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ABSTRACT 

Echoes of the Past: The Background of Yugoslav and its 

Relgyance to present experiences. 

Today, there are some 14* millioh migrant wörkérs in Ëurope. They are 

people whose position as "gastarbeiter" - with all the complex sociokul» 

turai problems it implies - stimulates ä lot of scientific research* 

The following pages are yet another contribution to the literature conoer4 

nilig the enormous problems associated with thië ekodùs, The problems I 

diacüssed here concern Yugoslav thigrahtâ arid theif experiences in the 

p£öcess óf social changei 

More than one million Yugoslavs li\e and work in Western Europe« In looking 

for appropriate methods to explore the complex of social change involving 

Yugoslav migrants, I have reached the standpoint that an understanding 

of this process presupposes a knowledge of their cultural heritage. The 

difficulties in the transformations they have to undergo in the process 

of social change can only be understood by connecting the "culture of 

yesterday" with the "conditions of today". 

Migration research often lacks a dynamic perspective, i.e. it is seldom 

possible to find systematic studies in this field that include the socio-

cultural origin of migrants. Such studies as there are overemphasize 

information on the present experiences of immigrants in their adopted 

contries or, which is equally unsatisfactory, they deal with mechanical 

dichotomies such as "before" and "after" experiences. In both cases, the 

process of social change is left out. 

This report is an attempt towards a more complete understanding of the 

connection between yesterday, today and tomorrow in the life of migrants. 

The report contains a collection of articles from a research project en

titled: "Migration and Social Change". Other reports in the project arei 

No 42 Intereuropean Migration (after World War II): 

Part 1. Yugoslavia 

Part 2. Emigration and structural change in the local community: 

Vrlika 

No 44 Migration and the process of social change. 
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Sagan om de sju pinnarna. 

Det var en gång en man som hade sju söner. 

På dödsbädden kallade han till sig sina «ju söner och sa till dom* 

"Gå och hämta sju pinnar, tjocka som ett finger". 

De sju sönerna gick ut i skogen och samlade ihop sju pinnar, tjocka 

som ett finger och kom till sin faders dödsbädd. 

"Bind samman dessa sju pinnar", sa fadern, och sönerna gjorde så. 

Fadern sa till sin äldste son: "Bryt nu av knippet med de sju pinnarna". 

Den äldste sonen försökte, och så de andra sönerna • men ingen lyckades 

bryta av knippet. 

"Far, vi förmår inte det du ber oss om," 

"Lossa då bandet kring knippet och tag var sin pinne och bryt av dem", 

sa fadern. 

Detta gjorde de sju sönerna, 

Fadern sade: "Varje pinne är en av er. Om ni håller ihop förmår ingen 

bryta er, men ensamma bryts ni av som av en mans hand," 

(Jugoslavisk folksaga) 
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FÖR0RB MU, <H¥TR¥CK *V) »BADRÜGAS FALL" 

När jag skrev på denna rapport 197U hade jag för avsik* a** gawawföi*a 

arbetet som större 'helhet' (än den presenterade versionen utgör) och 

detta närmast mot bakgrunden att denna "helhet" skulle utgöra avhand

lingen, och på så sätt att, a) arbetet utvecklas i enlighet med de syn

punkter som lades fram av oppositionen, b) att rapportens presenterade 

syfte genomförs, dvs rapporten uppföljs med en analys av emigrationens 

effekter på den jugoslaviska landsbygden. Eftersom ingen av dessa inten

tioner uppfylldes är det nödvändigt att nu efter tre år komma med några 

kommentarer till händelsernas utveckling och den föreliggande rapporten. 

Ovanstående skall jag därför sammanfatta enligt följande punkter» 

1, Sammanfattning av kritiken*"^ och kommentarer till denna. 

2. Rapportens nuvarande "läge" (dvs. placering i ett nytt sammanhang). 

För det första, om man betraktar rapporten mot de angivna syftena, är 

den inte "färdig". För det andra är rapporten inte tillräckligt teore

tiskt bearbetad, enligt kritiken. 

Vi börjar därför med syftet. Avsikten med rapporten var att formulera 

underlag för en studie av effekter av emigrationen på den jugoslaviska 

landsbygden. Med rapporten vill jag göra klart hur den nuvarande fördel

ningen av strukturella egenskaper och kulturella föreställningar upp

kommit. Jag såg på frågan som en historisk utvecklingsprocess. Tidigare 

strukturer har, under inverkan av förändrade villkor, övergått till and

ra strukturer. Beroende på när en region drabbades av de förändrade in

flytelserna och hur starka de föregående strukturerna var, har processen 

löpt olika långt i olika regioner. 

Analysen syftar till att förklara regionala skillnader i 

a) strukturella egenskaper (fortfarande förekomst av zadruga/annat) 

b) kvarblivande kulturella sediment (föreställningar om kollektiva for

mer för samarbete och ömsesidigt stöd, könsrollsideologier ...) 

c) nya kulturella och sociala problem. 

1) I första hand avser jag här den systematiska kritiken som Sten 
Höglund har gett 
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Kärnproblemet under analys är alltså förändring av strukturen på den ju» 

goslaviska landsbygden. Det gäller former för egendomsägande, arbete, 

samarbete, makt och beslut. Det gäller också kvinnornas ställning och 

generationernas inbördes relationer. 

Under den aktuella perioden kan strukturförändringen kortast sammanfat

tas i parollen ZADRUGAS SÖNDERFALL som institution. Zadruga var en sär

skild form av "storfamilj" byggd på självhushåll och arbetsbyte inom 

zadruga-kollektivet. Jord och redskap hörde till zadruga. En stor zadruga 

kunde uppgå till 80 medlemmar (och i vissa sällsyntare fall till över 

100). Innebörden av zadrugas fall ka statistiskt anges med två uppgifter: 

a) fram till 1900-talets början sägs zadruga ha varit en karakteristisk 

produktionsenhet i de flesta delar av Jugoslavien 

b) numera anges små privata jordlotter om maximalt 10 ha utgöra 85 % av 

den odlade (odlingsbara?) arealen. Återstående 15 % av jorden faller 

under s.k. socialistiska gods. "Zadruga" kan fragmentariskt kvarleva 

under båda dessa egendomsformer. 

Enligt kritiken: (Nad hänsyn till ovanstående) en teckning och en analys 

av zadrugas fall, orsakerna härtill och konsekvenserna, måste vara det 

främst teoretiska syftet med rapporten. Denna uppgift är dock inte helt 

löst. 

Kritiken menar att teorin finns, i form av många separata tankegångar men 

är inte helt utvecklad, samlad och renformulerad. Jag hävdar att zadru

gas fall är ett resultat av den kapitalistiska industrialiseringen av 

det jugoslaviska samhället och dess återverkningar - direkt avsedda och 

indirekta - på den jugoslaviska landsbygden. En äldre form av produktion 

för självhushåll under kollektiva organisationsformer ger vika för den 

framträngande kapitalismen. Zadrugas sönderfall är den komplicerade följ

den av de problem och möjligheter som då skapades. Kritiken menar att 

ovanstående framgår, däremot förekommer det inte i samlad form på något 

särskilt ställe. En mera samlad genomgång av teoretiska resonemang och 

även utveckling och genomgång av vissa problem (som exempelvis samband 

mellan kapitalistisk industrialisering - ökad penningskatt - uppdelning 

av jorden, kapitalistisk industrialisering - ändrad kvinnlig arvsrätt, 

befolkningsökning - arbetskraftens emigration till städerna) efterlystes 

- och detta håller jag med om. 
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Kritiken menade vidare att jag skulle pröva teorin om orsakerna till 

zadrugas sönderfall enligt följande struktur: 

a) zadrugas sönderfall är en historisk process som börjar vid olika tid

punkter i olika regioner (beroende på speciella historiska förhållan

den) 

b) i materialet finns antytt en klassifikation av regioner just efter vid 

vilken tidpunkt den turkiska reträtten skedde och den "förkapitalis

tiska" expansionen kunde sätta in. 

c) de olika regionerna kan således tänkas ordnas efter en (kvasi-)tids-

axel beroende på hur långt sönderfallet av zadruga bör ha löpt som 

resultat av den framväxande kapitalismens utveckling. 

d) statistik finns också för de olika regionerna som just uppger i hur 

stor procent av byarna som majoriteten av zadrugas har sönderfallit 

vid olika tidpunkter. 

Mot bakgrund av denna prövningsstruktur skall jag identifiera de olika 

regionerna och ange karakteristika för var och en av dem i en systema

tisk översikt med syfte att förklara avvikelse från "generella trender". 

På det sättet kan man komma fram till, huruvida teorin håller eller om 

man måste införa extra antagande. 

Kritiken menade vidare att detta skulle ligga som underlag för avvisande 

av alternativa teorier. Zadrugas sönderfall är förknippad med en serie 

socialpsykologiska fenomen (kvinnogräl, "amoralfamilism") vilkas karaktär 

och kausala betydelse tydligen misstolkats ay andra forskare. Efter ut

veckling av "min egen teori", som då blir av mera omfattande karaktär, 

kan man peka på dessa socialpsykologiska faktorers verkliga plats i för

klar ingskedj an. 

Dessa mycket ambitiösa synpunkter på arbetets utveckling avsåg jag ur

sprungligen att förverkliga. "Zadrugas fall" skulle i så fall utgöra av

handlingen (kombinerad med fältarbete i Jugoslavien, som antytts i bör

jan). Olika komplikationer inträffade under tiden. För det första skulle 

det inträffa förskjutning av rapportens innehåll i tiden, från det att 

zadrugas fall och teorier om dess sönderfall blir till mål i sammanhanget 

istället för medel till att belysa emigrationens effekter på den jugosla

viska landsbygden. Jag skulle inte hinna göra båda delar. Om arbetet där

emot betraktas som ett förarbete (kunskapsmässigt underlag för insikt i 
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"typer" av zadrugas arv och dess ojämna fördelning på olika regioner) på 

den jugoslaviska landsbygden, och framförallt innehållet i detta arv, då 

ansåg jag att den "räckte". Jag visste det jag behövde för att kunna 

"identifiera" vilken region som helst i Jugoslavien och kunna sätta den 

i ett historiskt sammanhang. 

Dessutom behövdes ett ytterligare arbete kring analys av studierna om 

utveckling av den jugoslaviska landsbygden av senare datum. Dessa studier 

var inte lika globala, visade sig vara svårtillgängliga i det avseendet 

att man inte kan finna arbeten som direkt knutits till Er lieh''s resone

mang. Detta tog tid. 

Slutligen blev mitt fältarbete i Jugoslavien inte av. Olika skäl låg till 

grund för detta men viktigare var att jag nu fick söka mig till nya un-

dersöknings"marker" och mål dit "Zadrugas fall" fick sin relevans. 

Zadrugas fall kom att utgöra "bara" en rapport i projektet "Migration 

och sociala förändringsprocesser". Jag kom att betrakta zadrugas arv som 

en öppning till insikten om jugoslavernas kulturella identitet. (Om reso

nemangen därtill, se vidare i kapitel 3, avhandlingens sammanfattnings

del.) 

Eftersom jag valde att studera sociala förändringsprocesser bland invand

rare kom zadrugas arv och kunskapen om de historiska processer det impli

cerar, att bli en förutsättning för insikt i de sociala förändringspro

cesser invandrarna genomgår. 

Den kunskap som låg till grund för författande av "Zadrugas fall" blev 

viktig för fortsatt analys. Men detta säger inte att föreliggande rap

port är "färdig" i de avseenden som jag vill se den klar och som en 

enskild "helhet". Dock är den "färdig" i det avseendet att den fyller 

sin funktion i sammanhanget. Min förhoppning är därför att rapporten 

läses semi en del av texter, vilka avser att utgöra en helhet. Huruvida 

jag kommer tillbaka till "Zadrugas arv" eller uppföljningen av de inten

tioner som angavs i rapportens syfte, vet jag inget om nu. 

Umeå i januari 1978 

Aleksandra Alund 
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INLEDNING 

Problemet: Emigrationens effekter pä den jugoslaviska landsbygden 

Syftet med denna undersökning är att förbereda bakgrund för studier av 

emigrationens effekter på den jugoslaviska landsbygden. Jag diskuterar 

några viktiga drag i den tidigare landsbygdens struktur, viktiga att 

känna till för att man skall kunna förstå de konsekvenser av emigration

en som man nu kan iakttaga. 

Det har i Jugoslavien gjorts många undersökningar om emigrationens effek

ter» av vilka dock endast ett fåtal arbetat utifrån ett antropologiskt 

angreppssätt, dvs studerat det lokala samhället som en helhet, inbe

gripet sådana objekt som familjestruktur. En sådan "mikro-studie" får 

naturligtvis inte sväva fritt i luften, utan måste göras utifrån ett 

perspektiv där man ser hur förändringarna i det lokala samhället är en 

del av förändringarna i samhället som helhet. Utan detta antropologiska 

perspektiv kommer man inte att förstå de väldiga, djupgående konsekven

ser emigrationen för med sig - inte bara på sådana fenomen som jordbruks

produktion, utan även på familjestruktur, värderingar, moral, individens 

status osv För att förstå det som händer på den jugoslaviska lands

bygden är det viktigt att förstå den roll zadruga (uttalas: sådroga) 

spelat. Zadruga är den organisations- och produktionsenhet som dominerade 

den jugoslaviska landsbygden fram till slutet av 1800-talet. En zadruga 

består av - i stort sett - sammanboende kärnfamiljer med gemensam egen

dom; ett kollektivt familjehushåll. 

Zadrugas upplösning och fall innebär att det kollektiva hushållet dela

des upp i individuella hushåll bestående av enskilda kärnfamiljer. När 

zadruga upplöstes delades den förr kollektiva jorden mellan kärnfamil

jerna. Samtidigt som formerna för produktionen ändrades, förändrades 

också boendeförhållandena, dvs kärnfamiljerna utgjorde i fortsätt

ningen egna hushåll och den sociala organisâtior som reglerat samarbe

tet mellan och inom olika grupper i samhället slogs sönder. 

Uppdelningen av jorden ledde till att landsbygden kom att bestå av små 

brukningsenheter med otillräckliga försörjningsmöjligheter. Orsakerna 

till denna uppdelning av jorden, som påbörjades i slutet av 1800-talet, 

var den begynnande industrialiseringen vilken skapade behov av arbets
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kraft, som måste tas från landsbygden. En viktig roll i lösgörandet av 

folk från landsbygden spelade den ändrade kvinnliga arvsrätten (arvsrätt 

till fast egendom), förutom det ökande uttaget av penningskatter. Även 

om det är svårt att uttala sig om huruvida dessa förändringar gjordes i 

det medvetna syftet att tvinga människor till industriarbetsmarknaden, 

blev detta i varje fall resultatet. 

Den rural-urbana migration som satts igång ledde senare till emigration 

utomlands, eftersom den inhemska arbetsmarknaden inte kunde absorbera 

flödet av arbetskraft från landsbygden. Parallellt med och i spåren av 

denna "arbetskraftsmobilitet" skedde en kraftig förändring av släktskaps

relationerna i och med att sammanhållningen minskade i den mån avstån

det mellan individer och grupper växte. Förändringen av gruppsammansätt

ningen - i riktning mot självständiga, individuella hushåll - påverkade 

med tiden den sociala tryggheten, vilken kom att bero på graden av ma

teriellt välstånd hos det enskilda kärnfamiljhushållet, i motsats till 

det tidigare kollektiva, sociala och ekonomiska ansvaret inom zadruga. 

Det innebär att familjer med sämre materiella resurser fick bära sin 

fattigdom på egen hand, utan de gemensamma regulatorer för social trygg

het scan, förutom zadruga, bestod av ett nät av högre organisationsformer 

baserade på i huvudsak äktenskapsallianser och rituellt släktskap - orga

nisationsformer som raserades i och med zadrugas fall. I kontrast till 

verkligheten (som alltså innebär förflyttning och uppdelning och upplös

ning av sociala kontakter) står idag juridiska föreskrifter som lagfästs 

i den andan att zadrugas släktskapsrelationer fortfarande skulle vara 

gällande; dvs att den sociala tryggheten skulle ombesörjas av släk

tingar. På så sätt kom landsbygdens avfolkning att innebära en kraftig 

nedgång i den sociala tryggheten. 

Den enskilde familjemedlemmens status har också sina rötter i zadrugas 

fall. Från det dominerande manssamhället - hierarkiserat enligt seniori-

tetsprincipen (där den biologiska åldern sammanfaller med den sociala) 

- ändrades den sociala rangordningen, till ett manssamhälle, där mannen 

upprättade ett oberoende förhållande till fadern eller äldre bröder, 

men där kvinnan förblev underordnad mannen. Hos jordbruksbefolkningen 

är kvinnans status så gott som oförändrad. 
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Dagens emigration innebär både horisontell och vertikal massförflyttning. 

Majoriteten av emigranterna utgörs av gifta män som lämnat sina familjer 

hemma. 

Hur påverkas då de kvarvarandes sociala trygghet av den horisontella mo

bilitet (dvs den geografiska förflyttningen) och hur påverkas rela

tionerna mellan de kvarvarande (och indragna) av den vertikala mobilite

ten, dvs förändringen av den sociala stråtifieringen? 

Ett av syftena med denna uppsats är alltså att i socialantropologiska 

termer ge en bakgrund till dessa frågeställningar. 

Arbetets uppläggning 

Denna rapport är avsedd att vara första delen i en studie av emigration

ens effekter på familjefunktionerna på dalmatinska landsbygden. Arbetets 

karaktär är därför något generellt; dvs ett försök att skissera för

ändringen av den traditionella familjestrukturen i Jugoslavien sedan slu

tet av 1800-talet, för att förbereda grunden för en vidare och mer de

taljerad analys av lokala samhällen i Dalmatinska Zagora. I ovanstående 

bemärkelse kommer rapporten att utgöra bakgrunden till förståelsen för 

förändringen av familjefunktionerna som effekt av dagens emigration. 

P g a ovanstående begränsningar kommer arbetet att sakna detaljerad 

granskning av de olika regionernas historik - istället följer jag de ge

nerella utvecklingstendenserna. Dessa brister hoppas jag kunna komplet

tera vid en senare analys av lokala samhällen i tid och rum. Metoden 

bygger på litteraturanalys och uppläggningen är som följande: 

1: Teoretisk diskussion om bristerna i studierna av lokala samhällen 

samt avgränsning av mitt problemområde. 

2: Presentation av den traditionella jugoslaviska landsbygdens organi

sation och diskussion kring valet av zadruga. 

3: Kortfattad historisk bakgrund till de områden där uppföljning av 

zadrugas sönderdelning och fall sker. 

4: Zadrugas organisation och struktur, med tonvikt på de inneboende 

latenta motsättningarna som blir manifesta vid zadrugas fall. 
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5: Zadrugas fall. Förutom analys av förkapitalismens (externa faktorer) 

avgörande betydelse för den självhushållande zadrugainstitutionens 

sönderfall, diskuteras frigörelsen av inneboende motsättningar (in

terna faktorer), genom vilka industrialismen slår sönder det kollek

tiva familjehushållet. Därefter diskuteras betydelsen av det histo

riska arvet för de olika regionernas anpassning (anpassningstyper) 

till de nya ekonomiska villkoren. 

6: Avslutning, som består av en sammanfattande diskussion, där relevan

sen av erfarenheterna från zadruga för dagens landsbygdsforskning 

understryks. 
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1. TEORETISK BAKGRUND 

"The genesis of a structure can only be studied under the 
'guidance' of a pre-existing knowledge of that structure." 

