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ABSTRACT
Den här uppsatsen undersöker den kurdiska diasporan i Sverige, utifrån intervjuer med studenter vid 

Stockholms universitet som engagerar sig i den kurdiska diasporan genom medlemskap i kurdiska 

föreningar och genom online-nätverk. Syftet är att undersöka transnationella aktiviteter och 

gränsöverskridande relationer i diasporan utifrån en intressant väl avgränsad grupp och hur de 

förmedlar positiva och negativa implikationer, samt känslor utifrån Irakiska Kurdistan som referens. 

Frågeställningen och utgångspunkten för uppsatsen är: Hur förhåller sig studenter vid Stockholms 

universitet som engagerar sig i den kurdiska diasporan till Irakiska Kurdistan 

genom transnationella aktiviter och gränsöverskridande relationer?

Metoden som används är semistrukturerade intervjuer, analyserade med diasporabegreppet som 

ett teoretiskt ramverk. Genom att se hur respondenterna förhåller sig till Irakiska Kurdistan genom 

aktiviteter och relationer undersöks den kurdiska diasporan. Studien redovisas med citat från 

intervjuerna och det framgår tydligt att det finns ett engagemang för Irakiska Kurdistan hos 

respondenterna. Resultatet visar att flera respondenter är medlemmar i kurdiska föreningar och alla 

respondenter är engagerade i den kurdiska diasporan via online-nätverk. Alla respondenter svarar att 

de följer politiska och ekonomiska händelser i området. Flera av respondenterna har röstat i Irakiska 

val, en transnationell aktivitet som visar ett starkt kollektivt engagemang och hur viktig relationen 

mellan Sverige och Irakiska Kurdistan är. 

Att Irakiska Kurdistan är viktigt för den Kurdiska diasporan i Sverige tydliggörs också genom 

resor till området och genom en uttryckt återvändarrörelse där människor flyttar till eller tillbaks. 

Det uttrycks även att Irakiska Kurdistan är en fristad för människor och en arena för kurdisk kultur. 

Kritik som framgår är relationerna till grannländerna som ett nödvändigt ont och kritik om 

korruption, något som bidragit till ökade klyftor i samhället. Den kurdiska flaggan som symbol 

behandlas utifrån respondenternas olika perspektiv. En respondent nämner drömmen om Kurdistan 

som ett arv. Tydligt för studiens resultat är att Irakiska Kurdistan utgör en referens där varje individ 

i diasporan upprättar sin egen kontext. Något som innefattar gränsöverskridande relationer, 

transnationella aktiviteter och en ständigt föränderlig identitet.

Nyckelord

Diaspora, Transnationalism, Gränsöverskridande relationer, Studenter, Stockholms universitet, 

Kurdistan, Irakiska Kurdistan, Irak, KRG. 
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Introduktion
Efter gulfkriget slut 1991 inrättas av FN och allierade makter ett ’safe haven’, flygförbud och en 

fristad, för att skydda de irakiska kurderna mot fortsatta attacker från det Irakiska styret. Året efter, 

1992 håller man det första allmänna valet och Irakiska Kurdistan blir en de facto autonomi. Den 

kurdiska regionen har under de senaste två decennierna utvecklats på ett sätt som skiljer sig från 

resten av Irak. Den amerikanska invasionen av Irak och störtandet av Saddam Husseins regim 2003 

ledde till ett samarbete med amerikanerna och andra etniska grupper i landet som genererat ökad 

säkerhet i området och etablerandet av en välfungerande federalstat. 

Efter inrättandet av en självständig politisk administration har Irakiska Kurdistan växt både som 

politisk och ekonomisk enhet, något som förändrat den kurdiska diasporans aktivitet. Irakiska 

Kurdistan har blivit en viktig referens för den kurdiska diasporan i väst och för transnationella 

aktiviteter i diasporan som verkar gränsöverskridande. 

Den globala spridning som den kurdiska diasporan består av är ursprungligen en produkt av 

missgynnande historiska och politiska omständigheter, som tvingat många kurder att lämna sina 

ursprungssamhällen. Sverige är en viktig mötespunkt för den kurdiska diasporan då den svenska 

folkrörelsen har fört med sig en starkt tradition av föreningsliv som gynnat och stärkt det kurdiska 

språket, den kurdiska identiteten, samt främjat den kurdiska kulturen (Khayati 2008, se även 

Wahlbeck 1999, Khayati & Dahlstedt 2013). Den kurdiska diasporan i Sverige har beskrivits av 

många forskare som en mycket aktiv diaspora med stark profil, som upprätthålls genom firande av 

högtider och minnesdagar. Idag finns en betydande kurdisk befolkning i Sverige som upprätthåller 

kontakten med Irakiska Kurdistan genom olika transnationella förbindelser. Exempel på dessa är 

flertalet socio-kulturella föreningar och nätverk, men också ungdoms- och studentorganisationer, 

online-nätverk och on-air anslutningar. De här exemplen länkar inte bara samman Sverige med 

Irakiska Kurdistan utan också med andra stater (Khayati & Dahlstedt 2013). 

Transnationella aktiviteter och gränsöverskridande relationer är fokus för den här studien som 

undersöker studenter vid Stockholms universitet engagerade i den kurdiska diasporan och hur de 

förmedlar positiva och negativa implikationer, samt känslor utifrån den referens Irakiska Kurdistan 

utgör. Irakiska Kurdistan är en plats som ligger till grund för olika förhållningssätt och en plats som 

påverkar identitetsbildningen och aktiviteten i diasporaformationerna.

Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka transnationella aktiviteter och gränsöverskridande relationer utifrån studenter 

vid Stockholms universitet som engagerar sig i den kurdiska diasporan och hur de förmedlar 
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positiva och negativa implikationer, samt känslor utifrån den referens som Irakiska Kurdistan utgör. 

Utgångspunkten för uppsatsen är frågeställningen: 

Hur förhåller sig studenter vid Stockholms universitet som engagerar sig i den kurdiska diasporan 

till Irakiska Kurdistan genom (1) Transnationella aktiviteter och engagemang, (2) Förhållningssätt 

till Irakiska Kurdistan (3) Irakiska Kurdistans betydelse (4) Framtida relation till Irakiska 

Kurdistan?

Tidigare forskning

I boken Kurdish Diasporas, A Comparative Study of Kurdish Refugee Communities kombinerar 

ÖstenWahlbeck (1999) intervjuer med teorier om diaspora och transnationalism utifrån ett 

sociologiskt perspektiv. Wahlbecks studie av den kurdiska diasporan fokuserar på grupper i Finland 

och England, men ger även en övergripande bild av den kurdiska diasporan och berör även hur den 

svensk-kurdiska diasporan skiljer sig från de han studerat. 

I sin avhandling Spaces of Diasporas, Kurdish identities, experiences of otherness and politics of 

belonging behandlar Minoo Alinia (2006) den kurdiska diasporans erfarenheter, identiteter och 

rörelser i Sverige. Alinia lyfter genusperspektivet inom diasporabegreppet. Genom att jämföra mäns 

och kvinnors erfarenheter av idenitetsbildning i exil, relationen till hemlandet och den större 

gruppens gemenskap.

Bahar Basers (2011) text Kurdish Diaspora Political Activism in Europe with a Particular Focus 

on Great Britain behandlar den kurdiska diasporans politiska aktivism, samt diskuterar den kurdiska 

diasporan i Storbritannien. Texten är av intresse för den här studien då den innehåller ett avsnitt med 

intervjuer gjorda i Sverige som beskriver hur aktiviteten i diasporan har förändrats över tid. Då den 

yngre generationen är helt integrerad i samhället, men fortsätter att ha ett starkt intresse och politiskt 

engagemang för Kurdistan, ibland starkare än sina föräldrar. Detta är vad hon väljer att kalla för en 

hybrid identitet. 

Khalid Khayatis (2008) avhandling From Victim Diaspora To Transborder Citizenship, Diaspora 

formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden, undersöker kurdiska 

diasporagrupper i Frankrike och Sverige. Khayati menar att den samtida kurdiska diasporan inte 

bara är spridning, förtryck och trauma i relation till hemlandet. Diasporan resulterar också i 

transnationella nätverksbildnigar och institutionella aktiviteter som inte bara finns knutna till fysiska 

platser utan också online och i direktsända mediasammanhang. Något som gör att den kurdiska 

diasporan har och fortfarande kan utvecklas från en offerdiaspora till ett gränsöverskridande 

medborgarskap. Khayati har tillsammans med Magnus Dhalstedt publicerat en text användbar för 

den här studien Diaspora – relationer och gemenskap över gränser (2013) används i uppsatsen för 

att beskriva den kurdiska diasporans formationer i Sverige.
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I sin bok Contesting Kurdish Identities in Sweden: Quest for Belonging among Middle Eastern 

Youth undersöker Barzoo Eliassis (2013) hur kurdiska ungdomar som bor i Sverige formulerar sin 

tillhörighet och medborgarskap. Han menar att nationella och etniska konflikter i mellanöstern 

fortsätter att påverka och skapa en klyfta som delar in världen i nationer med stater och nationer 

utan stater. De människor som står utan en egen stat fortsätter att särbehandlas även i diasporan, den 

kurdiska statslösheten är ett ämne som aktualiseras i den här avhandlingen. 

Charlotta Zettervall (2013) undersöker i avhandlingen Reluctant Victims into Challengers, 

Narratives of a Kurdish Political Generation in Diaspora in Sweden, hur nationell identitet är 

konstruerad och hur transnationella nätverk och organisering påverkar diasporan. Fallet som 

behandlas är den generation kurder som engagerat sig i kurdiska frihetsrörelser under 1960 och 

1970-talet och sedan kommit till Sverige från Turkiet som politiska flyktingar. Generation har 

genom sitt engagemang kommit att utmana diasporans offerroll.

Den här uppsatsen kommer att undersöka studenter vid Stockholms universitet, en intressant och 

väl avgränsad grupp som befinner sig i en akademisk miljö, vilket är en snävare kontext än den 

tidigare nämnda forskningen.

Avgränsning

Uppsatsen avgränsas till att undersöka hur transnationella relationer och gränsöverskridande 

aktiviteter förmedlar positiva och negativa implikationer, samt känslor utifrån den referens Irakiska 

Kurdistan utgör för urvalsgruppen. Fyra teman har kategoriserats utifrån intervjuguiden och 

redovisar det primära materialet under avsnittet Resultat och Analys. Urvalsgruppen, teman, 

studiens generaliserbarhet och utformning av intervjuguiden diskuteras vidare i metodkapitlet.

Disposition

Uppsatsen består av i fem kapitel. Kapitel 1 innehåller en Introduktion till ämnet. Kapitel två 

beskriver Metod och material. Kapitel tre innehåller en Teoretisk diskussion om diasporabegreppet, 

dess utveckling och användningsområde som analysverktyg och teoretiskt ramverk. Kapitel fyra 

beskriver Den kurdiska diasporan i relation till Irakiska Kurdistan samt behandlar den kurdiska 

diasporan med fokus på den kurdiska diasporan i Sverige utifrån litterära källor. Kapitel fem utgör 

Resultat och analys, kapitlet är uppdelat i fyra tematiska underrubriker och innehåller intervjuer 

som redovisas utifrån diasporabegreppets teoretiska ramverk. Kapitel sex innehåller av en 

Avslutande diskussion, samt vidare forskning.
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Metod och material
Metod betyder i anslutning till den ursprungliga grekiska innebörden ”Vägen till ett mål”. Den 

valda metoden för den här uppsatsen är en kvalitativ forskningsintervju, där materialet produceras i 

ett samspel mellan den som intervjuar och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2009: 98).

