Identitetens olika skepnader: Kurdiska
ungdomar, ’identitetspolitik’ och globalisering

Av Idris Ahmedi
Föreliggande kapitel är ett försök att belysa och analysera ’identitetspolitik’
bland kurdiska ungdomar i Sverige. Detta kommer att ske inom ramen för
den samhällsvetenskapliga debatten om globalisering och identitet. Närmare
bestämt kommer en specifik aspekt av globaliseringen att utgöra diskussionens referensram, nämligen den att det, å ena sidan, förekommer ’globala
flöden’ av olika slag (ekonomiska, politiska samt kulturella) och, å andra
sidan, att kulturell och etnisk identitet får en ökad betydelse. Detta har av
vissa forskare betecknats som en ’paradox’.1 Andra går längre och hävdar att
”[v]år värld, och våra liv, formas av globaliseringens och identitetens motsatta krafter”.2 Ytterligare andra menar att dessa två tillsynes motstridiga
fenomen och processer är två sidor av ett och samma mynt, och att det således är mera befogat att tala i termer av ’glokalisering’ än ’globalisering’.3
Huvudsakligen kommer två argument att föras i detta kapitel. För det första att en ’anti-essentialistisk’ teori om identitet kan vara ett sätt att (upp)lösa
den ovan beskrivna paradoxen. För om globaliseringen innebär ökade kontakter, en sällan skådad process av rörlighet av människor över territoriella
gränser, så är det rimligt att anta att (etnisk och kulturell) identitet för många
människor (för)blir en viktig del av deras liv, då anti-essentialismens grundantagande är att identitet konstitueras av kontrastiva relationer; ’vi’ i motsats
till ’de andra’. Rimligheten i detta antagande stärks av att befintlig forskning
om sambandet mellan globalisering och identitet poängterat att etnisk och
kulturell identitet alltjämt har en betydelse för människor.4 En sådan teori
stödjer sig på empirin och utesluter därmed risken att anta formen av ett
cirkelresonemang. Det andra argumentet är att den empiriska studien om
kurdiska ungdomar som redovisas här ger vid handen att identitet(er) har en
komplex och mångskiftande karaktär. Mer specifikt visar resultaten att en
’hybrid’ kurdisk ungdomsidentitet växt fram i förening med en bibehållen
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Meyer & Geschiere, 1999.
Castells, 1998, s. 15.
3 Robertson, 1995.
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Se bl.a. Castells, 1998, s. 15-122; Geschiere & Meyer, 1999; Peterson & Robertson, 2003, s.
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och markant politiserad identitet i diaspora kontext. Vidare, att detta skall
placeras i ett större sammanhang där ungdomarnas liv i Sverige såväl som
föreställningar om Kurdistan som ’ursprungsplats’ är lika viktiga att ta i
beaktande i analysen.
Den empiriska undersökningen är av kvalitativ karaktär och består av semistrukturerade intervjuer med tio kurdiska ungdomar. Undersökningen
baserar sig också på en genomgång och analys av debattinlägg, artiklar och
dylikt på två svenskspråkiga kurdiska webbsidor; den ena är Kurdcity.com
som är Kurdiska Ungdomsförbundets hemsida och den andra är Beyan.net
som är en svenskspråkig kurdisk nättidning. Sålunda utgör intervjuerna och
det övriga materialet komplement till varandra. Kombinationen av dessa två
datainsamlingsmetoder bedömdes som motiverad dels av det låga antalet5
intervjuer (vilket gör det vanskligt att göra generaliseringar), dels av lättillgängligheten av ett tämligen rikt och för denna undersökning relevant material på ovannämnda webbsidor. På grund av det låga antalet intervjuer har
ungdomarnas ålder samt vistelsetid i Sverige (vilka i sig kan vara intressanta
variabler att studera) utelämnats i analysen. Ytterligare en anledning till varför ålder och vistelsetid i Sverige utelämnats i analysen är att dessa inte
framgick i övervägande delen av det övriga materialet. Sålunda kunde i detta
avseende någon systematisk jämförelse inte göras mellan intervjuerna och
det övriga materialet.
Upplägget för detta kapitel är på så vis att det följande avsnittet ägnas åt
en koncis diskussion av begreppen identitet och globalisering. Därefter redogör jag kort för framväxten av den kurdiska diasporan, för att i efterföljande avsnitt analysera olika aspekter av kurdiska ungdomarnas identitet och
samtidigt återknyta till diverse teoretiska spörsmål i aktuell forskning om
globalisering, identitet och diaspora. De två sista avsnitten har en mer sammanfattande karaktär kombinerat med en del övergripande reflektioner över
identitet och globalisering generellt och kurdiska ungdomars identitetsartikulation i synnerhet.

Identitet och globalisering: teoretiska anmärkningar
I den samhällsvetenskapliga debatten diskuteras en mängd olika fenomen
under beteckningen ”identitet”’. Det existerar också en rad olika teoretiska
perspektiv på ”identitet”.6 För enkelhetens skull kanske man kan översätta
”identitet” till det mer familjära ordet ”självuppfattning”. Detta senare ord
fångar två av de viktigaste aspekterna av identitet som är föremål för den
samhällsvetenskapliga diskussionen; nämligen, ’objektiva’ karakteristiska
5 Intervjuerna omfattade tio ungdomar, varav tre är från den turkiska delen av Kurdistan, fyra
från iranska Kurdistan, två från irakiska Kurdistan och en från den syriska delen.
6 För en övergripande diskussion se Kinnvall, 2003, s. 11-34.
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(vilka, vad gäller kollektiva identiteter, inbegriper sådant som språk, gemensam historia, kultur, och i vissa fall även territorium/hemland) respektive
’subjektiv’ identifikation (dvs. att man faktiskt upplever och uppger sig vara
någonting x). I termer av empirisk operationalisering innebär detta då att
man undersöker den ’självuppfattning’ en uppsättning individer eller medlemmar av ett visst kollektiv (etnisk grupp, nation, folk osv.) har om sig
själva med avseende på objektiva karakteristiska och subjektiv identifikation. Detta är delvis vad som kommer att göras i detta kapitel, dvs. jag försöker beskriva självuppfattningen hos kurdiska ungdomar i Sverige. Men samtidigt tar jag ett steg tillbaka och försöker på ett teoretiskt plan formulera en
tes om den ’kontext’ varigenom identitet(er) blir till. Vid studiet av identitet
och identitetspolitik bland kurdiska ungdomar utgörs kontexten ifråga av
deras liv i Sverige och föreställningar om Kurdistan som ’ursprungsplats’.
Medan det förra tillvägagångssättet således går ut på ett ge utrymme åt subjektens egna beskrivningar av sin självuppfattning, handlar det senare om att
göra just denna självuppfattning till föremål för analys. För att göra detta
behövs teoretiska analysverktyg. I detta syfte skall jag kort referera till den
teoretiska debatten om identitet.
Grovt sett kan man urskilja två teoretiska huvudansatser till identitet i
samtida filosofi, kultur- och samhällsteori; en ’essentialistisk’ respektive en
’anti-essentialistisk’/’konstruktionistisk’, vilka definieras i motsatsställning
till varandra.7 Anti-essentialism är, som prefixet ’anti’ antyder, en negation
av den essentialistiska positionen såtillvida att den tillbakavisar ståndpunkten att ha en identitet är en fråga om att ha inneboende och över tid beständiga väsensegenskaper – som individ eller som medlem av någon given grupp.
Snarare skall identiteter ses som produkter av sociokulturella och politiska
relationer i den meningen att det är skillnad som utgör möjlighetsbetingelsen
för identitet. Ett klargörande av den anti-essentialitiska teoribildningen erbjuds av statsvetaren Iris. M. Young:
[...] en grupp existerar bara i relation till minst en annan grupp. Gruppidentitet uppstår i mötet och interaktionen mellan olika sociala gemenskaper som
upplever att det finns skillnader dem emellan […]. Så länge de aldrig stötte
på några andra människor tänkte sig en grupp amerikanska indianer, för att ta
ett exempel, aldrig på sig själva som något annat än som ”människorna”.
Först när de stötte på andra indianstammar blev de medvetna om olikheter.
De gav den andra stammen ett särskilt namn och såg på den som en egen
grupp. Och i samma stund började de uppfatta också sig själva som en särskild grupp.8