Sedan slutet av andra världskriget har forskningsintresset för den tra

ditionella jugoslaviska landsbygden ökat. Orsakerna till detta är många, 

liksom de teoretiska utgångspunkterna. Jag vill kommentëra vissa forsk

ningstendenser rörande studier av relationer mellan produktionssättet 

och social organisation, mer konkret: hur ekonomiska villkor påverkar 

formier för social organisation. Förutom hos några arbeten av komplex, 

komparativ karaktär (Mosely 1940, Sanders 1949 etc), utförda i huvudsak 

före andra världskriget, kan man konstatera en generell forskningsorien

tering mot "case studies" och detaljgranskningar. På så sätt registreras 

yttre fenomen, utan några djupare sammanhang, med de yttre fenomenens 

specifika och partikularistiska förklaringar. Avsaknaden av generell ori

entering visar på den genomgående funktionalistiska traditionen där forsk

ningen fokuseras på synkrona fältstudier. Detta har ofta lett till över

betoning av individuella faktorer,samt psykologisering i studiet av so

cial förändring (i avsaknaden av annan förklaring). 

I följande synpunkter skall jag mer konkret försöka illustrera dessa 

globala tendenser avseende socialantropologiska studier. 

Den klassiska socialantropologins analyser av s k lokalsamhällen (commun

ity studies; Foster, Redfield, Banfield m fl) tyngs av, i stort sett, 

ovan nämnda begränsningar. Avsaknaden av det diakroniska perspektivet 

(det vill säga: relationerna mellan det socioekonomiska förflutna och 

den nuvarande utvecklingen - inom ramen för en i tid och rum relevant 

politisk-ekonomisk strukturanalys) har lett till synkronisk approach, 

utan adekvat analys av orsaker till företeelser, vilka utan sitt dialek

tiska samband blivit detaljstudier med analytiska aspekter som generellt 

sett leder till statiska beskrivningar av samhället. 

1) "In Marx text the genesis of one system is described simultaneously 
with the dissolution of another and these two effects depend on the 
same process, the development of internal contradictions within the 
old system (which must be also theorised)." 
Godelier, Maurice, 1966;99 
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Resultatet av ett sådant angreppssätt kan exempelvis följas i "little 

community studies", där negativt beteendemönster studeras inom ramen av 

och orsakad av "backward society"."^ I dessa studier kännetecknas mellan-

personliga attityder som "amoral familism"; "In a society of moral fami-
2) lists, organisation will be very difficult to achieve and maintain." 

Det ser ut som om för vissa forskare samhället är sådant det ser ut att 

vara. Låt oss istället fråga oss: Vad är "little community", hur blir 

den "backward society"?! 

Om vi betraktar "little community" såsom ett system av vissa sociala 

relationer, måste vi sätta dessa relationer i samband med världen utan

för "little community", och som resultat av en viss historisk socioeko-

nomisk relation mellan dessa "två sociala system". "Because no one 

village is really independent but is a part of a much larger and more 
3) complicated system " , en del av världsekonomin. 

Hur kommer det sig att misstro och dåligt samarbete (amoral familism) 

präglar vissa sociala strukturer, i det här fallet landsbygd? 

Detta inträffar där dualisering av samhället framträder genom brytning 

av och upplösning av vissa delar av samhället och förstärkning av andra 

delar. Skiftningen av vissa ekonomiska system med befästande av vissa 

maktstrukturer som dominerande och andra scan dominerade skapar ojämn 

utveckling för olika samhällsstrukturer. I vår tid, när det gäller för

hållandena på landsbygden, är det fråga om processer som hör samman med 

industrialismens och penninghushållningens expansion. Landsbygdens tra

ditionella organisationer ger vika för statsmakternas storpolitiska om-

organiseringar av samhället, varvid jordägoförhållandena ändras - korpo-

rativa organisationer (byalag, zadruga etc) spricker sönder och privat-

ägandet befästs. (Tillsammans med den kraftiga befolkningsökningen, lig

ger de nuvarande ägandeförhållandena till grund för uppkomsten av löne

arbetare och emigration till urbana centra.) Inom ramen för det lokala 

1) 

2) 

3) 

Foster 1961, Banfièld 1958 

Banfield 1958:89 

Rädfield, 1967:128 
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landsbygdssamhället hade det skapats olika kollektiva skyddsmekanismer 

mot yttre påverkan. De nuvarande förhållandena (särskilt privatägandet 

av jorden) bryter sönder dessa skyddsmekanismer, och det enskilda hus

hållet stänger sina dörrar om sig självt och sina bekymmer. Det är detta 

som är "amoral familism". 

"Under the influence of industrialism, agriculture was ratio-
nalysed and transformed into an economic enterprise which aimed 
primarily at maximal outputs and only secondarily took account 
of the subsistence replacement, and eremonial needs of the 
peasantry. Hence, the introduction of neotecnic methods of 
cultivation also relegated the peasantry to the background. 
The peasantry adopted many of the inovations, but no longer 
produced the majority of rents and the profits on which the 
social order was founded." ' 

Bonden blev specialist bland andra specialister 

Som följd av övergången från självhushållning till förkapitalistiskt 

och senare kapitalistiskt produktionssätt, kommer jordbruket att med 

historisk nödvändighet få sekundär betydelse, och inom ramen för syste

mets multinationella expansion kommer de enskilda bönderna att konkur

rera på marknaden med sina produkter, mot varor från hela världen, med 

inkomst och priser reglerade efter tillgång och efterfrågan. 

"In the place of old wants satisfied by the production of the 
country, we find new wants requiring for their satisfaction the 
products of distant lands and climas. In place of old local and 
national seclution and the self sufficiency we have intercourse 
in every direction, universal interdependence of nations. And 
as in material so also in intellectual production."' 

Kontakterna mellan länderna intensifieras och den enskilde bonden upple

ver starkare och starkare sin ökade beroendeställning och litenhet (jmfr 

Frank: "....den siste länken..."). Relationerna mellan bönderna känne

tecknas ofta av ökad misstro sinsemellan och i allmänhet motstånd mot 
Q \ 

tekniska förbättringar. 

1) Wolf 1966:36 

2) Marx, Engels 1964:8 

3) Erlich 1966 
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"If someone is seen to get ahead, logical it can only be at the 
expence of the others in the village. 

v 

När de kollektiva skyddsmekanismerna hotas av omvärlden (nya tekniska 

innovationer etc) fungerar misstron som ett sätt att hålla kvar varandra 

i ett tillstånd där individuella framgångar inte kan accepteras och måste 

förhindras. 

"In other words, we are dealing here not merely with a lack of 
knowledge and absence of information, but with a defensive 
ignorance, and active denial of outside alternatives which if 
accepted might threaten the corporate structure."2) 

1.1 Problemavgränsning 

Om vi fortsätter diskussionen om den i början av kapitlet nämnda forsk

ningen kring den traditionella jugoslaviska landsbygden, och dessutom 

avgränsar oss till "zadruga" - det traditionella kollektiva familjehus

hållet - och dess upplösning, kommer vi att finna ovannämnda funktion

alistiska begränsningar. 

3 ) 
Exempelvis diskuterar Balikci sambanden mellan kvinnornas (i hushållet) 

gräl och zadrugas fall, och frågar sig om bröderna (i hushållet) alltid 

skulle kunna leva tillsammans, om det inte vore för deras fruars bråk . 

Som utgångspunkt prioriterar Balikci individuella konflikters effekter 

på förändring och fall av komplexa sociala strukturer. Balikci talar om 

betydelsen av konflikten och dess funktion, men inte av konfliktens upp

komst i relation till förändring av samhälle. 

Varför uppstår och ökar då, under en viss tid, konflikterna mellan kvin

norna i hushållet? Varför "leder detta" till upplösning av zadruga, som 

institution, under vissa tider, och varför till "subdivision" under and

ra tider? 

1) Foster 1960:177 

2) Wolf 1955:458 

3) Balikci- 1965 

4) Balikci hänvisar till Campell 1964 
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Dessa och liknande frågor kommer att förbli olösta, så länge man försum

mar att uppmärksamma de grundläggande sambanden mellan ekonomiska vill

kor och social organisation. Genomgripande, ekonomisk-politiska föränd

ringar påverkar social organisation, skapar, förstärker och utlöser in

terna konflikter. Kvinnornas gräl i zadruga utlöstes på grund av bl.a. 

förändrad arvsrätt för kvinnan (Inom ramen för denna skrift kommer 

jag att diskutera orsakerna till zadrugas förändring och fall.) 

Kvinnornas gräl och "amoral familism" i ett "backward-samhälle" är effek

ter av förändringar av vissa sociala strukturer gentemot andra sociala 

strukturer och kan i detaljstudier ge sken av att vara 'orsak till sig 

själv*. ("Effekterna" kan under vissa tider konserveras, bl a som följd 

av vissa politiska målsättningar, med hjälp av juridiska och andra åt

gärder eller på grund av samhällets ojämna utveckling.) 

I sin klassiska studie: "Familjens, privategendomens och statens ursprung", 

ger Engels alternativ till det synkrona betraktelsesättet för förståel

sen av zadrugas uppkomst, förändring och fall. 

Det sydslaviska zadruga erbjuder det bästa exempel som ännu existerar på 

parningsfamiljens övergång till monogami. Den omfattar flera generationer 

av en faders avkomlingar jämte deras hustrur, som alla bor tillsammans 

på en gård, gemensamt brukar sina fält, föder och kläder sig ur gemen

samt förråd och gemensamt äger överskottet av avkastningen. Kollektivets 

högsta förvaltning är husbonden (domatjin), som företräder det utåt, får 

avyttra mindre föremål, för räkenskaperna och är ansvarig för dessa, 

såväl som för de löpande ärendena. Han väljes och behöver ingalunda vara 

den äldste. Kvinnorna och deras arbete står under ledning av husfrun 

(domatjica), vilken vanligtvis är "domatjins" hustru.Hon har också en 

tungt vägande röst, ofta avgörande, när det gäller att välja ut make åt 

flickorna i zadruga. Men den högsta makten ligger hos familjerådet, som 

består av alla vuxna medlemmar, kvinnor som män. Inför denna församling 

avlägger domatjin räkenskap - rådet fattar de avgörande besluten, om 

inköp och försäljning av stor betydelse (i synnerhet ifråga om jord), 

skipar rätt bland medlemmarna o s v....^ Angående zadrugas uppkomst 

kommenterar Engels : 

1) Engels 1969: Sammanfattningar och citat sid 70-76, 180 
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"...kan vi inte längre betvivla den viktiga roll det patriarka-
liska huskollektivet, med gemensamt besittande av jorden och 
gemensam bearbetning, har spelat hos kulturfolket och många and
ra folk i den gamla världen, för övergången mellan modersrätts-
familjen och parfamiljen " 

"...Detta ägde rum...under inflytande dels av växande rikedom 
och förändrat levnadssätt, boskapsskötselns införande och över
gången till familjens ägande av boskapen, metallbearbetningen, 
vävninge och slutligen lantbruket, dels av den moraliska påver
kan ut ifrån 

Om konsekvenser för de enskilda hushållsmedlemmarnas status säger Engels: 

"...Modersrättens störtande var det kvinnliga könets världshis
toriska nederlag. Mannen blev den styrande också i hemmet, kvin
nan degraderades, förslavades, blev slavinna åt hans lusta och 
enbart en automat för att sätta barn till världen. Den första 
verkningen av mannens envåldsmakt som nu grundats, visar sig i 
den patriarkaliska familjens mellanform som nu dyker upp. Vad 
som i huvudsak utmärker denna, är organiseringen av ett antal 
fria och icke fria personer till en familj under familjeöver
huvudets fadersmakt...", 

och om samhället som helhet: 

"...syftet med hela organisationen är...införlivandet av slavar 
(i dess semitiska form) under fadersmakt. Uttrycket 'familia' 
uppfanns av romarna för att beteckna en ny samhällelig organism, 
vars överhuvud utövade sin romerska fadersmakt över hustru och 
barn och ett antal slavar, med förfoganderätt över allas liv och 
död. Marx tillägger: 'Den moderna familjen bär inom sig fröet 
inte bara till slaveriet utan också till livegenskapen, då den 
från första början står i förbindelse med arbetsplikt för åker
bruket. Den innehåller i miniatyr alla de motsättningar som se
nare i bred skala utvecklar sig i samhä Het och i dess stat' 

" " ty släkthushållet.... är ett övergångsstadium ur 
vilken, till följd av befolkningens tillväxt, byalaget eller 
markkollektivet med privatbrukning uppstår därefter utveck
las (först periodiskt och sedan slutlig) uppdelning i åker och 
ängsmark... ."D 

Två viktiga pérspektixr profileras ur ovanstående: 

a) förändrat produktionssätt som leder till förändrade ägandeförhållan

den, det vill säga uppdelning av tidigare kollektivt ägd mark, 

b) förändring av hushållsmedlemmarnas status, det vill säga bl a kvin

nans minskade inflytande i hushållshierarkin. 

1) Engels 1969: Sammanfattningar och citat sid 70-76, sid 180 
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Med utgångspunkt från dessa två sociala variabler kommer arbeten, base

rade på synkrona studier, att kräva komplettering. Kvinnans underordnade 

ställning gav upphov till latenta motsättningar, vilka (med förändrade 

ekonomiska villkor, då bland annat kvinnans arvsrätt förändrades - vil

ket medförde att kvinnan kunde införa privat egendom till det kollektiva 

hushållet, liksom rätten att ta sin del från hushållet till hemgift) 

förstärkte motsättningar mellan männen (generationsmotsättningar), ty 

handlingsutrymmet för individuellt kärnfamiljäktenskap möjliggjordes i ^ 

och med den dubbla arvslotten i det socialt och ekonomiskt förändrade 

samhället (i Balikcis fall socialistiskt). Kvinnornas gräl var en effekt 

av den kvinnliga arvsrättens införande, vilken i sin tur återspeglar 

djupgående ekonomiska förändringar i samhället. Den dubbla arvsrätten 

möjliggjorde kärnfamiljens självständiga, ekonomiska och sociala till

varo i individuellt hushåll och detta ledde till zadrugas fall som in

stitution. 

Med utgångspunkt från ovanstående synpunkter ämnar jag på följande sidor 

studera relationer mellan förändrade ekonomiska levnadsvillkor och fa

miljerelationer på den jugoslaviska landsbygden sedan slutet av 1800-talet. 

Det analytiska perspektivet bygger på uppföljning av ovan avgränsade 

två sociala variabler, det vill säga: 

1. Förändring av ägandeförhållandena: hushållsrelationer, i fortsätt

ningen ävan kallat hushåll (dvs övergång från kollektivt hushåll 

till individuellt hushåll). 

2. Förändring av hushållsmedlemmarnas status: släktskapsrelationer (dvs 

övergång från storfamilj till kärnfamilj). 
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2. ANALYTISKT PERSPEKTIV 

Den traditionella jugoslaviska landsbygden är organiserad enligt två 

grundläggande principer: bosättning och släktskap»^ Bosättningsmonstret 

formaliserar oftast nivån på släktskapsrelationor. 

Vad beträffar de sociala grupperingarna, baserade på släktskap kan dessa 

indelas i: 
a) 

1. Kärnfamilj - ett föräldrapar och deras barn 

2. Lineage - (extended family; storfamilj) grupp med samma familjenamn, 

med gemensam förfader. Ofta stor zadruga, senare oftast "hamlet". 
2) 1) 

3. Collateral group - besläktade grannar , "vamilija" (serbokroatis

ka = storfamilj), "bratstvo" (serbokroatiska = "brödragrupp"), 

"pleme" (serbokroatiska = stam), klan, ofta med lokal unilinear här

stamning, ofta utan större organisation och kollektiva aktiviteter 

men med vissa rituella gruppfunktioner^" ̂, senare grupp av "hamlets" 

eller byar. 

4. Fictive kinship - rituellt släktskap, som upprättas mellan agnatiska 

(släktingar på fädernet) grupper som alliansformande mekanismer, 

oftast manifesterade i form av gudfaderskap (serbokroatiska = "kumst-

vo"), hårklippningsritual (serbokroatiska = "sisano kumstvo"), och 

individuella band mellan medlemmar ur skilda grupper av släktingar 

med samma funktion, i form av bröllopsvittnen (serbokroatiska = 

"vjencano kumstvo"), fosterbrödralag (serbokroatiska = "pobratimstvo") 

och vänskap genom äktenskap (engelska = "inlawship"; serbokroatiska 

= "prijateljstvo") etc. 

De sociala grupperingarna baserade på bosättning kan indelas i: 

b) 

1. Hushåll - individuellt (kärnfamilj) eller kollektivt (zadruga). 

2. Grannskap - hamlet eller några hamlets (zadruga eller lineage). 

3. Bjr - grupp av hushåll eller hamlets (lineages eller collateral groups). 

1) Lockwood. 1972 

2) Collateral group = släktingar på både faderns och moderns sida 
(Termkompendium, Avdelningen för socialantropologi, Uppsala univer
sitet, 1970) 
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Historiskt betraktat har alla högre nivåer av grupprelationer, baserade 

på släktskap» manifesterat kooperation och social solidaritet bara vid 

tillfälle för gemensamt försvar samt vid gemensamt underordnande till 

politiska system. Alla organisationer större än lineages (både socialt 

och geografiskt) var produkter av en förgången tid och med behov av 

fysisk och kulturell överlevnad. 

När det gäller grupprelationer baserade på bosättning är en liten hamlet , 

både som social och territoriell enhet, den mest relevanta utgångspunk

ten vid studium av gruppkooperation av i dag. Hamlet fortlever med 

mycket av det traditionella mönstret på grund av residuala och agnatiska 

relationer mellan dess innevånare. Solidariteten är nära relaterad till 

den höga frekvensen av arbetsutbyte (reciprocal labour) bland hamlets 

innevånare och uttrycks både i generaliserad och"balanserad reciproci-

tet'.'^ ̂  Släktskapsrelationer i hamlet gynnar den interna balansen men 

fungerar även som effektiv "gräns" mot samhället utåt. Den sociala enhe

ten demonstreras på många olika sätt gentemot utomstående. 

"Possessons of certain skills, such as haircutting, tooth pulling, 
preparation of the dead for burial and castrating sheep donate 
their labour freely to fellow villagers but demand payment when 
they perform the same service to outsiders." ' 

Det sociala (släktskaps-) och residuala (närhets-)mönstret verkar vara 
<+) 

betydelsefullt för dagens kollektiva handlande. Även emigrationspro

cessen är beroende av "styrkan" i familjebanden på så vis, att släk

tingar oftast emigrerar tillsammans eller hjälper varandra att emigrera 
5 ) 

och håller ihop utomlands eller under nationell migration. 

2.1 Hamlet: avstånd och sociala band 

Även i dag, i områden där stora zadruge var vanliga kan man finna byar 

där mer än en fjärdedel av alla hushåll härstammar från en zadruga, 

trots att zadrugan upplösts för femtio år sedan. Komponenter av upplösta 

1) Lockwood 1972 

2) Âlund 1972, Sahlins 1968 

3) Lockwood 1969 

4) Lockwood 1969, Balkici 1965 

5) Hammel 1968 
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zadruga formar bosättningstyper av små sociala grupperingar, grupper av 

grannar, större än individuella hushåll. Närmaste granne och närmaste 

släkting är oftast en och samma person. I termer av kooperation och kän

slomässiga band är interaktionsmönstret "familiärt" och påminner om zad-

rugas vardagliga, ömsesidiga samarbete (common reciprocal aid) och kän

slor, så att: ju närmare släktskap, ju större känslomässig anknytning, 

desto större sannolikhet för att varor och tjänster kommer att delas. 