Det empiriska materialet för den här studien baseras på sju intervjuer som utgör den primära källan 

för analysen. Uppsatsen är en kvalitativ studie med syfte att göra en djupgående analys, där 

metodvalet tillåter respondenten att utforma svaren individuellt och associera fritt utifrån frågorna i 

intervjuguiden. Alan Brymans Social Research Methods utgör tillsammans med Kvale, S 

Brinkmann och Svend Brinkmanns Den Kvalitativa Forskningsintervjun en metodologisk grund för 

utformandet av den semistrukturerade intervjun och sammansättningen av intervjuguiden. Den  

kurdiska diasporan i Sverige beskrivs utifrån ett antal litterära källor som en bakgrund till intervjuer 

och analys, vilka redovisas under Kompletterande litteratur. 

Intervju som metod

Intervjumetoden som använts är semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide, även kallad den 

halvstrukturerade intervjun. Den semistrukturerade intervjun liknar ett vardagssamtal men har ett 

syfte och en speciell teknik. Den är varken ett öppet samtal eller ett slutet formulär. Intervjun utförs 

utifrån en intervjuguide som fokuserar på vissa teman. Intervjuerna spelas in och transkriberas till 

text (Kvale & Brinkmann, 2009: 43, Bryman 2002: 301-310). Både originalljudfil och 

transkriberade textdokument finns dokumenterade hos författaren. Intervjuerna varade mellan 20-40 

minuter och den transkriberade texten är respondentens exakta meningar, men med författarens 

tillskrivna skiljetecken och borttagna utfyllnadsord. Frågorna i intervjuguiden är uppdelade i två 

delar. Den första delen berör föreningsmedlemskap och engagemang i kurdiska föreningar, online-

nätverk, som Facebook, Instagram, Twitter och Vine, näringsliv och politisk aktivitet med koppling 

till den kurdiska diasporan. Den andra delen av intervjuguiden fokuserar på hur man ser på Irakiska 

Kurdistan. Frågorna innefattar relationer, resor, reflektioner, engagemang, betydelser och viljan att 

påverka och förändra utvecklingen i Irakiska Kurdistan.

Intervjuguiden är endast vägledande, den som blir intervjuad har stor möjlighet att utforma 

svaren individuellt. Frågorna eller de utvalda ämnena i intervjuguiden behöver inte komma i samma 

ordning när flera personer intervjuas. Intervjuprocessen är flexibel och svaren individuella, då det 

beror på hur intervjupersonen uppfattar frågor och associerar till ämnen (Bryman 2002: 301-302).

Att använda sig av intervju som metod har även sina brister då den mänskliga interaktionen kan 

påverka intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2009: 77) något som bör beaktas i analysen. 
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Fördelen med att använda en kvalitativ metod är att det öppnar för en djupare analys, detta medför 

även en kritik som innebär att generaliserbarheten endast går att begränsa till den här specifika 

studien. För att nå ett generaliserbart resultat skulle alternativet vara en kvantitativ metod, 

tillexempel strukturerade intervjuer, även kallade för standardiserade intervjuer. De har ett fastställt 

intervjuschema med specifika frågor och ett antal svarsaltervativ som är slutna, det vill säga; det går 

inte att lägga till ett eget svar, utan man får förhålla sig till de givna alternativen (Bryman 2002: 

122-123). Det skulle vara intressant att undersöka en större grupp, om möjligheten funnits. 

Avgränsningen sker då uppsatsens omfång inte gjort det möjligt att inkludera en större del av den 

kurdiska diasporan i Sverige. En replikerad studie kan utföras då det råder transparens om hur 

studien gått till. De individuella svaren från respondenterna skulle skilja sig från en studie till en 

annan. Det är också viktigt att tillägga att min egen roll som forskare kan ha viss påverkan på 

utfallet, då jag som passiv deltagare i den kurdiska diasporan har en viss förförståelse för analysen 

av primärmaterialet, men också för den kurdiska diasporans organisation.

Intervjuguide och teman

Intervjuguiden är utformad så att formuleringen av frågorna inte är så specifika att de hindrar 

alternativa idéer och förhållningssätt att uppstå under materialinsamlingen. Fokus ligger på hur 

intervjupersonen uppfattar sin värld och frågorna (Bryman 2002: 305). Intervjuguiden är uppdelad i 

en A-del som behandlar föreningsmedlemskap, engagemang via online-nätverk och politisk 

aktivitet. B-delen behandlar relationer, resor, reflektioner, förhållningssätt, viljan att förändra och 

påverka, betydelser av den kurdiska flaggan och andra delar av Kurdistan, hur man ser på relationen 

mellan Sverige och Irakiska Kurdistan, samt hur man ser på en framtida relation till Irakiska 

Kurdistan. Ibland har andrafrågor ställts för att få mer utförliga svar och för att samtalet ska kännas 

mer naturligt, detta beskrivs nedan i citatet ur Kvale och Brinkmann:

Expertintervjuaren är på liknande sätt engagerad i den konkreta situationen och känslig för de ledtrådar 

som kan hjälpa henne att fortsätta med intervjun på ett fruktbart sätt istället för att rikta all 

uppmärksamhet på intervjuguiden, på metodregler för intervjuandet eller på vad hon ska fråga om 

närmast. (Kvale & Brinkmann 2009: 154).

Sammanlagt består Intervjuguiden av 14 frågor varav 4 i A-delen och 10 i B-delen, intervjuguiden i 

sin helhet redovisas i Appendix. De fyra teman som används för att redovisa Resultat och analys är 

följande: (1) Transnationella aktiviteter och engagemang, (2) Förhållningssätt till Irakiska 

Kurdistan (3) Irakiska Kurdistans betydelse (4) Framtida relation till Irakiska Kurdistan.
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Varje tema innefattar svar från mellan två och fyra frågor i intervjuguiden, som har kategoriserats av 

författaren för att organisera redovisningen av resultatet. Tema (1) innefattar A-delens fyra frågor, 

(2) innefattar fråga ett till fyra i B-delen, (3) består av B-delens frågor fem, sex, åtta och nio, (4) 

innehåller svaren från fråga sju och tio i B-delen. 

Urval och etiska riktlinjer

Urvalsgruppen består av aktiva eller nyligen examinerade studenter vid Stockholms universitet som 

är engagerade i den kurdiska diasporas formationer, antingen via föreningar som till exempel 

Kurdiska Student och Akademikerförbundet (KSAF) eller via online-nätverk. Respondenterna har 

kontaktats via mail, eller själva erbjudit sitt deltagande via mail efter att en digital affisch 

publicerats på KSAF:s Facebooksida. Respondenterna har i sin tur spridit affischen och frågan om 

att ställa upp på en intervju vidare. Detta innebär en snöbollsurvalsgrupp, även kallat för 

kedjeurvalsgrupp. 

Urvalsprocessen passar urvalsgruppen som är studenter vid Stockholms universitet engagerade i 

den kurdiska diasporan då forskaren genom kontakt med ett mindre antal personer sedan kan 

använda dem för att få kontakt med ytterligare respondenter. Urvalet är inte slumpmässigt och 

därför inte representativt för hela gruppen (Bryman 2002: 115-117), men av nytta för den här 

studien då urvalsmetoden är beroende av sociala kontakter inom gruppen. Snöbollsurval kan vara 

nödvändigt för att kontakta personer vilka man inte kan ställa upp en urvalsram för (Bryman 2002: 

313). Respondenterna har informerats om syftet med undersökningen och vad det innebär att delta i 

intervjuerna. Det kallas för informerat samtycke och innefattar ett frivilligt deltagande, samt rätten 

att när som helst dra sig ur. Deltagarnas identifikation kommer att hållas inom ramen för 

konfidentalitet, det vill säga att deltagarna kommer att vara anonyma (Kvale & Brinkmann, 2009: 

77-96) och redovisas med kön, ålder och studieinrikting i innehållsförteckningen. Intervjuerna 

citeras i uppsatsen med nummer. Det totala antalet respondenter är sju, varav fem är män och två är 

kvinnor.

Kompletterande litteratur

Till den historiska och samtida bakgrunden har följande litteratur används. Mahir A. Aziz har sin 

bok The Kurds of Iraq, Etnonationalism and National Identity in Iraqi Kurdistan studerat den 

kurdiska nationella identiteten för att öka förståelsen för komponenterna i den politiska kultur som 

råder i Irakiska Kurdistan. Det har han gjort genom att undersöka den yngre generationens syn på 

nationell identitet och Aziz menar att det kollektiva beteendet och den nationella identitet som finns 

i Irakiska Kurdistan skiljer sig från andra i till exempel Irak och övriga delar av mellanöstern. 
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Kurdisk nationalism bör därför enligt Aziz studeras som ett kulturellt och politiskt fenomen i sin 

egen kontext. Boken används i uppsatsen för att ge en bakgrund till Irakiska Kurdistan. 

På samma tema används Kerim Yildizs bok The Future of Kurdistan, The Iraqi Dilemma som 

beskriver Irakiska Kurdistan i en ny situation och fokuserar på de utmaningar som ligger i 

framtiden. En framtid där den Irakiska centralregeringen och internationella intressen påverkar 

Irakiska Kurdistans såväl politiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Robin M.Mills artikel Northern Iraq’s Oil Chessboard: Energy, Politics and Power  i Insight 

Turkey behandlar frågan om olja och hur det påverkar Irakiska Kurdistan ekonomiskt och politiskt.

Ett antal hemsidor har använts för att redovisa övrigt material, dessa finns dokumenterade i 

Källförteckningen under rubriken Länkar.
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Teoretisk diskussion
Diaspora

Ordet diaspora härleds till det grekiska ordet speiro som översätts till verbet bestå, samt 

prepositionen dia som betyder över. De antika grekerna använde ordet för att beskriva migration, 

människors förflyttning över olika områden, men också i mening av kolonisation. De tidiga 

diskussionerna kring diaspora var förankrade i ett konceptuellt hemland. Ursprungsfallet är den 

judiska diasporan, än i dag är vissa ordboksdefinitioner hänvisade till just det fallet. Robin Cohen 

menar att det är omöjligt att förstå diasporabegreppet utan att först förstå några av de centrala 

händelserna i den judiska traditionen. Inom den judiska traditionen finns en antydan om 

diasporatanken i femte Mosebok. Beskrivet som en varning till ett folk som övergivit den 

rättfärdiga vägen och de gamla traditionerna. Förstörelsen av Jerusalem och templet 586 f.v.t är en 

central händelse inom den judiska traditionen. Händelsen skapar ett kollektivt minne, där folket 

gjorts till offer som får uppleva förskjutning från Jerusalem och förslavning i Babylon (Cohen 1997: 

1-3). William Safrans text Diaspora in Modern Societies: ’Myths of Homeland and Return’ 

publicerades 1991 i första numret av tidskriften Diaspora och anses vara en inflytelserik 

utgångspunkt i den nya teoretiska diskursen för diasporabegreppet. Safrans definition av en diaspora 

utgörs av sex punkter med gemensamma drag för vad en diaspora är:

(1) som sprids från en plats, ett centrum eller ’hemland’ till åtminstone två perifera platser, eller utländska 

regioner (2) upprätthåller en kollektivt minnesbild eller myt om sitt hemland", (3) de tror de inte är - och 

kanske inte kan vara - fullt accepterade av värdlandet, (4) de anser sina förfäders ’hemland’ som plats för 

eventuell retur, när tiden är rätt, (5) de är engagerade i att kollektivt bibehålla eller återställa detta 

ursprungliga ’hemland’ och dess säkerhet och välstånd, (6) gruppens medvetenhet och solidaritet är 

viktigt och definieras av en fortsatt relation med ’hemlandet’. (Safran 1991: 83-84).

