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Föreliggande rapport är författad hösten 2016 och våren 2017 av professor Göran Larsson som är verksam vid Institutionen för litteratur, idéhisto-
ria & religion på Göteborgs universitet, Simon Sorgenfrei, lektor vid Institu tionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola samt av 
Max Stockman, handläggare religiösa minoriteter vid Myndigheten för stöd till trossamfund.

Många personer, både forskare och samfundsaktiva, har varit med och bidragit till innehållet i denna publikation och författarna vill passa på 
att tacka alla dessa – utan er hade det inte rapporten kunnat få den aktualitet och skärpa som vi nu anser den har fått.

Ett särskilt tack vill vi rikta till Göran Gunner som granskat hela dokumentet, liksom till Hege Irene Markussen och Leif Stenberg som har läst 
och kommenterat kapitlena om alaviter respektive alawiter, Josef Erdem som guidat oss genom minoriteternas Borlänge. Vidare vill vi tacka Mar-
tin Lindgren, Yahya Sam och Salwan Alkhamas som gett synpunkter på kapitlet om mandéer. Firas Junblatt hjälpte oss med stycket om druser. 
Slutligen vill författarna tacka de studenter vid Stockholms uni versitet som i samverkan med skrivit förtjänstfulla uppsatser som fungerat som 
underlag till denna rapport: Anass Sedriati, Mena Muneb och Aida Borzoo.

Göran Larsson
Simon Sorgenfrei

Max Stockman

n Förord
Länderna i Mellanöstern kan vid ett första påseende synas vara monolitiska ur etniskt, kulturellt och religiöst hänseende. Ett flertal stater visar dock 
upp – vid sidan om en majoritetsbefolkning – en mångfald av etniska och religiösa grupper. Samtidigt är den mångfacetterade religiösa mosaiken 
i Mellanöstern i form av minoriteter utsatta för förföljelse, diskriminering, våld, konflikter och krig.

Individer tillhörande minoriteter har behövt lämnat sina traditionella bosättningsområden och blivit synliga också i Sverige genom fören-
ings- och gudstjänstlokaler runt om i landet. Men fokus har också varit på den situation från vilken de tvingats fly. Exempelvis har media vid flera 
tillfällen rapporterat om de kristna minoriteternas utsatthet. Europaparlamentet har antagit resolutioner om IS handlingar gentemot yezidier och 
andra minoriteter i termer av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Religionsutövning av aleviter i Turkiet har varit uppe till 
behandling i Europadomstolen.

När nu Myndigheten för stöd till trossamfund publicerar denna rapport om Religiösa minoriteter från Mellanöstern är den ett välkommet och 
välbehövligt kunskapsbidrag. Författarna behandlar framför allt fem religiösa minoriteter från Mellanöstern: aleviter, alawiter, druser, mandéer 
och yezidier. Initierat och ingående behandlas dessa marginaliserade och relativt slutna grupper. Läsaren får för varje grupp del av bland annat 
historia, myter, religion, organisation, riter och högtider.

Gemensamt för grupperna är att de idag i olika grad finns representerade i Sverige och till varierande grad är etablerade genom organiserad 
religionsutövning. Bland det nya och viktiga material som presenteras i rapporten finns en redogörelse för dessa gruppers diasporasituation i 
Sverige.

Göran Gunner
Docent i missionsvetenskap och teologie doktor i religionshistoria

n Inledning
I de områden vi idag kallar Mellanöstern och Nordafrika har några av världens äldsta civilisationer uppstått, i samband med att människor har 
gått över från att främst livnära sig som jägare och samlare till att bli bofasta jordbrukare. Från det så kallade tvåflodslandet – Mesopotamien – i 
dagens Irak kommer några av de äldsta skriftfynd vi funnit, och dessa kan klassificeras dels som administrativa textmaterial, och dels som skönlit-
teratur, i form av myter.1 Den mest kända textsamlingen är sannolikt det så kallade Gilgamesheposet med rötter tillbaka till 4000 år gamla sume-
riska texter.2 Den version vi känner idag skrevs på akadiska för drygt 3000 år sedan. I en välkänd berättelse kan vi läsa om Utnapishtim som får ett 
förebud från guden Enki om att jorden ska översvämmas av en gigantisk flodvåg. Utnapishtim får därför i uppdrag av Enki att bygga en stor båt, 
och på den ta ombord sin familj, liksom djur och växter. Floden ödelägger jorden och endast de ombord på den stora båten överlever, från dessa 
specimen tar sedan ett nytt liv på jorden sin början. 

Myten om den stora översvämningen och livet som räddas undan undergången på en stor båt har sedan levt vidare i berättelsen om Noa i ju-
diska och kristna traditioner, liksom om Nuh i muslimska traditioner. 

Fallet Utnapishtim/Noa/Nuh är ett av otaliga exempel på myter, riter, helighållna platser och trosföreställningar i Mellanöstern som kommit 
att delas, tolkas och omtolkas av olika folkgrupper genom historien. Mesopotamisk, liksom egyptisk, kultur kom också att influera de ”gamla 
grekerna” – varav många kom från just dagens Mellanöstern och Nordafrika. Senare, genom Alexander den Stores (d. 323 fvt) välde och den hel-
lenistiska kulturen, spreds denna grekiska kultur åter österut och kom att få ett svåröverskådligt inflytande på religion och kultur i området. På 

1. Kantola och Warring 2015.
2. Tallqvist 1962.
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detta sätt strömmar idéer och kulturella bruk fram och tillbaka mellan folk och områden genom historien. Att säkert säga när något först uppstår 
och vad som influerat vad i dessa processer är svårt, för att inte säga omöjligt. 