På grund av arvsmönstret är nära grannar ofta patrilinärt besläktade. 

På kartan (se nästa sida), som visar Vrlika församling (belägen i Dalma-

tinska Zagora; mitt undersökningsområde) urskiljer man hamlets med famil

jenamn, exempelvis Totic, Plazonic, Milkovic, Vuletic etc., till skillnad 

från Kukar, Civljane, Stikovo, Kosore, vilka kan hänföras till a:3 (colla

teral groups) och finns på sid 20. Troligen är de flesta hushåll som in

går i dessa hamlets resultat av upplösta zadruga, inte längre tillbaka 

i tiden än att dagens husbonde är född där. 

Bosättningsmönstret i de flesta av dagens hamlets formaliserar släkt

skapsrelationerna från de upplösta zadruga: nära grannar, nära släkt. 

I detta arbete följer jag därför indelningen i hushåll och släktskap, 

för att utreda hur förändring av hushållsförhållanden (som resultat av 

zadrugas fall och övergång från kollektivt hushåll till individuellt 

hushåll) påverkar släktskapsrelationer (genom övergång från storfamilj 

till kärnfamilj). 

Med hänsyn till ovanstående avgränsar jag mig här till studium av sociala 

relationer i zadruga och förändringen av dessa efter zadrugas fall, som 

inträffade vid slutet av 1800-talet, med syfte att uppskatta effekter av 

förändrade ekonomiska villkor på familjerelationer. 

Valet av zadruga sker dels på grund av dess representativitet inom de 

flesta delarna av den jugoslaviska, traditionella landsbygden, dels på 

grund av att zadruga finns bevarad idag både som institution och fragment 

(i hamlets grupper av besläktade hushåll, segment av upplösta zadruga) 

och särskilt p g a att zadrugas arv kännetecknar de enskilda medlemmarnas 

status i dagens hushåll och samhälle som helhet."^ För att en meningsfull 

uppföljning av detta arbete som helhet skall komma till stånd måste jag, 

vid senare undersökningar av emigrationens èffekter på familjens funktion-

1) Buric 1962, Baric 1967 



19. 

er, i förväg kartlägga de familjerelationer som påverkas av emigration. 

Studium av zadruga och dess fall i historiskt perspektiv kommer förhopp

ningsvis att ge svar på detta, förutom insyn i variationen av den jugo

slaviska landsbygdens struktur. 
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3. HISTORISK OVERBLICK 

Storre delen av det område som idag utgör Jugoslavien var vid tiden for 

de slaviska stammarnas kolonisation av Balkanhalvön på 500-talet inlem

mat i det bysantinska imperiet. De stamområden som etablerades vid denna 

tidpunkt utvecklades senare under medeltiden till en rad oberoende sta

ter med varierande livslängd. Via grekiska missionärer i sydöst och fran-

kiska i nordväst introducerades kristendomen i området under 800-talet. 

Ungefär samtidigt befolkades de panoniska områdena i norr av magyarerna, 

vilket ytterligare bidrog till upprättandet av den klyfta mellan de syd

slaviska stammarna som i så hög grad skulle komma att prägla den kultu

rella utvecklingen på Balkanhalvön. 

Av de stater som slaverna upprättade under medeltiden hade den slovenis-

ka och makedoniska den kortaste livslängden. Majoriteten av slovener 

förenades i staten Carantia, vars sönderfall daterar sig redan till 800-

talet. Under ledning av kejsar Samuilo befriade sig de makedoniska stam

marna från det bysantinska herraväldet och sammanförde en stor del av 

de andra slaviska stammarna i en självständig stat. Efter Samuilos död 

införlivades emellertid områdena åter i det bysantinska riket. 

Den kroatiska staten grundades i mitten av 800-talet och stod på höjden 

av sin makt under kung Peter Kresimir IV. Efter hans död undergrävdes 

den kroatiska statens styrka och självständighet,'vilket tvingade fram 

en union med Ungern 1102. Är 1572 erövrade Venedig stora områden utmed 

den adriatiska kusten och efter Ungerns fall införlivades Kroatien i 

det habsburgska väldet. 

Den serbiska staten grundades också i mitten av 800-talet och stod som 

starkast under kejsar Stefan Dusan. Efter hans död föll Serbien sönder 

i en rad feodalstater, vilka slutligen förlorade sitt oberoende till 

turkarna 1459. 

Staten Zeta (Montenegro) grundades i början av 1000-talet, proklamerades 

som kungarike 1077 och bestod så fram till turkarnas erövring 1499. 

Den bosniska staten upprättades i slutet av 1000-talet och ockuperades 

av turkarna 1463. 
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Dubrovnik, den viktiga handelsstaden utmed den sydadriatiska kusten etab

lerade sig som självständig stat vid mitten av 1300-talet och var den 

enda sydslaviska stat, som behöll sitt oberoende till början av 1800-talet. 

Den dubrovniska stadsstaten spelade en betydelsefull roll för upprätthål

landet av de ekonomiska relationerna inte bara mellan de olika sydslavis

ka grupperna, utan också med den kommersiella omvärlden överhuvudtaget. 

Förlusten av oberoende ledde bland så gott som alla sydslaviska grupper 

till uppror, revolter och andra typer av motstånd. Klassmässiga och na

tionella intressen integrerades ofta i de ideal som uppstod som försvars

mekanismer till följd av det enhetliga förtryck sydslaverna var utsatta 

för på alla samhällsnivåer. Kampen fick sina mest påtagliga uttryck i 

bonderesningarna mot feodalherrama i Slovenien, Kroatien och Vojvodina 

och i den ständigt pågående nationella striden med turkarna, som företrä

desvis utkämpades i Makedonien, Serbien och Dalmatien. Det var detta 

spridda nationella motstånd som mot slutet av 1500-talet lade grunden till 

den framväxande sydslaviska enheten. 

Från och med tiden för den turkiska ockupationen av Balkan fram till 

1800-talet inträffade markanta förändringar, när det gäller den territo

riella och etniska distributionen av den sydslaviska populationen. Grup

per från lågproduktiva områden i de sydliga och centrala bergsregionerna 

migrerade till de bördigare och produktivare bergstrakterna och älvdalarna 

i norr. Den turkiska ockupationen skapade även specifika migrâtionsformer, 

då grupper från Serbien och senare Bosnien-Hercegovina flydde till södra 

Ungern (Vojvodina) och mot nordväst. När det gäller de religiösa förhål

landena i dessa områden påverkades och underlättades islàmiseringen i viss 

mån av den konflikt som rådde mellan den romersk-katolska kyrkan och den 

bosniska kyrkan (Patharene-Bogumili). Med sina brutala försök att omvända 

bosnierna till katolicismen ådrog sig den romersJça kyrkan ett sådant hat, 

att den av turkarna introducerade islamska läran närmast uppfattades som 

en befrielse från Roms blodiga religiösa förtryck. 

Den turkiska kontrollen över Bosnien ledde senare även till en kortvarig 

ockupation av Ungern. Efter den turkiska reträtten från dessa områden 

följde de islamiserade bosniska grupperna med söderut. Gränsområdena i 

"ästra Bosnien och Kroatien koloniserades av serber från de centrala och 

dinariska bergstrakterna, österrikarna lyckades emellertid inte helt i 
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tvingades ge upp områden i Serbien och Bosnien. I rädsla för turkiska re

pressalier flydde de kristna folkgrupperna i dessa områden norrut och bo

satte sig i Kroatien på den österrikisk-ungerska sidan. 

På så sätt kunde Shiptarer (Albaner) kolonisera övergivna delar av Kosovo-

Metohija och Makedonien på 1600-talet och 1700-talet. 

I utbyte mot vissa privilegier förmådde österrikarna de serbiska emigran

terna att bidra med väpnade styrkor för gränsbevakningen och lyckades på 

så sätt upprätta ett slags försvarslinje mot turkarna (mer om detta 

senare). På andra sidan gränsen utnyttjade turkarna på motsvarande sätt 

den islamiserade slaviska befolkningen. Religionen visade sig än en gång 

vara ett mäktigt vapen för att söndra och härska. 

Som ett led i sin kolonialpolitik började Österrike under 1700-talet att 

uppmuntra germaner, slovaker, rumäner och ruthenianer att flytta in i om

råden med kroatisk och ungersk population. Denna minoritetspolitik kom i 

hög grad att sätta sin prägel på framtida konflikter och skapa hinder för 

en integrerad kamp. 

Med Balkankriget 1912 frigjorde sig Serbien, Montenegro, Grekland och 

Bulgarien och etablerade sig som fria oberoende stater, medan det make-

donska territoriet fördelades mellan de segrande parterna i kriget. 

Det allt hårdare förtrycket under österrikisk och turkisk ockupation ska

pade förutsättningar för den panslavistiska propaganda och agitation som 

särskilt efter mitten av 1800-talet växte i omfattning. De panslavistiska 

stämningarna fick ytterligare näring genom framför allt Serbiens frigö

relse 1912, vilket på allvar väckte förhoppningar om en slutlig befrielse 

och integration. 

Den växande oppositionen bland de slaviska grupperna undergrävde allvar

ligt enheten inom den redan vacklande habsburgska dubbelmonarkin, vilket 

bl a tog sig uttryck i Österrikes allt häftigare motsättningar till Ser

bien och vilka genom skotten i Sarajevo utlöstes i det första världskriget. 
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I juli 1917 signerades på Corfu den deklaration med krav på befrielse 

och enande av de slaviska folken som låg till grund för upprättandet av 

kungariket av serber, kroater och slovener, SHS, (vad som senare skulle 

bli den jugoslaviska staten) med representant för det serbiska kungahu

set som statsöverhuvud. Deklarationen undertecknades av närvarande med

lemmar av den serbiska regeringen och representanter för olika sydsla

viska kommittier. 

I november 1918 godkände parlamentet i Montenegro en sammanslagning med 

Serbien och ungefär samtidigt anslöt sig Vojvodina till den nya stats

bildningen. Till den nya staten slöt sig också kroater och slovener samt 

de serber som tidigare varit inlemmade i det habsburgska väldet. 

Kungariket av serber» kroater och slovener (SHS) blev ett faktum den 

1 december 1918. 

Karta 3. Kungariket SHS"^ 
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The historical regions of Yugoslavia 

1) Erlich 1966 
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Det kulturella arvet - den kulturella barriären 

Som tidigare nämnts klövs den sydslaviska folkgruppen i tvä delar: den 

ena halvan hamnade under turkarna, medan den andra införlivades i den 

habsburgska monarkin. Två vitt skilda kulturer kom därför att prägla de 

åtskilda sydslaviska folkgrupperna: en orientalisk och en centraleurope

isk. På motsvarande sätt kom de existerande motsättningarna i de två 

imperiernas struktur att överföras till dess undersåtar. 

Det ottomanska imperiet baserades på religiös erövring och nationellt 

förtryck. Sultanen, Allahs ställföreträdare på jorden, var herre över liv 

och död. Folket var en maktlös massa som betraktades och betecknades som 

raya = boskap. Rayans, boskapens uppgift bestod uteslutande i att svara 

för försörjningen, men i övrigt berördes folket i mycket liten utsträck

ning av statliga åtgärder. Oppositionen mot det rådande systemet straf

fades med döden. Samma regler gällde för sultanens närmaste män - de var 

slavar med hedersuppdrag i sultanens tjänst. 

För det sydslaviska folket innebar detta uppkomsten av en fast homogen 

grupp av förtryckta bönder, ty adeln eliminerades och prästerskapet dela

de i stor utsträckning böndernas levnadsvillkor. I detta system kom bön

derna, i varje fall under ett tidigare skede, att inta en mer gynnad 

ställning i förhållande till sina likar i det centraleuropeiska feodal

systemet. De tvingades inte utföra personliga tjänster och dagsverken åt 

sina överordnade utan avstod bara en del av sin avkastning till sina 

museimanska herrar. 

Effekten av det turkiska förtryckets enhetliga karaktär ledde till en för

skjutning av de ekonomiskt-politiska motsättningarna som rådde inom de 

slaviska folkgrupperna. De ekonomiska ramarna sammanföll med och låstes 

av de territoriella gränserna, vilket kom att utgöra ett hinder för kon

takt med komplementära ekonomier. På landsbygden utvecklades den tradi

tionella självhushållningen i stora kollektiva familjehushåll (zadruga). 

Den turkiska övermaktens politiskt-ekonomiska struktur, vars enhetliga 

förtryck verkade utjämnande på de sociala och ekonomiska skillnaderna 

inom den slaviska befolkningen, konserverade därför det rådande produk

tionssättet. 
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Under ockupationens slutskede ökade fortrycket, fattigdomen och underut

vecklingen, men detta resulterade också i en okad sammanhållning bland 

de slaviska folkgrupperna. Bondebefolkningen utvecklade sina traditionel

la organisationer av släktskapskaraktär, vilka reglerade förhållandena 

mellan olika grupper och ytterst sörjde för den fysiska och kulturella 

existensen. 

Det multinationella, multireligiösa ottomanska imperiet var i inlednings

skedet av sin maktutveckling en politisk och organisatorisk gåva för de 

korrumperade, europeiska feodalrikena. Landets tidiga, politiska struktur 

kännetecknades av en demokratisk anda, när det gäller rekryteringen till 

de högsta posterna, vilket i hög grad anses ha bidragit till imperiets 

maktexpansion och långvariga fortbestånd. Med rötterna i det nomadiska 

arvet rekryterade ottomanerna sina ledare enbart med hänsyn till deras 

personliga kvalitet, varvid individuella egenskaper alltid gick före 

nationell och religiös tillhörighet. 

Rekryteringen skedde ofta i form av blodskatt vart fjärde år, då den för

tryckta befolkningen berövades sina mest begåvade pojkar, vilka placera

des i Istanbul, islamiserades och utbildades till administratörer, poli

tiker och soldater. De unga pojkarna, som behandlades med den största 

omsorg, accepterade sin situation och blev sedermera trogna tjänare i sul

tanens tjänst. Men allt eftersom imperiets gränser vidgades, försvagades 

den centrala maktens auktoritet. Administratörerna blev allt mer korrum

perade och soldaterna allt mer brutala. Förtrycket ökade parallellt med 

den administrativa och militära apparatens sönderfall, vilket resulterade 

i upprepade bonderevolter och en tilltagande emigration till det habsburg-

ska väldet, vilket i sin tur ytterligare bidrog till och lade grunden för 

utformningen av den sydslaviska befolkningens splittring i två kulturer. 

Genom speciella lagar organiserades dessa flyktingar i försvaret av grän

serna mot det ottomanska imperiet. 

Alla vid gränsen stod under militär kommando, även kvinnor och barn. För 

den vardagliga försörjningen tilläts de slaviska emigranterna kolonisera 

mark och bruka den i samma former som i det ottomanska imperiet (zadruga). 
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Gränsförsvararnas produktion stod således utanför de habsburgska feodal

lagarna och hela deras sociala situation karaktäriserades av statens strä

van att gynna gränsförsvarets effektivitet. Den typ av zadruga som upp

rättades utmed gränsen var direkt underställd regenten och lydde under 

speciella lagar, som bl a förbjöd splittring av en zadruga utan särskilt 

tillstånd. Denna speciallagstiftning innebar, att gränszadruga existerade 

längre än i det övriga Kroatien, där zadruga inte var underställd dessa 

speciella lagar. 

Genom att principerna för en zadruga som ett gränsförsvaramas speciella 

privilegium direkt kunde överflyttas och tillämpas på den österrikiska 

sidan av gränsen, öppnades ögonen för det habsburgska systemets orättvi

sor, inte bara bland feodalbönderna i Kroatien utan även bland bönder på 

andra håll i landet. 

Med utgångspunkt från dessa privilegier och från ett ständigt ökat hat 

mot turkarna till följd av det ökade förtrycket i det ottomanska imperiet, 

kom de slaviska invandrarna att utgöra ryggraden i det österrikiska gräns

försvaret liksom de överhuvudtaget kom att framstå som de främsta solda

terna i hela den habsburgska armin. Gränsområdena i Kroatien känneteck

nades av stora och starka zadruga ända in på 1800-talet, då de förlorade 

sin politiskt-militära funktion genom Österrikes annektion av Bosnien. 

Till 'följd av det turkiska förtrycket utjämnades således motsättningarna 

inom raya, vilket gjorde slaverna till en synnerligen homogen befolknings

grupp både ur ekonomisk och politisk synvinkel. 

I Österrike däremot, med undantag för gränsområdena mot ottomanimperiet, 

utvecklades relationer mellan grupper och individer som överensstämde med 

förhållandena i det övriga Centraleuropa. Varje provins och region fick 

sina speciella rättigheter och förpliktelser reglerade i konstitutionell 

lag. De stora olikheterna mellan förvaltningen inom de olika områdena inom 

Österrike-Ungern resulterade i att de förtryckta minoriteternas motstånd 

mot centralmakten tog sig olika uttryck från område till område. 

De serbiska frihetskämparna krävde t ex fullständigt oberoende, medan de 

kroatiska motståndsmännen ställde som mål kulturell frigörelse och erkänd 

nationell identitet, men fortfarande inom ramen för den habsburgska mo

narkin. 
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Längre fram, särskilt från mitten av 1800-talet, inte minst till följd 

av den intensifierade, panslavistiska propagandan och de ökade kontak

terna mellan skilda regioner kom sydslavernas politiska målsättning 

att bli mer och mer enhetlig med sikte på fullständig ekonomisk, kul
turell och politisk frigörelse. 

Likval kvarstod den omtalade kulturbarriären mellan de slaviska grup

perna och utgjorde och utgör även i dag en av orsakerna till motsätt

ningarna mellan de olika sydslaviska grupperna. (Många av de mest iögon 

fallande konflikterna i dagens Jugoslavien följer fortfarande den "le
vande gränsen", sw karta sid 25). 

Karta 4. Kulturbarriären 

Pil Él WmM# BULGARIA 

"Hie Ausfro-Hungorian The Yugoslav frontiers as 
frontiers drovvn }n }918  
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Följande indelning (efter Erl ich )"*" illustrerar i stora drag de olika regi

onemas historiska särdrag: 

I Littoral (kustregionerna) 

II Kroatien 

III Serbien 

IV Bosnien (Kristnat) 

V Bosnien (Muselmanskt) 

VI Makedonien (Kristnat) 

VII Makedonien (Albanskt) 

0 ) 
Skalan återger uppifrån och ner den turkiska ockupationens längd. 

I Byar vid Dalmatinska kusten inom ett avstånd på 5 km från havet. Ocku

pationen gällde endast byarna (alltså inte städerna) och endast under vis

sa kortare perioder. 

II Området helt befriat under 1600-talet. Stora delar f 6 aldrig inlem

made i imperiet. 

III Området befriat mellan 1806 - 1867 

IV Området befriat 1878 - 1908 

V - « -

VI Området befriat 1912 

VII - » -

1 Erlich 1966 
2*T Indelningen av kristna, muse2raanska och albanska områden är helt lå

nad från Erlich. Religiös tillhörighet medför vissa olikheter vid 
adaptionen till nya levnadsformer och förändringarna av sociala rela
tioner mellan familjemedlemmarna. Ovanstående regionala indelning kom
mer i fortsättningen att ligga till grund för uppföljningen av de för
ändrade familjerelationer som blev resultatet av de förändrade ekono
miska villkoren. 
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3.2 Några kompletterande synpunkter pä den socio-politiska situa

tionen på den jugoslaviska landsbygden från slutet av 1800-talet 

Slutet av 1800rtalet och början av 1900-talet medförde snabba politiska, 

sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar, vilka återspeglades 

i häftiga sociala och ekonomiska omvandlingar på landsbygden. 