Robin Cohens utvecklar Safrans definition och listan expanderas till nio gemensamma drag för en 

diaspora. Cohen menar även att känslan av diaspora kan vara stark eller svag och mer eller mindre 

framträdande i olika historiska perioder. En medlem i ett diasporasamhälle har enligt Cohen en 

ofrånkomlig koppling till den tidigare migrationshistorien och en känsla av hemlandsorientering 

med andra människor som har en liknande bakgrund. Till gruppen som kallas för klassisk diaspora 

lades sedan även den grekiska och armeniska diasporan. En modernare användningen av ordet 

betecknar ett kollektivt trauma, där förvisning och drömmen om något som uttryckas som ’hemma’ 

formulerats av judar, palestinier, greker, armenier (Cohen 1997: ix) och kurder (Cohen 2008: 5, 

Khayati 2008: 1-3).  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Ett symboliskt hemland

James Clifford menar i motsats till Safran och Cohen att man kan definiera en diaspora utan ett 

verkligt eller symboliskt hemland. För Clifford är decentraliserade sidoanslutningar minst lika 

viktiga (Clifford 1994 305-306). Clifford väljer att fokusera på att definiera en diaspora mot vad den 

inte är, till exempel nationalstatens normer och idéen om att nationalstaten ger ett medfött nationellt 

ursprung. Clifford menar att man inte nödvändigtvis behöver använda den judiska diasporan som en 

modell för diasporabegreppet, men att den kan användas som en icke-normativ utgångspunkt 

(Khayati & Dahlstedt 2013: 87-90).

Diasporabegreppet och dess mening växter och töjs ut under det sena 1900-talet och tidiga 2000-

talet. Martin Sökefeld menar att diaspora handlar om förflyttning från en plats och att befinna sig 

någon annanstans. Att vara ’out of place’. De tidigare idéerna om att det finns ett hemland och en 

tillhörighet har hamnat i fokus för en signifikant kritik. Enligt kritikerna går de inte längre än 

tidigare existerande paradigm av ras och etnicitet eftersom att det på ett liknande sätt beskriver och 

godtar en föreställning om ursprung och tillhörighet. Sökefelds föreslår en definition av diaspora 

som ’föreställda transnationella gemenskaper’. En föreställning där människor som lever inom olika 

territoriella gränser förenas. Om en diaspora uppfattas som en föreställd transnationell gemenskap 

och inte ett direkt resultat av migration, så hamnar istället fokus på hur och varför en diaspora 

uppstår. Diasporor kan enligt Sökefeld ses som en typ av social mobilisering (Sökefeld 2006: 

265-268).

Gränsöverskridande gemenskap

Rogers Brubaker menar att utvecklingen av diasporabegreppet har skett för att tillgodose de 

intellektuella, kulturella och politiska agendor som den har tjänat. Han menar att den klassiska 

diasporan har bilvit försvagad till den grad att den nästan försvunnit helt och hållet. Utöver de 

definitioner av diaspora som redan beskrivit i texten så beskriver Brubaker upp vad han kallar för 

etnokulturella diasporor, där den akademiska litteraturen innehåller referenser som tillexempel den 

engelska diasporan, den irakiska diasporan, den liberala diasporan, den döva diasporan med flera. 

Dimensionen av spridning inom diaspora gör att begreppet kan användas till en allt bredare grupp. 

Termen som från början beskrev den judiska, grekiska och armeniska spridningen, har utvecklats 

till att innefatta nya grupper som invandrare, utlandsstationerade, flyktingar och gästarbetare. 

Problemet enligt Brubaker är att vidgandet av begreppet gjort det värdelöst som analysverktyg. Om 

alla är i diaspora finns ingen tydligt definierad diaspora längre. Termen förlorar då enligt Brubaker 

sin kraft att plocka ut fenomen och göra distinktioner. Han menar att diaspora nu står för ett brett 

spektra av olika representationer och liknar begreppet identitet (Brubaker 2005: 1-4). 
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Brubaker beskriver hur man trots detta kan identifiera tre centrala delar som konstitutiva kriterier 

för en diaspora: Spridning, är det första och mest accepterade kriteriet. Det kan tolkas som en 

påtvingad spridning, men också som en allmän spridning. Kriteriet förutsätter i metafysiska 

utvidgningar av begreppet att spridningen sker över statsgränser, men spridning inom statsgränser 

kan räcka (Brubaker 2005: 5-6). Upplevelsen av spridning är en viktig del i en diasporas berättelse, 

på så vis att den påverkar utformningen av diasporan. Det är därför viktig att uppfatta diasporan 

som en mångfacetterad process som innefattar även historia, politik och sociala processer (Brubaker 

2005: 5-6, Khayati & Dahlstedt 2013: 95). Det andra kriteriet är hemlandsorientering. En 

orientering till ett verkligt eller föreställt hemland, en källa till värde, identitet och lojalitet. 

Gränsbevarande är det tredje kriteriet som innebär upprätthållandet av gränser, för att bevara en 

tydlig identitet gentemot andra samhällen. Gränser kan upprätthållas genom ett motstånd av 

assimilering och genom självsegregation. På så sätt kan man tala om en diaspora som en 

särskiljande gemenskap. Den hålls samman av en tydlig och aktiv solidaritet, men också genom 

sociala relationer som går över statsgränser. En länk mellan individer i diasporan men också en 

gränsöverskridande gemenskap. Här tillägger Brubaker att gränsbevarande är ett kriterium som 

måste förekomma under en lägre tid, då ett nerbrytande av gränser genom assimilation över tid 

vidgas och förändras mellan generationer (Brubaker 2005: 6-7). Brubakers kriterier appliceras på 

den kurdiska diasporan i analysen.

Perspektiv på diaspora

Utifrån ett socialkonstruktuvistiskt perspektiv ses diasporan som ett socialt och konstruerat fenomen 

som skapats i ett bestämt historiskt sammanhang. Diaspora förblir inom det här perspektivet inte 

statiskt utan föränderligt. Ett begrepp som är i ständig rörelse och i relation till det sammanhang 

som det omges av. Den socialkonstruktuvistiska grundsynen innebär att världen ”ses som ett resultat 

av människors sätt att tänka om och se på världen” (Khayati & Dahlstedt 2013: 92). 

Diasporaforskning utifrån ett socialkonstruktuvistiskt perspektiv bör därmed studera och kritiskt 

granska rådande konventioner, förförståelser och vad som sätter gränser för tankar. Det här 

perspektivet innefattar Andersons teori om den moderna nationens uppkomst som en slags 

föreställd gemenskap. Anderson ser på skapandet av diasporiska gemenskaper som resultatet av 

flertalet aktiviteter som inkluderas i vad han kallar ’långdistansnationalism’, en politisk och 

transnationell orientering som bygger på en idealisering och mytologisering av det förflutna. Den 

diasporiska gemenskapen är enligt Anderson en föreställd gemenskap likt nationens gemenskap 

(Andersson 1991: 19-21). Diaspora kan med utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska 

perspektivet användas för att beskriva en mångfald av grupper med skiftande sociala och kulturella 

bakgrunder. Grupper som arbetsmigranter, utlandstuderande, gästarbetare och asylsökande kan 
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inkluderas. Begreppet vidgas till att inkludera gemenskaper som har erfarenhet av spridning och en 

relation till hemlandet (Khayati & Dahlstedt 2013: 92-93).

Det postkoloniala perspektivet på diasporabegreppet grundas i ett socialkonstruktuvistiskt 

perspektiv, vilket innebär att diaspora är en social konstruktion som skapats i en speciell historisk 

kontext. Diaspora enligt det postkoloniala perspektivet innebär etablerandet av diasporiska 

gemenskaper som en följd av de politiska, ekonomiska och kulturella villkor som uppstått på grund 

av den västerländska kolonialismen. Diasporabegreppet utmanar nationalstaten och dess hegemoni 

och enligt det postkoloniala perspektivet ses den hemlandsorienterade diasporan som allt för snävt 

(Khayati & Dahlstedt 2013: 91-94). 

Khayati och Dahlstedt menar att diasporaformationer rör sig mellan flera stater och är förankrade 

på flera fysiska platser. Detta gör att diasporan inte bara handlar om en relation till fysiska platser 

utan snarare handlar om ett etablerande av ett socialt transnationellt fält som binder samman 

flertalet grupper som kan vara bosatta på olika platser i världen till en diasporisk gemenskap. 

Diaspora kännetecknas på så vis av en kontinuerligt föränderlig och föreställd livskontext som i 

sammanslutningar med andra blir formbara identiteter som går bortom begreppet etnicitet (Khayati 

& Dahlstedt 2013: 86), hemland och nation. Denna livskontext innefattar transnationella aktiviteter 

och gränsöverskridande relationer.
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Den kurdiska spridningen
Den kurdiska diasporan inleds med den nuvarande statsindelingen som skedde under Sèvres freden. 

En överenskommelse som innebär att de segrande staterna från första världskriget delade upp det 

Ottomanska imperiet. De områden där kurder lever kom att delas i fyra delar, vilka kom att 

inkluderas i staterna Iran, Irak, Syrien och Turkiet. Inom dessa stater har den kurdiska befolkningen 

diskriminerats och utsatts för förtryck, vilket har resulterat i en världsomspännande spridning. 

Förtrycket grundar sig i staternas nationsbyggande, som gått ut på att bygga en modern och enhetlig 

nation. För att assimilera och underkuva kurderna har staterna använt sig av våldsmetoder, tortyr, 

arabisering, islamisering och militärisering. Men också genom att homogenesiera språk och kultur. 

En strikt kontroll och ett förbud mot litteratur, utbildning och media på kurdiska har gjort det 

språkliga och litterära förtrycket starkt. Social och ekonomisk diskriminering har också haft en 

betydande roll, då de kurdiska områdena i Turkiet, Iran och Syrien som varit mindre prioriterade 

och utvecklade i förhållandet till övriga delar av länderna. De största övergreppen mot det kurdiska 

folket har varit Anfal-kampanjerna och bombningen av Halabja i Irak. Dessa händelser är centrala i 

det kollektiva kurdiska minnet och är en viktig anledning till spridning och migration (Khayati & 

Dahlstedt 2013: 97-98). 

Det kurdiska hemlandet

Vid gulfkriget slut 1991 inrättas av FN och allierade makter ett ’safe haven’, flygförbud och en 

fristad, för att skydda de irakiska kurderna mot fortsatta attacker från det Irakiska styret. Efter 

många oroliga år där bland annat gulfkriget och Anfal-kampanjerna drabbat kurderna var ungefär 

500.000 människor på flykt. Året efter, 1992 håller man ett allmänt val och kurderna blir 

självstyrande under Kurdistan Regional Government (KRG). Inre stridigheter mellan de politiska 

partierna Kurdistan Democratic Party (KDP) lett av Massoud Barzani och Patriotic Union of 

Kurdistan (PUK) lett av Jalal Talabani blir början till ett inbördeskrig som pågår mellan 1994 och 

1997. Kring sekelskiftet enas man mot en gemensam agenda, ett mål om att bilda parlament ihop. I 

en överenskommelse tilldelas 49 procent av mandaten i parlamentet till och PUK resten till KDP. 

Efter att Saddam Husseins regim störtades av amerikanerna 2003 har det kurdiska parlamentet 

tillsammans med amerikanerna ökat sitt samarbete med andra religiösa och etiska grupper i landet 

för att uppnå säkerhet och en fungerande autonomi (Khayati 2008: 77-78, se även Yildiz 2012: 

34-35 och Aziz 2011. 83-86).