Youngs resonemang om grupper och stammar kan generaliseras till ett teoretiskt argument om andra kollektiv också, och man kan tala om kontrastiva
7
8

Se Calhoun, 1994, s. 12-20; jfr Rouse, 1995, s 351.
Young, 2002, s. 56.
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relationer mellan kollektiv av människor från olika samhällen/länder såväl
som inom ett och samma samhälle. Men lika klargörande som Youngs utläggning av anti-essentialismen är, löper den också risken att misstolkas, ty
hon använder ordet ’existens’ något slarvigt. Att säga att den svenska eller
den kurdiska identiteten (eller någon annan identitet för den delen) blir till på
grundval av kontrastiva skillnader (’vi’ i motsats till ’dem’) innebär inte att
svenskar eller kurder inte ’existerar’. Ej heller innebär detta att (kollektiva)
identiteter inte skulle ha något ’innehåll’ – dvs. att det inte skulle existera
sådana objektiva storheter som språk, kultur, historia och territorium. Som
det kommer att framgå längre fram i framställningen åberopar kurdiska ungdomar det kurdiska språket, den kurdiska kulturen och Kurdistan som viktiga
komponenter i deras identitet. Konstaterandet att objektiva storheter existerar
må vara en plattityd. Dock är detta viktigt att slå fast, då anti-essentialismen
kan förefalla ’kontraintuitiv’ och/eller få absurda implikationer om man inte
använder ord som ’existens’ och ’essens’ varsamt. I stället för ’existens’
torde det sålunda vara lämpigare att tala om subjektiva medvetandeprocesser, i den meningen vad olika kollektiv gör av sina inbördes skillnader och
vilka sociala och politiska implikationer detta får. Således är det på sin plats
att tydliggöra att inbördes skillnader vad gäller objektiva karakteristiska inte
är ett tillräckligt villkor för identitet; utan det är inbördes skillnader i förening med en subjektiv klassifikation (’vi skiljer oss från de andra’) som utgör nödvändiga och tillräckliga villkor för identitet(skapande). En annan
faktor som bör beaktas är att identiteter inte nödvändigtvis behöver vara
ömsesidigt uteslutande, snarare är identiteter kontextbundna i den meningen
att olika slags identiteter hos en individ eller ett kollektiv skiftar i betydelse
och framtoning beroende på det aktuella politiska, sociala och kulturella
sammanhanget. Identiteters kontextbundenhet kommer att illustreras empiriskt längre fram.
Identitet är också någonting som diskuteras i förhållande till fenomenet
’globalisering’. Som berördes inledningsvis finns det olika åsikter om hur
detta förhållande är beskaffat. Innan det eventuella sambandet mellan globalisering och identitet diskuteras närmare, är det på sin plats att säga några ord
om olika uppfattningar om vad ’globalisering’ är.
Ett sätt att definiera innebörden i en viss term är att göra detta med hjälp
av andra termer. Den engelska termen ’interconnection’ torde fylla denna
funktion i relation till termen ”globalisering” i litteraturen. Med den förra
avses att världen blir alltmer sammanvävd och att det därmed skapas beroendeförhållanden (interdependence) som har till följd att lokala händelser,
ekonomiska och politiska kriser samt miljöproblem någonstans i världen får
återverkningar för andra och på distans belägna platser. Det ”lokala” och det
”globala” är med andra ord sammanvävda och sammanbundna till den grad
att effekterna av globaliseringsprocesserna får världsomspännande konsekvenser. Ett sammanhängande fenomen är den ökade och alltmer intensiva
rörligheten av varor, människor och information över territoriella gränser,
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vilka möjliggjorts av ny kommunikations- och informationsteknologi.9
Sammantaget kan följderna av globaliseringen beskrivas som att de sociala
och (inter)nationella relationerna ändrat karaktär på ett fundamentalt sätt i
det att ’transnationalitet’ och ’avterritorialisering’ uppstått som någonting
distinkt nytt.
Här har jag mer eller mindre parafraserat vad som torde vara, om inte den
allmänt accepterade, så i alla fall den mest åberopade definitionen av ”globalisering”. En närmare titt på globaliseringsdebatten ger emellertid vid handen
att det som diskuteras under beteckningen ”globaliseringen”, är omtvistat i
minst två avseenden.
För det första är det omtvistat empiriskt. Även om man kan få intrycket
att ”globaliseringsskeptikerna”10 förnekar globaliseringens blotta existens, är
det uppenbart att till och med en forskare som Justin Rosenberg, som enligt
min mening är globaliseringsteoretikernas strängaste och skarpaste kritiker,
inte förnekar existensen av fenomenet globalisering enligt definitionen ovan.
Rosenberg skriver att ”globalisering” kan användas som en deskriptiv term
för ”either the geographical extension of social processes or possibly, as in
[Anthony] Gidden’s definition, ’the intensification of worldwide social relations’”.11 Vad Rosenberg är kritisk mot är påståendet att det som utsägs i
denna definition skulle vara någonting ”nytt” för senare decenniers ekonomiska, sociala och politiska utveckling. Rosenberg hävdar att de empiriska
dimensioner som antas vara karakteristiska för (och kvalitativt nya inslag i)
globaliseringen – så som ”transnationalitet” och ”avterritorialisering” – har
existerat alltsedan kapitalismens framväxt, då den kapitalistiska produktionen inte hade en bestämd geografisk instans (som i fallet med den tidiga
textillindustrin som inbegrep från varandra geografiskt avlägsna ”platser”
som Europa och Asien) samt att den (alltid) redan överskred territoriella
gränser. Enligt Rosenberg är, för övrigt, föreställningen om det Westfaliska
statssystemet med klart avgränsade (national)stater en myt, då kapitalismen
som produktionssätt alltid redan överskred statsgränser.12
För det andra finns det delade meningar om huruvida själva termen ”globalisering” är adekvat att använda i sig. En förespråkare för detta argument
är Michael Nicholson som – förutom, eller just p.g.a., att han förfäktar argumentet att ”globaliseringen” inte är någonting kvalitativt nytt – hävdar att
forskarna i stället för att begagna termen ”globalisering”, lika gärna kan använda den etablerade termen ’internationalisering’ för att beskriva fenomen
och processer som den förra termen är menad att beskriva.13
Såväl Rosenberg som Nicholson medger dock att man kan tala om en,
jämfört med tidigare historiska perioder, ökad intensitet i rörligheten av
Giddens, 1999, 1-19; jfr. Held & McGrew, 2000.
Detta uttryck är hämtat från Held & McGrew, 2000.
11 Rosenberg, 2002, s. 2.
12 Rosenberg, 2002.
13 Nicholson,1999.
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människor, varor, kapital och information över territoriella gränser i vår
samtid. Således föreslår jag att existensfrågan istället översätts till en fråga
(eller dispyt) om, å ena sidan, omfattning samt intensitet och, å andra sidan,
val av adekvat term. Utrymmet tillåter ingen detaljerad diskussion av den
ibland ganska förvirra(n)de debatten om globalisering, men utöver anmärkningarna ovan skall jag beröra en specifik aspekt hos globaliseringen som är
relevant i förhållande till temat identitet, nämligen ”kulturell homogenisering”.
Före och under globaliseringsdebatten har det funnits föreställningar
och/eller förutsägelser om att världen skulle gå mot en ökande ”kulturell
homogenisering”. Men dessa förutsägelser har visat sig vara fel; istället har
det skett en markant etnifiering och kulturifiering av identitetsdiskursen,
vilket det allt vanligare uttrycket ”identitetspolitik” vittnar om.14 Sålunda har
det inte bara skett en ”sammanflätning” av ”det lokala” och ”globala” processer, utan gränsdragningen mellan olika grupper har därmed också fått allt
tydligare konturer.15
En aspekt hos globaliseringen som sålunda trätt i förgrunden för den samhällsvetenskapliga diskussionen är, å ena sidan, dess homogeniseringstendenser – företrädesvis i samband med ny kommunikations- och informationsteknologi och vad som därmed beskrivits som framväxten av ’den globala byn’ samt den universella spridningen av kulturella artefakter – och, å
andra sidan, det faktum att etnisk och kulturell identitet alltjämt (och alltmer)
har betydelse i människors liv. Detta fenomen betraktas, vilket berördes kort
i inledningen, som en paradox och uttrycks av Peter Geschiere och Birgit
Meyer i termer av ’flöde’ (globalisering) och ’slutenhet’ (identitet).16
I det följande skall jag med denna paradox som referenspunkt beskriva
och analysera kurdiska ungdomars självuppfattning/identitet, och jag kommer att argumentera för uppfattningen att en anti-essentialistisk teori om
identitet i förening med en nyanserad förståelse av globalisering är ett sätt att
(upp)lösa denna paradox.