Snarare kan vi se hur Mellanöstern under tusentals år varit en smältdegel för olika kulturinfluenser. I denna miljö har trosföreställningar och 
myter knutits till profeter, poeter och platser, högtider, riter och ceremonier vilka tillsammans utgör en gemensam repertoar ur vilken olika folk 
i olika tider valt och vrakat utifrån olika behov. Det har medfört att vad vi kallar olika religioner ofta delar betydande inslag med varandra. Inte 
bara judendom, kristendom och islam har mycket gemensamt, utan de delar även dessa berättelser och praktiker med religiösa traditioner vilka 
tas upp i denna rapport. 

Mot bakgrund av den historia av etnisk och religiös mångfald som Mellanöstern kan uppvisa innebär det senaste århundradet en negativ ut-
veckling där många minoriteter upplever en ökad utsatthet. Diskriminering och förföljelse har medfört att många av dessa är att anse som hotade 
minoriteter vilka kanske snart inte längre finns representerade i regionen. I stället växer dessa grupper i Europa, och bidrar till att göra Europa 
mer heterogent. Ett Europa som under främst det senaste årtusendet istället sett en motsatt utveckling där kristendom kommit att dominera. Få 
förkristna religioner har kunnat överleva denna process. I en relativt nyutgiven studie ber författaren Gerard Russel oss att föreställa oss att afro-
ditekult fortfarande praktiserades på en avlägsen ö i den grekiska arkipelagen, att asatroende precis nyligen slutat bygga långbåtar längst Skandi-
naviens kust eller att Mithra-troende fortfarande utväxlade ceremoniella handslag i underjordiska tempel i Italien. Till skillnad från situationen i 
Europa har sådana gamla religioner överlevt i Mellanöstern, och då ofta som mer eller mindre esoteriska och hemliga religioner i svårtillgängliga 
områden.3 

Disposition och syfte 
I föreliggande rapport skall vi fokusera på fem grupper som länge varit utsatta minoriteter och som inte minst har kommit att påverkas av de krig 
som har utbrutit efter den amerikanska invasionen av Irak 2003 och upproren i Syrien som startade efter den så kallade arabiska våren 2011. De 
fem grupper som vi har valt att presentera är alawiter, aleviter, druser, mandéer samt yezidier. Urvalet är inte självklart, men heller inte godtyck-

3. Russel 2013: xix.

Turkisktalande
De turkiska språken 
talas i Turkiet men också 
Azerbaijan, norra Iran 
och i Afghanistans 
norra gränstrakter. De 
flesta turkiskspråkiga i 
Mellanöstern är sunni-
muslimer men även en 
del religiösa minoriteter 
(aleviter, shia-turkme-
ner, m.fl.) är turkisk-
talande.

Kurdisktalande
Olika varianter av det 
kurdiska språket (pale-
wani, sorani, kurmanji 
och zaza) talas i sydöstra 
Turkiet, norra Irak och i 
delar av Iran. Inom den 
kurdiska gruppen finns 
en stor grupp sunnimus-
limer men också shia-
muslimer samt minoritets-
grupper såsom aleviter, 
yezidier, zorastrier och 
yarsan.

Övriga språkgrupper
Utöver de fyra stora språk-
grupperna finns också ett 
antal mindre språk i ME-
NA-området. Exempel på 
några av dessa är den ber-
bisktalande sunnimuslimska 
befolkningen i Nordafrika, 
den hebreisktalande judiska 
gruppen i Israel och språk 
inom de kristna minoriteter-
na (armeniska, georgiska, 
assyrisk-syrianska).  

Arabisktalande
Den största språkgruppen i Mellanöstern är de ara-
bisktalande med sunnimuslimsk bakgrund. Hit hör 
framförallt Egypten, Levanten, och Gulfländerna. 
Även gruppen arabisktalade shiamuslimer är stor 
och finns framförallt i Irak, Libanon och till viss del 
också Gulfen. Till de arabisktalande minoritetsgrup-
perna hör främst kristna grupper i Egypten och Le-
vanten men också alawiter, mandéer och ett mindre 
antal yezidier. (Izady 2017)

Persisktalande
Persisktalande personer med 
shiamuslimsk bakgrund är en av 
de större grupperna i Mellan-
östern och finns framförallt Iran 
men även stora delar av Afgha-
nistan. Den variant av persiska 
som används i Afghanistan kallas 
för dari. (Izady 2017) 
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Informationen i denna sammanställning bygger på statistik hämtad från Izadi, Michael (2017): Languages of the 
Middle East (version 20) samt Religious composition of the Middle East (version 29) båda hämtade från  www.
gulf2000.colombia.edu. De länder som omfattas i statistiken är: Egypten, Iran, Turkiet, Irak, Jemen, Syrien, Sau-
diarabien, Israel, Jordanien, Libanon, Palestina, Oman, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Bahrain Och Qatar. I 
texten har vi valt att också inkludera Afghanistan, Azerbaijan och Armenien. 