Under en övergångsperiod arbetade man enligt Transitional Administrative Law (TAL), en 

provisorisk konstitution som låg till grund för formandet av det nya politiska styret och 

medborgerliga rättigheter i Irak. TAL gav inte kurderna kontrollen över den omtvistade staden 
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Kirkuk, men man tilläts fortsätta ha sin egen armé (Aziz 2011. 88). Under övergångsperioden 

förbereddes ett valsystem som skulle ge provinserna möjlighet att delta i beslutsfattande vid 

centralregeringen. Valet hölls 2005 och till president valdes Jalal Talabani (Länk 1: IFES Election 

Guide, Elections Iraq) och ett år senare tillsattes Nouri Al Maliki som premiärminister (Yildiz 

2012:39-45). Etablerandet av ett federalt styre har enligt Kerim Yildiz lett till en spänning mellan 

centralregeringen och provinserna, men det finns också en stark sammanlänkning. Talabani är kurd, 

han är också grundare av PUK, som är en del av koalitionsregeringen KRG. Talabani har länge 

arbetat för att stärka kurdernas position i landet, men som president innehar han lite makt och agerar 

främst som galjonsfigur. Den demokratiska processen i Irakiska Kurdistan har utvecklats snabbt 

sedan 1990-talet och ses ibland som en förebild för Irak och det rådande politiska läget i övriga 

delar av landet. Yildiz menar att kurderna har ett demokratiskt intresse och ett högt valdeltagande 

för att påvisa sin kapacitet till självstyre (Yildiz 2012: 63-66). 

Ett upphov till spänning mellan KRG och centralregeringen är Kirkuk, staden är en 

intressekonflikt då den är så pass viktig för den kurdiska identiteten att den benämnts som kurdernas 

Jerusalem av Talabani. Staden har en blandad befolkning som främst består av kurder, turkmener 

och araber. En del av araberna som lever i Kirkuk är ursprungligen tvångsförflyttade nomader som 

efter upptäckten av oljefyndigheter 1925 tvingats bosätta sig i staden, en arabisering av staden 

fortsatte under hela den andra delen av 1900-talet. Staden var en militär konflikthärd under upproret 

1991 och är än idag en källa till politiska konflikter i Irak. Detta på grund av att området innefattar 

15 procent av Iraks olja, något som skulle säkra Irakiska Kurdistans ekonomi och tillåta den att 

växa. Ytterligare en anledning till spänning är KRG:s krav på att ha en egen säkerhetsstyrka, som 

tillsammans med de geografiska anspråken leder till att grannländerns ökade rädsla för att deras 

kurdiska population ska efterlysa autonoma regioner (Yildiz 2012: 74-79, 91, se även Mills 2013: 

54). Enligt Robin Mills främjar Turkiet KRG:s ekonomiska och politiska stabilitet med syfte att få 

en mer positiv relation till sin egen kurdiska befolkning. KRG:s vinning i det hela skulle bli att 

säkra exportvägar av olja och gas oberoende av Bagdad, dock beroende av Turkiet. Mills menar att 

om Turkiet förhandlar med och importerar olja och gas från KRG utan Bagdad blir det ett implicit 

erkännande av KRG (Mills 2013: 61-62).

Self-determination is a right of a people to freely determine their political status and to pursue 

economical, social and cultural development. The Kurds in Iraq have sought to exercise this right and 

have sought an independent nation for decades. The international community however has consistently 

opposed the creation of a Kurdish nation. (Yildiz 2012: 118).
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Yildiz diskuterar i citatet Irakiska Kurdistans rätt till självbestämmande, som en rättighet för ett folk 

att bestämma över sin egen politik och möjlighet att utvecklas ekonomiskt, socialt och kulturellt. 

Något som han menar motarbetats av det internationella samfundet. 

Förhållningssätt till Irakiska Kurdistan

Irakiska Kurdistan är för många kurder den enda frigjorda delen av Kurdistan och där med den del 

där den kurdiska diasporan har störst möjlighet att utöva transnationella relationer (Khayati 2008: 

106). Kurder från alla delar av världen kan i Irakiska Kurdistan finna plats för sina egna intressen, 

om det så gäller ekonomiska investeringar, möten med släktingar, politiskt engagemang eller genom 

att ge sitt stöd för uppbyggnaden av en autonomi och demokrati.

Det två största städerna Erbil och Sulaymaniyah har internationella flygplatser med destinationer 

både i Europa och Mellanöstern. Stabilitet och oljeexport har möjliggjort en högre utvecklingsnivå 

än övriga delar av Irak. Det främjar affärs- och investeringsmöjligheter samt lockar till sig 

arbetskraft från närområdet. I januari 2006 stiftades en investerings lag för att främja näringslivet 

och turismen. Lagen ger utländska investerare samma rättigheter som irakiska investerare och 

företag får möjligheten att överföra sina vinster utomlands utan att behöva betala skatt eller tull 

(Khayati 2008: 101). Irakiska Kurdistan är för diasporan en fysisk plats att agera mot och att arbeta 

för. I jämförelse med kurdernas situation i Iran, Syrien och Turkiet finns möjligheter och hopp om 

framtiden i Irakiska Kurdistan.

Den kurdiska diasporan i Sverige 

Östen Wahlbeck menar att en stor del av de kurder som bor i Sverige är politiska flyktingar, som på 

grund av engagemang i en stark kurdisk nationalism, tvingats fly från sina hemländer (Wahlbeck 

1999: 42-43). Kurdisk nationalism innan 1990 var till stor del en reaktion på det politiska 

förnekande som angick den kurdiska nationella identiteten, och de systematiska förtrycket för att 

förminska en kurdisk identitet genom assimilation, arabisering, islamisering, diskriminering, terror, 

ekonomisk underutveckling och etnisk utrensning av kurder och deras intressen (Aziz 2011:5, 

Wahlbeck 1999:102). Wahlbeck menar att en utmärkande stor del av de irakiska kurder som kom till 

Europa och Sverige under 1970 och 1980-talet var välutbildade. Samma spridning skedde även från 

Iran och Turkiet, men i mindre utsträckning (Wahlbeck 1999: 95). Den kurdiska diasporan i Sverige 

har ett stort engagemang för hemländernas politik, en hemlandsorientering som ger uttryck i till 

exempel demonstrationer, firande av olika högtider som Newroz och minnesdagar för att hedra 

offren av Anfal-kampanjerna och Halabja. Den kurdiska diasporan i Sverige organiserar sig även 

genom politisk mobilisering. Ett exempel är svensk-kurdernas höga deltagande i det allmänna val 

som hölls i Irak 2005 (Khayati & Dahlstedt 2013: 99). Deltagandet visar en indikation på hur kurder 
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i Sverige utnyttjar sin demokratiska rätt utifrån en transnationell förbindelse. Något som också 

gynnar relationen mellan Sverige och Irakiska Kurdistan. Exemplet visar även ett kollektivt 

engagemang för hemlandet och solidaritet med andra kurder i diaspora.

Den kurdiska diasporaidentiteten i Sverige har två eller flera förankringar i det transnationella 

fält där den kurdiska diasporan verkar. Här inkluderas det tidigare hemländerna, Sverige och en 

global kurdisk gemenskap. I relation till hemlandet formas identiteten i diasporan, ofta med ett 

idealiserande kring den nationalkurdiska rörelsen. Samtidigt finns en inre kritik inom 

diasporasamhället som riktar sig mot kurdiska ledare och deras syn på demokrati, jämställdhet, de 

ungas situation (Khayati & Dahlstedt 2013: 97-105) och korruption.

Den kurdiska diasporan i Sverige beskrivs som en mycket aktiv diaspora med en stark profil som 

har gynnats av den folkrörelse och föreningstradition som finns i landet. Kulturellt orienterade 

verksamheter har haft chansen att söka föreningsstöd och på så sätt skapat en gynnsam miljö för 

kurdisk kultur, det kurdiska språket och ett fortsatt politiskt engagemang. Sverige är en viktig 

knytpunkt för den kurdiska diasporan och har en avgörande roll i bevarandet och förstärkande av 

den kurdiska identiteten. I diasporan uppstår även en situation som beskrivits i Alinias forskning där 

en känsla av att vara ’den andre’ ibland också missgynna individer i diasporan. Eliassis avhandling 

behandlar den komplexa reaktionen om att vara en främling i sitt hemland men att känna ett stort 

politiskt engagemang i diasporan.

Föreningslivet är väletablerat och det finns tre riksorienterade paraplyorganisationer med med 

varierande politiska profiler. Kurdiska riksförbundet Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swedê 

(FKKS) grundades 1981 och har 42 anslutna föreningar med 8500 medlemmar. Kurdiska rådet 

bildades 1994, Den Kurdiska unionen i Sverige bildades i början av 2000-talet och tillsammans har 

de 45 lokala föreningar (Khayati & Dahlstedt 2013: 99-105). Svensk-Kurdiska Vänskapsföreningen 

(SKVF) arbetar för fördjupande förbindelser mellan Sverige och Kurdistan. Man verkar även som 

vänförening till Kurdiska biblioteket och för att sprida kännedom om Kurdistan (Länk 2: Svensk-

Kurdiska vänföreningen).

Den första kurdiska TV kanalen MED- TV började att sända 1995 och var en reaktion på den 

censur som fanns i hemländerna. Från Sverige sänder man i dag kurdisk TV från tre kanaler, dessa 

är AsoSat, Komalah TV och Newroz TV (Khayati & Dahlstedt 2013: 99-105). Det första kurdiska 

biblioteket i världen invigdes 1997 i Stockholm. Biblioteket utgör en unik samling kurdisk litteratur 

och har som syfte att samla in, dokumentera och tillhandahålla all slags litteratur om kurder (Länk 

3: Kurdiska bibliotekets hemsida).
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Den unga generationen

Den unga generationen har kritiserat riksorganisationerna och bildat egna föreningar. Riksförbundet 

Ung Kurd Sverige (RUKS) arbetar för att utveckla en gemenskap, trygghet och enighet bland 

ungdomar som sträcker sig över geografiska avstånd, religiösa och politiska meningsskillnader. 

RUSK strävar efter att skapa en plats i det svensk-kurdiska samhället där kunskap om ursprung och 

den odemokratiska situationen som råder för det kurdiska folket kan diskuteras. Man är aktiva 

genom att ordna fester, demonstrationer och läger. På förbundets hemsida står det att man vill 

belysa och aktivera den kurdiska frågan bland kurdiska ungdomar och andra människor i Sverige. 

(Länk 4: Riksförbundet ung kurd Sverige). 

Kurdiska Student och Akademikerförbundet (KSAF) verkar som både rikstäckande och som 

lokala föreningar i områdena Stockholm, Linköping, Uppsala, Örebro och Göteborg. Föreningen 

har funnits sedan 2009, är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar för att samla studenter till 

gemensamma studie och kulturella aktiviteter med fokus på Kurdistan (Länk 5: Kurdiska Student 

och Akademikerförbundet). Vanligt för den unga generationen är att man oftare organiserar sig 

individuellt och online. Genom att ta ställning till kurd-relaterade frågor på sociala medier och 

online-nätverk som till exempel Facebook, Twitter, Instagram eller Vine visas ett kulturellt och ett 

politiskt engagemang, där humor blandas med allvar. Man samlas under olika hashtags som till 

exempel #typicalkurdish #kurdistan # Twitterkurds och bildar en slags gemenskap och en online-

nationalism i global kontext där engelskan blir ett samlingsspråk som alla att ta del av. På Facebook 

är det vanligt att man är medlem eller aktiv på sidor som Travel to Kurdistan, Generationen för 

Kurdistans Självständighet, Kurdiska gruppen för en enklare vardag och Kurdiska kokboken. Det 

har också framkommit andra sidor som Kurdish Activism, Opinion Kurdistan och Lär känna dina 

kurdiska landsmän, den sistnämnda kan ses som ett försök till nätdejting för kurder via Facebook. 

På Twitter är nyhetssidor som Kurd Nytt, Kurdish blogger, KurdishRights, KurdistanNews och KRG 

vanliga och används främst för att uppdatera sig på mediala händelser, men också för att diskutera 

aktuella ämnen. På Vine och Instagram är humor vanligare, ett exempel är Kurdish Vines där 

skillnader mellan kurder och amerikaner behandlas på ett underhållande sätt. 