Balkankrigen och befrielsen av en del ockuperade områden från turkarna 

medförde, förutom ändrade territoriella gränser (se kartan), ändrade 

lagar och förändrade relationer mellan individ och grupp. 

Karta 5. 
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TERWÎÛRiAl EXPANSION O F SERBIA ANO YUGOSLAVIA 

Den "förkapitalistiska11 utvecklingen på Balkan följde förändringen av 

den politiska strukturen, vilken ledde till avskaffandet av de feodala 

traditioner som rått inom ottomanimperiet. (Österrike-Ungern övertog 

vissa från turkar befriade områden och flyttade sin gräns till de själv

ständiga staterna Serbien och Montenegro;) 
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Zadrugas fall, vilket följde omedelbart på avskaffandet av de feodala 

relationerna, samt en serie jordbruksreformer och ny arvslagstiftning 

(kvinnan fick arvsrätt) ändrade gradvis landsbygdens traditionella 

struktur, från jämförelsevis stora jordlotter till små jordlotter. (De 

senare fortsatte att minska i omfång till i våra dagar maximalt 10 har i 

privat ägo.) Zadruga var en karakteristisk - om än inte universell - pro

duktionsenhet i de flesta delar av Jugoslavien fram till 1900-talets bör

jan. 

Zadruga byggde på släktskap -dvs kollektiv av utökad familj eller en 

grupp av familjer i ett produktionskooperativ med lika rätt till ägande 

och avkastning för alla manliga medlemmar. 

Nedbrytningen av kollektivet ledde till nya levnadsvillkor för enskilda 

kärnfamiljer och individer både ur ekonomisk och social synvinkel. När 

zadruga som dominerande institution på landsbygden slutligen föll sönder, 

fick den enskilde bonden större handlingsfrihet (på gott och ont). Det 

enskilda hushållet är från den tiden den primära jordbruksenheten inom 

jordbruket, och på grund av minskade jordarealer och låg teknologisk ut

veckling uppstod brist på försörjningsmedel, vilket resulterade i att 

många bönder emigrerade till urbana områden. 

Ekonomiska kriser under 1900-talet försämrade den redan svåra situationen 

på landsbygden, och svält var en mycket vanlig företeelse bland småbrukar

na under krisåren. 

Hårdhet och brutalitet började prägla relationerna mellan människorna 

och bitterheten ackumulerades gentemot det rådande politiska systemet och 

banade väg för den socialistiska revolutionen under andra världskriget. 

(De svaga blev en belastning för de starka, som blev överbelastade, obe

roende av kön eller ålder.) Det är emellertid viktigt att hålla i minnet 

att övergången från dominerande självhushållning via förkapitalistisk 

till socialistisk ekonomi i de flesta fall inte tagit mer än 50 år. 

De gamla släktrelationerna, som svarade för nästan hela den sociala or

ganisationen före 1890 med ett nät av integrativa, sociala och ekonomiska 

funktioner, är ännu levande minnen och på vissa håll fortfarande existe

rande. 
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4. ZADRUGA 

4.1 Inledning 

På kommande sidor kommer jag att kortfattat presentera ZADRUGA-institu

tionen, avseende den varierande, terminologiska beteckningen på institu

tionen i fråga hos folk i allmänhet liksom hos olika vetenskapsmän, zad-

rugas varierande beskaffenhet avseende släktskåpsstruktur samt dess for

mella och informella organisation, inom ramen för en till övervägande del 

självhushållsproduktion. Vid sidan av denna statistiska beskrivning^ av 

Zadruga, skall också vissa dynamiska element - element som hänger samman 

med den sociala hierarkin inom zadruga - behandlas. Dessa element kommer 

att behandlas via en översikt av några mekanismer som är inbyggda i zad-

rugas organisation och som, på grund av att de representerar-latenta 

motsättningar mellan exempelvis kön och ålder, uttryckta via relationer 

till arv och fördelning, blir manifesta, när externa faktorer förändrar 

de allmänna betingelserna för zadrugas produktion. 

I avsnittet tillämpas två olika perspektiv som tidigare berörts, nämligen 

dels residens och dels släktskap. Dessa båda perspektiv hänger nära sam

man, vilket visas av att släktskapsrelationerna är bestämda av residens

mässiga faktorer. Dessa, i sin tur, är uttryck för zadrugaproduktionens 

krav på bestämda sociala relàtioner - kollektiva hushåll. Hur dessa socia

la relationer senare förändras, som ett resultat av förändrade materiella 

levnadsvillkor, kommer jag att behandla i nästa kapitel. 

4.2 Zadruga: Namn och beskaffenhet 

Zadruga stod i centrum av den traditionella, patriarkala organisationen 

på den jugoslaviska landsbygden i alla regioner utom Slovenien. Termen 

zådruga betyder kollektiv, kooperativ, gemenskap (za druga = för kamra

ten, för nästan). I allmänt språkbruk och hos bönderna talas sällan om 

zadruga. Bonden säger "kuca" (= hus), "domacinstvo" (hushåll), "zajed-

nica" (förenade grupper), "celjad" (människogrupp), "velika kuca" (stort 

hus), till skillnad från "inokosna kuca" (individuellt hushåll) eller 

1) Eftersom zadruga inte är ett ting, utan en process och varierar i tid 
och plats, valde jag att strukturera ett "typkollektiv" med grundläg
gande karakteristika vad beträffar hushållets beskaffenhet, före slu
tet av 1800-talet. A Â 
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"mala kuca" (litet hus).1̂  

Själv har jag aldrig hört zadruga nämnas annat än för att beteckna koope

rativ av olika slag, både när det gäller produktion och organisation, 

strukturerade kring territoriella kontrakt och socialistisk modell. Ter

men zadruga introducerades (som allmänt gällande) av sociologer och soci

alantropologer, när det gäller att beteckna traditionella, kollektiva 

hushåll, bestående av, alternativt: 

1. patrilocal extended family (patrilokal storfamilj) = familjegrupp, be

stående av farföräldrar, deras ogifta barn och gifta söner med familjer, 

2. fraternal joint family = bröder med sina familjer, 

3. patrilineal joint family = manliga, patrilaterala kusiner med familjer. 

Barn till nära släktingar kan adopteras och tas med i hushållet för att 

förse det med manliga arvingar. Dessutom finns möjlighet för icke-släk-

tingår att tas in som medlem i zadruga (exempelvis som arbetskraft). 

I vissa områden, men mer sällan, kan zadruga bestå av icke-besläktade 
2) 

familjer förenade i gemensamt hushåll. 

Jugoslavien 

En medelstor zadruga kunde ha 15-30 medlemmar, en mycket stor upp till 

80 medlemmar. Medelstorleken på zadruga varierade mellan skilda områden, 

dock minskade zadruga generellt i medelstorlek med tiden. Redan 1895 var 

zadruga med fler än 25 medlemmar mycket sällsynta. Det finns fortfarande 
3) några stora zadruga i Kosmet -"med uppemot 80 medlemmar. Detta kan delvis 

bero på att Kosmet har högre nativitet än övriga Jugoslavien» För övrigt 

är det idag svårt att finna hushåll med fler än 8-10 medlemmar.Normalt 

består en zadruga av en gård med huvudbyggnad och eventuella gårdshus. 

Huvudbyggnaden är indelad i skilda sovrum för de olika kärnfamiljerna och 

de ogifta barnen (se sid 41). Stora zadruga kan bestå av flera gårdar. 

De gifta sönerna med familjer disponerar (beroende på zadrugas storlek) 

vanligtvis särskilda hyddor eller mindre små hus på gården, oftast små 

och obekväma boplatser med en säng och en brudkista med linne och kläder, 

direkt på bara marken, täckt av enkla väggar och tak.^^ 

1) 
2) 
3) 

Hamell 1968 
Baric 1967, Hamell 1968 
Kosmet = autonom provins till republiken Serbien 
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H.3 Zadruga: Kollektivt familjehushåll 

• « 
H* 3.1 Produktion 

Före slutet av 1800-talet producerades de flesta varor och tjänster inom 

zadruga med minimal anknytning till omvärlden. Mat, medicin, kläder, möb

ler, byggen osv producerades av zadrugas medlemmar.^ En liten del be

hövliga produkter, såsom boskap och grisar, såldes eller byttes mot salt 

och järnprodukter. Beroende på den ekologiska situationen tillfredsställ

des behovet av vissa produkter genom komplementärt utbyte. Utbytets ekp-

nomiska karaktär berodde på geografiskt avstånd och traditionellt erkända 

relationer mellan de berörda parterna. I skuggan av många politiska makt

strukturers uppkomst och fall, utvecklades på landsbygden (inom ramen för 

den traditionella produktionsformen) ett nät av traditionella organisa

tioner, såsom äktenskapsallianser ("priateljstvo"), rituellt släktskap 

("kumstvo") och religiösa ritualer ("slava"), med syfta att främja samar

bete av ekonomisk och social karaktär. 

Förutom materiella färdigheter fostrades de intellektuella färdigheterna 

inom zadruga. Analfabetismen på landsbygden var utbredd, i vissa områden 

närmast total - för kvinnornas del starkt utbredd i alla områden. 

Tabell. Procent analfabeter av populationen i några jugoslaviska provin

ser (enligt konungariket Jugoslaviens provinsindelning; provins = 

"banovina") år 1931.^ 

totalt män kvinnor 

Makedonien (Vardar banovina) 70,9 55,7 85,5 

Bosnien (Vrbas banovina) 72,6 59,9 85,8 

Serbien (Morava banovina) 62 38,8 83,7 

Kroatien (Sava banovina) 27,7 19,6 35,1 

1) Erlich 1966 

2) Erlich 1966:347 
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Denna utbredda analfabetism medförde inte några hinder för den intellek

tuella utvecklingen i zadruga.1̂  Den starka episka traditionen och den i 

allmänhet rikliga folkloren, med sånger, berättelser och dans, vävde in 

historien i vardagslivet - de traditionella, "konstnärliga" uttrycksfor

merna, förda i arv och utvecklade från genration till generation ("från 

knä till knä"). Viktig information fick man genom de (ofta) blinda spel

männen och trubadurerna, som vandrade mellan de olika marknadsplatserna. 

Handarbete, hemslöjd och broderi utvecklades till perfektionism, där den 

figurativa framställningen omfamnar sekler av traditionell Ornamentik, 

öppen i tiden till nya kreativa impulser. 

4.3.2 Organisation 

Varje zadruga är organiserad under ledning av "domacin" (= husfar; jag 

använder i fortsättningen det jugoslaviska ordet domacin), även kallad 

"starefema" (= den äldste). Domaéin representerar zadruga gentemot andra 

grupper, myndigheter och samhället i övrigt. Denna representation kan 

yttra sig på många olika sätt, från inköp och försäljning av varor till 

äktenskapsarrangemang och det allmänna ansvaret för zadrugamedlemmarnas 

sociala och ekonomiska trygghet. Domaéins plats i zadrugas hierarki är 

lika given som presterad, men på intet sätt "gudabenådad". Som äldre man 

besitter han i regel kunskaper och färdigheter, vilka - med hänsyn till 

produktionssätt - tillsammans med livsefarenheten, ger honom insyn i den 

komplexa, sociala och ekonomiska vardagen. Ken han kan bli avsatt, om han 

anses okapabel att sköta den ansvarsfulla ställningen han besitter - vil

ket dock sällan inträffar. Domaéins roll är på intet sätt diktatorisk -

han är varken herre över familjens medlemmar eller dess egendom. Med sin 

ställning representerar domaéin zadruga som kollektiv gentemot omvärlden, 

förutom det ansvar han har för att kollektivet skall fungera som ett 

sådant. 

1) Meningen syftar till omständigheterna i zadruga och på landsbygden 
vid början av 1900talet. Senare, när analfabetismen minskade, med
förde detta varken höjd ekonomisk eller ̂ intellektuell" välfärd. 
Den förkapitalistiska utvecklingen slog istället hela det organise
rade nätet av traditioner, på vilket bondesamhället vilade, tillsam
mans med zadruga, i spillror. A A 
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Vid alla viktiga beslut deltar alla gifta män i beslutsfattandet, vilket 

därefter framföres av domacin.^ Zadrugas överhuvud har mycket mindre 

makt och auktoritet än den individuella jordbruksfamiljens far. Domaêin 

i ett individuellt hushåll har bestämmanderätt över egendomen och hus

hållsmedlemmarna. I zadruga är det fråga om organisatorisk ledning för 
» 2) att möjliggöra och upprätthålla arbets- och moralisk disciplin. Arbets

fördelningen är organiserad enligt ålders- och könstillhörighet; vid be

slutsfattande äger mannen i relation till kvinnan, oberoende av biologisk 

ålder, högre status av social ålder. Under den kollektiva, manliga aukto

riteten, med doma6in i toppen, kommer domacica (= husmor) - oftast doma-

cins hustru - som överhuvud för kvinnorna. Domacica ser till att alla 

andra kvinnor - ingifta i hushållet eller ogifta döttrar - har specifie-

rade uppgifter; i köket och övrigt hushållsarbete och ekonomi, där arbe

tets karaktär är anpassat till och beroende på biologisk ålder samt - för 

ingifta kvinnor - den tid kvinnan tillbringat i zadruga. Dessutom är doma-

éica värdinna för alla (särskilt äldre) besökare, hon assisterar ogifta 

flickor i ordningsställandet av brudgifter och hon har en stark röst i 

samband med valet av äktenskapspartner för både söner och döttrar. Den 

unga ingifta bruden ("mlada") har under sitt första år i zadruga inga 

särskilda arbetsuppgifter, utan får bekanta sig med människorna i famil

jen och med arbetet, lära sig "tycka om" och "bli omtyckt" i sin nya fa-
3) 

milj. Barnen i zadruga har lättare arbetsuppgifter och står under sär

skilt beskydd av hela familjen, eftersom barnen inte bara hör till sina 

biologiska föräldrar utan till helc. den stora familjen. Om en änka vill 

gifta om sig utanför zadruga, är det sällsynt att hon får ta med sig sina 

barn till det nya äktenskapet. Männen arbetar med åkern, skogsarbete, 

snickerier, djurslakt, vinframställning - kvinnorna sköter trädgården, 

lagar mat, rengör, städar, syr kläder och broderar. Männen hjälper kvin

norna med vävning - kvinnorna hjälper männen med höbärgning och övrig 

skörd. Barnen och de ogifta flickorna sköter djuren, de gamla hjälper till 
4) med olika strösysslor i hushållet, förutom att de är rådgivare. 

1) I relation till patriarken har domacin med tiden - om inte i rituella 
sammanhang - fått avstå från mycken personlig makt till förmån för 
de vuxna, manliga medlemmarna i zadruga, när det gäller vardagssyss
lor och beslutsfattanden. Jmf Engels. 

2) Arbetsdisciplin står för väl utvecklad arbetsfördelning. A Â 

3) Erlich 1966 

«•) Wolf 1966 
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Zadruga är en egendomsägande enhet (engelska: "property-owning corpora

tion"), dvs gemensam rätt för dess manliga medlemmar till land, kreatur, 

fast och lösa inventarier, säd, mat, vattenrätt, kvarnrätt, pengar, skul

der, fordringar och alla andra tillgångar. Med undantag för kläder och 

några få personliga saker, finns inget privat ägande. Alla korporativa 

rättigheter och skyldigheter är erkända genom generationer och går i arv 

till sönerna, vilka (oftast efter faderns död) mottar samma del av egen

domen som fadern skulle ha ärvt om zadruga delats under hans levnad. 

Följande schematiska bild förtydligar ovanstående: 

A 

E F 

(1/2) (1/4) (1/4) 

A = farfader (".staresina") 

B och C = söner till A 

D = son till B 

E och F = söner till C 

Sönerna B och C ärver hälften var av A. Sonen D ärver sin fars, B:s, del, 

vilket är hälften av A:s. Sönerna E och F ärver var sin halva, av sin 

fars, C:s, del, vilket blir en fjärdedel var av A:s."^ 

Kvinnan har ingen arvsrätt till de fasta tillgångarna, utan endast till 

mat, kläder och brudutrustning, vilken varierar, men i huvudsak består 
2) 

av en brudkista med linne. Kvinnan kan endast ärva fasta tillgångar, 

1) Hamell 1968 

2) För den museimanska befolkningen erkändes kvinnans rätt till arv av 
fasta tillgångar, under Sheriat-lagen (en lag som infördes under ot
tomanska imperiets tid, och som gällde den museimanska befolkningen), 
men den rätten utnyttjades sällan under det traditionella zadrugas 
tid 
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om hon inte har några bröder, om hon har systrar som är bortgifta och om 

hon är enda barnet. Brudgummen, som i ett sådant fall "gifter in sig", 

kallas "domazet" (= ingift svärson), "uljez" (= den som tränger sig på) 

eller "mirazdija" (= han som gifter sig för brudgiften /= "miraz"/). 

Zadrugas naturliga tillväxt, med expansion av befolkning och egendom, led

de till konflikter. Egendomen delades i mindre enheter, oftast i tregene-

rationscykel. Arvsrätten kunde i sig själv vara anledning till spänningar 

scan kunde påskynda uppdelningen av zadruga till nya enheter (zadruga). 

I figuren på föregående sida kan man ana förutsättningar till eventuella 

spänningar mellan D och E S F, på grund av ojämna arvslotter; i relation 

till fördelningen av avkastningen, vilken ju är lika för alla i zadruga. 

(Avkastningen skulle öka för D, om han skildes från sina kusiner. E och F.) 

4.3.4 Uppdelning av zadruga 

Zadrugas uppdelning innebär varken slutet för zadruga som institution 

eller slut på samarbete mellan zadrugas medlemmar. Uppdelningen innebär», 

att zadruga delas i mindre enheter, vilka fortsätter att existera på sam

ma villkor som "moderskroppen" till dess de själva blir mogna för uppdel-

ningj under förutsättning att de allmänna ekonomiska villkoren är oför

ändrade . 

Liksom zadrugas tillväxt är dess uppdelning ofta en långt utdragen pro

cess. De närmaste åren före en formell fördelning kännetecknas ofta av 

konflikter och splittrade relationer mellan zadrugas medlemmar. Två skil

da bosättningscentra kan utkristalliseras inom zadrugas område och det 

kooperativa samarbetet minskar. I praktiken går det så till att zadrugas 

medlemmar beslutar sig för att delas, genom att rösta. Röstningen berör 

alla män över 15 år samt ibland de äldsta kvinnorna,̂  och följdes av 

delningsförberedelserna, vilka kan ta upp till 2 år, varefter den formel

la uppdelningen kan hållas. Denna sker. ofta i närvaro av någon gammal och 
2) 

allmänt respekterad man, som är bekant med släkten i zadruga. 