Statistik och underlag till samtliga kartor är hämtade från www.gulf2000.columbia.edu vilka bygger på sammanställningar gjorda av Dr. 
Michael Izady. Följande kartor har använts: Languages of the Middle East (version 20), Religious composition of the Middle East (version 

29), Christians of the Middle East (version 2).
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ligt. Uppdraget var att fokusera minoriteter som flytt krigen i Syrien och Irak och därför växer och organiserar sig i Sverige. Druser, mandéer och 
yezidier faller självklart in i denna kategorisering. Alawiter liksom aleviter gör det inte lika självklart, på olika sätt. Syriska alawiter är naturligtvis 
drabbade av kriget i Syrien och är sannolikt en växande grupp i Sverige. Samtidigt har vi i arbetet med rapporten inte lyckats identifiera några ala-
witiska organisationer och svenska alawiter har heller inte sökt kontakt med SST. Trots detta anser vi att en grundläggande kunskap om alawiter 
är nödvändig i ett allt mer mångreligiöst Sverige. Alawiter blandas ofta på ett onyanserat sätt samman med de aleviter som huvudsakligen har sina 
rötter i Turkiet. Dessa är inte direkt drabbade av de pågående konflikterna i Syrien och Irak, men vi valde ändå att inbegripa dem i rapporten, dels 
för att klargöra likheter och skillnader mellan dem och alawiter och dels för att det är en växande minoritetsgrupp i Sverige som de flesta fortfa-
rande har liten kunskap om. Då en stor del av Turkiets aleviter är kurder, är det också starkt berörda av de pågående krigen i Syrien och Irak liksom 
utsatta för diskriminering och våld i Turkiet.4

Utöver dessa fem finns ytterligare en mängd grupper som också har påverkats av ovan nämnda konflikter och krig, som utelämnats. Inte minst 
olika kristna och muslimska grupperingar. En bakgrund till några av dessa traditioner återfinns exempelvis på svenska i SSTs rapporter Shiamus-
limer i Sverige - en översikt (2013), Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt (2014), Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige (2015) och 
Sufism i Sverige - en lägesrapport från Stockholm, Göteborg och Malmö (2016). Även judiska minoriteter i mellanöstern är drabbade, men om dessa 
finns en omfattande litteratur.5 Vidare kunde minoriteter som exempelvis bahai-troende eller zoroastrier ha fått utrymme i rapporten, men då 
dessa inte i samma utsträckning är drabbade av de just nu pågående konflikterna i Syrien och Irak har dessa lämnats utanför rapporten.6 Kanske 
kan det finnas möjlighet att återvända till materialet och inkludera fler grupper i framtiden.

De fem gruppernas historia och religion, liksom samtida situation och etablering i Sverige ska presenteras översiktligt. Det är vår förhoppning 
att detta skall leda till en bättre insikt om gruppernas ofta utsatta situation i både historia och nutid, samt fungera som en kunskapsöversikt för 
dem som är intresserade av dessa grupper i Sverige eller möter företrädare för dessa religioner i sina yrken. Ett ytterligare syfte är att visa på den 
stora mångfald som finns bland de grupper, traditioner och trossamfund som har sina rötter i Mellanöstern.

Kapitlen om alawiter, aleviter och yezidier är skrivna av Simon Sorgenfrei, medan Göran Larsson och Max Stockman tillsammans arbetat 
med kapitlen om druser och mandéer. I dessa har Göran Larsson haft huvudansvaret för de religionshistoriska delarna, medan Max Stockman 
haft hand om de delar som behandlar gruppernas samtida situation. Den avslutande sammanfattningen är författad av Göran Larsson, Simon 
Sorgenfrei och Max Stockman.

Etnicitet och religion
Trots att det är mycket svårt att få fram någon pålitlig statistik menar Morde-
chai Nisan att cirka 15 procent av medborgarna i världens så kallade arabiska 
länder inte identifierar sig som araber eller muslimer.7 Av flera skäl är denna 
statistik problematisk och det råder ingen konsensus rörande vem som skall 
definieras som arab och vad en sådan definition skall omfatta. Ofta sätts, på 
ett felaktigt sätt, likhetstecken mellan arab och muslim. Om lingvistiska kri-
terier tillämpas så är det uppenbart att till exempel majoriteten av kristna 
i Mellanöstern talar arabiska (ett faktum som även gäller för merparten av 
andra minoritetsgrupper som antingen frivilligt eller genom tvång har till-
ägnat sig språket). Därmed skulle de också kunna ses som araber. Inte heller 
kulturella kriterier kan användas på ett tillfredställande sätt eftersom det ofta 
är svårt att urskilja en specifik arabisk kultur. Regionala och lokala skillnader 
är förmodligen av större betydelse och det finns svagt stöd för att det skulle 
finnas en enhetlig storhet som skulle kunna benämnas arabisk kultur (något 
som både arabnationalister och anti-arabiska röster dock ofta hävdar att det 
gör, fast utifrån olika bevekelsegrunder). Inte heller ett religiöst kriterium går 
att tillämpa då majoriteten av världens muslimer inte är araber eller talar ara-
biska som sitt första språk, liksom många araber alltså är kristna eller tillhör 
andra religioner, eller tar avstånd från religion.8