Den unga generationens diasporaformationer yttrar sig även genom kulturella aktiviteter som till 

exempel Kurdish Film Festival. Kurdish Film Festival ordnas av föreningen Stockholm Kurdish 

Film Festival (SKFF) som beskriver på sin hemsida att idén om att starta en kurdisk filmfestival 

väcktes av ett par eldsjälar. Festivalen har 30st engagerade medarbetare och dess huvudsyfte är att 

ordna en årlig kurdisk filmfestival som främjar den kurdiska filmkulturen i Sverige (Länk 6: 

Stockholm Kurdish Film Fest).  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Resultat och analys
Genomgående för alla respondenter är en tydlig kurdisk identitet och ett starkt engagemang som 

yttrar sig i både politisk angelägenhet och känsloyttringar. Något som framgått tydligt under 

intervjuerna är benämningen av de olika kurdiska områdena som ofta benämns i termer av södra, 

norra, östra och västra Kurdistan. För att förtydliga, södra Kurdistan är den Irakiska delen, norra 

Kurdistan är den Turkiska delen, västra Kurdistan är den Syriska delen och östra Kurdistan är den 

Iranska delen. De här namnen är inte officiella benämningar för områdena men används av alla 

respondenter flera, eller enstaka gånger för att beskriva vilken del det är man pratar om. 

Benämningarna har uppstått i diasporan och blivit ett sätt att markera Kurdistans självtillhörighet, 

att man inte tillhör staterna Turkiet, Iran, Irak eller Syrien. 

Brubakers kriterium Spridning, kan tolkas som en påtvingad spridning, men också som en 

allmän spridning. Kriteriet förutsätter i metafysiska utvidgningar av begreppet att spridningen sker 

över statsgränser, men spridning inom statsgränser förekommer också. Kurder är spridda inom 

flertalet nationalstater, de räknas som deras hemländer men för att markera väljer man att hellre visa 

sin tillhörighet till Kurdistan. Spridning har även skett från dessa hemländer till ytterligare en plats, 

den kurdiska spridningen är på så sätt dubbel.

Transnationella aktiviteter och engagemang

Den kurdiska diasporan i Sverige är aktiv och har en stark profil. Kulturellt orienterade 

verksamheter har chansen att söka föreningsstöd och på så sätt skapat en gynnsam miljö för kurdisk 

kultur, det kurdiska språket och ett fortsatt politiskt engagemang. Sverige är en viktigt knytpunkt 

och har en avgörande roll i bevarandet och förstärkandet av den kurdiska identiteten i diaporan. På 

internet är det vanligt att man engagerar sig i olika grupper på Facebook. De grupper som nämns 

mest av respondenterna är: Generationen för Kurdistans Självständighet och Kurdiska gruppen för 

en enklare vardag. Fyra av sju respondenter är medlemmar i en kurdisk förening, dock har de flesta 

tidigare varit aktiva och även betalande medlemmar i någon typ av förening med kurdisk inriktning. 

Komela ungdomsföreing, Chak, KSAF, Kurdiska ungdomsförbundet, Opinion Kurdistan, Kurdish 

Aktivism och Kurdish Filmfestival omnämns som föreningar där respondenterna är aktiva. En 

respondent beskriver sitt föreningsengagemang: 

Ja, jag är medlem i Kurdiska filmfestivals föreningen, så är jag också medlem i Chak som är en 

människorättsorganisation som belyser folkmord. Jag tror att jag också är medlem i Opinion Kurdistan. 

Jag är medlem lite här och där, jag har alltid varit medlem i någon kurdisk förening sen jag kom till 

Sverige. Jag har tidigare varit med i en kurdisk förening i Borås. Hela min familj har varit med, så det har 

varit en naturlig del. Man ifrågasätter inte ens det. (Intervju 7).
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Hon beskriver sitt engagemang i kurdiska föreningar som en naturlig del av livet, då hennes familj 

också är det. Nätverket Chak beskriver sig själva som ”The center of Halabja against Anfalization 

and Genocide of the Kurds” (Länk 7: Chak) på sin hemsida, men någon vidare info på engelska 

eller svenska finns inte. Hon fortsätter med att beskriva sitt online-engagemang på facebook:

Det finns en grupp som heter Generationen för kurdistans Självständighet. Jag tror att dom flesta är 

medlemmar där… Där är det mycket politik, om olika partier i Kurdistan, också om Kurdistan som en 

enhet och om splittringar i Kurdistan. Sen är jag medlem i Kurdiska gruppen för en enklare vardag, där 

hjälper man varandra med vardagen. Och så är jag medlem i Kurdiska kokboken. Det är ett tecken på hur 

viktigt kultur är, mat är också kultur. (Intervju 7).

Två av respondenterna är med och driver Kurdish Filmfestival som ordnas av föreningen 

Stockholm Kurdish Film Festival (SKFF) vars huvudsyfte är att ordna en årlig kurdisk filmfestival 

som främjar den kurdiska filmkulturen i Sverige (Länk 6: Stockholm Kurdish Film Fest). En 

respondent beskriver sitt föreningsengagemang:

… jag sitter i styrelsen. Jag har varit medlem i KSAF också tidigare, men var aldrig riktigt engagerad. De 

flesta som är med i föreningen är väldigt filmintresserade. Men man jobbar för att lyfta fram kurdisk film 

på den vita duken där den annars inte har en chans att få samma utrymme eller exponering av politiska 

och kulturella anledningar. Det är ett sätt att motarbeta ett förtryck som regissörer annars kan möta. 

(Intervju 5). 

Flera föreningar verkar både online och i den reella världen. Två exempel på det är Opinion 

Kurdistan och Kurdish filmfestival, den sistnämnda som en gång per år anordnar en filmfestival, 

men som annars har en Facebookgrupp och ett Twitterkonto. Genom att föreningar verkar på 

internet blir de tillgängliga för en större grupp och inte låsta till en geografisk plats. En respondent 

beskriver sitt online-engagemang på följande vis:

… Kurdish Activism, en annan Opinion Kurdistan. Det är dom två jag är aktivt medlem i. De två är på 

Facebook, båda är på engelska. Kurdish activism är helt på engelska, i Opinion Kurdistan är vi alla 

bosatta i Sverige men försöker att göra saker för att bilda opinion kring frågor om Kurdistan. Därför 

försöker vi även få med oss andra aktiva i andra länder i diasporan. I hela världen. (Intervju 1).

Även Opinion Kurdistan verkar som förening och online. Gruppen bildades 2012 för att 

uppmärksamma de hungerstrejkande kurderna i turkiska fängelser och har sedan dess på olika sätt 
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arbetat ”för kurder och Kurdistan” (Länk 8: Opinion Kurdistan facebookgrupp), man har även haft 

en kampanj tillsammans med Kurdiska röda halvmånen kallad ”Support the Kurds in Rojava - 

Syrien” där man sålt armband med texten Rojava och färgade pärlor i grönt, gult och rött för att 

samla in pengar till kurderna i Syrien. En transnationell aktivitet som visar på medvetenhet, 

solidaritet och en relation till kurderna i Syrien. 

Facebookgruppen Generationen för Kurdistans Självständighet beskrivs av en respondent som en 

grupp där ”Medlemmarna diskuterar religion, kultur och politik med koppling till 

Kurdistan” (Intervju 3). Den kurdiska diasporan är mycket aktiv på Facebook och en respondent 

beskriver aktiviteten på följande vis: 

Det känns som om jag blir inbjuden till en ny sida varje dag… Det finns en sida som heter Generationen 

för Kurdistans Självständighet, där det är en del nyhetsspridning och folk diskuterar, även om det kan bli 

väldigt hetsigt ibland. Men det är där jag brukar hålla till och läsa vad som händer. (Intervju 2).

Det framgår även kritik mot Gruppen för Kurdistans Självständighet, en respondent beskriver sitt 

online-engagemang och avståndstagande från Gruppen för Kurdistans Självständighet:

På Twitter, Facebook och ibland Instagram. Jag var med i Generationen för Kurdistans Självständighet 

förut. Men jag tyckte att det blev lite rasistiskt så jag tog bort den. Vissa spyr ur sig homofobi och rasism 

och jag kan inte stå för det. (Intervju 5).

Microbloggen Twitter nämns av tre respodenter. På twitter har man 140 tecken att skriva ett inlägg, 

man kan även dela länkar och bilder. Två respondenter beskriver sitt online-engagemang:

Den största som jag läser mest i är Generationen för Kurdistans Självständighet… Man får känna av 

stämningen på diskussionerna. Men det är ett bra ställe att följa nyheter på. Men man får ta det med en 

nypa salt. Det är livliga diskussioner, men det är positivt också. Det betyder mycket för folk, man skulle 

aldrig diskutera så hetsigt om det inte betydde något… Jag följer även Kurdiska Gruppen för en Enklare 

Vardag. På Twitter är jag inte så aktiv, men jag följer många nyhetssidor där. Det är en så extrem 

sammanfattning, men det är väl ett bra sätt att få många nyheter på samma gång. (Intervju 6).

Twitter använder jag till att få information, på Facebook är jag med i några grupper men jag skulle inte 

kalla det för ett aktivt engagemang. Jag skulle snarare kalla det för ett passivt engagemang och ett sätt för 

mig att få mer information om vad som händer i Kurdistan. (Intervju 4).
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Vidare reflekterar respondenten över den kurdiska diasporans organisation och det behov som 

verkar finnas att samlas kring olika intressen. Det han beskriver i citatet nedan är enligt Brubaker 

gränsbevarande aktiviteter. Den kurdiska diasporan kan därför ses som en särskiljande gemenskap 

som upprätthålls genom en tydlig och aktiv solidaritet, men också genom relationer som rör sig över 

statsgränser, en gränsöverskridande gemenskap som en länk mellan medlemmar i diasporan:

Det verkar finnas ett stort intresse av att söka sig närmare varandra, det verkar som att det finns ett behov 

av att samla kurder. Både för allmänna intressen och för specifika intressen som matlagning, dejting, 

politiska och akademiska syften. (Intervju 4).  

På frågan ”Är du engagerad i någon form av näringsliv kopplat till kurder? blir svaren mest ”Nej, 

det är jag inte.” (Intervju 3). Då engagemanget främst sker ideellt: ”Jag skev för nättidningen 

beyan.net under en period, men det var ideellt.” (Intervju 2). En manlig respondent beskriver hur 

han investerat i bolag som verkar i Irakiska Kurdistan: 

… där kan jag göra en personlig ekonomisk vinning. Det är inte kurdiska bolag utan det är internationella 

bolag som är verksamma i Kurdistan, men ibland också verksamma i andra länder. Men det är ingen 

anställning jag har utan det är helt privat. (Intervju 4).  

Sex av sju respondenter svarar ja till frågan om politisk aktivitet, även om bara en av 

respondenterna är partipolitiskt aktiv. Hon beskriver det så här: ”Jag är politiskt aktiv och jag är 

medlem i ett parti, men jag är inte aktiv hobbypolitiker. Jag är mer samhälls och politiskt 

engagerad.” (Intervju 5). Den andra kvinnliga respondenten talar om politisk aktivitet som en del av 

den kurdiska identiteten: 

Ja, jag är politiskt aktiv och det är nästan alla kurder som jag känner. Det är en del av identiteten, 

någonting som man får av sina föräldrar, hur viktigt det är med politik. Det är det man pratar om vid 

matbordet. (Intervju 7).  