Kurder: från ett statslöst folk till en diaspora
Kurder är ett folk som sedan början av 1900-talet är inkorporerade i fyra
stater; Iran, Irak, Turkiet och Syrien, vilket resulterat i en fragmentering av
deras språk och kultur. Den geografiska uppdelningen av kurdernas territoriella hemvist Kurdistan – vilket är ett geografiskt sammanhängande område –

Se Meyer & Geschiere, 1999; jfr Eriksen, 2000, s. 340-348.
Eriksen, 2000, s. 346.
16 Meyer & Geschiere, 1999, s. 2-6.
14
15
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mellan dessa fyra stater motsvarar sålunda en språklig och kulturell fragmentering som är utmärkande för kurdisk identitet.17
Väpnade konflikter mellan dessa stater och kurdiska gerillarörelser i förening med – eller som ett resultat av – en från dessa stater medvetet förd politik att stigmatisera kurdisk kultur, tvångsassimilera kurder och försätta det
kurdiska samhället i ett ekonomiskt stagnerat och eftersatt tillstånd, har drivit
många kurder från deras hemland.18
Således har kurder sedan 1960-talet emigrerat från de olika delarna av
Kurdistan – till en början framförallt från den turkiska delen av Kurdistan –
till västeuropeiska länder. Många av dessa kurder kom hit som arbetare.
Andra vågen av kurdiska immigranter till Västeuropa från 1980-talet och
framåt bestod huvudsakligen av politiska flyktingar från praktiskt taget samtliga delar av Kurdistan. Efter Gulfkriget 1991 flydde stora grupper av kurder
från den irakiska delen av Kurdistan till Väst. Man kan tala om framväxten
av en kurdisk diaspora som är spridd över stora delar av Europa, USA, Australien och Canada.19
Karakteristiskt för den kurdiska diasporan är dess politiska aktiviteter och
skapandet av ’transnationella organisationer’ och nätverk för främjandet av
den kurdiska saken.20 Håkan Thörn framställer kurderna som ett belysande
exempel på en diaspora med ”möjligheter för koordinering av politiskt kollektivt handlande över stora avstånd.” Framväxten av den kurdiska diasporan
och dess politiska aktiviteter beskriver han enligt följande:
[Den kurdiska diasporan] består av människor över hela världen som identifierar sig som ”kurder” (där Kurdistan är en ”ursprungsplats”). En kurd som
lever i Sverige kan idag se kurdiska videokassetter och tv-program, lyssna till
kurdiskspråkiga radioprogram och ljudkassetter, läsa kurdiska tidskrifter, besöka kurdiska hemsidor och ett virtuellt kurdiskt bibliotek. Utöver resor som
upprätthåller släktrelationer över stora avstånd hålls det internationella konferenser om kurdisk nationalitet och identitet. Vi såg också prov på en kollektivt handlande diaspora i samband med fängslandet av PKK-ledaren Öcalan
1999, då det, samtidigt på olika platser, skedde en rad protestaktioner, och då
en transnationell mobiliseringsprocess över stora avstånd tog fart.21

Här ger Thörn en klar och koncis beskrivning av en relativt ny diaspora som
illustrerar hur ny informations- och kommunikationsteknologi, vilka relateras till globaliseringen, används för politiska mål; m.a.o. kan man, i detta
fall, tala om globaliseringens möjligheter för ett statslöst folk i diasporan att
inte bara bevara sin identitet, utan också strategiskt och aktivt använda dessa
möjligheter i syfte att stärka densamma. Detta är nog så viktigt att påpeka då
Vali, 1998.
Wahlbeck, 1999, s. 39-63; McDowall, 1997.
Sheikhmous , 2003; Wallbeck, 1999.
20 Wallbeck, 1999, s. 169-178.
21 Thörn, 2002, s. 135.
17
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det förmodade sambandet mellan globalisering och identitet sällan tydliggörs
i globaliseringslitteraturen.
Medan tesen om ’kulturell homogenisering’ har som sin premiss att globalisering kommer att leda till att människor blir kulturellt homogena, förefaller forskarna ha delvis skilda åsikter om sambandet mellan dessa storheter. Grovt sett kan följande positioner urskiljas: (I) att globalisering (på ett
paradoxalt sätt) ger upphov till eller stärker redan existerande identiteter,
eller undergräver och försvagar identiteter; (II) att den erbjuder nya medel att
bibehålla och stärka identiteter. Thörn hävdar det senare i förhållande till den
kurdiska diasporan, medan Bo Peterson och Alexa Robertson hävdar både (I)
och (II):
De klassiska nationalstaterna utsätts för ett korstryck uppifrån, från tilltagande globalisering och makroregionalisering av EU-typ, liksom nerifrån, från
mikro- och transregionalisering och från individernas behov av att befästa sin
känsla av tillhörighet genom en mer markerad anknytning till lokalsamhället.
[I]dentitetsgemenskaper baserade på genus, klass, ras, generationstillhörighet,
sexuell läggning och sakfråge- eller livsstilsgrundade identitetsgemenskaper
[…] kan räkna globaliseringens snabba kommunikationsmöjligheter som
själva grundvalen för sin uppkomst.22

Som kommer att framgå i den fortsatta framställningen är kurdiska ungdomar engagerade i ett slags ”identitetspolitik” i diasporakontext som är en
instans av samt ett försök att föra vidare tidigare generationers kamp för den
kurdiska saken, om än delvis i nya former och med nya medel. Dessa nya
former och medel kan, som nämndes ovan, räknas till globaliseringens möjligheter att bedriva politik.