Som kommer att framgå utgörs flera av de grupper som förekommer i 
denna rapport av kurder, och några av religionerna praktiseras endast av 
mer eller mindre etniskt homogena, ofta kurdiska, grupper. Liksom fallet är 
med araber, är kurder en svårdefinierad grupp. Kurder är en folkgrupp som historisk återfinns huvudsakligen i dagens Turkiet, Syrien, Irak och 
Iran och som talar kurdiska språk/dialekter varav de mest kända är sorani och kurmanji, som är indoeuropeiska språk besläktade med persiska 

4. Karlsson, Ingmar 2017.
5. Se exempelvis Dencik 2007, Hammarlund 2013.
6. Korta presentationer av dessa gruppers etablering och närvaro i Sverige finns exempelvis i  Svanberg & Westerlund 2011.
7. Nisan 2002: 5.
8. Hjärpe 2002.
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och turkiska. Många kurder är muslimer, andra bekänner sig till andra traditioner som exempelvis yezidism eller alevism, ytterligare andra är 
sekulära.9 Inom dessa religioner finns spår av förislamiska persiska och kurdiska religioner som visar på kurdernas långa och komplexa historia. 

Flera av grupperna i rapporten har vi valt att kalla etno-religiösa, just för att deras specifika traditioner knyts till den etniska gruppen. Liksom 
man föds till sin etnicitet föds man in i religionen. Det är sällan (eller aldrig) möjligt att konvertera till dessa religioner och det är vanligt att grup-
perna tillämpar endogami (giftermål inom den egna gruppen). Flera exempel som inkluderas i rapporten visar också hur dåligt ”vårt” västerländ-
ska, och ofta kristet färgade, religionsbegrepp passar in på de grupper som vi har valt ut till vår framställning. I främst Europa och Nordamerika 
har ’religion’ under århundraden kommit att förknippas med en specifik troslära, en uppsättning systematiskt ordnade dogmer och riter, uttolkade 
ur en uppenbarad text av en bildad elit. Genom reformationen och upplysningen har också just trosaspekten framhävts på bekostnad av andra 
uttryck för det ”vi” kallar för religion. Religion likställs vid tro, vilket i allt högre grad kommit att förstås som en privat angelägenhet som i så liten 
utsträckning som möjligt ska påverka det sociala och, ännu mindre, det politiska livet.10  

Inom flera av de traditioner som fokuseras i rapporten kan något vi skulle känna igenom som ’religion’ inte på ett uppenbart sätt kunna se-
pareras från etnisk tillhörighet eller sociala strukturer. Religion framträder i dessa sammanhang främst genom olika kulturella bruk och sociala 
relationsmönster. Tro kan spela mindre roll, systematisk teologi var ofta helt frånvarande. Exempelvis i samtal med representanter för de olika 
traditionerna har det gång på gång blivit tydligt att etnisk-kulturell tillhörighet, vilken bland annat inbegriper iakttagandet av högtider vilka ibland 
har kopplingar till religiösa myter, har en långt mycket större betydelse än trossystem och teologier. Inte helt olikt hur majoritetssvenskar firar jul 
och påsk utan att definiera sig som religiösa. Religion, kultur, etnicitet blir alla överlappande begrepp i sammanhanget. 

Religion och migration
I mötet med den andre får vi syn på och definierar oss själva – tyvärr leder det ofta till att vi fokuserar på varandras olikheter. Speciellt gäller detta 
i utsatta situationer. I lågkonjunkturer, i krissituationer, i maktstrider stärks ofta lojaliteten med den ”egna” gruppen, och representanter för andra 
grupper ses på med misstänksamhet eller pekas ut som syndabockar eller fiender. Detta tycks gälla genom mänsklighetens historia, och överallt 
på jorden.11 Under de senaste decenniernas konflikter i Mellanöstern har sekteristiska motsättningar ökat, liksom sekteristiskt våld. Detta har i sin 
tur lett till att minoritetsgrupper ofta varit extra utsatta och tvingas fly.12 Genom att utsättas på grund av sin religiösa och/eller etniska tillhörighet 
stärks ofta denna. Det gäller även i migrationssituationer i stort.13 

Forskning visar att religion, liksom annan grupptillhörighet, ofta blir viktigare under krissituationer.14 Som flykting eller migrant bidrar även 
den nya miljön till att du ser dig själv och dina traditioner med nya ögon. För många migranter från Mellanöstern, gör just den svenska sekularis-
men och de nya levnadsförhållandena att de ”får syn på” sin religion på nya sätt, och för vissa kan religionen komma att betyda mer än tidigare.15 

Inom många religiösa kulturer följer exempelvis dietregler, normer kring hur man umgås mellan könen, för när och hur man ska be et cetera. 
Detta är kulturella praktiker som båda kan vara svåra, eller till och med olagliga, att behålla i andra länder. Exempel på potentiella konflikter i 
Sverige rör slaktmetoder, omskärelsebruk eller genusrelationer.16 Flera av de religioner som speglas i denna rapport har historiskt sett också varit 
tydligt knutna till specifika platser, där kulten ofta centrerats kring speciella gravar, tempel eller naturfenomen. Då dessa inte går att ta med sig i 
migrationsprocessen ställer det grupperna inför stora utmaningar. Endera får man lämna vissa religiösa bruk bakom sig, eller förändra dem och 
finna nya sätt att praktisera sin religion. 