Förhållningssätt till Irakiska Kurdistan

Det här avsnittet behandlar relationen till Irakiska Kurdistan och om det finns en idealisering eller 

en kritisk hållning. Här går det att koppla an till Brubakers hemlandsorientering. En orientering till 

ett verkligt eller föreställt hemland, en källa till värde, identitet och lojalitet. Ett geografiskt 

hemland som en fysisk plats eller till Andersons föreställda gemenskap. Irakiska Kurdistan blir en 

del av båda, då man är en autonomi men inte en nation. Det bör även tilläggas att Irakiska Kurdistan 
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bara är en av flera kurdiska delar. Diskussionen innefattar relationer och besök i Irakiska Kurdistan, 

flera av respondenterna talar om en återvändarrörelse, där människor flyttar till eller tillbaka. Enligt 

Safran är hemlandet, i det här fallet är Irakiska Kurdistan en plats för eventuell retur när tiden är 

rätt. Kurder som tidigare levt i andra delar av Kurdistan inkluderas i den av respondenterna 

beskrivna återvändarörelsen, där Irakiska Kurdistan utgör ett hemland även för kurder födda i andra 

nationer än Irak. 

Respondenterna blir tillfrågade om de har någon idé eller tanke om Irakiska Kurdistan och vad 

som pågår där, en respondent beskriver det så här:

Uppbyggnadsfasen håller på att stabiliseras sig. Det är fortfarande många som flyttar hem, som hittar jobb 

och möjligheter där. Som jag ser det, skapar det ju också en plats på den internationella arenan. Det har 

dom gjort nu och försökt att göra väldigt länge. De har ju bra relationer med grannländerna, ett 

nödvändigt ont. (Intervju 2).

En annan respondent beskriver hur hans pappa flyttat till Irakiska Kurdistan, fast de egentligen är 

kurder från Iran:

Min pappa bor där, vi är egentligen kurder från Iran. Men eftersom min pappa bor där så har jag varit där 

regelbundet sen 2005. Det som jag har sett är att det skett positiva saker på många plan, det har skapats en 

infrastruktur utan dess like på väldigt kort tid. Om jag tänker på hur Irakiska Kurdistan såg ut för bara 

20-25 år sen, speciellt under Saddam, då var det sönderbombade byar och städer. (Intervju 3). 

Att flytta till Irakiska Kurdistan beskrivs av en respondent som något vanligt: 

Jag har jättemånga vänner som har flyttat tillbaka till Hawler, Erbil, de trivs jättebra där. Jag känner minst 

fyra-fem personer som flyttat dit och på något sätt fått bukt med sin rotlöshet. (Intervju 5).

Känslan av rotlöshet eller att vara ’out of place’ enligt Sökefeld, beskrivs i citatet ovan botas genom 

att återvända. En respondent beskriver hur olika delar av samhället finns med i återvändarrörelsen: 

Kulturellt, akademiskt och intellektuellt ser jag också att det finns en relation då de som flydde från 

Kurdistan nu har flyttat tillbaka eller i alla fall har en mycket starkare relation. Där ser jag att det finns en 

relation. Ekonomiskt också, kurder som var ekonomiskt aktiva i Kurdistan tidigare och kom hit till 

Sverige, drev restauranger eller mindre företag åker nu tillbaka. Så det finns en kontinuerlig kontakt. 

(Intervju 4).
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Det finns ett kollektivt engagemang för Irakiska Kurdistan bland kurderna i diasporan oberoende av 

vilken del av Kurdistan man ursprungligen kommer från. Det finns även ett kollektivt minne av 

oroligheter och krig som beskrivs av flera respondenter. En respondent beskriver sin gamla hemstad 

och utvecklingen som sker där:

Jag är från Hawler och där sker en utveckling som är helt otrolig… Jag var där i somras och innan dess 

var det fyra år sen jag var där sist. Så när jag kom dit hade det förändrats så himla mycket. Det är nya 

byggnader och allt möjligt. Men också sysslor, ekonomisk utveckling, såg väldigt annorlunda ut. (Intervju 

7).

Hon fortsätter att beskriva aspekter av den ekonomiska utvecklingen som påverkar det hon kallar 

sysslor :

Men också så finns det den här ekonomiska utvecklingen. Jag var på ett bröllop, först på möhippan och 

där hade alla kvinnor nannys, från Sir Lanka eller Bangladesh som hade kommit dit för att jobba. De 

lämnade sina barn till dem och sen satt alla nannys tillsammans. Det är så stor skillnad mot hur det var 

innan när det inte fanns mat eller bröd och det var krig. Det är en bild som jag har med mig. Det har 

förändrats väldigt mycket. Dom säger att det är nästa Dubai. (Intervju 7).

En respondent beskriver också hur levnadsstandarden har höjts  ”… större delen av befolkningen 

lever i välstånd. Det finns negativa sidor också. Klyftorna mellan de absolut rikaste och de fattiga 

har ökat enormt.” (Intervju 3). Den ekonomiska utvecklingen och en kritik om korruption beskrivs 

nedan av en manlig respondent: 

Ja, det känns som om det går lite för fort. Utan någon kontroll. Många ungdomar som jag har sett eller 

hört, dom har mycket pengar, men inget arbete. Staten, eller de som har makten verkar inte satsa på 

utbildning eller att vara självförsörjande, utan mycket går ut på korruption och många klagar på det. Det 

är ett enpartisystem eller ett tvåpartisystem och det är ett problem. (Intervju 1).

En kvinnlig respondent uttalar sig kritiskt om Irakiska Kurdistan, här nämt som södra Kurdistan: 

Jag tycker att södra Kurdistan som system är korrupt, nepotisitskt och kvinnofientligt… sen kan man 

skylla på att det är ett federalt självstyre som funnits i 10 år och att tiden innan har varit fullt av krig, 

elände och orättvisa. Självklart bygger man inte en demokrati på luft, men som det ser ut idag är systemet 

påväg åt helt fel håll. (Intervju 5). 
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Hon menar att systemet är korrupt och att pengar ”flödar under bordet på massor av olika 

sätt.” (Intervju 5). Hon kritiserar även nepotism vilket innebär ett ”otillbörligt gynnande av 

släktingar och vänner, särskilt vid besättande av offentliga tjänster.” (Länk 9: Nationalencyklopedin, 

sökord ”nepotism”). Tre av respondenterna nämner att det har röstat i de Irakiska valen från 

Sverige. Att rösta är ett exempel på en social mobilisering i en transnationell aktivitet där diasporan 

är med och påverkar politiken i hemlandet. 

På frågan om man följer ekonomiska och politiska händelser i Irakiska Kurdistan svarar en 

respondent: 

… en annan negativ sak och det är dom politiska spänningarna som finns mellan dom partierna som finns. 

Den alliansen som har funnits mellan KDP och PKK har splittrats helt och det har blivit en oro bland 

folket. Goran ska vara alternativet för dem som inte vill rösta på PKK, men det har nästan blivit ett skämt 

tycker jag, alltså den politiken man bedriver där. Man har ett parti som vill ha förändring utan mutor och 

klansamhälle och de ska starta regering med de som står mest för klansamhälle och mutor. Jag tror att 

regeringsskiftet kommer att bli negativt. (Intervju 3).

För att förtydliga förkortningen PKK kommer av Partiya Karkerên Kurdistan, som betyder 

Kurdistans arbetarparti. En problematik framgår under intervjuerna, om att att den kurdiska median 

är knuten till partier som har makten eller som är i opposition: ”Problemet med kurdisk media är att 

man får ta det med en nypa salt, alla tidningar har ett politiskt parti bakom sig och då blir allting 

vinklat. Det saknas, media, tidningar och TV-kanaler som inte är partibundna.” (Intervju 3). TV-

kanaler som nämns av respondenterna, för att uppdatera sig på politiska och ekonomiska händelser 

är: Sterk, Rudaw TV, Kurdsat, Newroz TV, Geli Kurdistan, Kurdistan TV, Kurdistan Tribune, Kurdsat 

och KNN. Även internet och kontakter som befinner sig på plats nämns: 

Ja jag håller mig ganska uppdaterad. Dels så har jag kontakter som är journalister, som är en del av 

oppositionen och så följer jag nyheter dagligen. Nyheterna hittar jag främst på internet och ibland på TV. 

Men TV-kanalerna är partibundna så dom går inte att lita på… Jag kollar i stort sätt alla kurdiska partiers 

nyhetskällor och så försöker jag att hitta något neutralt eller något gemensamt. (Intervju 5).

Engagemanget är stort och alla respondenter svarar att de följer den ekonomiska och politiska 

utvecklingen i Irakiska Kurdistan. På frågan om man känner ett engagemang för utvecklingen i 

Irakiska Kurdistan är gruppen mer splittrad, tre av respondenterna säger att de inte känner ett 

engagemang för utvecklingen. Två respondenter beskriver det så här: 
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Ja, absolut. Även om man kan tycka att politiken är korrumperad så vill jag ju ändå att det ska gå så bra 

som möjligt oavsett vilka som styr den delen av Kurdistan. Jag tror att Irakiska Kurdistan skulle kunna bli 

en modell eller en förebild av hur man skulle kunna organisera andra delar av Kurdistan. (Intervju 3)

Jag har mina släktingar där och mina föräldrar åker dit tre månader varje år. Jag har en bror dom bor där 

nu, det står mig väldigt nära och jag bryr mig väldigt mycket. Jag talar gärna om Kurdistan, för mina 

vänner och dom som inte vet, till exempel utbytesstudenter. Jag tar mig gärna tid att förmedla hela 

historien. När jag gick i gymnasiet hade vi tyst minut för Halbja, jag tycker att det är jätteviktigt att prata 

om det, det stod inget i historieböckerna om kurder. (Intervju 7).

På frågan om man deltar i aktiviteter som riktar sig mot Irakiska Kurdistan svarar en respondent 

”Nej inte just nu faktiskt. Just nu försöker jag att fokusera på de andra delarna av Kurdistan, de 

delar som inte är fria. Där kurder inte har några rättigheter över huvudtaget.” (Intervju 1). Här 

nämns en problematik om att det fortfarande finns kurdiska delar i andra länder där kurders 

rättigheter fortfarande åsidosätts. En annan respondent beskriver sin känsla av den kurdiska 

spridningen så här: ”Hade det varit i mina händer hade jag brutit bort en del av Turkiet, Syrien, Iran 

och Irak och klistrat ihop dem till Kurdistan.” (Intervju 2).

Irakiska Kurdistans betydelse

Irakiska Kurdistan är ett område som diskuteras mycket i diasporan, något som framgår av de 

tidigare citaten. På frågan om den politiska utvecklingen i Irak går i den riktning som respondenten 

önskar, svarar en respondent: ”Jag tycker att det går i rätt riktning på många sätt. Människors liv har 

blivit bättre, men rent politiskt går det inte åt rätt håll. Det finns brister i hur man hanterar den 

politiska vardagen.” (Intervju 3). En annan respondent svarar: 

Jag vet inte, man blir ganska ambivalent i den frågan. Man vill ju att människor ska få vara 

självbestämmande, om de vill det. Eftersom att jag själv är kurd så vill jag att alla kurder ska få vara 

självbestämmande i alla delar. Samma princip för alla människor och alla folkslag. Om man tittar på  just 

den Irakiska delen så är det inte så att den ekonomiska utvecklingen går hand i hand med mänskliga 

rättigheter. Tillexempel kvinnors rättigheter eller att människor har mer frihet när det gäller journalistik. 

(Intervju 1).

En respondent tar upp att intressekonflikter som råder mellan Kurdistan och centralregeringen. Han 

ger exemplet med staden Kirkuk som benämnts som kurdernas Jerusalem:
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Enligt oss så tillhör det Kurdistan och enligt andra så tillhör det Irak. Kirkuk är ett exempel. Ibland 

skickar Irak dit militär, för att visa musklerna. Men ingen är riktigt redo att offra något så det blir inget 

krig. De vet att de har mer att vinna än de vill förlora på fred. (Intervju 2).