1) Pantelic 1964 

2) Ålund 1972 
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Patrilocal extended family (se sid 34): 

Om vi tittar på figuren på sid 38 och antar att A (här fader till sönerna 

B och C) lever, brukar A hålla zadruga odelat under sin livstid. Om zad-

ruga delas under faderns (A:s) livstid, brukar han oftast reservera en 

del åt sig själv (att fördelas efter hans död) och resten åt sina söner 

(B, C ), att fördelas enligt överenskommelse - ibland genom lottning -

eller enligt hans beslut. Om sönerna sedan förr har skilda boplatser bor 

fadern med en av sina söner, vilken efter faderns död får en extra bit 

jord och lite boskap.^ 

Fraternal joint family, patrilineal joint family (se sid 34): 

Bröderna eller kusinerna brukar dela egendomen enligt överenskommelse och 

om detta blir svårt lottas beslutsfattandet till en av de i delningen in-
2) 

blandade. 

o 3 ) Den formella uppdelningen av zadruga innebär inte slut på samarbete. 

Grupper av släktingar samarbetar sinsemellan på olika sätt även i fort

sättningen. Jordbruket, om det är kombinerat med boskapsuppfödning, krä

ver arbetsinsatser av grupper som „är större än kärnfamiljen. Sådana fak

torer, samt behov av nya marker, som kräver stor arbetsinsats för rens

ning, förutom behov av försvar, i vissa områden, ekonomisk och militär 

skyldighet i andra, tenderar att hålla familjen utökad i samarbete. Många 

tidigare gemensamma arbeten utförs nu genom ömsesidig hjälp ("reciprocal 

labour"; serbokroatiska = "pozajmica"). På så sätt fortsätter kooperation

en till dess de nya enheterna blir stora och mogna för uppdelning. 

4.4 Släktskap 

1.4.1 Inledning 

På de föregående sidorna har jag diskuterat zadruga i relation till hus

håll (residens). Det kollektiva hushållets medlemmar är grupper av kärn

familjer/släktingar som tillsammans producerar och konsumerar sina för

sörjningsmedel. I folkmun är "kuca" (hushåll) symbol för en grupp männi

skor/släktingar som tillsammans äter den gemensamt tillagade maten. Man 

1) 

2) 

3) 

Filipovic 1939 

Pantelic 1964:390 

Hamell 1968 
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säger på vissa ställen därför "sofra" (matbord) i stället för "kuca". 

I människors tänkande symboliseras därför hushållets uppdelning som ensta

ka grupper av hushållsmedlemmars separata matlagning och måltider. 

"Sharing of resources produced" tyder på ett i allmänhet lågt personligt 

ägande i zadruga. Kläder och andra personlig saker passerar fritt mellan 

medlemmarna/släktingarna. Barnen anses vara en gemensam del av det hus

håll där de föds. De uppfostras med omsorg och utför inga tunga arbeten, 

i en atmosfär där alla barn i familjen är bröder och systrar (någon skill

nad mellan kusiner och biologiska syskon görs inte). Oberoende av köns-

och åldersmotsättningar, vilka redan i unga år präglar, och särskilt se

nare kommer att prägla, deras tillvaro (en son är mer värd än en dotter; 

en pojke har i praktiken bestämmanderätt över sin*äldre syster), är rela

tionerna mellan syskon varmare, hjärtligare och mer respektfyllda än se

nare mellan makar.^ ̂ 

I allmänhet, och på grund av den väl utvecklade arbetsfördelningen enligt 

kön och ålder, tenderar interaktionen att bli mer utvecklad mellan köns-

och åldersgrupper (kvinnor-män, barn-vuxna) än mellan makar eller föräld

rar-barn. Kärnfamiljen är underordnad det gemensamma familjekollektivet, 

även om kärnfamiljen har en viss grad av integritet. Enskilda kärnfamil

jer (med småbarn) har skilda, egna sovplatser, inredda med brudens linne. 

Alla barn äldre än 12 år sover oftast i skilda flick- och pojkrum. 

4.4.2 Motsättningar i zadruga 

Relationerna mellan zadrugas medlemmar kännetecknas av (produktionssättets 

krav på) strikt disciplin och rigid moralitet för att möjliggöra normers 

och reglers upprätthållande. Avvikelse tolereras varken av hushållskollek

tivet eller allmänna opinionen; kännetecknande är väl definierade ramar 

för individuellt och kollektivt handlingsutrymme. Samarbetsformerna krä

ver stabilitet i upprätthållande av alla individuella förpliktelser och 

"Common cocking implies a sharing of resources produced by the 
members and thus draws a£tentioo the basic function of the 
household as a productive unit.  

1) Lockwood 1972 

2) Erlich 1966, Hamell 1968 
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begränsar personlig frihet till strikta handlingsmönster (speciellt för 

kvinnor och yngre familjemedlemmar). Stora familjer uppskattas och är nöd

vändiga. Sönerna skiljs inte från hushållet, även om de gifter sig, så 

länge fadern lever. Husöverhuvudet försöker finna hustrur till de yngre 

männen, så snart det är möjligt, eftersom kvinnan är absolut nödvändig 

för produktionen.^ Kvinnan har högt värde, ty mortaliteten (både i späd 

ålder och i samband med barnsbörd) är högre än mannens. Därför råder över

skott på män och alla kvinnor, även änkor, kan gifta sig och gifter sig. 

Män kan däremot ha svårigheter att finna en hustru - i vissa områden är 

det omöjligt för en änkeman att gifta om sig. Kvinnan medför inget arv 

(i de fall det finns) eller någon annan form av brudgift annat än den tra

ditionella brudkistan i sitt äktenskap. På så sätt införs inga privata 

medel i zadruga och därmed sammanhängande konflikter undviks 

Sexuella relationer är strikt kontrollerade och som regel förekommer inga 

föräktenskapliga förbindelser. Flickornas oskuld skyddas väl, och brott 

mot flickans heder kan streiffas med död och blodshämnd. Den allmänna opi

nionen förstärker den rigida,sexuella moraliteten och tvingar alla even

tuella awikare att följa reglerna. Därför slutar de flesta eventuella 

"missöden" i äktenskap. Det innebär att så gott som alla män och kvinnor 

ej har föräktenskapliga sexuella erfarenheter. Rigida, sexuella relationer 

bottnar bland annat i avsaknaden av födelsekontroll. Ofruktsamhet räknas 

som "Guds straff" och man önskar många barn. Barnen är välbehövligt till

skott, som blivande arbetskraft, särskilt pojkar, och de fostras med om

sorg och tycke. Äktenskapen varar och trohet är norm, särskilt för kvinnor. 

Den manliga auktoriteten är större än åldersauktoriteten. Maken har rätt 

att straffa sin hustru, även med fysiskt våld, men han brukar sällan sin 

rätt. Relationerna man - hustru är präglade av kvinnans beroendeställning 

och mannens generösa "noblesse oblige". I vardagligt beslutsfattande hål

ler mannen distans till och konsulterar inte kvinnan; i relation till 
2) 

kvinnan har mannen alltid rätt. Kvinnan skall inte synas eller höras, 

hon skall sköta "sitt" - och hon skall aldrig blanda sig i det "hon inte 

förstår". Hon visar sin man och ännu mer sin svärfar tillgivenhet med 

1) Seden med brudrov ("otmica") har rötter i detta. A Â 

2) "En bra kvinna är en kvinna som aldrig visar tänderna" (ordspråk). 
Apropå analfabetismen: "Kvinnor behöver inte lära sig läsa - de 
kan redan för mycket" (talesätt). 
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olika rituella uttryck för ödmjukhet: kyssa händer, tvätta fötter (män

nens händer och fötter), stå bakom vid matbordet och tyst servera maten.' 

Alla manliga gäster välkomnas av domacin (husbonden), för att därefter 

få sina fötter tvättade av husets kvinnor. I relation till ålder har 

kvinnan sekundär ställning som hustru men dominerar som svärmor. Gifta 

söner stöder moderns auktoritet gentemot sina hustrur. Fast känslomässigt 

bunden är kvinnan, i sin egenskap av moder gentemot sina döttrar. Detta 

kan i vissa fall leda till konflikter mellan svärmor och svärdöttrar, 

exempelvis när det gäller eventuell brudgift för en dotter i huset. För

hållandet mellan bror och syster är emellertid av en annan art. fiven om 

könsmotsättningarna i viss utsträckning präglar relationerna och brodern 

bestämmer även över sina äldre systrar, så är förhållandet varmare och 

hjärtligare än man-hustrurelationen. Sönernas förhållande till fadern 

kännetecknas av lydnad och respekt så länge arvsrättigheterna är desamma 

för alla bröder och produktionssättet inte ger utrymme för några större 

variationer. Motsättningar mellan bröder kan bli manifesta vid uppdel

ningen av zadruga i de fall de har olika antal barn, vilket i sin tur kan 

påskynda uppdelningen av zadruga som visats på sid 38. 

Det är således gruppen som utgör förutsättningen för den materiella och 

kulturella existensen och ovanstående relationer förstärks och utvecklas 

inom ramen för zadrugas ekonomiska struktur. 

Gruppens bestånd gynnades därför med alla medel, så länge de ekonomiska 

omständigheterna krävde samarbete under strikt disciplin. Inom gruppen 

var medlemmarna trygga och skyddades av gemenskapen mot yttre faror. Den 

kollektiva samlevnadsformen lämnade inget utrymme för individuell frigö

relse i modern bemärkelse och den "frihet" som bjöds medlemmen utanför 

kollektivet utgjorde i allmänhet inget alternativ i den tidens hårda so

ciala och ekonomiska klimat. 

Det patriarkaliska systemets sociala organisation bygger på familjehier

arki, d v s en indelning av hushållsmedlemmarna i en hierarkisk ordning 

efter kön och ålder, och det var framförallt två faktorer som reglerade 

systemets bestånd. 

För det första var den manliga dominansen grundläggande, när det gäller 

initiativtagande, beslutsfattande och allmän rörlighet i livets vardag. 

Styrkan i just denna relation kom f ö att göra sig gällande långt efter 

det att andra motsättningar ändrat karaktär. 



For det andra var det senioritetsprincipen, vars sociala kraft särskilt 

gjorde sig gällande beträffande den personliga friheten och rörelsefri

heten för de olika ålderskategorierna. Ordet "stari" betecknade inte bara 

den gamle i biologisk bemärkelse utan begreppet innefattade även en högre 

social ställning i relation till "mladi" (den yngre) vad gäller rang och 

inflytande i den sociala hierarkin. En kvinna kunde aldrig vara en "stare-

sina" även om hon var "domacica" (husmor). Eftersom kvinnans makt är be

gränsad till dominans över yngre kvinnor, betyder detta att den egentliga 

"maktkampen" utspelas mellan män i skilda åldrar.^ 

Eftersom relationerna i den maskulina, sociala rangordningen inte är fasta 

över tiden utan förändras till följd av externa faktorer, måste jag på 

denna punkt lämna utrymme åt tidsfaktorerna i det regionala kontextet. 

Zadruga var inte ett ting utan en process över tiden, som emellertid be

varade sina grundläggande karaktäristika, så länge produktionssättet var 

oförändrat. 

Självhushållningen, som var det dominerande produktionssättet, krävde för

utom stora familjer en strikt arbetsdisciplin, som gav ytterst litet ut

rymme åt vare sig horisontal eller vertikal mobilitet. 

Så länge de ekonomiska villkoren var oförändrade, uppstod inget behov av 

att ifrågasätta den sociala rangordningen. De äldres auktoritet var inte 

bara frivilligt respekterad utan betraktades som en självklarhet, som ett 

uttryck för högre makter, för Gud, och därför behövde denna auktoritet 

inte heller närmare förklaras eller definieras. Detta betyder också att 

istället för den ovan omtalade "maktkampen" den yngre generationen bidade 

sin tid och helt enkelt väntade ut den äldre. 

1) Om man jämför ovanstående text med Engels tolkning av domacins status, 
framgår det att termen social hierarkisering från domacin till stari 
är resultatet av ökad differentiering, specialisering och behov av 
komplementära varor. Detta ledde till att gruppöverhuvudets represen
tativa funktioner, när det gäller förhandlingar med andra grupper, 
ekonomiska transaktioner, äktenskapsallianser etc ökade. Den äldres 
status gav så småningom upphov till generationsmotsättningar, då ytt
re förändringar skärpte motsättningarna mellan zadruga och omvärlden. 

Enligt Marx återspeglar familjen samhällets motsättningar i stort och 
den terminologiska hierarkiseringen i zadruga kan därför sägas åter
spegla motsättningar i det slaviska samhället. Å 
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När däremot de traditionella, produktiva relationerna försvagades och det 

omgivande samhället öppnade andra sysselsättningsmöjligheter, försvagades 

även det "givna" sociala sambandet mellan zadrugas medlemmar. Denna pro

cess påskyndades f ö av de institutionella kontakterna mellan zadruga och 

omvärlden, som t ex ynglingarnas militärtjänstgöring, skatteinbetalning 

etc. Och sönerna blev då de första att ifrågasätta fadersauktoriteten. 

Kvinnor och barn dröjde längre med att ifrågasätta de normgivna relation

erna till följd av större social immobilitet och lägre juridisk status. 

Denna process varierade givetvis över tiden beroende på geografiskt läge 

och närhet till komplementära ekonomier, men det är utifrån detta förhål

lande som den grundläggande motsättningen dvs den mellan zadruga och 

en expanderande marknadshushållning utvecklas. 

4.5 Sammanfattning 

Zadruga kan inte behandlas som ett statiskt föremål utan måste ses som en 

process, där gradvis framväxt, kulmen och uppdelning, som omspänner ca tre 

generationer, följer på varandra. Zadrugas form och storlek varierar över 

tiden beroende på de speciella ekologiska och historiska (ekonomiskt-poli-

tiska) faktorerna. Zadrugas existens som en maximalt korporativ enhet 

sträcker sig över två filiala generationer. Om en man med sina barn grun

dade zadruga, börjar uppdelningen av kollektivet, innan alla ur de båda 

första generationerna gått tir tiden. Uppdelningen sträcker sig i de flesta 

fall över en längre tidsperiod, ti_l följd av zadrugas naturliga tillväxt, 

allmänna ekonomiska villkor och generationsmotsättningar. När konflikter 

uppstår försvagas samarbetet och kollektivet splittras och delas i nya 

segment - zadruga. 

Zadrugas produktion förutsätter kollektiva hushåll, som upprättas genom 

att grupper av släktingar bor tillsammans. För att det rådande produk

tionssättet skall kunna fungera och trygga den materiella och kulturella 

existensen fordras en strikt arbetsdisciplin och i allmänhet även en strikt 

moralitet, när det gäller den individuella mobiliteten. 

Gruppens kollektiva målsättning präglar hela tillvaron och kännetecknas av 

strävandena att främja samarbetet mellan de enskilda hushållsmedlemmama. 

Avvikelser tolereras inte. Den stabilitet som kännetecknar respektive med

lems förpliktelser leder så småningom till en institutionell reglering av 

de sociala relationerna. För upprätthållandet och uppföljningen av dessa 

regler svarar gruppen själv, vilket resulterar i en höggradig konformitet. 



I gruppen är tillvaron trygg, utanför är den osäker. Den rådande sociala 

organisationen fortlever därför utan större hinder, så länge dess repre

sentanter lyckas förverkliga kollektivets( målsättning - tryggad existens 

för sina medlemmar. 

Den sociala organisationen är byggd på kategorierna kön och ålder. Manlig 

dominans är förhärskande och oberoende av ålder. Ålders- och könsauktori

tet manifesteras i praktiken med olika ekonomiskt och socialt ansvar för 

zadrugas medlemmar. 

Inom ramen för zadrugas sociala hierarki blir vissa motsättningar särskilt 

markanta. 

För det första är det könsmotsättningarna. Kvinnan saknar arvsrätt, ytt

randefrihet i juridiska och ekonomiska spörsmål och intar över hela lin

jen en socialt underordnad ställning. Denna sociala omyndighet manifes

teras i en utpräglad beroendeställning till hela den manliga delen av 

kollektivet. Detta förhållande ges också sina konkreta, rituella uttryck. 

För det andra är det åldersmotsättningarna. Dessa manifesteras i de seni

or-juniorrelationer, som fördelar anseendet mellan kollektivets enskilda 

medlemmar. Ålder är både en biologisk och social kategori. Den biologiska 

åldern bestämmer graden av social hierarkisering inom samma kön och den 

sociala åldern bestämmer relationerna mellan olika kön. Den sociala ål

dern är beroende av den biologiska åldern. I zadruga är staresina (den 

gamle) både ledare för kollektivet och dess äldste man. Den äldsta kvin

nan är underordnad både staresina och de yngre männen i kollektivet. 

Aldersmotsättningarna manifesteras i första hand mellan männen och sär

skilt när det gäller arv och fördelning av den gemensamma egendomen. Brö

der har lika arvsrätt oavsett antal egna barn, vilket således betyder att 

det är först kusinerna som får olika arvslott. Motsättningarna mellan kö

nen kom att förbli latenta fram till den tidpunkt, då de materiella lev

nadsvillkoren ändrades och åtföljdes av förändrad arvsrätt för kvinnorna. 

Denna fråga anknyter till den globala motsättningen mellan skilda produk

tionssätt, förkapitalistisk marknadshushållning gentemot spillror av den 

övervägande självhushållningen. Det är denna motsättning som leder till 

en förändring av både släktskaps- och boendeförhållandena. Zadruga bryts 

ned till individuella hushåll och faller sönder som institution. Förbindel

sen mellan släktskap och boendeföhållanden illustreras på så sätt av de 

skilda produktionssättens krav på kollektivt samarbete respektive möjlig

heter till individuell mobilitet och individuellt handlingsutrymme. 
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5. ZADRUGrAS FAIL 

5.1 Indelning 

"... we are likely to find nuclear families where the division of 

labour is accentuated in society but not in the family, while ex

tended families are consistent with an accentuated division of la

bour within the family, but not in the society""*"} 

Kollektiva familjehushåll och andra jordbruksenheter, större än 

kärnfamiljhushåll, uppstår - historiskt sett - i områden där det 

finns ekologiska förutsättningar för tillräcklig avkastning av va-
2) 

rierande art '. Sådana omständigheter möjliggör uppkomst av perma

nenta bostäder och permanenta hushållsmedlemmar (arbetare) - med 

förutsättningar för väl utvecklad arbetsfördelning inom produktions

enheten - och dominerande självhushållning. 

Förutsättningen för stabiliteten av sådana enheter är att kollekti

vet kontrollerar de flesta av de produktionsmedel som är nödvändi

ga för reproduktion och att de flesta av kollektivets produkter 
3) 

produceras och konsumeras inom enheten . 

Under sådana omständigheter är storfamiljen både förutsättning för 

och effekten av materiellt välstånd. Vidare sörjer storfamilj -

förutom för organisation och konsentration av arbetsresurser - för 

försvar (hinder) mot fragmentering av jordbruket. 

Storfamilj har större utrymme för social trygghet eftersom kollek

tivet kan sörja för sjuka och svaga under välstånd och kriser, i 

motsats till mindre familjeenheter, vilka är beroende av hela sin 

arbetsstyrka för sin blotta existens. 

Förutom ovan beskrivna fördelar uppstår även spänningar i storfa

milj som undergräver enhet och leder till: dess uppdelning, samt 

vid förändringen av objektiva levnadsvillkor tjänstgör som instru

ment för brytning och dönderfall av traditionella institutioner. 

Dessa motsättningar utgörs i huvudsak av generationsmotsättningar 

(rörande beslutsfattanderollen i hushållet), s yskonmo ts ät tningar 

(rörande arv och fördelning i arvsberättigande led) och könsmot

sättningar (kvinnans underordnade ställning). 