Sekteristiska motsättningar tenderar dessutom att följa med migration och det innebär att motsättningar mellan grupper i Mellanöstern blir 
synliga också i Sverige. På senare år har exempelvis journalister och politiker fått upp ögonen för mellanmuslimska konflikter i Sverige.17 Minori-
tetsgrupper som aleviter eller yezidier kan komma att utsättas för sunnimuslimsk aggression även i Sverige, men också, på grund av sin specifika 
migrationshistoria, själva tänkas bli förövare av anti-muslimsk aggression. 

Nationalism, anti-kolonialism och islamism
I och med att korantexten innehåller passager (se till exempel Sura 5, vers 73) som ger uttryck för en acceptans för idén att andra folkgrupper kan 
tillhöra andra religioner – speciellt kristna och judar – så fanns det inte heller något generellt påbud att tvångskonvertera de erövrade områdenas 
folk till islam, så länge de betalade skatt till härskaren och inte utmanade islams suveränitet. Det innebar att stora muslimska imperier som till 
exempel abbasiderna (750–1258) och osmanerna (1300–1923) var mångkulturella.18 Den lingvistiska mångfalden var omfattande samtidigt som 
kulturlivet och handeln var kosmopolitisk och på flera sätt var stora delar av den så kallade muslimska världen globaliserad långt innan ordet 
globalisering blev ett modeord bland västerländska akademiker.19 

9. Karlsson 2017.
10. Se till exempel Masuzawa 2005, Nongbri 2013.
11. Se exempelvis Harari 2017.
12. Björk  och Larsson 2015.
13. Se exempelvis Berger 2001.
14. Glock & Stark 1965.
15. Maréchal et al. 2003: 406.
16. Karlsson & Svanberg 1997, Gunner 1999, Roth 2012.
17. Se till exempel Orrenius 2017. Se även Larsson & Stjernholm 2014, Sorgenfrei 2016.
18. För en introduktion till islams historia och moderna utveckling, se Olsson & Sorgenfrei 2015.
19. Hobson 2007.
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Mellanösterns kristna1

Kristendomen har som de övriga abrahamitiska religionerna (islam och judendom) sina tidiga rötter i Mellanöstern, Nordafrika och länderna kring 
Medelhavet. Från Palestina spreds sig den kristna läran västerut till den grekiska övärlden, det romerska riket och Egypten. Österut kom kristna gemen-
skaper snart att uppstå i dagens Jordanien, Syrien, Libanon, Armenien, Turkiet och Irak. Några århundraden senare utkristalliserades ett antal kristna 
centralorter varav de flesta – Jerusalem, Antiokia och Alexandria – låg i vad vi idag skulle definiera som Mellanöstern. De andra var Rom och något 
senare tillkommer Konstantinopel bland kristenhetens metropoler. 

Om den romerska-katolska kyrkan och senare de protestantiska kyrkorna kom att prägla Västeuropa är det vad vi idag kallar den ortodoxa traditionen 
som skall komma att dominera i Mellanöstern. Inom denna kyrkofamilj särskiljer man mellan å ena sidan mellan den gren som växer fram inom den öst-
romerska imperiekyrkans jurisdiktion, den bysantisk-ortodoxa kyrkan, och å andra sidan de kyrkobildningar som växer utanför – de orientalisk-ortodoxa 
kyrkorna. Ibland kallar man dessa två grenar gemensamt för ”Östkyrkan”.  Deras lära och traditioner ligger nära varandra, men av teologiska, språkliga 
och politiska skäl har de kommit att utgöra två separata kyrkogemenskaper sedan 500-talet. Till en särskild kategori som ofta brukar associeras med de 
ortodoxa östkyrkorna hör den kyrka som etablerade sig i Mesopotamien och det Persiska riket: Österns assyriska kyrka. 

Historiskt sett har de orientaliska kyrkorna haft mindre kontakt sinsemellan än de bysantinska kyrkorna. Kyrkofamiljen hyser därmed en större mång-
fald av fromhetstraditioner än den bysantinska familjen. Medan de ortodoxa kyrkorna av bysantinsk tradition alla följer den bysantinska riten, har de 
orientaliska kyrkorna olika riter och traditioner; det är tron som förenar dem. De ortodoxa kyrkorna av bysantinsk tradition kallas ibland ”den ortodoxa 
kyrkan” i singular eftersom de många lokalkyrkorna alla betraktar sig som en kyrklig gemenskap. Även om det idag är goda relationer inom den östkyrk-
liga familjen så var förhållandena under tidigare århundraden ansträngda. Särskilt under bysantisk tid då de orientaliska-ortodoxa kyrkorna periodvis 
förföljdes av den östromerska kejsaren på grund av sin religiösa särart. 