En respondent beskriver sig själv som en icke-nationalist, men beskriver sedan en tanke om ett 

självständigt Kurdistan: 

Men någonstans så har jag växt upp med tanken om att det ska finnas ett självständigt Kurdistan och det 

kan vara av intresse för mig också. Det är kanske någon slags existensberättigande nationalism där man är 

tvungen att vilja ha ett självständigt Kurdistan för det är det enda sättet för dig att kunna existera. Så är 

det inte för mig men för kurder i Kurdistan. (Intervju 4).

Ett självständigt Kurdistan kommer på tal i flera av intervjuerna. En respondent svarar att han tror 

på fyra självständiga Kurdistan:

Jag tror att det kommer att bli ett löst hopknutet Kurdistan, Fyra självstyrande Kurdistan med en 

gemensam kommitté eller federal regering. Det beror lite på vem det är som skapar systemet. Om de är 

smarta så öppnade de kurdiska staterna upp för fri rörlighet mellan de kurdiska delarna. (Intervju 2).

En respondent säger att hon tror på ett enat Kurdistan: 

Ja jag tror på ett enat Kurdistan, det är en dröm, det är drömmen om Kurdistan. Det är ett arv som jag tror 

att jag kommer föra vidare, en del av identiteten och kulturen som är berikande. (Intervju 7). 

Att Irakiska Kurdistan är viktigt för den kurdiska diasporan uttrycks i stark relation och flera har 

gjort besök i området. Sex av sju respondenter har flertalet gånger besökt Irakiska Kurdistan och av 

en respondent beskrivs området som en typ av fristad i Kurdistan där man kan mötas: ”Ja jag var 

där senast 2005 och jag ska dit i sommar. För att träffa släktingar, vi kan inte ses i östra 

Kurdistan.” (Intervju 5). 

Den kurdiska flaggan är en omdiskuterad symbol, inte minst i diasporan. Debatten är 

återkommande i till exempel Generationen för Kurdistans Självständighet. Respondenterna får 

frågan Vad betyder den kurdiska flaggan för dig? Svaren blir individuella och handlar om identitet 

och identitetsbyggande i diasporan. En respondent säger ”Den betyder kamp och rättvisa för 

mig.” (Intervju 1) en annan respondent säger: ”… den representerar där jag kommer ifrån och där 

jag vuxit upp.” (Intervju 6). Ytterligare ett svar är ”Den representerar det kurdiska folket och 

nationen.” (Intervju 2). Mer utförliga svar om den kurdiska flaggan följer:
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… jag vet att kurder är splittrade i den frågan. Men för mig personligen så betyder den kurdiska flaggan 

jättemycket. Jag har växt upp med den, vi hade den i vårt hem och för mig är det en naturlig del. Jag blir 

oerhört provocerad av att andra inte accepterar den. För mig står den för en dröm om ett hemland och en 

vision i framtiden. Den står för min bakgrund för min kultur, min etnicitet och för min samhörighet med 

andra människor. (Intervju 3).

Frågan om flaggans betydelse väcker minnen och historier. Flaggans emotionella betydelse för 

familjemedlemmar och för respondenten kan skilja sig drastiskt: 

Jag har växt upp med den och har fått bära den på demonstrationer och så… men jag vet inte om jag har 

någon särskilt stark relation till den. Jag är född i Sverige. Jag har visserligen en pappa som varit 

peshmerga, gerillasoldat och stridit mot Saddams armé under den flaggan. Jag har släktingar och familj 

som ser sig som kurder och identifierar sig med den flaggan, det gör jag också på något sätt men jag har 

inte den emotionella relationen till flaggan som de har. Om jag bar den flaggan och någon tog den i från 

mig och sa att det var förbjudet för mig att bära den flaggan, tror jag att min relation till flaggan skulle bli 

starkare. Men nu har jag möjligheten att bära den kurdiska flaggan om jag vill, det ligger bara inte i mitt 

intresse att tillexempel fysiskt gå ut och bära den. Det är en identitetsfråga, ser du dig som kurd eller 

svensk. Jag ser mig som båda, jag känner för den svenska emotionellt, precis som jag kan känna för den 

kurdiska. (Intervju 4).

Symboliken kring den kurdiska flaggan väcker starka känslor, då allt som förknippats med kurder 

varit förbjudet i många av staterna där kurder lever. Det är något som man även är medveten om i 

diasporan. Många respondenter känner en slags dubbel identitet. I citatet nedan beskrivs det hur den 

kurdiska identiteten känts hotad och därför behövts hävdas i större utsträckning än den svenska 

identiteten. 

Jag känner mig lika svensk som kurdisk men jag har inte haft behovet att visa den svenska flaggan så som 

jag haft med den kurdiska flaggan. Den svenska identiteten har inte varit hotad på det sättet som den 

kurdiska har varit. Jag vet att mina föräldrar också är väldigt stolta över den här flaggan. Som när jag tog 

studenten och jag höll upp den, det betydde väldigt mycket för dem. Den väcker känslor, starka känslor. 

Det berörde många när flaggan hängdes över någon byggnad i Kurdistan. Det är ett erkännande om att det 

finns ett vi. (Intervju 7).

Även en respondent som är kritisk till flaggor beskriver symboliken kring den kurdiska flaggan som 

stark och nödvändig för det kurdiska folket: 
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Jag kan gärna vifta med en strumpa så länge jag vet att kurder som etnicitet bestämmer över sitt eget öde 

och att vi får ett erkännande som en folkgrupp. Vi är 40 miljoner kurder, vi behöver en egen stat. Sen vad 

vi viftar på spelar ingen roll. (Intervju 5).

Vad betyder Irakiska Kurdistan för dig i jämförelse med andra delar av Kurdistan? är en fråga som 

även den innefattar emotionella svar, då även de respondenter som inte har en ursprunglig relation 

till Irak ges ett tillfälle att beskriva ”sitt” Kurdistan: ”Det betyder en fristad för mig som kurd, men 

det betyder också att man inte känner sig helt trygg.” (Intervju 5). En annan respondent beskriver 

Irakiska Kurdistan så här ”Det har ett stort värde för mig, då det ger mig en möjlighet att uppfylla 

mina visioner.” (Intervju 4). Det finns också en imaginär minnesbild eller föreställd relation till 

Kurdistan, en respondent som är född i den Iranska delen av Kurdistan, men inte bott där sedan dess 

beskriver känslan: 

Den Iranska delen är för mig som sagoberättelser jag har fått berättade för mig av mina föräldrar. Jag har 

inga minnen därifrån, men det finns fotografier hemma på släktingar och så där. Det känns overkligt för 

mig att jag är född där. (Intervju 3).

En gruppmedvetenhet och en solidaritet med kurder i andra områden beskrivs i citatet nedan: 

Det betyder inte mest, det betyder att det är mitt hemområde. Men jag försöker att värdera de olika 

områdena lika. Jag är intresserad av de andra konflikterna kring kurder också. Jag blir glad om de syriska 

också får självständighet. (Intervju 2).

En framtida relation till Irakiska Kurdistan

Hur ser man på en framtida relation till Irakiska Kurdistan och vad vill man förändra? På frågan 

”Vill du se någon ytterligare förändring i Irakiska Kurdistan?” svarar en respondent: ”… insyn i 

politiken behövs, så folk kan se vad deras politiker gör.” (Intervju 3). En annan svarar ”… att man 

skulle bli ännu mera självständiga och att man växer och ser till att attrahera den stora skaran kurder 

som inte bor där.” (Intervju 4). Respondenterna har visioner om ett självständigt Kurdistan: ”Att det 

blir helt självständigt. Jag tycker inte att någon annan ska få styra över vårt öde. Men jag vill inte att 

de ska ske militärt, det räcker med krig.” (Intervju 2). En respondent beskriver hur diasporan skiljer 

sig från de som bor i Kurdistan när det kommer till frågor om det kulturella arvet. Att kurder i 

diasporan verkar mer för ett gränsbevarande, att bevara en tydlig identitet gentemot andra 
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samhällen. Hon säger att man i Irakiska Kurdistan inte bryr sig så mycket om att bevara språket och 

det kulturella arvet, man vill snarare bli mer västerländsk: 

… jag har fått intrycket av att man inte bryr sig så mycket om det kulturella arvet och att man blir mer 

västerländsk. Att man inte tänker på hur viktigt det är. Det känns som om vi som är här, tänker mer på det 

kulturella arvet och språket. Hur viktigt det är att prata kurdiska och att kunna skriva och läsa på ditt 

språk. Men det är som att vi fajtas mer med det än dom som bor i Kurdistan. De vill bli mer 

västerländska. Det är så synd… Det blir starkare här, hur viktigt det är med kulturen. (Intervju 7).  

Relationen mellan Sverige och Irakiska kurdistan beskrivs av de flesta respondenter som positivt: 

”Mellan människor ser jag det som positivt med relationen mellan Sverige och Kurdistan. 

Det är positivt med handel, turism och kultur. Kulturellt så har de båda en eller två saker att lära 

från varandra.” (Intervju 2). Kulturellt anser respondenten att både Sverige och Kurdistan kan lära 

sig av varandra. Respondenten nämner även en slags ambivalens mellan sitt emotionella och 

visionära jag: 

Jag ser ljust på Irakiska Kurdistan, för mig är politiken och ekonomin av stort intresse. Mitt intresse i 

Irakiska Kurdistan ligger mycket i att jag själv har intressen där och jag ser att jag skulle kunna uppfylla 

mina egna visioner där. Ta Syriska Kurdistan till exempel, jag borde ha ett större emotionellt värde där, 

eftersom att jag har släktingar där och min mamma föddes där. Men jag har inte ett lika stort intresse där, 

det är krig, konflikter och det är inte så mycket som kan hända mer än misär. (Intervju 4).

Här nämns även kurdernas roll för Sverige, hur man blivit en naturlig del av landet och att man syns 

i media: ”Jag känner att många kurder syns i media. Folk i Sverige känner till Kurdistan… Man får 

någonslags relation även om man inte är därifrån. Kurder har varit duktiga på att synas i media och 

förmedla berättelser.” (Intervju 7). En respondent säger:  

För svenskar så har vi blivit en naturlig del av Sverige, vi är en stor minoritet. Det är få Svenskar som inte vet att 

det finns. Jag tycker att kurder i Sverige har visat vad vi går för, intellektuellt och det finns framträdande svensk-

kurdiska författare, journalister, skådespelar, politiker och kulturprofiler. Jag tror att kurderna i Sverige har hjälpt 

till att marknadsföra Kurdistan på ett bra sätt. Speciellt den Irakiska delen eftersom att det är den man kan åka 

till. (Intervju 3).

Ett annat ämne som uppmärksammas av respondenterna är demonstrationer som politisk aktivitet: 

”Förut så har jag deltagit då jag gick med mina föräldrar, men inte idag.” (Intervju 4). En annan 

respondent beskriver det så här: ”Jag har slutat att gå på demonstrationer. Jag tycker inte att de ger 
�32



så mycket.” (Intervju 5). Hon fortsätter sedan: ”Jag tror att en digital demonstration skulle ge mer 

än en demonstration på Sergels Torg, men sen så går man dit för att man inte vet vad man ska göra. 

En samvete grej.” (Intervju 5).

 Alla respondenter har deltagit i demonstrationer men de beskriver att det råder en komplexitet då 

även demonstrationerna som anordnas i Sverige är knutna till politiska partier i Kurdistan: ”Jag var 

på fyra demonstrationer på en månad och det var bara därför att de här organisationerna inte kan 

komma överens.” (Intervju 2). Den yngre generationen använder oftare internet som plattform för 

att manifestera sina åsikter. På internet kan föreningar och individer uttala sig om händelser i 

hemlandet och snabbt få ett gensvar eller delta i en diskussion med andra som delar samma intresse. 

Man kan också undvika problematiken med att behöva knyta sig till politiska partier, då man 

enklare kan sprida sina åsikter som individ och ändå nå en stor grupp människor via online-

nätvkerk.