Vid olika historiska epoker utvecklades olika skyddsmekanismer för 

1) Wolf 1966:72 
2) Wolf 1966 
3) jämför Sahlins 1968s "production of use". ä 
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enheternas (storfamiljens) institutionella överlevnad av "yttre" 

(ceremoniella, religiösa, juridiska ...) och "inre" (socialisations 

reproduktion av det kollektiva beroendet, med inlärning av exempel

vis rutinsysslor och annan 'uppforskningsteknik', bestraffning av 

avvikelse ...) karaktär, anpassade för att skydda gruppens konti

nuitet. 

Förutom ovanstående motsättningar förändras även objektiva fakto

rer för enhetens materiella existens, beroende på ekologiska förut

sättningar i kombination med geografiska förändringar och erkända 

ägandeförhållanden, överbefolkning och reducering av produktiva re

surser kombinerat med delbar arvsrätt (arvsrätt för flera 

eller alla medlemmar) leder till att egendomen delas och fragmen

teras till dess att den blir otillräcklig för storfamiljens ( och 

även kärnfamiljens) existens. 

Detta leder till ökad rikedom för vissa grupper och för andra grup

per arrende, emigration och försäljning av arbetskraft, vilket in

nebär hierarkisering av egendomsförhållandena, vilket inträffar 

inom ramen for Ökad arbetsfördelning i samhället som helhet. 

Oberoende av olika repressiva, kollektiva, integrativa, korpora-

tiva och andra mekanismer, uppkomna som försvarsinstrument mot 

hierarkisering av den sociala rangordningen, fortsätter ojämnhe

terna i egendomsförhållandena att göra sig gällande. Detta skapar 

ständiga behov för vissa grupper att på hel- eller deltid specia

lisera sig för att kunna försörja sig (eller höja produktiviteten 

inom begränsade jordarealer). 

När arbetsfördelningen höjs i samhället minskar den inom familjen 

och leder till storfamiljens sönderfall (och tvärtom)"^. 

Ökad arbetsfördelning i samhället åtföljs av industrialism, vilken 

i sin tur innebär förändring av samhället i stort med borgerlig

hetens maktövertagande, förändrade konstitutionella lagar (arvs

lagar) och (ojämnheter i) kapitalismens utveckling. Samhällets eko

nomiska lagar börjar dikteras av tillgång och efterfrågan på alla 

nivåer. Marknaden drar bonden in i penningsberoende till köpmännen, 

staten och varandra. 

1) Wolf 1966:72 
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Följande sidor försöker illustrera ovanstående tendenser utifrån 

tre perspektiv: 

ls Externa faktorer (förkapitalismens frammarch och jordbruks-;-

krisens effekter på landsbygdsstrukturen). 

2: Interna faktorer (det selektiva försvaret och anpassningen på 

landsbygden samt den genomträngande betydelsen av kvinnans 

arvsrätt och dess upplösande effekt för zadruga). 

3: Historiska faktorer (variation i "anpassningsmönster" till nya 

ekonomiska villkor betingade av det historiska arvet ooh effek

ter av avstånd till/från den industriella marknaden). 
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5 »2 Externa faktorer 

Växande heterogenitet i det jugoslaviska samhället, vid slutet av 

1880-talet, hade som effekt ökad specialisering av produktion och 

differentiering av konsumtion inom zadruga. Detta orsakades av höj

da penningskatter tillsammans med större möjligheter till indivi

duell mobilitet och ledde till zadrugas fall. 

Tidigare erkända beteendeformer underordnade kärnfamiljen till kol

lektivet och ledde till uppkomst av latenta motsättningar vilka, 

under förändrade objektiva levnadsvillkor, blev instrument för för

ändring av den individuella (kärnfamilj-) flexibiliteten. Växande 

diversitet av arbetsmöjligheterna utanför jordbruket erbjöd ökade 

möjligheter att komplettera utkomsten. Även tidigare (före zadru

gas upplösning) arbetade man utanför jordbruket, dock i mindre ut

sträckning. Oftast var det brukande av erfarenheter fr&n militär

tjänstgöring eller diverse tjänster, utförda i huvudsak av indivi

duella medlemmar, vilket ej hotade enhetens kollektiva produktion 

eller existens och som endast tillfälligtvis införde ojämnheter 

(variationer) i kärnfamiljens konsumtion. Arbetsinsatsen utanför 

jordbruket hos de o lika medlemmarna och familjekomponenterna - och 

därmed tillfälliga ojämnheter i konsumtionen - ökade parallellt 

med de växande möjligheterna i samhället och förstärkte motsätt

ningarna i zadruga. Förändrad arvsrätt för kvinnan (vilket innebar 

större jordareal för kärnfamiljen) kompletterar ovanstående förut

sättningar och möjliggjorde för kärnfamiljerna att ompröva sin 

självständighet som individuella hushåll. 

Zadruga började brytas ned i skilda regioner vid skilda tidpunkter 

och med skild hastighet"1"^, - för Kroatien 1880 - 1890, Serbien 

1900 - I9I8, sydserbiska regioner och Makedonien kring 1950^)oev -

alltefter industrialismens frammarch. Figuren på nästa sida illu

strerar upplösningen av aadruga i tiden, regionalt sett. 

l) Erlich 1966, Bicanic 1937. 
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Bicanic^ uppfattar jordbrukskrisen i världen, vid slutet av sek

let, som omedelbar orsak till stagnationen av zadrugas ekonomi i 

Kroatien. Krisen varade mellan 1875 och 1895, den tid under vilken 

zadruga upplöstes i Kroatien. Denna kris var bunden till hela den 

teknologiska och ekonomiska utvecklingen i världen. 

"The establishment of railroad and steamship transportation redu

ced the cost of transportation to such a level that agricultural 

products from overseas could be imported i Europe ... . 

... thus in the period of railroad construction cheep grain began 

to come to Europe. The appearance of this grain upon the european 

market caused a real revolution of prices. At first it was evident 

in the grain prices, particulary in weat, later it extended to all 

agriculturai produc ts."2 ̂ 

Minskade sädpriser höjde den urbana befolkningens köpkraft och 

byarna drabbades katastrofalt^; miljoner bönder blev proletäri-

serade eller emigrerade till "oversea"-länder. (Före agrarkrisen 

uppskattas emigrationen från Europa till omkring 3,5 miljoner per

soner per år. Under krisens senare skede växte emigrationen till 

6 i. 7 miljoner personer per år. 

Porr hade bondebefolkningen kunnat tillfredsställa sina vardagliga 

behov inom sina egna zadruga med hjälp av gamla etablerade metoder, 

nu blev man tvungen att sälja sina produkter, därför att samma 

yttre krafter som gjorde att zadruga föll samman tvingade bönderna 

att köpa fabriksvaror. ("During the nineteenth century, enforcement 

of taxation together with the growth of the market changed this 

picture. Growing demands by the tax collector for money required 

that the zadruga began to sell their products for cash, reinforcing 

a tendency towards specialisation in certain products which had 

high market of values. At the same time, as specialisation procee

ded, members increasingly bought other goods and services such as 

clothing and a part of the food they had previously produced for 

thems el ve s " ) ̂ • 

De huvudsakliga "ytitre krafterna" i kapitalismens genombrott var 

den byråkratiska staten, förbättrade kommunikationer (järnvägar) 

l) Bicanic "Agrarna Kriza U Hrvatskoj 1873 - 1895" Zagreb 1937« 
2; Bicanic 1937 
3) Erlich 1966 
4) Wolf 1966 
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1 ) 
och utländsk kapital . För att man skulle få del av den moderna 

europeiska utvecklingen, stimulerades handel och industri inom 

ramen för en modern statlig administration« vilken måste under

hållas av penningskatt. Bönderna tvingades sälja sina produkter 

och som följd av det sänkts priserna på (importerade) jordbruks

produkter måste man öka arbetsinsatsen för att kunna betala de fas

ta avgifterna (skatterna). (Vid slutet av seklet - under första 

fasen av jordbrukskrisen - tredubblades skatten i Kroatien.) Det 

uppstod obalans mellan inkomster (som var beroende av de kraftigt 

rörliga priserna på jordbruksprodukter), historiskt bestämda rep-

roduktionsutgifter^f.järnvaror. salt, tobak, etc) och fasta utgif

ter (skatter, skulder, etc). Höjning av de fasta utgifterna (vilka 

utgör den största delen kontanta utgifter i den underutvecklade 

penningekonomin) ledde till minskad konsumtion och minskade pro

duktionsutgifter, med andra ord sänkt levnadsstandard. 

Under tider med höga priser på jordbruksprodukter (vid krigstider) 
%} 

skötte kvinnan oftast produktionen ' och hon saknade möjligheter 

(tid och kunskaper) att framställa vissa förnödenheter (skor, klä

der, lergods, etc), som hon istället köpte av handelsmännen (vilka, 

i och med förbättrade kommunikationer, etablerade sig i den tradi

tionella marknaden). Sär jordbrukspriserna föll och dåliga tider 

kom var det svårt att överge dessa vanor. Alla dessa ökande utgif

ter gjorde att bönderna skuldsattes. För att tjäna pengar tvinga

des bönderna emigrera till atäderna. Minskat antal aktiva medlem

mar i zadruga höjde de kvarvarande medlemmarnas enskilda arbets

insats, selekterade produktionen (framställningen av hantverkspro

dukter minskade) och beroendet till händelsmannens fabrikstillver

kade produkter etablerades. 

Bönderna sålde allt oftare sina tillhörigheter och land började 

användas som handelsvara. 

"It is a fact that the greatest population increase in Croatia is 

recorded in the years 1880 - 1890 and that most zadruga divisions 

Occurred immediately after this period. The rapid increase of popu

lation upon economic foundations that had remained unchanged was 

bound to lead to serve tensions and to a change of the social orga

nization. 

1) Erlich 1966 
2) enligt Wolf: "replacement fund". (1966s6) 
3) Kvinnans självständiga insats i produktionen under krigstid höjde 

hennes självmedvetande vilket underlättade frigörelsen från kol
lektivet vid zadrugas upplösning. (Bicanic 1973) 



It is clear that with the wheat price at 5 förinta {... the price 

of wheat dropped from 15 forints to 5 forints ... ) the economy-

could not be carried on as it had been when wheat cost 15 forints. 

The old customs could not be maintained in the face of expences 

and to meet taxes when 234 kilos of wheat was no longer enough but 

1,026 had to be found. Small wonder that the zadruga members beca

me dissatisfied and the old order could not be maintained. As long 

as everything proceeded in the house according to old customs, the 

zadruga members did not criticize the senior, nor blame him for 

bad management. But when the price of agrarian products dropped, 

all needs could no longer be satisfied in the old way. Therefore 

each individual sought to make life easier for himself by private 

means, which he obtained trough marriage".^ 

1) Erlich 1966 (Bicanic 1937) 
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5.3 Interna faktorer 

Inom ramen för förändringen av de allmänna ekonomiska villkoren 

(externa faktorer) började zadruga förändras och sönderfalla som 

institution. Tidigare har dock påpekats att det r edan innanför za-

drugainstitutionen existerar vissa latenta motsättningar, vilka 

blev manifesta på grundval av en förändring av de ekonomiska vill

koren. Dessa motsättningar underblåstes av, vad man kan kalla, en 

katalysator. Denna katalysator utgjordes av kvinnans arvsrätt. För

ändringen av arvsrätten har (miss)tolkats av många forskare och 

"allmänhet" som orsaken till gräl och bråk bland kvinnorna i hus

hållen, och detta bråk har betraktats som orsaken till zadrugas 

sönderfall. Interna motsättningar påskyndade otvivelaktigt zadru

gas fall, oberoende det rört sig om bråk mellan kvinnor eller män 

eller någon annan angiven orsak till störningar. Det viktiga är 

dock att interna motsättningar inom zadruga i sig själv inte kunde 

leda till institutionens sönderfall. Förutsättningen var att de eko

nomiska villkoren "mognade", vilket konkret innebär att övergången 

från ett ekonomiskt system till ett annat -dvs från en övervä

gande självhushållningsekonomi till ett förkapitalistiskt ekonomiskt 

system - utvecklats tillräckligt långt. Det centrala är alltså spän

ningen mellan två olika ekonomiska system, vilket leder till det 

sönderfall av självhushållningsekonomin man kan konstatera på Balkan. 

Självhushållningsekonomin undanträndes succesivt av penningekonomi, 

förkapitalism och industrialism. Denna allmänna ekonomiska utveck

ling manifesterar sig i bland annat öppna konflikter inom zadruga. 

Olika parter inom institutionen representerade skilda intressen 

och dessa intressen var sådana som sas genererades av de yttre 

makroförändringarna. De gamla zadruga-medlemmarna skyddade värden 

och världen av igår och de unga såg sin framtid och sin chans i det 

kommande. På så sätt kom generationsmotsättningarna inom zadruga-

institutionen att i grund och botten representera motsättningarna 

mellan skilda ekonomiska system. När det gäller ovanstående är det 

viktigt att hå lla i minnet de territoriella variationer som kan för

klaras av historiska och ekologiska faktorer. Dessa faktorer kom att 

spela en viktig roll vad beträffar tiden för och arten av de kon

flikter som var aktuella. 
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Stora och starka zadruga utvecklades bland grupper vilka p g a en 

bestämd ekologisk omgivning hade materiella förutsättningar att via 

en väl utvecklad organisation skapa en relativt sett hög levnads

standard. Geografiskt sett befann sig sådana starka zadruga i de 

produktivaste områdena i Jugoslavien. Dessa områden var också ur 

geografisk synpunkt lätt och direkt påverkade av större ekonomisk 

- politiska förändringar. Detta gäller både tidigare Habsburgska 

provinser (Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Dalmatien), Serbien, 

Montenegros kustland, etc. Dessa områden gav snabbare vika för den 

ekonomiska förändringen eftersom det var här som de bästa materi

ella förutsättningarna tidigast förelåg. 

Mellan de båda världskrigen visade det 3ig att de utpräglade pat-

riarkala sederna och värderingarna nästan uteslutande existerade 

bland de fattiga, i isolerade byar med låg produktivitet, ofta be-
1 ) 

lägna i bergstrakter. ' Hungersnöd, isolering och maktlöshet, lik

som den sedan generationer inrotade vardagen, förstärkte konserva

tism - eller bättre uttryckt, traditionalism - i relationerna mel

lan människorna. Dessa traditionella relationer blev så att säga 

ett mål i sig självt att upprätthålla. Förändringarna utanför byn 

var moraliskt föraktade och man skapade på så vis ett skydd mot 

innovationer. Dessa människor hade inget att sälja och inget att 

köpa for och var överhuvudtaget mycket litet indragna i penning

ekonomi. Det var egentligen bara salt som dessa grupper var i be

hov av utifrån, iîâr så småningom dessa trakter penetrerades av 

"innovationer", såsom t ex fabriksgjorda varor, och framför allt, 

när ett behov av pengar för att betala skatt uppkom (staten kom 

att utkräva skatt i pengar), drevs situationen till ekonomisk och 

moralisk misär. De varor man kunde sälja såldes på marknaden, för 

att man skulle få de nödvändiga pengarna. Till största delen var 

det produkter man hade behövt för sin egen direkta existens (tyger, 

keramik, sadlar, grönsaker, etc), och resultatet blev svält. Alla 

traditionella värderingar kom att omprövas, eftersom stabiliteten 

hos de "erkända sociala överenskommelserna" (eng.obligations") 

bröts sönder under trycket av den ekonomiska förändringen. De skul

der man tidigare garanterat för med sin heder omvandlades nu till 

skulder vör vilka fasta inteckningar krävdes och som man ålades att 

återbetal inom en mycket kortare tidsrymd. I den uppkomna,yttersta 

l) Erlich 1966. 
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nödsituationen förbittrades och splittrades relationerna mellan 

grannar, vänner och människor. Zadrugamedlemmarna förlorade den 

moraliska tilltron till varandra och därmed sitt starkast upplevda 

skydd mot den hotfulla tillvaron.Sammanhållningens åtminstone del

visa sammanbrott kastade ut de olika människorna i individuellt 

upplevda problem och isolerat lidande, till skillnad från den ti

digare kollektiva anpassningen. Relationerna mellan människor kom 

att präglas av materiella ägodelar och i linje med detta kom vär

dighet och respekt att baseras på materiella referenser. Följden 

av detta blev bl a brutalitet mot de svaga och utnyttjande av de 

beroende. Befrielse från faderns, äldre broderns och svärmoderns 

övervakning och auktoritet blev ett möjligt mål att sträva efter 

och en väg till frihet och oberoende med nya möjligheter. Äktenska

pet kom att bli ett tillfälle för ekonomisk och moralisk frigörelse. 

I egenskap av gifta kunde äktenskapsparterna uppfylla det sociala 

kravet för en självständig existens. Med kvinnornas nyvunna arvs

rätt, som gav jord i brudgift, möjliggjordes en ekonomiskt oberoende 

tillvaro för de nygifta. Kvinnans arvsrätt revolutionerade de inter

na förhållandena inom zadrugainstitutionen, men även relationerna 

mellan släktingar, vänner och människor i allmänhet. Förutsättningar 

skapades for förändrade boendeförhållanden. 

Orsaken till den förändrade arvsrätten ligger i industrialismens 

eller kapitalismens behov av "fri" arbetskraft. Arbetskraften på 

landsbygden skulle omvandlas till mobil arbetskraftsreserv. Detta 

förutsatte zadrugas fall - konkret, upphävandet av individers un

derkastelse under faderns och kollektivets auktoritet. Kvinnan där

emot blev bara fri från svärmoderns överhöghet. Konsekvenserna av 

denna förändring visar sig först i ett något längre tidsperspektiv. 

"Frigörelsens" effekt blev att de nya kärnfamiljerna tvingades till 

hårdare arbetsinsats och långt mindre social och ekonomisk trygghét. 

Det ekonomiska "oberoendet" innebar heltidsberoende av slitsamt ar

bete på en liten jordlott, för otillräcklig avkastning. När nan blev 

medveten om "vinst och förlust" var det för sent och för att för

sörja sig återstod arbete hos starkare bönder eller sökande efter 

arbete i städerna. Bönderna proletäriserades. Industrialismen inne-
1 ) 

bar slutet för det traditionella hushallskollektivet. ' 

l) En paralell utveckling ser vi idag i relationerna mellan emigra
tion och kärnfamilj. A.A. 
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I debatten kring zadrugas fall inriktas intresset på de mekanismer 

genom vilka industrialismen åstadkommer zadrugas fall, vilket ger 

sken av de inre motsättningarnas dominerande betydelse. Orsaken 

till Sadrugas sönderfall påstås vara enskilda människor, oftast 

kvinnan - kvinnan med sin nyvunna arvsrätt. 

Kvinnan kom som nygift till hushållet medförande brudgift i form 

av jord. Detta innebar att hennes mans systrar ställde krav på en 

del av hennes medförda brudgift till sina egna brudgifter, efter

som all mark i zadruga i princip ägdes kollektivt. Dessutom riske

rade hon att hennes brudgift kunde uppdelas i samband med delning 

av zadruga. 

Konflikter uppstod mellan: 

kvinnor och deras döttrar - om arv och brudgift, 

far och son - om arv, 

bröder - om arv, 

systrar - om arv och brudgift, 

bror och syster - om brudgift, 

föräldrar - om barnens arv och brudgift, 

föräldrar och barn - om arv och brudgift, 

KÄRNFAMILJ och STORFAMILJ - om arv och brudgift. 