Under historiens gång har en rad östkyrkor valt att ingå i sakramental gemenskap med Rom och på så sätt bli en katolsk kyrka, dessa kallas således 
för ”Katolska östkyrkor” eller ”Orientalisk-katolska kyrkor”. Detta blev aktuellt efter den stora schismen på 1000-talet då den romersk-katolska kyrkan 
växte fram som en egen kyrka separerad från de bysantinska grekisk-ortodoxa kyrkorna. Genom gemenskapen med Rom har de aktuella östkyrkorna 
blivit del av en stor kyrklig organisation samtidigt som de har behållit sin rituella och kulturella identitet. Kyrkorna leds av en patriark, ärkebiskop eller 
metropolit; de är alltså självständiga delkyrkor, men lyder ytterst under påven i Rom. De katolska östkyrkorna i Mellanöstern är Kaldeiska kyrkan, Mel-
kitkyrkan, Armenisk-katolska kyrkan, Maronitkyrkan, Syrisk-katolsk kyrka och Koptisk-katolska kyrkan. Även den ur ett västerländskt synsätt ”vanliga” 
romersk-katolska kyrkan är representerad i regionen genom Jerusalems latinska patriarkat.

Vidare har också en rad protestantiska kyrkor etablerat sig i Mellanöstern från 1800-talet och framåt. Till de större kyrkogemenskaperna hör ett antal 
evangelisk-presbyterianska samfund men också episkopal-anglikanska kyrkobildningar samt några lutherska kyrkor. Dessa gemenskaper är resultatet 
av missionärsverksamhet framförallt från länder såsom USA, England och Tyskland.

Exakt statistik gällande religiös tillhörighet är inte möjlig att få fram men man brukar anse att de länder i regionen som har störst andel kristna av be-
folkningen är Libanon, Sudan, Egypten, Saudiarabien och Syrien – men frågan om Syrien fortfarande är aktuellt på denna lista efter den utvandring 
som skett sedan 2011. 

Efter andra världskriget har det skett en omfattande utvandring av den kristna befolkningen från Mellanöstern till Europa, Nord- och Sydamerika och 
Australien. Vissa beräknar att mer än hälften av denna befolkning nu lever i diaspora. Skälen har dels varit sökande efter en bättre levandstandard, 
möjligheter till utbildning, upplevelser av diskriminering och förtryck men också politisk instabilitet, väpnade konflikter och krig. 

Sverige har idag en stor grupp med personer med kristen bakgrund som har sina rötter i Mellanöstern. Den största gruppen relaterar till syrisk-ortodoxa 
kyrkan men även de katolska östkyrkorna är många. Andra kyrkor som har etablerat sig är den koptisk-ortodoxa kyrkan, Österns assyriska kyrka och 
de ortodoxa kyrkorna med rötter i Etiopien och Eritrea. Sammanlagt beräknas att uppemot 200 000 personer i Sverige har sin bakgrund i Mellanös-
terns östkyrkliga traditioner.

För vidare läsning om dessa grupper se SSTs rapport från 2015: Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige av Thomas Arentzen.

Den ortodoxa kyrkorna i Mellanöstern

Den bysantisk-ortodoxa kyrkan De orientalisk-ortodoxa kyrkorna

Ekumeniska patriarkatet Armeniska apostoliska kyrkan
Antiokias patriarkat Koptiska ortodoxa kyrkan
Jerusalems patriarkat Syrisk ortodoxa kyrkan
Alexandrias patriarkat 
Cyperns ortodoxa kyrka Österns assyriska  kyrka

Uppskattat antal kristna i Mellanöstern 2014

Region Antal Andel av regionens kristna befolkning

Egypten 5 600 000 50%
Levanten2 3 730 000 33,5%
Cypern 840 000 7,5%
Iran 510 000 4,5%
Irak 390 000 3,5%
Turkiet 120 000 1%
Sammanlagt 11 200 000 100.0

1. Följande text är en sammanställning av material från SSTs rapport Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige från 2015 som är författad av Thomas Arentzen.
2. Till Levanten räknas: Syrien, Libanon, Israel, Jordanien och Palestina.

Källa: Izadi, Michael (2017): Christians of the Middle East (version 2)
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Även under den koloniala epoken, som i Mellanöstern och Nordafrika inleds med Napoleons erövring och expedition i Egypten 1798, blomst-
rar mångfalden. För många minoriteter – inte minst för olika kristna grupperingar – kom den ökade västerländska närvaron från 1800-talet fram 
till första världskriget att innebära nya möjligheter. Etableringen av skolor, tidskrifter och missionsverksamhet gick ofta hand i hand med kolo-
nialisering och handel. Det faktum att många medlemmar från minoritetsgrupper fick en framskjuten position och nya möjligheter i och med 
kolonialiseringen används idag för att kritisera och ibland även för att legitimera förföljelser av kristna och andra minoritetsgrupper. 

I den kamp mot kolonialmakterna som växte fram under 1800 och 1900-talen prövades en rad olika modeller. Panarabism, nationalism, lik-
som islamism. Efter första världskrigets slut intensifierades den framväxande nationalismen och liksom i Europa kom länderna i regionen att 
inleda en period där etnicitet, språk och historiska rötter kom att spela en stor betydelse, inte minst i den anti-koloniala kampen.20 I många fall 
innebar dessa processer att minoritetsgrupper kom att nedtona sina etniska eller religiösa särarter för att kunna skriva in sig i det nationalistiska 
projektet (se till exempel kapitlet om druserna i föreliggande rapport), i andra fall har minoriteter valt, eller tvingats på, en starkare muslimsk 
identitet för att bättre passa in i moderniserings och nationaliseringsprocesser (se kapitlen om alawiter i Syrien och aleviter i Turkiet). 