Kurdiska ungdomars identitet(er) i Sverige
Sverige har sedan några decennier tillbaka utgjort en fristad för kurdiska
flyktingar och immigranter, och hit har också många kurder sökt sig. Kurderna i Sverige har kommit att bli en av de större immigrantgrupperna i landet. I den första monografin om kurderna i Sverige skrev Alar Kuutmann om
kurdernas grad av etnisk medvetenhet och identifikation följande:

Identifierar man sig i första hand som kurd eller som turk, irakier, iranier eller
syrier? Graden av etnisk medvetenhet när man kommer till Sverige är givetvis viktig. Arbetskraftsinvandrarna från Konya, som kom till Sverige under
1960-talet identifierade då sig själva som turkar och blev behandlade som etniska turkar. Bland kurderna i Uppsala finns däremot många direkt politiskt

22

Peterson & Robertson, 2003, s. 6.
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aktiva flyktingar med stark etnisk medvetenhet. Genom sitt exempel ökar de
medvetenheten hos de från början omedvetna.23

Drygt 19 år senare efter det att Kuutmann skrev sin monografi om kurderna i
Sverige, skriver en ung kurdisk kvinna, Sakine Bahceci, i en artikel på en
svenskspråkig kurdisk nättidning: ”Jag var turk som barn, sen var jag lite
svensk en period och är numera kurd”.24 Detta illustrerar att identitet är någonting kontextbundet och mångskiftande. Men det visar också att den förnekade kurdiska identiteten i diasporan åter-affirmeras, då kurdisk ’nationalism’ är som Abbas Vali skriver ”the politics of the affirmation of Kurdish
national identity.”25 Men som det kommer att visa sig längre fram i denna
undersökning har kurdisk identitetspolitik hos kurdiska ungdomar i Sverige,
p.g.a. av de förutsättningar som livet i Sverige erbjudit kurder, funnit en
jordmån att gå bortom en ’affirmativ identitetspolitik’ såtillvida att man kan
skönja dels en radikalisering av den på det ”diskursiva” planet, dels begynnelsen till nya former för organisering. Vidare kommer det att framgå att hos
vissa av dessa ungdomar blir gränsen mellan ”identitetspolitik” och ”nationalism” rätt så flytande – givet att vi med ’nationalism’ åsyftar viljan att
skapa en stat och med ”identitetspolitik” ett slags politik som inte nödvändigtvis inbegriper territoriella krav (i ”ursprungslandet”) eller en politik som
(i de kurdiska ungdomarnas fall i Sverige) primärt handlar om ett värnande
av en viss identitet i diasporasammanhang. Möjligen skulle man kunna hävda att den politik som kurdiska ungdomar bedriver är en form av ”långdistansnationalism”. Termen ”identitetspolitik” är dock att föredra, då den
aspekt av ungdomarnas politik som står i fokus i denna studie är den som
handlar om att värna den kurdiska identiteten i diasporan, samtidigt som
vissa av ungdomarna också ger uttryck för en (långdistans)nationalistisk
vision som innefattar territoriella krav för Kurdistan som hemland.
Sålunda har den kurdiska gruppen i Sverige utvecklats på många sätt sedan Kuutman genomförde sin studie om dem. Av extra stor vikt härvidlag är
just framväxten av nya generationer kurder i landet. I likhet med andra ’invandrarungdomar’ är identitetsfrågan bland kurdiska ungdomar en ständigt
aktuell och återkommande fråga.26 I detta sammanhang inställer sig en rad
viktiga frågor. Vilken betydelse har etnisk och kulturell identitet för dessa
23

Kuutmann, 1984, s. 127.
’Nationalism är bluff’, <http://www.beyan.net/article.asp?id=98&lang=SE>, 19 januari,
2003. Referenser till artiklar, debattinlägg och dylikt från Kurdcity.com och Beyan.net kommer, som i denna fotnot, att ske i form av fotnoter och inte vara inkluderade i referenslistan.
25
Vali, 1998, s. 82. Det finns anledning att kvalificera detta påstående, då det kan implicera
att kurdisk nationalism växt fram (endast) som en ”reaktion”. Att acceptera en sådan uppfattning skulle innebära att man bortser från att kurdisk nationalism är ett projekt för att uppnå en
uppsättning rättigheter för den kurdiska nationen som är oberoende av eller fristående från
förnekelsen av den kurdiska nationella identiteten.
26 Se kapitlet av Maria Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga, ’Den rotlösa identiteten –
ungdomar i ett mångkulturellt, globaliserat sammanhang’, i denna volym för en diskussion
om identitet bland ungdomar med olika etnisk bakgrund i Sverige.
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ungdomar i Sverige? Vilket förhållningssätt har kurdiska ungdomarna till
Sverige och den svenska kulturen?
För att utröna hur ungdomarna ser på sig själva ställdes bl.a. följande fråga: Vad innebär det att vara kurd för dig? Svaren uttryckte alltifrån en förundran inför själva frågan (”Det betyder att jag är kurd ... konstig fråga!”) till
att ”jag tillhör ett land vid namn Kurdistan. Det betyder också nåt slags band
med andra människor från det landet oavsett vart i världen de bor”; ”jag
kommer från området mellan Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Att jag har en
annan kultur och ett annat språk än invånarna i landet [dvs. Sverige]”; ”Att
vara kurd för mig innebär först och främst att jag uppger Kurdistan som mitt
hemland och att jag pratar kurdiska […] även att jag känner samhörighet
med andra kurder.”
Som man kan se här är Kurdistan (eller ”området mellan Turkiet, Iran,
Irak och Syrien”) den ’ursprungsplats’ som flertalet av ungdomarna uppger
som en del av sin kurdiska identitet. För att återknyta till den tidigare förda
diskussionen om identitet, inbegriper ungdomarnas självuppfattning dels
objektiva storheter så som det kurdiska språket, den kurdiska kulturen, Kurdistan som hemland samt den subjektiva identifikationen med dessa storheter.
Emellertid är identiteten i det ’multikulturella’ samhället inte singulär; i
alla fall inte vad gäller ’invandrarungdomarnas’ identitet.27 I de kurdiska
ungdomarnas fall innebär detta att de, utöver sin identifikation med kurdisk
kultur, även identifierar sig med den svenska kulturen. En annan fråga som
således ställdes till ungdomarna var om deras förhållningssätt till Sverige
och den svenska kulturen: ”Jag är svensk kurd”, ”Jag ser mig själv som en
blandning, svensk och kurdisk”, ”Jag kan identifiera med en del av den
svenska kulturen också. Bland annat den ekonomiska självständigheten som
de flesta kvinnor i Kurdistan inte har, har vi här i Sverige”. Här kan man
peka på en skillnad mellan olika kurdiska generationer. Som Östen Wahlbeck visar i sin studie om kurdiska flyktingar i England och Finland finns en
vilja hos de individer han har intervjuat att integreras i det nya samhället och
’kombinera’ dess kultur med den kurdiska.28 Wahlbeck pekar dock på olika
strukturella exkluderingsmekanismer, främlingsfientlighet och rasism som
hinder för en sådan integration.29 Även om sådana hinder finns också för
kurdiska ungdomar i Sverige, är det uppenbart att åtminstone vissa av dem
klart uttrycker en dubbel identifikation.
Framväxten av det ’multikulturella’ samhället har sålunda resulterat i att
människor har flera grupptillhörigheter och därmed flera identifikationer.
Det är den aktuella sociala, kulturella och/eller politiska kontexten som avgör den specifika identifikationen ifråga. Denna nya situation brukar beskri27

Bergström & Goldstein-Kyga 2003; Spänner 2003.
Wahlbeck, 1999, s. 112-122.
29 Ibid, s. 123-151.
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vas i termer av ’hybridisering’; dvs. att individer kan ha identiteter som är
konstituerade av en mängd olika kulturella element och därmed, beroende på
sammanhanget, många olika identifikationer och lojaliteter.30 Sålunda betecknar termen ’hybridisering’ någonting utöver heterogenitet (att det i ett
och samma samhälle existerar olika etniska och kulturella grupper och gemenskaper sida vid sida). Detta slags hybridisering sägs också vara vad som
är karakteristiskt för det ’post-moderna’ identitetsskapandet. Utmärkande för
den ’post-moderna’ identiteten är, som Bauman uttrycker det, att ”man ska
undvika fixering och hålla alternativen öppna”.31 En av de intervjuade ungdomarna uttrycker detta på följande vis:
Jag har både svenska och kurdiska värderingar. Jag har tagit de bästa ingredienserna från båda kulturerna [den kurdiska och den svenska] och gjort det till
mitt eget recept. Jag varken vill eller kan välja den ena framför den andra.
Därför har jag valt just den lösningen och det trivs jag bäst med. Jag kan alltså identifiera mig med både-och.