Det kollektiva familjehushållet splittrades till individuella kärn-
1 ) 

familjhushåll, till hamlets av besläktade grannar. ' 

l) De sociala kontakterna bland grannar kom att förlora sin käns
lomässigt baserade altruistiska karaktär och, så länge det e ko
nomiska systemet krävde Ömsesidig hjälp, fortgå som ömsesidig 
reciprocitet (balanserad reciprocitet) (serbokroatiskas"pozaj-
mica") och så småningom, i och med samhällets ökade komplexi
tet, övergå till negativ reciprocitet (profithandlande). A.Å. 
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5.4 Historiska faktorer 

De ovan. nämnda generella faktorerna rymmer - inom ramen för regio

nal fördelning - en viss variation, beroende på framför allt eko

logiska och historiska omständigheter. Man kan indela regioner,be

roende på huruvida de tidigare var turkiska (= tidigare ockuperade 

av Turkiet), österrikiska (= tidigare ockupera.de av Österrike) el

ler behärskades av frihetskämparna i dinariska bergen. Den turkiska 

ockupationen varade i mer än femhundra år och man kämpade inte bara 

med vapen utan också genom ett kulturellt motstånd mot statsaukto

riteten hos en övermäktig militärmakt som man aldrig vande sig vid. 

Här finner man sambandet mellan det extrema frihetsidealet hos fri

hetskämparna i dinariska bergen och konformismen inom zadruga och 

stammen. När trycket utifrån minskade splittrades den gemensamma 

politiska målsättningen. På så sätt blir det patriarkaliska syste

mets och zadrugas upplösning i viss mån relaterade till det otto

manska imperiets fall. Enligt Erlich var kampen mot turkarna i viss 

mån en "outlet" för det inre trycket av den strikta diciplinen i 

zadruga.När medlemmarna inte klarade av det inre trycket hade de 

kunnat ge sig till skogs och bli Mhajduic"(serbokroatiska » råna 

turkar). I de museimanska områdena, framför allt Bosnien, där man 

inte kämpade mot turkarna, var inte heller zadrugas organisation så 

rigid som i de övriga regionerna. 

Det historiska arvet jämte ojämnheten i penningekonomins frammarsch 

ledde till stora olikheter i utvecklingen mellan regioner och även 

mellan byar inom samma region. "There is a big gap between the pat

riarcal villages in Eercegovina and villages on the coast which ha

ve adopted themselves to a money economy even though they are geo-

grafically so close that one can walk from the one to the other in 
1 Ì a matter of hours". } Under mellankrigsperioderna (Balkankriget 

I912 - I913» Första världskriget 1914 - 1918» Andra världskriget 

1939 - 1945) växte sig penningekonomin starkare. Tiden strax före 

Första världskriget präglades - till skillnad från jordbrukskrisen 

1873 - 95 - av återhämtning och ekonomiska framgångar. "The war 

actualy strengthened this tendency. Agricultural prices went up in 

1) Erlich 1966 
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spite of price control and. governemant requisitioning. The increa

sed demand for agricultural products percolated to the small pea

sant producer by way of a black market. Inflation freed the peasant 

from their debts and eased the bur den of taxation. Nevertheless, 

agricultural production was shifted from the shoulders of the men 

who had to go to war to their women. This ment a deterioration in 

the quality of labour in intensive agriculture, but led to great 

enmancipation of women. Por the first time i history the peasant 

was not short o f money. Easier access to money on one hand and 

shortage of the free time on the other hand, changed consumtion 

habits and opened the minds of people to new products and new ways 
lì of working in agriculture." / 

Under dessa korta perioder, med denna ojämnhet i utvecklingen hos 

de skilda jugoslaviska regionerna, lyckades det kapitalistiska sys

temet inte slå rot. I vissa områden har inte en enda generation 

kunnat ta del av fördelarna med det kapitalistiska uppsvinget. I-

stället eroderades den sociala strukturen av den snabba och ojämna 

utvecklingen. "In the phase of abrupt transformation ... the scope 

of individual action and reaction broadness and spac e became too 

narrow for the immenity of human aggression and willfulness. 

... Almost everywhere south-slave regions the pa+xiarcal family 

structure collapsed suddenly with all the caracteristics of cata-
2) 

strophe and revolution." ' 2îadruga och byorganisationen föll sön

der under trycket av påverkan som av bönderna kändes komma utifrån. 

Nästan överallt hade levnadsstandarden sjunkit under föregående 

generations. Dessa fenomen - protest-och sammanbrott - är det hu

vudsakliga intrycket man får i studiet av familjerelationer under 

snabba förändringar. Möjligheten till och behovet av individuella 

lösningar ogiltigförklarar alla regler och all hänsyn till de sva

gare medlemmarna. 

Dock berodde konfliktens art på graden av penningekonomins pene

trering. "Each individual conflict is largely dependent upon the 
2) 

historical phase of the village where it occurs." ' 

1) Bicanic 1973 
2) Erlich 1966 
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5.5 Regioneli anpassning 

1 ) 
I en studie av 500byar i Jugoslavien , strax före Andra världs

kriget, diskuterar Erlich hur samhället reagerar på snabba föränd

ringar ("abrupt transformation"). Hon urskiljer grovt tre anpass

ningstyper, med hänsyn till familjemedlemmarnas förändrade status, 

med det traditionella zadruga som utgångspunkt. Förändringar i fa

miljerelationerna betraktas som resultat av införandet av penning

ekonomin. De tre anpassningstyperna Erlich urskiljer är Aî Den pat

ri ar kal a typen. B: Abrupt transformation och C: Den nya stabili

seringen. 

A: Den patriarkala typen - kallas så p g a den utpräglade ålders-

och könsdominansen. (Detta är en antropologisk beteckning med 

syfte att underlätta klassifiering i relation till det tradi

tionella zadruga.) 

Vissa generella karakteristika kännetecknar dessa områden; geo

grafiskt gäller det mestadels tidigare turkiska områden, där 

ottomanska imperiets fall är katalysator till förändringen 

Figur 5.eil 

Al.M Kr.M Mu.B Kr.B S. K. LIT. Anpassningstyper: 

Ï i È I È 11 jPen patriarkala 

Abrupt transfor
mation 

75 1° -

50?6 

251o 

äv 
M Den nya stabilise

ringen 

m 

Figuren visar att Bosnien och Makedonien har procentuellt sett 

störst antal byar av patriarkalisk typ. Dessa regioner blev sist 

befriade från turkarna (Bosnien 1879-1908, Makedonien 1913)« 

Typiskt för dessa regioner är: 

att alla flickor gifter sig (endast undantagsvis förekommer ogifta 

vuxna kvinnor), 

att barnbegränsning (inklusive abort) ej förekommer, 

att Tinga män lever abstinent och att föräktenskapliga förbindelser 

är sällsynta, 

1) Erlich, Vera "Family In Transition" 1966 (se sid 32) 
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att sonens attityd mot fadern är respektfylld (allvarliga konflik

ter mellan far och son existerar ej), 

att brodern beordrar även sin äldre syster. 

Med hänsyn till ovanstående verkar områdena ha bevarat sin tra

ditionella levnadsform. Figuren visar även att Serbien och 

Kroatien innehåller vissa områden av patriarkal typ. Eljest 

visar sig de kroatiska och serbiska byarna ha karakteristika 

typiska för: 

B: Abrupt transformation. Typiskt för dessa regioner ärs 

att födelsekontroll (abort) är vitt spridd, 

att sonens attityder not fadern är respektlös och med. frekventa 

konflikter (särskilt vanligt vid val av hustru), 

att otrohet bland kvinnor och raän är stor och för männens del ökar. 

Serbien slutförde sin befrielse från turkarna 1867, i Kroatien 

var stora områden aldrig under turkarna - de som var det be

friades redan vid slutet av 1600-talet. 

Den tredje typen av regioner skiljer sig markant från de två fö

regående. Det gäller byar vid Adriatiska Havet inom ett område som 

omfattar Dalmatiens och Kroatiens kustremsor (c;a 5 km inåt land). 

I detta smala kustband lyckades inte det ottomanska imperiet slå 

rötter och hela området kännetecknas av den nya stabiliseringen. 

C i Den nya stabiliseringen karakteriseras avs 

att det inte finns någon zadruga, 

att många män har föräktenskapliga förbindelser, 

att männen gifter sig sent - ofta efter militärtjänstgöringen, 

att det finns många ogifta kvinnor, 

att gifta söner bor hos sina föräldrar utan ̂zadrugas regler, 

att de gifta kvinnorna i regel är trogna. 

I ovanstående finns tre regionala typer skisserade mycket grovt. 

I alla områden finns grupper och individer som öppet eller dolt avvi

ker från det "officiella" mönstret, särskilt i områden med abrupt 

transformation och ny stabilisation. Kontinuiteten i det gamla 

samhällets värderingar visar sig dock i alla nyare typer av sam

häll «grupperingar, särskilt när det gäller kvinnans ställning. 
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5« 6 Hushåll och släktskap 

Zadrugas fall förändrade bilden av den traditionella landsbygden, 

både när det gäller boendeförhållanden och sociala kontakter mel

lan släktingar. Förändringen av dessa familjerelationer inträffade 

parallellt med de ekonomiska förändringarna, inom ramen av de regio

nala, historiskt betingade olikheterna. Följande figur illustrerar 

situationen i byar i områden som kännetecknas av patriarkala rela

tioner, abrupt transformation och nya former av boendeförhållanden 
1 ) 

och familjestorlek. ' 

Figur 5f: 1 
B os ät tningsmöns ter ' 

,* Mu^ Kr Ar~S K > KS 
I I Individuella hushåll 

I.:.
1 v 1 Övergångsformer 

Må Föräldrar och gifta söner 

Traditionella zadruga 

Figuren visar att i museimanska byar av patriarkalisk typ antalet 

medlemmar i zadruga är mindre än i de kristna byarna i samma om

råden. Den kristna befolkningens kamp mot turkarna stärkte deras 

zadruga. I samband med det ottomanska imperiets sönderfall följde 

dessutom ekonomisk och social otrygghet för den museimanska befolk

ningen, vilket påverkade det snabbare sönderfallet av zadruga i de 

museimanska byarna. När det gäller områden med abrupt transforma

tion i Serbien och Kroatien visar serbiska byar större motstånds

kraft mot förändring än kroatiska byar, beroende på att jordbruks

krisen 1870 drabbade Kroatien och på så sätt injicerade zadrugas 

sönderfall, medan Serbien på allvar kom i kontakt med penningekono

min först vid slutet av Första världskriget, i samband med grundan

det av Konungariket Jugoslavien (SHS) och de därmed införda penning

skatterna. 

Som tidigare nämnts återspeglas de samhälleliga förändringarna på 

familjerelationerna. Förändringen av boendeförhållandena följdes av 

en rad förändringar i de sociala relationerna. 

1) Erlich 1966, se även regionell anpassning sid 
2) Samtliga figurer ur Sriich 1966 
3) Pat » patriarkal typ Tr * transformationstyp 

WS « nya stabiliseringen Mu = muselmansk Kr « Kristen 
S * Serbien K = Kroatien 

1UU 

W. 
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Familjekonflikterna förstärktes och blev manifesta bland medlemmar

na i hushållet. Kvinnans medförda brudgift (jord) påverkade först 

relationerna mellan kvinnorna i hushållet 

Figur 5f: 2 Relationer mellan moder och svärdotter  

Pat 

' MtT~ Kr %/ S K A NS -i' ••••' 'i Stridigheter och dåliga rela-
tioner 

I I Varierande från hushåll till 
, , , hushåll 

V/sÅ Bra, vänliga, fredliga rela
tioner 

755» 

50% 

Figuren visar på arten av relationer mellan svärmor och svärdotter, 

relationer som försämras ju starkare effekten är av nya levnadsvill

kor. 

I följande figur kan man utläsa sönernas ställning i konflikten,vil

ket visar att de unga kärnfamiljerna frigör sig från kollektivet. 

Figur 5f: 5 Ställer si# sonen på moderns eller hustruns sida*? 

Pat 

M u  E r !  « S  K »  N S  

757° 

50% 

Försvarar hustrun 

[ZD Varierande eller neutral 
im försvarar «dem 

Kroaternas längre erfarenhet av de förändrade ekonomiska villkoren 

betyder starkare generationsmotsättningar (mannens starkare solida

ritet med hustrun),till skillnad från Serbien där männen år avvaktan

de och där kvinnoförtrycket leder till svärdotterns revolt mot i 

första hand svärmor. 

Generationsmotsättningar bland männen kom att i första hand gälla 

sönernas ifrågasättande av faderns moraliska auktoritet och i och med 
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detta senioritetsprincipen och det kollektiva övervakningstrycket. 

Männens föräktenskapliga relationer ökade (och den effektiva socia

la födelsekontrollen sattes ur spel). 

Figur 5f: 4 Ogifta mäns sexuella relationer  

Pat 

100$ 

75$ 

5C# 

25* . 

Mu Kr*'S K « 

o$ 

De har sexuella relationer 

Som figuren visar ökade de föräktenskapliga sexuella relationerna 

hos männen kraftigt i områden av abrupt transformation. 

Nasta figur visar, att detta medförde ogynnsamma konsekvenser för 

flickorna i dessa områden. I takt med den traditionella organisa

tionens sönderfall kunde något kollektivt tryck inte längre förmå 

männen att gifta sig med de berörda flickorna, och många kvinnor 

förblev ogifta: 

Figur 5f: 5 Finns många ogifta kvinnor? 

Pat Tr 
/" Mu Är V S* K. V NS 100$ 

g 

Inga, eller få 

Det finns några 

Det finns många 

Orsaken till det stora antalet ogifta kvinnor i Dalmatien, på öarna 

och i Kroatien är inte endast de förändrade sexuella relationerna, 

utan framför allt männens emigration till städerna och utomlands -

orsakad av de för få alternativa arbetsmöjligheterna inom regionen. 

I och med kollektivets upplösning utsattes de enskilda kärnfamiljerna 
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för nya erfarenheter. Liten brukbar mark och tillräcklig avkastning 

och i allmänhet hårda livsvillkor ledde till osäkerhet och rädsla 

och för mannen blev brutalitet sättet att göra gällande den ifråga

satta auktoriteten. Relationerna mellan makarna var beroende av 

ekonomisk trygghet och graden av störningar i den kulturellt ned

ärvda statusen. Följande figur visar makens bestraffning av hustrun. 

Figur 5ft 6 Slår män sina fruar? 

100$ 

Pat Tr 
Mu Kr S K NS 

f "i Aldrig eller undantagsvis 

!==§ Tämligen ofta 

W23* 0fta 

I Serbien och Kroatien slår männen sina hustrur på grund av ovan 

nämnda anledningar. För Dalmatiens del är figuren missvisande (ojäm

förbar) , då den ringa graden av fysiskt våld beror både på högre 

status för kvinnan (än t ex i Serbien) och även mannens emigration 

och därmed frånvaro. Kvinnans status visas i följande figur: 

Figur 5f>* 7 Rå Af rågar mannen sin hustru? 

Pat Tr 

0 ̂  

25$ ~: 

Mu 

xz 

Kr K NS 

Rådfrågning om allt 
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Vid en jämförelse mellan figur 5f: 6 och figur 5f: 7 visar det sig 

att konsultation av hustrun inte nödvändigtvis följer avsaknaden av 

fysiskt våld gentemot henne. Detta beror på den allmänna osäkerheten 

inför de abrupta förändringarna och ifrågasättandet av gällande vär

deringar när det gäller mannens auktoritet vilket gör kvinnan till 

syndabock. Förhoppningsvis kan man, när det gäller mannens brutali

tet, tala om tillfälliga förändringar i relationerna mellan makar. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att de förändrade ekonomiska omstän

digheterna ledde till förändring av familjemedlemmarnas status. Den 

strikta diciplinen minskade och barnens och kvinnornas status höjdes. 

Vid frigörelsen från kollektivet fick kärnfamiljen omedelbart ta kon

sekvenserna av nackdelarna med den självständiga tillvaron och det 

dröjde länge innan fördelarna med de enskilda familjemedlemmarnas 

förändrade status gjorde sig uppmärksammade. 

2) Figur 8 
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Vid en jämförelse mellan denna figur och figur 5£: 1, finner man att 

övergångar till individuellt hushåll leder till minskad rituell un-
1 ) 

derkastelse och större social och ekonomisk otrygghet för kvi»nan. 1 

Kvinnorna protesterade och höjde sitt människovärde, men längre än 

till revolt mot etiketten gick det inte. Det skulle ännu dröja innan 

kvinnans samhälleliga ställning även fick andra sociala och ekonomiska 

attribut. Man ser även att kvinnans otrygghet (p g a minskade chan

ser till äktenskap) växer parallellt med sönderfallet av den tradi

tionella organisationen i de ekonomiskt progressivare områdena, och 

kvinnans protest mot underkastelsens symbolik följer familjehierarkins 

1) Obs att kvinnan ännu är juridiskt omyndig (hon saknar exempelvis 
rösträtt) och när hon gifter sig förvaltar mannen hennes ekono
miska tillgånger. A.A, 

2) M « Makedonien, B = Bosnien, S = Serbien, K ® Kroatien, 
LIT » Kustregionerna, Al « Albanska, Kr * Kristna, Mu « Museimanska 
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sönderfall. Följande figur illustrerar detta samband för Kroatiska 

byar under tiden I85O - 194-0: 

Figur 5f: 9 Utvecklingen i Kroatien, 1850 
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Tiden då penningekonomin slår undan förutsättningarna för självhus

hållning markeras, för kvinnans ställning, av drastisk anpassning 

och omvandling. Kvinnan ifrågasatte och tog avstånd från gamla eti

kettsymboler, under det att vanor och värderingar i respekt för 

traditionella rolibeteenden motverkade denna frigörelse. 

"The economic circumstances change with great speed ... old babits 

and customs remain as they would float in the air, and the old fe

male submissiveness ha" a long life, much longer than the zadruga 

organisation and protective attitudes of public opinion". 
„  1 )  

1) Erlich 1966 
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5»7 Summering 

Penningekonomins pennetrering av samhället ledde till de traditio

nella organisationernas upplösning och fall. Den enskilde bonden 

intregrerades i den makroekonomiska marknaden, utan möjlighet att 

påverka sin situation. 

Den modärna ekonomiska och teknologiska frammarschen drabbade ett 

samhälle som präglades av självhushållning och teknologisk under

utveckling. Kollisionen mellan det gamla och det nya blev så häftig, 

att de traditionella organisationerna fullsändigt slogs sönder; 

resultatet blev ekonomisk och kulturell misär. Inom några få år för

vandlades ett organiskt levande och rikt samhälle till ett samhälle 

präglat av de enskilda människornas maktlöshet, svält och förnedring. 

Efter zadrugas fall bröts bygemenskapen - med sitt nät av ekonomiska 

relationer - sönder, vilket innebar att den moraliska auktoriteten 

i sin egenskap av social regulator upplöstes; ekonomiskt och socialt 

underlägsna utsattes för de starkares makt och tyranni. Frigörelsen 

från kollektivet, med den relativa höjningen av de enskilda familje

medlemmarnas status, gjorde den förr homogena bondebefolkningen till 

försvarslösa offer för marknadsekonomins oväntade och plötsliga 

svängningar. De kraftigaste effekterna drabbade områden som genom

gick abrupt förändring - i regioner med en mer kontinuerlig utveck

ling fick effekterna en något mildare form; till skillnad från den 

serbiske och kroatiske bonden (som drabbades av maktlöshet inför den 

plötsliga förändringen), var den dalmatinske bonden "förberedd" ge

nom att han var van vid att emigrera overseas vid dåliga tider. 

"Oh, I just don't know how I can stand it if God lets me live longer ... 