En ytterligare strömning som tar form i kampen mot kolonialmakterna under det sena 1800-talet var det vi ofta kallar islamism. I framförallt 
Egypten – men även i Indien och i andra länder med muslimsk majoritetsbefolkning – blandades kritiken mot kolonialmakterna med en själv-
kritisk reflektion. Hur hade de tidigare så framstående muslimska länderna kunnat koloniseras av kristna nationer? Röster höjdes för en islamisk 
reformation, en återgång till Koranen och islam så som den ansågs ha praktiserats under Muhammed och de första generationerna muslimer – 
men en återgång som samtidigt skulle medföra en framåtrörelse. Islams grunder skulle utgöra inspiration för ett religio-politiskt system för samti-
den, islam skulle genomsyra samhällsordningen och därigenom bidra till att göra muslimska länder starka och konkurrenskraftiga i en ny värld.21

I ett hårdnande politiskt klimat, och inte som en reaktion på staten Israels grundande 1948 liksom efter sexdagarskriget 1967 kom vissa ideo-
loger inom islamistiska rörelser att utveckla allt mer konfrontativa, ibland militanta hållningar. Under 1900 och 2000 talet har vi gång på gång 
kunnat se hur fundamentalistiska och militanta sunnitiska grupperingar utverkat våld mot olika minoritetsgrupper – såväl shiamuslimer, kristna 
och judar, som de minoriteter som fokuseras i denna rapport.22 

Såväl nationalistiska som islamistiska projekt får sägas ha misslyckats med att skapa långsiktig stabilitet, och bristen på demokrati och mänskliga 
rättigheter har varit ett återkommande problem i Mellanöstern och Nord-afrika. I många fall har de styrandes politik gått ut över minoritetsgrupper 
på två sätt. För det första har minoriteter som inte tillhört den politiska eliten blivit missgynnad och i många fall förföljts (se till exempel kapitlen 
om yezidier eller aleviter). För det andra har en gynnad position – som till exempel sunnimuslimer i Irak under Saddam Husseins tid och alawiter 
under familjen Assads styre i Syrien – inneburit att majoriteten har kunnat kanalisera sin vrede och aggression mot representanter för dessa mino-
ritetsgrupper, vare sig de stöder regimen eller inte. Detta har skapat en svag grund för en demokratisering och borgat för framtida konflikter som 
ofta involverar fruktansvärda hämndaktioner liknande dem vi sett i krigens Syrien och Irak. 

Som i alla konflikter är det framför allt vanliga människor som inte har tillgång till maktens och elitens förmåner som drabbas och som dör på 
bekostnad av den rådande politiken. Men i många fall har också västmakter valt att inte kritisera eller ingripa när sittande diktaturer har förgripit 
sig på sin egen befolkning. Detta har till exempel varit fallet i Irak då Saddam Hussein gasade sin egen kurdiska befolkning i Halabja 1988 eller 
när Hafez al-Assad krossade det politiska motståndet i staden Hama i Syrien 1982. Istället för att kritisera och införa sanktioner – något som har 
varit brukligt i andra internationella kriser – har västmakter ofta valt att blunda och ignorera bristen på demokrati och brott mot mänskligheten 
i regionen. Ovilja att ingripa tycks ofta ha varit motiverad av säkerhetspolitiska doktriner och ekonomiska intressen. Två faktorer som har haft 
förödande konsekvenser för majoriteten av människor i Mellanöstern och Nordafrika i både historien och idag, och som i allt högre grad får glo-
bala konsekvenser i form av såväl massmigration som internationell terrorism. På många sätt kan dagens konflikter i både Irak och Syrien knytas 
till bristen på demokrati och en synisk politik som har gått ut över majoriteten av regionens medborgare.23 

Även i historien har representanter för minoritetsgrupper varit utsatta för förföljelser och trakasserier från majoriteten. Speciellt sårbara tycks 
minoriteterna ha varit i samband med externa hot mot den sittande makten, till exempel i form av korståg, mongolernas erövringar i mitten av 
1200-talet och under kolonialismens tidevarv, eller i samband med kriget mot terrorismen. Detta är på intet sätt unikt för Mellanöstern och Nord-
afrika. Det kan exempelvis vara viktigt att komma ihåg att all annan religion än luthersk kristendom förbjöds vid Uppsala möte 1593 som en följd 
av teologiska och politiska intressen; detta faktum fick förödande konsekvenser för exempelvis samer och katoliker i Sverige.24 

I dagens konflikter kan vi se hur historiska spänningar och fördomar aktualiseras och får legitimera nytt våld och nya övergrepp. Ett exempel 
är hur den medeltida teologen Ibn Taymiyya (d. 1328) använts av IS för att legitimera övergrepp på kurdiska och shia-muslimska grupperingar i 
norra Irak (se kapitlen om alawiter och druser).25 Övergreppen som skedde i samband med IS offensiv mot Sinjar-bergen och Nineveslätten 2014 
resulterade enligt en rapport av Amnesty International i att mer än 800 000 personer tvingades att lämna sina bostäder. Ett stort antal män, kvin-
nor och barn har också mördats, våldtagits och sålts som sexslavar och många har även utsatts för tvångskonvertering. Ett vittnesmål från byn 