Detta ’både-och’ istället för ’antingen-eller’ kan sålunda sägas vad som är
karakteristiskt för den identitet som utkristalliserats i det multikulturella
samhällets kölvatten. Men det är också viktigt att, som Eriksen betonar, ta i
beaktande att denna hybridisering inte innebär att ”vi allihop blir likadana,
[snarare är det så] att vi blir olika på andra sätt än tidigare.”32
Till det samtida identitetsskapandet finns också en reflexiv dimension
som hänger samman med hybridiseringsprocessen. Eriksen skriver att
[f]olk över hela världen (om inte nödvändigtvis överallt i världen) har en reflexiv hållning till sina egna liv: De ställer frågor om vilka de är, varifrån de
kommer och vilken deras kulturella egenart är. De försöker förhandla sig
fram till en identitet som de känner sig hemma i.33

Signaturen Roza inleder en insändare under rubriken ’Vem är jag?’ med
”Vad betyder det för mig att vara kurd?, Vad innebär Kurdistan. Dessa är
frågor som jag dagligen ställer mig själv och som jag ofta blir tvungen att
besvara”.34 Befintlig forskning om invandrarungdomar i multikulturella samhällen har poängterat denna reflexivitet.35 Christina Spännar skriver: ”Mötet
med det nya samhället inleder ett reflexivt tänkande. Det blir en växelverkan
mellan det självklara som man bär med sig och det nya, främmande som
man tvingas reflektera över”.36 Men reflektionen över det nya och främmanScholte 2000, s. 180-181.
Bauman 1995, s. 106.
32 Eriksen 2000, s. 333.
33 Eriksen 2000, s. 340.
34<http://www.kurdcity.com/svenska/art.asp?id=144&h1id=24&h1namn=Brännpunkt&h2id=
55&h2namn=Sociala%20Frågor>, 23 november, 2002.
35 Borgström & Goldstein-Kyaga 2003, s. 28; Spännar 2003, s. 30.
36 Spännar 2003, s. 30.
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de tvingar också fram en reflektion över det man ’burit med sig’ från början.
Hybridiseringen kan sålunda ses som ett av resultaten av denna reflexivitetsprocess.

”Kurdistan” som ett element i de kurdiska ungdomarnas
identitetsartikulation
Förklaringen till ett uppsving för och bibehållande av etnisk identitet är naturligtvis inte enkel, då vi har att göra med ett komplicerat fenomen. Emellertid bör man beakta exkluderingsstrukturer och den ”nya rasismen” i samtida multikulturella Västerländska samhällen som orsaker till allt starkare
och markanta etniska markörer hos identitetsdiskursen.37 Med den ”nya rasismen” menas att ett essentialistiskt kulturbegrepp ersatt det numera misskrediterade (biologiska) rasbegreppet, vilket upprätthåller och legitimerar en
ordning grundad på en föreställning om statiska ”kulturskillnader”. Sålunda
har immigranternas närvaro inneburit att majoritetsbefolkningarna fått en allt
starkare etnisk identitetsuppfattning och som därmed lett till en slutenhet
gentemot och utestängning av ’de andra’. Detta borde inte vara någon överraskning, då skillnad och därmed kontrastiva relationer är vad som gör identitet möjligt.
Men det är viktigt att poängtera att det finns en skillnad mellan första och
efterföljande generationer ”invandrare”; medan den förra har svårare att
finna en plats i det nya samhället på grund av bristande språkkunskaper och
andra faktorer, har de senare det lättare att utveckla en hybrid identitet.38
Maria Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga drar den slutsatsen utifrån sin
forskning om latinamerikanska och andra ungdomar med invandrarbakgrund
i Sverige, att det för dessa ungdomar inte handlar om att vara ”antingeneller”, ”utan något tredje, en typ av identitet som är anpassad till en alltmer
globaliserad verklighet, där nationalstaten får allt mindre betydelse.”39
Även om kurdiska ungdomar i Sverige uppvisar tendenser till hybridisering, skiljer de sig från andra ungdomar i det att Kurdistan och reflektionerna
kring det utgör en viktig komponent i deras identitet. Flertalet av ungdomarna uppger i intervjuerna att de kommer från ”södra [irakiska] Kurdistan” och
”norra [turkiska] Kurdistan” osv. Ingen av ungdomarna uppger att de identifierar sig med iransk/persisk kultur eller irakisk/arabisk kultur eller syrisk/arabisk kultur. Det finns emellertid en skillnad mellan ungdomarna från
den iranska delen av Kurdistan och ungdomarna från de övriga delarna. Ingen av ungdomarna från den iranska delen av Kurdistan uppger att de är från
’östra Kurdistan’, vilket är den vanligaste beteckningen för den delen av
Castles 2000, s. 124-132; Nash 2000, s. 82.
Spännar 2003.
39 Borgström & Goldstein-Kyaga 2003, s. 29.
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Kurdistan bland flertalet av de ungdomar som skriver på Beyan.nets debattsida och på Kurdcity.coms debattsida. Ungdomarna från den irakiska och
turkiska delen av Kurdistan säger dock att de är från södra respektive norra
Kurdistan. Även Wahlbeck skriver att hans respondenter föredrar beckningar
som ’norra Kurdistan’, ’södra Kurdistan’ osv.40 Sannolikt är ungdomarnas
inställning i denna fråga influerad av den äldre generationen. Men vad som
är av vikt att notera i detta sammanhang är föreställningen om ”Kurdistan”
som en enda territoriell enhet, vilken skall ses i relation till den möjlighet
som diasporan erbjuder kurder att (åter)affirmera och även utveckla en stark
identitetskänsla.41 Beteckningar som ”södra” respektive ”norra” Kurdistan är
m.a.o. språkliga strategier för att motsätta sig Kurdistans territoriella uppdelning.
Emellertid kan skillnaden i synen på beteckningen ”östra Kurdistan” mellan ungdomarna från iranska Kurdistan och de övriga delarna av Kurdistan
också återspegla den politiska situationen i respektive del av Kurdistan. I den
irakiska delen av Kurdistan har kurderna de facto haft självstyre sedan
Gulfkriget och kurderna från Turkiet har fram till nyligen, då PKK-gerillan
upphörde med sin väpnade kamp, varit tämligen välorganiserade politiskt,
vilket haft stor inverkan på kurderna i diasporan.42 Sedan slutet av 1980-talet
har emellertid kurderna i Iran blivit alltmer politiskt marginaliserade, då den
väpnade kampen i denna del av Kurdistan upphörde. En annan förklaring
skulle kunna vara att skillnaden mellan de kurdiska ungdomarna med avseende på identifikationen med Kurdistan har att göra med att den kurdiska
rörelsen i Iran varit mer orienterad mot en demokratisering av Iran och betraktat en lösning av den kurdiska frågan i samband med en sådan process,
medan den kurdiska rörelsen i Turkiet krävt oavhängighet (åtminstone i förstone). Likaså kurderna i Irak har haft starka oavhängighetstendenser.43

Kurdiska ungdomar och identitetspolitik
Det politiska våldet i de olika delarna av Kurdistan är någonting som visas
dagligen i de kurdiska satellitkanalerna, och kurdernas statslöshet och det
politiska predikament detta innebär är någonting som ständigt gör sig påmint
i sådana sammanhang. De kurdiska ungdomarna skriver flitigt om politiska
Wahlbeck 1999, s. 7.
Wahlbeck, 1999, s. 133, skriver i sin studie om den kurdiska diasporan att flertalet av hans
respondenter ”said that their identification had not changed during the time they had spent in
their new countries of settlement. In those cases where the identification had changed, the
refugees felt that they had started to feel more Kurdish since they moved to Europe. In Turkey, the Kurds have largely been denied the right to exist as a separate ethnic group. Therefore it is not surprising that the refugees from Turkey in exile might feel more ’Kurdish’.
42 Jfr Wahlbeck 1999, s. 169-174.
43
För en överblick över kurdernas moderna politiska historia och de politiska mål som olika
kurdiska rörelser haft i respektive del av Kurdistan, se McDowall 1997, s. 321-418.
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händelser i de olika delarna av Kurdistan. Framförallt Beyan.net har kommit
att etablera sig som en källa för information och nyheter från Kurdistan i
förening med analyser av ungdomarna själva.
Sålunda är det ingen överraskning att många av de kurdiska ungdomarna
som skriver på Kurdcity.com och Beyan.net explicit uttrycker en önskan
eller vision om att en dag få uppleva en kurdisk stat, alternativt någon form
av kurdiskt självstyre. Man har även lyckats få öppet stöd för denna önskan
av vissa av de svenska politiska ungdomsförbunden. Till exempel skriver
Fredrik Malm, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet, i en artikel på
Beyan.net:
Vi kan lyfta upp frågan om det kurdiska folkets självständighet på den politiska dagordningen. Vi har inte bara möjligheten att göra detta, det är också
vår skyldighet efter alla år av svek och tystnad från vår sida.44