Några respondenter vill tillägga några ord till intervjuerna, en respondent nämner hur kurder i 

andra länder frågat honom om den kurdiska diasporan i Sverige: ”Jag har pratat med kurder från 

andra europeiska delar och dom frågade mig ’Hur gör ni? Hur lyckas ni? Hur kan ni synas så 

mycket? Hur kan ni vara så aktiva?’.” (Intervju 6). 

En respondent vill tillägga att Irakiska Kurdistan verkar identitetsstärkande genom att vara en 

arena för kurdiska kulturutövare: ”Det tror jag har varit identitetsstärkande för kurder överlag inte 

bara i de kurdiska delarna utan också för kurder i diasporan, i Europa.” (Intervju 3).

Att vara del av en diaspora kan innebära att man känner sig hemma på flera platser, så här 

beskriver en respondent känslan: 

När jag är i Kurdistan så saknar jag Sverige jättemycket och vill bara hem till Sverige. När jag är i Sverige så vill 

jag bara hem till Kurdistan, även om det bara är en resa. (Intervju 6). 

Kanske är det slutgiltiga citatet beskrivande för hur transnationella aktiviter verkar i en större 

kontext, samt hur gränsöverskridande relationer påverkar individen. Diaspora handlar inte enbart 

om relationen till fysiska palatser utan också om etablerandet av ett socialt transnationellt fält. 

Aktiviteter och relationer blir i diasporan länkar mellan människor, som kan vara bosatta på flera 

olika platser i världen.  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Avslutande diskussion 
Uppsatsen undersöker transnationella aktiviteter och gränsöverskridande relationer utifrån studenter 

vid Stockholms universitet som engagerar sig i den kurdiska diasporan och hur de förmedlar 

positiva och negativa implikationer, samt känslor utifrån den referens som Irakiska Kurdistan utgör. 

För att återknyta till frågeställningen: Hur förhåller sig studenter vid Stockholms universitet som 

engagerar sig i den kurdiska diasporan till Irakiska Kurdistan genom (1) Transnationella aktiviteter 

och engagemang, (2) Förhållningssätt till Irakiska Kurdistan (3) Irakiska Kurdistans betydelse (4) 

Framtida relation till Irakiska Kurdistan?

Benämningarna södra, norra, västra och östra Kurdistan används av alla respondenter. Sättet att 

hänvisa till vilken del av ett stort Kurdistan man tillhör har uppstått i diasporan och blivit ett sätt att 

markera Kurdistans självtillhörighet, att man inte tillhör staterna Turkiet, Iran, Irak eller Syrien. 

Den kurdiska spridningen är dubbel, då kurderna är spridda inom flertalet nationalstater som 

räknas som deras hemländer, men spridning har även skett från dessa hemländer till ytterligare en 

plats. Enligt resultatet är den kurdiska diasporan i Sverige aktiv genom flera transnationella 

aktiviter; föreningar, online-nätverk, TV-kanaler, firande och hedrande. Facebookgruppen 

Generationen för Kurdistans Självständighet nämns av alla respondenter, två av respondenterna är 

aktivt engagerade i Kurdish Film Festival. Ett exempel på den unga generationens sätt att organisera 

sig, där man lyfter den kurdiska frågan i ett populärkulturellt sammanhang. Samtidigt 

uppmärksammas den problematik som finns.

En anledning till att den kurdisk diasporan i Sverige skiljer sig från den kurdiska diasporan i 

andra länder kan vara det som Wahlbeck skriver, att en stor del av de kurder som bor i Sverige är 

politiska flyktingar som på grund av sitt engagemang i kurdisk nationalism tvingats att fly. Detta i 

en kombination av att en utmärkande del av de kurder som kom till Sverige under 1970 och 1980-

talet var välutbildade (Wahlbeck 1999). Urvalsgruppen tillhör den yngre generationen men en 

respondent nämner att han upplevt den här skillnaden vid samtal med kurder från andra länder i 

Europa.

Det framgår i resultatet att alla respondenter menar att de har ett politiskt engagemang, även om 

bara en person är partipolitiskt aktiv. Respondenterna har alla en relation till Irakiska Kurdistan som 

påvisas genom att alla respondenter svarar att man har en idé eller en tanke om vad som händer i 

Irakiska Kurdistan. Det innebär också att Irakiska Kurdistan är ett område som alla respondenter har 

åsikter kring. På frågan om man känner ett engagemang för Irakiska Kurdistan är gruppen mer 

splittrad, samma sak gäller angående frågan om man deltar i aktiviter som riktar sig mot Irakiska 

Kurdistan. Den yngre generationen som den här uppsatsen behandlar skiljer sig från den tidigare 

generationen på flera sätt. Man verkar i större utsträckning individuellt och på internet, vilket 
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resulterar i ett globalt sammanhang, där man använder engelska som språk. Den kurdiska diasporan 

kan ses som en slags långdistansnationalism och en föreställd gemenskap (Andersson 199l) där den 

yngre gruppens engagemang är mycket intressant. Baser menar att den yngre generationen trots att 

den är helt integrerad i samhället fortsätter att ha ett strakt intresse och ett strakt politiskt 

engagemang för Kurdistan, ibland till och med starkare än sina föräldrar (Basher 2011). Flera 

respondenter nämner aktiviteter som enligt Brubaker kan kallas för gränsbevarande. Det verkar 

finnas ett stort intresse av att söka sig närmare varandra, ett behov av att samla kurder, både för 

allmänna intressen och för specifika intressen som matlagning, dejting, politiska och akademiska 

syften. Diasporan kan ses som en särskiljande gemenskap som upprätthålls genom en tydlig och 

aktiv solidaritet, men också genom relationer som rör sig över statsgränser, som en länk mellan 

medlemmar i diasporan (Brubaker 2005). Det framgår i resultatet att en respondent menar att det är 

viktigare att bevara sin kultur i diasporan.

Det finns också en imaginär eller föreställd relation till Kurdistan, en respondent som är född i 

den Iranska delen av Kurdistan, men inte bott där sedan dess beskriver det som sagoberättelser som 

han har fått berättade av sina mina föräldrar. Att det känns overkligt att vara född där.

Irakiska Kurdistan är en plats man kan besöka, en reell plats där den kurdiska identiteten kan 

befästas. Sex av sju responenter har besökt Irakiska Kurdistan. 

Irakiska Kurdistan är en kurdisk fristad, en plats för gränsöverskridande relationer och en slags 

hemlandsorientering. Irakiska Kurdistan utgör ett verkligt eller föreställt hemland, något som blir en 

källa till värde, identitet och lojalitet. En respondent beskriver att hon åker till Irakiska Kurdistan 

för att träffa släktingar då de inte kan ses i östra Kurdistan. Irakiska Kurdistan beskrivs också som 

en arena för kultur som verkar identitetsstärkande för kurder i Kurdistan och i diasporan. 

Det finns en återvändarrörelse som innefattar kurder från alla kurdiska områden som beskrivs av 

flera respondenter. Man flyttar till eller tillbaks till Irakiska Kurdistan. En respondent beskriver hur 

flera av hennes vänner flyttat till Irakiska Kurdistan och på så sätt fått bukt med sin rotlöshet. 

I resultatet framgår det att demonstrationer är ett vanligt medel för att manifestera något. Alla 

respondenter har deltagit i demonstrationer och de beskriver en rådande komplexitet då även 

demonstrationerna som anordnas i Sverige är knutna till politiska partier i Kurdistan. 

Den yngre generationen använder oftare internet som plattform för att manifestera sina åsikter. 

Där kan föreningar eller individer uttala sig om händelser i hemlandet utan att fysiskt demonstrera 

eller knyta sig till politiska partier. 

Ett enat Kurdistan kommer också på tal, där olika åsikter uppdagas, de flesta tror på fyra 

självständiga Kurdistan. En respondent tror på ett enat Kurdistan och uttrycker det som en dröm och 

ett arv som hon kommer att föra vidare. Hon nämner även att det för henne är en viktig del av 

identiteten.
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En transnationell aktivitet som visar på ett starkt engagemang och en vilja att påverka är att rösta 

i de Irakiska valen något som tre respondenter nämner att de har gjort.

Den kurdiska diasporan är en kombination av hur människa och samhälle verkar inom eller 

utanför en nationalstat. En produkt av historien som innefattar både frivilliga och ofrivilliga 

förflyttningar. Ett överförande från generation till generation, ett kreativt skapande där 

gränsöverskridande relationer idag påverkar Irakiska Kurdistan i flera dimensioner.

Det framgår i resultatet att det för flera av respondenterna är en självklarhet att engagera sig i 

Kurdistan, att de aldrig reflekterat över de betydelsefulla aktiviter man deltar i. Jag nämner för en 

respondent att bara medlemskap i en förening eller en grupp räknas som en aktivitet, även om det är 

ett mer passivt engagemang. Även det passiva engagemanget är en del av en större helhet. Att en 

respondent nämner drömmen om Kurdistan som ett arv visar tydligt på hur den kurdiska diasporan 

är något som färdas mellan generationer. Något som enligt mig själv inte innebär att man måste bära 

hela sina förfäders historia. Man kan genom diasporan upprätta en individuell kontext av 

gränsöverskridande relationer och transnationella fält. En ständigt flytande, föränderlig identitet och 

livskontext som tillsammans med andra bildar en global gemenskap. Irakiska Kurdistan är ett 

område, som ger extra bränsle till den flammande eld den kurdiska diasporan kan liknas vid.

Studiens omfång har varit en avgränsning som begränsat möjligheten för att ta upp fler aspekter av 

den kurdiska diasporan. Som redovisat under Tidigare forskning har den kurdiska diasporan under 

de senaste decennierna undersökts i flera olika aspekter, där flera olika kurdiska diasporor jämförts, 

man har lyft genusperspektivet och undersökt den unga generationens roll. En rekommendation för 

vidare forskning är att fortsätta att undersöka Irakiska Kurdistans position i relation till diasporan. 

Att göra en studie av större omfång där man kan skapa en djupare förståelse för Irakiska Kurdistans 

roll för diasporan. 

För min egen del finns en idé om att utforska den kurdiska diasporan i Sverige djupare, att 

undersöka den grundligt, samt redogöra för hur man över tid engagerat och organiserat sig. Den 

kurdiska diasporan i Sverige har utvecklats under flera årtionden och inrymmer i dag flera 

generationer, något jag skulle finna intressant att utforska vidare. 
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Appendix
Intervjuguide

A

1. Är du medlem i någon kurdisk förening?

2. Är du aktiv eller engagerad i och på något online-nätverk med kurdisk inriktning? (som 

Facebook, Vine, Instagram eller Twitter?)

3. Är  du engagerad i någon form av näringsliv kopplat till kurder? (= sammanfattande 

benämning på de produktionsprocesser som genererar varor och tjänster för försäljning på 

en marknad med)

4. Är du politiskt aktiv?

B.

1. Har du/ni någon idé eller tanke om Irakiska Kurdistan och det som pågår där?

2. Följer du några (ekonomiska/politiska) händelser i Irakiska Kurdistan?

3. Är du engagerad i utvecklingen i Irakiska Kurdistan ?

4. Deltar du i aktiviteter som riktar sig mot Irakiska Kurdistan?

5. Har du någon gång rest till Irakiska Kurdistan?

6. Vad betyder den politiska utvecklingen i Irak för dig—> går dom i den riktning du önskar? 

Om Ja, vilka? Om nej - motivera.

7. Vill du se någon ytterligare förändring i Irakiska Kurdistan?

8. Betyder den kurdiska flaggan något för dig? 

9. Vad betyder Irakiska Kurdistan för dig i jämförelse med andra delar av Kurdistan?

10. Hur ser du på relationen mellan Sverige och Irakiska Kurdistan?
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