004 

 PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H, H, H, H 

 
2005 

 PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H  

 
2006 

 PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H  
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Tabell 2. Syrianska Ungdomsförbundets verksamhet 1993-2006 
 Idrottslig verksamhet Politisk och samhällelig verksamhet Historiemedvetande 

1993 
 

I, I, I PS, PS, PS  H, H, H, H, H, H, H, H, H 

 
1994 

I, I, I PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H 

 
1995 

I PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H 

 
1996 

I, I, I PS, PS H, H, H 

 
1997 

 I, I, I PS  H, H, H, H, H, H, H 

 
1998 

I, I PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, 
PS, PS, PS 

H, H 

 
1999 

I, I, I PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H 

 
2000 

I, I, I, I, I PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, 
PS 

H, H, H, H, H 

 
2001 

I, I PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H 

 
2002 

I, I, I PS, PS, PS, PS, PS,  H, H, H, H, H, H, H 

 
2003 

I, I PS, PS H, H, H, H 

 
2004 

I, I, I, I, I PS, PS, PS, PS, PS, PS H, H, H, H, H, H, H, H 

 
2005 

I, I, I PS, PS, PS H, H, H, H 

 
2006 

 
I, I 

 
PS, PS, PS, PS, PS, PS 

 
H, H, H, H, H 

 
 
 
 
 
 