Strax efter Malms artikel skrev ordföranden för Centerns ungdomsförbund,
Fredrick Federley, att ”[d]et kurdiska folket bör få rätten till sin trygghet, sitt
språk, sin politiska frihet och sin kultur. De bör också ges rätten att styra
över sig själva.”45
Beyan.net och Kurdcity.com, som är svenskspråkiga webbsidor, kan beskrivas som framväxande offentliga rum, vilka är ämnade att utgöra ett forum för rapportering av händelser från olika delar av Kurdistan och inte
minst som ett medel för opinionsbildning. Just att språket är svenska är signifikant, då det skapar möjligheter att vända sig till och, som i fallet med de
politiska ungdomsförbundens stöd för kurderna, påverka det svenska samhället i syfte att verka för den kurdiska saken. Beyan.net skulle sålunda kunna beskrivas som en ’cyberform’ av institutionaliseringen av kurdisk identitetspolitik i Sverige. Initiativtagarna bakom Beyan.net tycks emellertid ha
större ambitioner än så, för på frågan ’Vad är Beyan.net?’ står det följande
på webbsidan ifråga:
Beyan är ett kurdiskt ord vars betydelse är ”morgon” ... Vårt önskemål är att
Beyan.net blir början på något som är nytt där främst den unga generationen
kurder i Sverige kan mötas och inandas frisk luft till personlig och kollektiv
utveckling.
[…]
Beyan.net vill uppmuntra denna generation att ta del av sin kultur, men inte
stänga dörren för andra kulturer. Det finns även en önskan om att upplysa
andra än just kurder om kurdiska förhållanden. Hoppet hos oss är således
också att bygga broar mellan kurder och andra grupper i det svenska samhället och även mer globalt.

44 ’liberalt att stödja självständigt Kurdistan’,
<http://www.beyan.net/article.asp?id=311&lang=SE>, 5 januari, 2004.
45 ’Skyddade rättigheter ger fria individer’,
<http://www.beyan.net/article.asp?id=321&lang=SE>, 19 januari, 2004.
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Det västenliga att ta fasta på här är ambitionen att ge riktning åt eller försöka
uppmuntra kurdiska ungdomar att dels bibehålla kurdisk identitet, dels att
”inte stänga dörren för andra kulturer”, vilket kan tolkas som ett bejakande
av hybridisering.
Emellertid finns hos vissa av ungdomarna en starkare vilja att skapa tätare
kontakter mellan kurdiska ungdomar i olika länder, vilket kan beskrivas som
en orientering mot en identitetspolitik av ’nätverkskaraktär’. Kanske är detta
mer iögonfallande i Kurdiska Ungdomsförbundets fall, för på deras hemsida
Kurdcity.com kan man läsa att förbundet har skickat en grupp ungdomar till
irakiska Kurdistan och man har även knutit kontakter med ungdomar i andra
europeiska länder. Vid ett par tillfällen har ungdomar från Sverige varit på
besök i Tyskland och Österrike och träffat kurdiska ungdomar i dessa länder.
Även delegationer från kurdiska ungdomsförbundet i Österrike har varit på
besök i Sverige. Man kan i detta avseende tala om skapandet av ’transnationella nätverk’ i syfte att organisera kurdiska ungdomar i diasporan. Men
också chattsidan på Kurdicty.com, ’Kurdchatt’, tjänar som ett forum för
kurder runt om i Europa att mötas och knyta kontakter.

I detta sammanhang är det på sin plats att åter knyta an till den samhällsvetenskapliga diskussionen om framväxten av nya diasporor och
transnationella kulturer. I sin koncisa summering av den pågående
forskningen om dessa fenomen skriver Kate Nash:
Diaspora studies focus on transnational cultures and the construction of new
hybrid identities as an aspect of globalization. In this context “diaspora” refers to the dispersion of a people across the world, as in the Jewish diaspora
from which the word comes. In the way it is used by theorists of postcolonialism, however, the desire to return to a sacred homeland is not a feature of diaspora culture as it is in the Jewish experience. On the contrary, it
denotes the experience of hybridity as a result of a dispersion which cuts
across the boundaries of national cultures.46

Men de kurdiska ungdomarna i Sverige exemplifierar en diaspora som, utöver sin hybriditet, har en påtaglig tillgivenhet till Kurdistan som ursprungsland. Därtill finns tendenser bland dessa ungdomar som aspirerar på skapandet av en kurdisk stat. Förklaringen till detta tycks ligga i att många upplever
att ett slut på det ändlösa politiska våldet och förtrycket av det kurdiska folket berättigar rätten till självbestämmande, vilket signaturen Hawre i en insändare till Kurdcity.com uttrycker på följande vis:
För mig är det kurdiska folket synonymt med följande: ett våldtaget folk, ett
förföljt folk, ett mördat folk, ett glömt folk men också ett okuvligt folk, ett
stolt folk, ett folk med urgamla traditioner och kultur, ett folk som i kampen
för frihet har gjort den kurdiska himmeln röd. Ett folk som har vunnit många
slag men ej någon krig.
46

Nash 2000, s. 80.
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I mina ögon är en kurd en som har följande insikt djupt rotad i sitt hjärta
och sin själ och som hela tiden, otröttligt och kompromisslöst strävar efter att
skapa en annan verklighet; Ett folk berövat av sitt medfödda rätt till självbestämmande och frihet.47

Således existerar i diasporan möjligheten till att inte bara artikulera och resa
krav på rätten till självbestämmande, utan det finns hos vissa ungdomar en
övertygelse om att Sverige tillhandahåller möjligheter till utbildning, opinionsbildning för den kurdiska saken och politiska aktiviteter som bör utnyttjas. Till exempel uppmanar Arjen Otlu i en artikel kurdiska ungdomar att:
Det är viktigt att vi väljer att göra något av våra liv, att vi utbildar oss
och/eller skaffar oss arbeten. Unga utbildade kurder kan föra kurdernas talan
högre både i Kurdistan och Europa. Vi bör aldrig förvänta oss att andra än vi
själva kommer att föra vår talan, det kan vi bara förvänta av oss själva. Ett
stort ansvar ligger hos oss som har väldigt goda förutsättningar att utbilda
oss. Ett sådant ansvartagande tjänar kurderna i Kurdistan på, vi som utbildar
oss i Sverige, men även det samhälle vi lever i.48