20. Stenberg 2015.
21. Se Lagervall 2015; Hjärpe 2010.
22. Hjärpe 2009, Hjärpe 2010.
23. En diskussion om dessa frågor återfinns till exempel i Björk & Larsson 2015.
24. Lindmark & Sundström 2016a, Lindmark & Sundström 2016b, Hedin 2017, Werner 2013.
25. Se till exempel Larsson 2016 för en diskussion om hur sunni-muslimska tolkningar kan användas för att kritisera shia-muslimer och andra minoriteter.
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Qiniyeh beskriver IS anfall den 3 augusti 2014 på följande sätt:

A white Toyota pick-up stopped by the house of my neighbour, Sala Mrad Noura, who raised a white flag to indicate they were peaceful civilians. The pick-up had 
some 14 IS men on the back. They took out some 30 people from my neighbour’s house: men, women and children. They put the women and children, some 20 of 
them, on the back of another vehicle which had come, a large white Kia, and marched the men, about nine of them, to the nearby wadi [dry river bed]. There they 
made them kneel and shot them in the back. They were all killed; I watched from my hiding place for a long time and none of them moved. I know two of those kil-
led: my neighbour Salah Mrad Noura, who was about 80 years old, and his son Kheiro, aged about 45 or 50.26, 27

Då som förr flydde de utsatta folken upp i bergen. Samtidigt som bergsmassiv i dagens Syrien och Libanon, Irak och Israel har gett skydd för mino-
riteter under historien, har distansen till centralmakten också bidragit till att bevara gruppernas identiteter och särarter. Men konflikterna under 
2014 och fram till dags datum visar att bergen endast kan ge ett visst skydd och att flykt är det enda alternativet för många minoriteter. Därmed 
står vi idag inför en situation där flera av Mellanösterns minoriteter riskerar att försvinna från regionen.

Problematiska utgångspunkter  
Som de följande kapitlen kommer att visa så har de fem utvalda grupperna en mycket komplicerad historia och teologi. Att sätta gränser mellan 
olika religiösa och kulturella föreställningar är ofta problematiskt och risken att utgå från essentialistiska föreställningar om majoritetstraditioner 
som judendom, kristendom och islam är påtaglig. Lika svårt som det är att avgöra vem eller vilka som var först med specifika trosföreställningar 
och riter, lika viktigt är det att tänka på att ingen religiös tradition uppstått av sig själv, i ett vakuum. Alla kända religioner är komplexa och syn-
kretistiska i betydelsen att de blandar och omtolkar äldre eller andra religiösa traditioners uttryck inom (de lösa) ramarna för sin egen praktik. 
Privilegiet att definieras som en mer eller mindre koherent religiös tradition är resultatet av en lång historisk process, där vapenmakt och penga-
kraft samverkat med teologi, konst, arkitektur och andra kreativa uttryck. En viktig del i denna process är att en framväxande majoritet lyckats 
endera inkorporera eller exkludera grupper i marginalen, som i för hög grad avviker från vad majoritetsrepresentanter upplever som sin religiösa 
traditions centrum och gränser. 

Samtliga traditioner som presenteras i denna rapport är sådana marginella minoriteter, som av tvång eller eget val hamnat utanför ramarna 
för de tre stora abrahamitiska religionerna. Men, det är viktigt, de delar på olika sätt det så kallade abrahamitiska arvet, har egna uttryck inom 
ramarna för samma narrativ och väljer delvis ur samma repertoar av trosföreställningar och praktiker som judar, kristna och muslimer. Det är 
också viktigt att påpeka att representanter för vissa av dessa grupper vid olika tillfällen i historien valt att, eller uppfattats vara del i någon av de 
större abrahamitiska traditionerna. Yezidier räknades länge som muslimer och druser, liksom alawiter och aleviter kan både identifiera sig, och 
erkännas av andra, som muslimer. Samtidigt finns företrädare för samtliga traditioner som tar starkt avstånd från judendom, kristendom och is-
lam och istället förstår sin egen religion som unik.

Vi är väl medvetna om att majoriteten av de som tillhör dessa och andra religioner sällan har ett förhållningssätt som utgår från ett synsätt där 
dogmer och teologiska lärosatser står i centrum. Istället är det levda traditioner och kulturella föreställningar som står i fokus för de flesta som 
tillhör en religion.28 Det är inte vår ambition att pressa in dessa traditioner i någon befintlig kategori. Snarare har vi så långt som möjligt velat 
spegla den inomtraditionella komplexitet och mångfald som utmärker dem.

Det är vår förhoppning att föreliggande rapport ska bidra med uppdaterad kunskap om dessa månghundraåriga, kanske mångtusenåriga tra-
ditioner som inte länge återfinns endast i otillgängliga bergsområden i Mellanöstern och Nordafrika – utan i ökande grad även i Helsingborg, 
Borlänge, Norrköping eller Sollentuna. 

Göran Larsson, Simon Sorgenfrei och Max Stockman

26. Citat hämtat från Ethnic Cleansing on a Historical Scale: Islamic State’s Systematic Targeting of Minorities in Northern Iraq, 2014: 7.
27. Se Karlsson 2017 för flera exempel.
28. För en kritisk diskussion om dessa frågor se Cotter & Robertson 2016.