För andra kurdiska ungdomar erbjuder livet i Sverige också vad man skulle
kunna kalla en ’identitetsfristad’ för den stigmatiserade kurdiska identiteten i
Iran, Iran Turkiet och Syrien. Detta framgår i en självbiografisk artikel av
Sanarya Kalamagi:
När jag var i Bagdad hade jag stora problem med att presentera mig själv för
folk som jag träffade för första gången. När jag började prata med någon utan
att direkt säga mitt namn, var det självklart för de som lyssnade på mitt perfekta arabiska att jag var arab. Men så fort jag sa mitt namn kunde jag se stora frågetecken i deras ansikten. Det var då jag kunde uppmärksamma folk om
min andra halva.
De flesta tyckte att det var roligt med ovanliga namn och frågade vad mitt
namn betyder och om det är kristet namn. Men så snart jag sa att namnet
kommer från en blomma som växer i höga berg i södra delen av Kurdistan
blev ämnet inte intressant längre. Detta gjorde ont och jag kände mig väldigt
taskig mot min andra halva, nämligen min kära mor som är kurd. Jag fick inte
en enda gång chansen att presentera mig som halv kurdisk, halv arabisk tjej.
Situationen blev mycket annorlunda sedan jag kommit till Sverige. Det är
ju inte självklart något mer än att jag är arab här. Jag kan vara vad som helst i
ett samhälle som blandar alla möjliga nationaliteter och bakgrunder. Nu väntar jag nästan på att folk ska fråga mig om var jag kommer ifrån så att jag
stolt kan nämna min andra halva.49

47 ’Du är kurd så länge du känner dig som kurd!’,
<http://www.kurdcity.com/svenska/art.asp?id=151&h1id=24&h1namn=Brännpunkt&h2id=5
5&h2namn=Sociala%20Frågor> 24 november, 2002.
48 ’Gör vi tillräckligt i Sverige?’, <http://www.beyan.net/article.asp?id=61&lang=SE>, 30
december, 2002.
49 ’Mer kurd än arab’, <http://www.beyan.net/article.asp?id=203&lang=SE>, 18 juni,
2003.
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Notera här att Kalamagi berättigar sitt val av identitet med att åberopa den
hybridisering (”jag kan vara vad som helst i ett samhälle som blandar alla
möjliga nationaliteter och bakgrunder”) som existerar i Sverige. I Irak var
hon tvungen att förneka eller dölja sin kurdiska identitet, då den var stigmatiserad. Hybridisering kan sålunda beskrivas som både ett faktiskt tillstånd,
men också någonting som (i brist på bättre term) skulle kunna betecknas en
idéströmning.
Det gäller emellertid att inte överskatta eller överdriva hybriditet som ett
allmänt rådande tillstånd eller som generellt accepterad idéströmning i det
multikulturella samhället, för stigmatisering och förnekande av den kurdiska
identiteten är någonting som existerar i diasporan också. Att hävda sin identitet som kurd eller att uppge Kurdistan som sitt hemland kan vara vanskligt,
då samma förnekelsepolitik som är utmärkande för t.ex. Turkiet konfronterar
kurder även i Sverige i deras möte med t.ex. turkar som delar den turkiska
statens syn på kurderna och deras krav på rättigheter. Hur kurdiska ungdomar skall handskas med sådana möten, och vilka politiska strategier, konkreta såväl som intellektuella, de skall använda är någonting som Bahceci utlägger i den tidigare refererade artikeln om nationalism. Hon skriver:
Allt sedan jag förstått att nationalism inte är mer än föreställda band har jag
paradoxalt nog blivit mer nationalistisk. Det gäller att använda fakta på rätt
sätt, och se på våra rättigheter som självklara mänskliga rättigheter. Bli inte
upprörd om någon frågar om kurder egentligen existerar, svara stolt att det är
klart vi gör. Lika lite eller mycket som alla andra folk, inte för att vi delar
samma religion, språk eller kultur, utan helt enkelt för att vi ser oss som kurder. Det enda som skiljer sig från kurder och de flesta andra folk är att vi genom historien inte fått en erkänd nationalstat. Detta trots att orden ”kurd” och
”Kurdistan” fanns långt innan exempelvis ”turk” eller ”Turkiet”. En bra början är att vi erkänns som grupp, nu är det bara att föreställa sig mer och använda ordet ”Kurdistan” oftare.50

Som den uppmärksamme läsare kan se innehåller det citerade stycket en
hänvisning till Benedict Andersons teori om nationen som en ’föreställd
gemenskap’.51 Den slutsats man kan dra härav är att det slags reflexivitet som
vi diskuterade ovan tycks vara av en specifik karaktär hos vissa av de kurdiska ungdomarna. Det är uppenbart att anammandet av uppfattningen om
nationen som en ’föreställd gemenskap’, inte resulterar i ett förkastande av
densamma.
50 ’Nationalism är bluff’, <http://www.beyan.net/article.asp?id=98&lang=SE>, 19 januari,
2003.
51 Enligt Anderson, 1992, s. 21, är nationen ”föreställd eftersom medlemmarna av även den
minsta nation aldrig kommer att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av
övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap.”
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”Identitetens makt” och dess kritiker
Den nationalism som Bahceci artikulerar framstår som en ”paradox” i en tid
av globalisering och hybridisering om man anlägger ett ensidigt perspektiv
på vår samtid. Denna paradox är skenbar, då identitet är möjlig på grundval
av skillnad(er); skillnad är konstitutivt för det samtida multikulturella samhället – vilket själva termen ’multikulturell’ förtäljer. Men en antiessentialistisk teori om identitet kan inte vara hela förklaringen. Ty den är en
metareflektion över identitetens betingelser i en mer grundläggande bemärkelse; den säger att skillnad är förutsättningen för identitet, men inte varför
en specifik identitet x (t.ex. den etniska) vid en given historisk tidpunkt y
(t.ex. i det samtida multikulturella samhället) växer fram. Svaret på den senare frågan är i sista rummet avhängigt empiriska undersökningar.
Att företa en utförlig diskussion om vad som kan vara orsaken, eller orsakerna, till det samtida identitetsfenomenet är någonting som bl.a. av utrymmesskäl inte låter sig göras här. I de kurdiska ungdomarnas fall har argumentet i detta kapitel varit att dessa ungdomars liv i Sverige – både vad gäller de
möjligheter som diasporan tillhandahåller för artikulerandet, bibehållandet
och politiseringen av den kurdiska identiteten – samt den politiska situationen i respektive del av Kurdistan utgör två signifikanta och samverkande
faktorer bakom deras identitetsartikulation. Karakteristiskt för de kurdiska
ungdomarnas identitetsartikulation är sålunda hybriditet i förening med en
bibehållen och politiserad etnisk identitet i diasporakontext. Vidare framgick
det att Kurdistan som ursprungsplats eller ursprungsland var ett framträdande element i dessa ungdomars självuppfattning.
Men det är då en ”lokalitet” eller en ”plats” som så att säga är beläggen på
distans, men vars emotionella och politiska (dragnings)kraft i de kurdiska
ungdomarnas identitetsartikulation tycks illustrera att skillnaden i betydelsen
av platsen i termer av ”här” och ”där” upphävts. Man skulle kunna hävda att
den geografiska närheten/distansen hos en given lokalitet inte är avgörande
för den emotionella och politiska närhet man kan känna till platsen ifråga,
vilket illustreras i de kurdiska ungdomarnas föreställningar om ’Kurdistan’.
Sålunda är det inte bara så att den etniska gruppen eller nationen föreställs
som en gemenskap, utan också ’platsen’, ’landet’ föreställs i lika hög grad.
Det specifika med gemenskaper som föreställda storheter är som Anderson
poängterar att ’medlemmar’ av dessa inte kommer att träffa mer än en handfull av sina gelikar. Så förhåller det sig också med ’fosterlandet’ eller ’hemlandet’; som ung kurd i Sverige kanske man inte ens har varit i (någon del
av) Kurdistan, men icke desto mindre föreställer man sig (ursprungs)landet
Kurdistan som en enda territoriell enhet. Anderson skriver att
”[g]emenskaper känns inte igen på sin falskhet/autencitet utan på hur de
föreställs”.52 Sålunda kan man säga att även om det inte finns en kurdisk
52

Anderson 1992, s. 21.
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(national)stat, och därmed inget internationellt erkänt territorium vid namn
’Kurdistan’, så existerar detta territorium i allra högsta gard i ungdomarnas
föreställningsvärld, med de implikationer som detta medföra i ungdomarnas
sociala och politiska interaktionssfärer.
Ett alternativt sätt att se på den samtida identitetsartikulationen och identitetspolitiken i det multikulturella samhället är emellertid att som Roger Rose
peka på att
[…] apparent indications of transnational orientations and multi-local identities seem less compelling if one carefully distinguishes (im)migrants’ rhetoric from their practices and their more reflective statements. And, more generally, a variety of analysts have argued that, in many cases, (im)migrants
continue to ground politically important claims in the assertion and revalorization of identities that are both singular and localized.53

Denna kritik bygger på dels ett felaktigt antagande, dels en misströstan. Kritiken tycks anta att ’transnational orientations’, ’multi-local identities’, dvs.
det som ovan betecknades som ’hybridisering’, står i motsatsställning till det
’lokala’ och ’singulära’. Men så är inte fallet; hybridisering är konstituerad
av eller inbegriper olika element, däribland den etniska. Det slags
misströstan som finns implicit i denna kritik bygger på en outtalad aversion
inför etnisk identitet och därmed en besvikelse över att globaliseringen inte
resulterat i en upplösning av detta slags identitet. Manuell Castells, som
skrivit en bok om ’identitetens makt’, har ett mer ambivalent, för att inte
säga motsägelsefullt, förhållningssätt till fenomenet identitet. Castells skriver
att
[t]illsammans med den teknologiska revolutionen, kapitalismens omvandlig
och etatismens fall har vi under seklets sista fjärdedel fått uppleva ett omfattande uppsving av starka uttryck för kollektiv identitet, som utmanar globalisering och kosmopolitism till förmån för kulturell specificitet och människors
kontroll över sitt liv och sin miljö. Dessa uttryck är mångskiftande och starkt
diversifierade, följer konturerna i varje kultur och de historiska källorna till
varje identitet. De omfattar proaktiva rörelser som syftar till omvandla de
mänskliga relationerna på mest grundläggande nivå, såsom feminism och
ekologism. Men dit hör även en rad reaktiva rörelser som bygger förskansningar till försvar för Gud, nation, etnisk grupp, familj, lokalsamhälle, det vill
säga grundkategorierna i den tusenåriga existens som nu hotas av det kombinerade, motsägelsefulla angreppet från teknoekonomiska och omvandlande
sociala rörelser.54

Efter att ha gjort denna distinktion mellan ’reaktiva’ och ’proaktiva’ identiteter, skriver Castells några stycken senare att ”[e]ftersom historien inte har
någon riktning finns det ur ett analytiskt perspektiv inga ’goda’ eller ’onda’,
53
54

Rouse 1995, s. 355.
Castells 1998, s. 15-16.
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progressiva eller regressiva sociala rörelser.”55 Castells tycks sålunda vara
väl medveten om att termer som ’proaktiv’ och ’reaktiv’ är värdeladdade,
och därför tycks han ta tillbaka sitt eget uppenbara värdeomdöme dels med
att avvisa en teleologisk historiesyn, dels att skilja på det värderande och det
analytiska. Det är också uppenbart att han ser ’globalisering’ som någonting
gott och talar i samma stund om ’kosmopolitism’, men detta förefaller vara
en överdriven uppfattning om globaliserings ’positiva’ förändringspotential.
Castells ambivalenta påståenden illustrerar på ett tydligt sätt de normativa
undertonerna i globaliseringsdebatten, och hur värderande och empiriska
påståenden flyter ihop på ett problematiskt sätt.56
Mot den bakgrunden inställer sig frågan om Castells, och även Rose, inte
tar sin egen identitet för given till den grad att den uppfattas som ’naturlig’
och följaktligen inte behöver ’namnges’. Denna fråga ter sig legitim att ställa
i ljuset av följande kritiska observation av Jan J. Pettman:
Gender is often used as a code word for women. This does draw our attention
to the ways in which dominant groups can normalize or naturalize their own
identities – they name others while remaining themselves unnamed. But of
course men have gender too, just as white people are also ’raced’, and dominant cultural members have culture too.57

Det finns sålunda anledning att vara skeptisk mot att ställa en förenklad föreställning om ’globalisering’/’kosmopolitism’ mot ’reaktiva identiteter’. Detta
synsätt är, som Robertson och andra poängterar, en empirisk förenklig av vår
samtid, oberoende av vilken normativ position man intar i fråga om (etnisk)
identitet.58

Avslutande kommentarer
Min ambition har varit att beskriva och analysera kurdiska ungdomars självuppfattning. En övergripande slutsats som man kan dra från mitt empiriska
material är att diasporan erbjuder kurdiska ungdomar ett rum fritt från förnekelse eller undertryckande av deras etniska identitet. Diasporan erbjuder
m.a.o. ett slags identitetsfristad där kurdisk identitet kan (åter)affirmeras och
stärkas.

Castells 1998, s. 17.
I detta sammanhang är det värt att uppmärksamma att Meyers och Geschieres, 1999 s. 2-6,
användande av termerna ’flöde’ (globalisering) och ’slutenhet’ (identitet), vilka är ämnade att
vara deskriptiva, också har värderande konnotationer i det att ’flödet’ leder ens tankar till det
som är friktionsfritt samt befriande, och är underförstått någonting positivt, medan ’slutenheten’ skapar associationer till instängdhet och det som följaktligen är negativt.
57
Pettman 1997, s. 489.
58
Robertson, 1995.
55
56
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Det refererades också till den forskning om andra invandrarungdomar i
multikulturella miljöer som visar att de har en tendens att utveckla en hybrid
(eller ’post-modern’) identitet. I anslutning till detta försökte jag lyfta fram
att även de kurdiska ungdomarna uppvisar sådana tendenser. Emellertid
tycks det kurdiska folkets politiska belägenhet föranleda de kurdiska ungdomarna att bibehålla en starkare tillgivenhet till deras etniska identitet. Vidare ser många av dessa ungdomar en kurdisk stat, alternativt någon form av
självstyre, som en lösning på det politiska våldet i Kurdistan.
De inbördes skillnaderna mellan kurdiska ungdomar som refererats och
citerats i detta kapitel bör beaktas. Det är ingalunda en homogen grupp. Flertalet av de ungdomar som skriver på Beyan.net är högutbildade och politiskt
medvetna, medan vissa av de ungdomar som skriver kortare inlägg på Beyan.nets Forum och Kurdcity.coms Debattsida, där inlägg och repliker kan
postas direkt, primärt inte har ett intresse för politik eller den kurdiska saken
– även om livliga politiska diskussioner förekommer också på dessa forum.
Kort sagt, man kan beskriva Beyan.net och Kurdcity.com som framväxande kurdiska offentliga rum, vilka kan ha politiska effekter på kurdiska och
andra ungdomar, och som, vilket delvis uttrycks explicit på Beyan.net, har
ambitionen att uppmuntra övriga kurdiska ungdomar att bibehålla kurdisk
kultur, men också att ’inte stänga dörren för andra kulturer’.
Emellertid vore det att dra en förhastad, för att inte säga felaktig, slutsats
från en jämförelse mellan kurdiska ungdomar och andra ungdomar i Sverige
genom att påstå att de senare skulle ha övergett sina etniska identiteter medan de förra alltjämt skulle ha klamrat sig fast vid en etnisk identitet. Förhållandena är mycket mer komplicerade än så. Det är viktigt att inte uppfatta
fenomenet hybrid identitet i motsatsställning till etnisk identitet. Den hybrida
identiteten inbegriper etniska dimensioner, då den är konstituerad av olika
element. En mer adekvat ansats till den hybrida identiteten vore att beskriva
den i termer av en dynamisk konfiguration, där olika komponenter – den
etniska i förening med andra komponenter, t.ex. ’kosmopolitiska’ – skiftar i
betydelse och framtoning beroende på den aktuella politiska, sociala och
kulturella kontexten. Sålunda vore det felaktigt att i alla lägen och i samtliga
kontexter se ungdomar som ’antingen-eller’.
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