Formerly we followed beaten paths, broad streets! We kept our health 

longer, even though there were so many births ... worries did not 

kill us off I Women stayed young longer. Everything was arranged by 

the man, the housefather. Women didn't have so many worries.' 

Of course, we also had our troubles and tribulations beforeiCarrying 

my child and its cradle on my back and also food for twenty workers 

in the fields, with spindle or knitting in my hand, I went into the 

fields a few days after childbirth ... even in the greatest noonday 
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heat. Yet in the zadruga things were easier. There were five married 

brothers in our house. Among us five sisters-in-law each had to take 

care of the cooking once every five weeks. Por four weeks I was with

out any cares, only working in the fields, and rather light work too. 

And now? The wife has to take care of everything by herself, the 

children, the livestock, the heavy work in the fields, the cooking, 

the making of clothes ... and along with all that there are worries 

and troublesi ÏJo one spares her, no one respects her, especially if 

she is an old woman ... and never anyone to help her out! 

Formerly we wore home-spun clothing and home-made Opankas (raw hide 

sandals). They were pretty and durable, even if they were an awful 

lot of work to make. Now we wear bought fabrics, terribly expensive 

and not worth anything.Everything rips right away ... the children 

wear factory-made sandals for a week and then new ones have to be 

bought! 

Formerly women were healthy in spite of the many births! Now they 

are ruined because of abortions ... and because of worries. The 

younger people are spoiled, everyone is ailing, stunted." 

6. AVSIÜ3NIHG 

6.1 S ammanf at tning 

I början av detta arbete diskuterades valet av zadruga som utgångs

punkt för uppföljning av effekter på familjerelationer till följd 

av förändrade ekonomiska villkor. Vi kom till den slutsatsen, att 

de sociala relationerna (hushåll och släktskap) förändrades, som re

sultat av förkapitalismens frammarsch på Balkan vid slutet av 1800-

talet - när självhushållningen gav vika för ett mer överlägset pro

duktionssätt. Vid zadrugas fall förändrades egendoms- och boende-

förhållandena vilket ledde till förändrade relationer mellan släk

tingarna. Kollektiva hushåll övergick till individuella hushåll} 

storfamilj övergick till kärnfamilj. Relationerna mellan släktingar 

fylldes av konflikter, eftersom införandet av privat egendom i kol-

Srlich 1966:58 - Nana, 70 hösten 1940» Serbien 
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lektivet medförde intressemotsättningar angående arv och fördelning 

av tidigare gemensamma ägodelar. Större arvslott för de enskilda 

kärnfamiljerna (som resultat av kvinnans förändrade arvsrätt) och 

de ökade förutsättningarna för arbetsmobiliteten i samhället gav 

förutsättningar till kärnfamiljens självständiga existens. Men ma

teriell och social otrygghet följde de nya levnadsvillkoren, med 

arbetsöverbelastning och en i allmänhet påver tillvaro för kärnfa

miljen. När sammanhållningen mellan och inom familjerna bröts upp

stod konflikter fyllda av våld och brutalitet. De tidigare kollek

tivt ägda produktionsresurserna blev till privat handelsvara. Kvar

varande kollektiva hushåll reagerade mot penningekonomins effekter 

och försökte med olika åtgärder skydda den hotade och fallande so

ciala strukturen ("konservatism"). Den successiva segmenteringen av 

zadruga formulerades i olika "anpassningstyper", beroende på geogra

fiskt och socialt avstånd till det centraleuropeiska eller orienta

liska socio-ekonomiska inflytandet. 

6.2; Zadruga och dagens landsbygds struktur 

Delningen av jorden förändrade ägandeförhållandena och med detta de 

sociala relationerna. Kraven på socialt samarbete (dikterade av eko

logiska och sociala villkor) ledde, med hjälp av nya politiska makt

strukturer och i tiden, till nya samarbetsformer vilka, även i våra 

dagars Jugoslavien, påverkas av boende- och släktskapsrelationer. 

Man kan i dag iaktta nyuppkomna samarbetsformer ("reciprocal aid"), 

som är baserade på släktskap (nära släktingar hjälper varandra) -

utanför de organisationer som är strukturerade kring de socialistis

ka modellerna (socialistiska jordbrukskooperativ etc.). Det innebär 

att enskilda jordbrukare praktiserar ömsesidig hjälp ("reciprocal 

aid") och andra former av arbetssamarbete på grundval av släktskap 

(dvs att nära släktingar - nära grannar - hjälper varandra). Mot 

den bakgrunden förstår man, att de sociala banden brister när man 

tvingas till arbetsemigration. Eftersom de enskilda jordbrukare utgör 

majoriteten av arbetsbefolkningen på dagens landsbygd - och eftersom 

dess sociala status är så gott som oförändrad och saknar de flesta 

sociala förmånerna i det modärna samhället, är det väsentligt att, 

vid studier av landsbygden av i dag, konsolidera det traditionella 

arvet. 
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Zadruga av den klassiska typen finns i dag bara i några "avlägsna" 

delar av Jugoslavien (i huvudsak i Kosmet) - dock är studiet av 

zadruga nödvändigt för förståelsen av bystrukturen pä landsbygden 

över huvud taget. I dagens byar är nära grannar oftast samtidigt 

släktingar och medlemmar av en upplöst zadruga, och deras sociala 

relationer påverkas av boende- och släktförhållandena i ovanstående 

bemärkelse; hushållen i dessa byar har behållit det traditionella 

umgängesraönstret - i samarbete, i sentiment och i värderingar 

(exempelvis vad beträffar kvinnans status). 

Det är alltså nödvändigt att knyta ihop de olika historiska erfa

renheterna för förståelse av omstrüsfcureringår i det socia la livetj 

dagens strukturer måste ses i relation till den historiska bakgrun

den. Motsättningar i föregående samhällsstrukturer har lett till 

omstruktureringår av samhällen, vilkas struktur inte rätt kan för

stås utan att de föregående samhällsstrukturerna studeras och för

stås. (Samspel i tid och rum m ellan ekonomiska villkor och sociala 

organisationer (boende, släktskap) måste ses som ett dialektiskt 

förhållande av ömsesidig påverkan och som en del av förändringen i 

hela den sociala strukturen). Det är motsättningarna mellan och 

inom produktionssystemen som reglerar arten av strukturella föränd

ringar. Motsättningar mellan olika produktionssystem (zadruga - in

dustrisamhället) leder till utveckling av nya socioekonomiska struk

turer och upplösning av de gamla. (Enligt Balikci^sker i dag ingen 

"subdivision", utan direkt upplösning av de kvarvarande zadruga.) 

Betraktad mot denna bakgrund, uppstår idag motsättningar mellan 

kvarlevor av tidigare sociala formationer och dagens modärna 

Jugoslavien. 

För att illustrera ovanstående har jag valt tre karak teristiska 

exempel: 

Is De kraftigaste motsättningarna finns mellan de små privata jord

brukarna och det socialistiska samhället. Hägra kollektiva, socia

listiska jordbruk lyckades Jugoslavien inte genomföra i någon nämn

värd utsträckning, ty majoriteten (85$) av landsbygdsbefolkningen 

1) Balikci 1965 
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är privata småbrukare. 

II: Efter zadrugas fall och uppkomsten av individuella jordbruks-

huBhåll minskade den sociala tryggheten för den enskilde bonden. I 

rättslig bemärkelse har egendomen delats upp och med materiell auto

nomi har människorna även skffat sig rätten till social autonomi. 

Vi talade om att de ekologiska och sociala förutsättningarna för 

existens krävde fortsatt saraarbete, och att detta samarbete utveck

lades på nedärvda grunder för samarbete under nya ekonomiska villkor} 

(som oftast var grannar) hjälpte varandra, känslomässigt och med 

tjänster. Så länge boendeförhållandena är oförändrade tjänstgör 

släktskapsrelationer som samarbetsmekanismer, i avsaknad av andra 

organisationsformer. Dessa existerande sociala relationer formali-

serades i viss rättslig bemärkelse, i exempelvis följande lag;"The 

Basic Law Of Relations Between Parents And Children, Sect. 32,§2""^ 

"... specifies the material support which is the duty of everyone 

to supply to all lineal ascendants and decendants in need as well 

as to brothers and sisters. Kin can apply for support from relati

ves when they can prove are incapably of working through old age, 

illness oc accident, and when any income they may have is insuffi

cient for their support. The needy person applies for aid to his 

closest kinsman, as difined by law, and then to those more and more 

distant. The law is clear about the binding nature of these claims 

and the fact that the source of the claims is degree of kinship 

alonw. The claims ar irrevocable and permament and cannot be waived 

or mortgaged.""^ 

När dagens moderna samhälles utvecklingspolitik "frigör" människor 

från jordbruket, förflyttas de ifrån varandra och de sociala banden 

bryts. Likväl kvarstår de rättsliga bestämmelserna om den individu

ella solidariteten. Det har visat sig att vid e migration utomslands 

sådana förpliktelser spricker, ibland även mot medlemmar av kärnfanilje 

1)Baric 1966 
2)"...Delvis eller fullständigt negligerande av skyldigheter gentenot 
hjälplösa, ganla föräldrar, sjuka och för produktion okapabla kvin
nor sant nindreåriga barn är inte sällsynta exexapel ...Enbart under 
I97I och I972 registrerades i Kroatien 1.669 fall av barnvanvård... 
...Sociologer, pedagoger, psykologer och läkare konstaterar en starkt 
ökande r.ängd psykiska besvär (stansningar, sömnbesvär, skolproblem, 
kriminalitet, etc) hos barn vilkas föräldrar - den ena eller båda -
arbetar utomlands." Greta Iris: 1973« 
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III: I en undersökning, utförd av Olvera Buric I960, angående in

dus trialismens inflytande på familjens förändring, i Jugoslavien, 

presenteras preliminära resultat om attitydförändringen hos de gif

ta kvinnorna och deras män, när det gäller kvinnans ställning i fa

miljen och i samhället som helhet. Urvalet bestod av 206 familjer i 

åldern 20 - 45 år. Alla familjer tillhörde arbetarklassen och hade 

ungefär sanna inkoisst. Familjerna bodde i Belgrads förorter, i fab-

riksanslutna bostadsområden, och var serber. Männens sociala ur

sprung var: bönder 66,9$ - andra yrken 33»1 Från svaren deduce

rades de gifta kvinnornas uppfattning om sin position som mor och 

hustru enligt följande: 

"1) The bringing up of the cildren is the mother's and not the 

father's business. 

2) The wife should do the cooking and housework while the husband 

should earn the family's livelihood. 

3) It is beneath a husband's dignity to help his wife with the hou

sework and in the kitchen. 

4) When the husband comes home from work, it is absolutely necessary 

to provide restful conditions for him regardless of the state 

of affairs in the hone. 

5) If the wife has children, her place is in the home and she should 

not work outside. 

6) It is contrary to human nature for a woman to have equal autho

rity with a man, either at work or in the household. 

7) Wives should leave political and social questions to their hus

bands, who know more about such things. 

6) A husband who èpends his spare time with his wife is lacking in 

spirit. He should go out wi th other men. 

9) Important family decisions should be taken by the husband." 

Ovanstående exempel återspeglar motsättningar mellan rester av tidi

gare sociala strukturer och det noderna jugoslaviska samhället.Dessa 

strukturkollisioner påverkar relationerna mellan individer (exempel

vis ojämn social status), grupper (exempelvis faniljelagen) och i 

samhället som helhet (uppdelning av jorden, rural - urban migration 

och emigration, böndernas otrygghet, förtrycket av kvinnan etc). 
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Följande schema illustrerar dessa notsättningars 

socio-ekonomisk förändring ^\ 
(zadruga —> individuellt hushåll) ' 

Förändrade egendoms-
förhållanden 

i 
rural - urban 
migration 

emigration 

STRUKTURKOLLISION 
A 

Förändrade famil.ie-
relationer 
* 

• nya forcier för sociala 
relationer 

jur. ) f ormali3ering 
av nedärvda aociala 
relationer (familjelag) 

nedärvda värderingar 
(patriarkalism) 

landsbygdens t 

sönderfall ' 

minskad social välfärd ̂  
l 

omstrukturering av 
sociala relationer 
(de sociala banden 
bryts) 

konsekvenser för ideo
logisk- politisk struktur 

Sönderfallet av landsbygden är ett problem av högsta samhälleliga 

intresse. Vid makropolitiska åtgärder krävs, liksom vid forskning, 

noggrann insyn i problemens historiska bakgrund, för att nan skall 

kunna förstå hur mobilitet (horisontal och vertikal) och emigration 

som extrem form av ekonomisk utveckling påverkar sociala relationer 

på landsbygden. 

l) På grund av avsaknad av empiriska data avstår jag tills vidare 
från en närmare bestämning ar modellens inbördes relationer. 
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EPILOG'-"Den gröna planen." 

De misslyckade försöken att kollektivlsera jordbruket i det socia-*» 

listiska Jugoslavien efter sovjetryskt mönster förklaras bl a med 

bristande insikter i de historiska förutsättningarna. Sä menar 

t ex Barié (i sin diskussion om den traditionella organisationens 

betydelse för det moderna jordbrukets möjligheter) att kollektivi

seringen efter kriget misslyckades bl a till följd av faktorer som 

påminner oja de sont också ledde till zadrugas fall dvs seniori* 

tetsprincipen vid beslutsfattande, bristande mobilitet för enskil

da medlemmar inom kollektivet etc. 

Därför har det länge föresvävat den sociala processen inom zadruga 

och utnyttja de positiva erfarenheterna för den moderna jordbruks* 

praktiken. Ty det r&der på experthåll en allmän enighet om det nöd

vändiga i att finna och utveckla mekanismer som gör fungerande kol» 

lektivj ordbruk möjliga.^ ̂ 

Nu har omfattande utlänska krediter öppnat möjligheter till bety

dande förändringar inom det jugoslaviska jordbruket i riktning mot 

allt fler kollektiva brukningsenheter. Detta har i sin tur drivit 

experterna till en grundligare analys av de historiska förutsätt

ningarna, inkluderande erfarenheterna från såväl det traditionella 

zadruga'som efterkrigskollektiviseringen varvid man koncentrerat 

sig på den inneboende konflikt mellan social trygghet ooh indivi

duell frihet som blev akut vid zadrugas fall. 

I den nya jugoslaviska jordbrukspolitiken som går under namnet "den 

gröna planen" återfinna ett lagförslag som innefattar integration 

l) Kollektivjordbrukens produktionsmässiga överlägsenhet framgår 
tydligt vid en jämförelse mellan odlingsarealer och avkastning. 
Medan de socialistiska fodsen, numer kallade samhälleliga om
fattar endast 15 procent av den odlingsbara arealen uppgår av
kastningen till 40 procent av den totala jordbruksproduktionen. 
Motsvarande siffror för den privata sektorn är 85 resp 60 
procent. 
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av de privata jordbrukarna i den samhälleliga aöktorn och syftar 

till mekanisering, rationalisering och omorganisation av den jugos

laviska landsbygden som i dag domineras av smä privata jordbruk på 

upp till 10 ha.1) 

En av förutsättningarna för denna omstrukturering av det jugosla

viska jordbruket utgör av de omfattande krediter Världsbanken be

viljat individuella jordbrukare i syfte att stimulera köttproduk

tion för världsmarknaden. Krediterna skall enligt planen fördelas 

av lokala banker och beräknas uppgå till minst 3,3 miljarder dina

rer (o:a i miljard kronor) per delrepublik ooh ir. 

Krediterna är alltså ursprungligen avsedda för den privata sektorn 

men för att stimulera de enskilda böndernas samarbete med de sam

hälleliga godsen söker den jugoslaviska staten att inom ramen för 

den gröna planen utforma skatte- och socialpolitik så att de kol

lektiva produktionsformerna gynnas. 

Ben enskilde jordbrukare som under en längre period ansluter sig 

och sina arbetsredskap till ett samhälleligt gods kommer automatiskt 

i åtnjutande av en rad sociala förmåner som tidigare varit undan

dragna honom som privat jordbrukare. Pör att ytterligare stimulera 

denna process kommer också beskattningen att bli långt fördelakti

gare för jordbrukaren i den samhälleliga sektorn. För att motverka 

konjunktursvängningarna på världsmarknaden kommer staten att efter 

kontracykliska principer förbinda sig att köpa upp an viss del av 

den samhälleliga produktionen till fasta priser. 

Medlemsskap i dessa samhälleliga brukningsenheter är till skillnad 

från förhållandena i det traditionella zadruga och efterkrigskol-

lektiven personligt och frivilligt} ingen kan tvinga någon att an

sluta sig. Vid integrering av en hel familj står det varje familje

medlem fritt att välja formerna för sitt samarbete med kollektivet. 

Ingen kan sålunda anslutas av familjens överhuvud och varje medlems-

1) "Hovosti iz Jugoslavije" Nr 190, 1974 
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kap regleras dessutom av Individuellt upprättade kontrakt. 

Beträffande fördelningen av avkastningen baseras denna på tvä i 

viss män motstridiga principer. Å ena sidan tas besluten i det de

mokratiska självstyrets former (en man en röst) och å den andra 

sidan baseras varje medlems inkomst på den individuella insatsen 

i form av arbete och arbetsberedskap.^ 

Vid utformningen av den nya jordbrukspolitiken är det uppenbart att 

man i högre grad än tidigare varit medveten om den ständiga konflikt 

mellan social trygghet och Individuell frihet som den enskilde in

dividen har upplevt oeh upplever vid assimilering till kollektiva 

brukningsformer. Härvidlag har tydligen erfarenheterna från det 

traditionella zadruga spelat en bestämd roll. M«n man måste givet

vis hålla 1 minnet att de makroekonomlska förutsättningarna är i 

dag helt annorlunda, då det marknadsekonomiska produktionssättet 

är förhärskande i modernt jugoslaviskt jordbruk. 

1) Denna uppenbara motsägelse mellan kollektivt självstyre ooh 
individuell inkomstfördelning lämnar jag för tillfället åt 
sidan. 
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JUGOSLAVISK MIGRATION OCH FÖRSTÄRKNING 

AV TRADITIONELLA FAMILJEROLLER 



83» . 

Migration innebär inte bara geografisk omflyttning utan också nöten mel

lan olika kulturer. Våra dagars arbetsmigration från Sydosteuropa till 

Väst- och Nordeuropa innebär en konfrontation mellan vitt skilda kulturer» 

vilka i historisk bemärkelse även innebär konfrontation mellan den agrara 

och den industriella kulturen. Vid denna konfrontation hamnar den agrara 

kulturen i underordnad ställning gentemot den industriella kulturen på 

den senares villkor genom att bondeemigranterna tar anställning som indu

striarbetare; nytt levnadssätt ställer nya krav på levnadsvanor och bon

den fostras till industriarbetare; nytt levnadssätt ställer nya krav på 

levnadsvanor och bonden fostras till industriarbetare. Så enkelt kan det 

synas» men så enkelt är det inte. 

Bonden hotas att fråntagas sin identitet, sitt värdesystem och sin tradi

tion. Han försvarar sig. Han är rädd och han bygger ett nät av nya rela

tioner till omvärlden vilka samtidigt syftar till att anpassa honom till 

den nya vardagen for att han skall kunna försörja sig och att försvara 

det han håller vakt om. I konflikten mellan dessa värdeorienteringar väx

er nya anpassningsformer fram - en "överlevandets filosofi"; man måste 

överleva både fysiskt och socialt. Kontinuiteten med det gamla systemet 

förverkligas genom att det gamla och det nya systemet slås ihop i speci

fika mönster allt efter variationer i mötets karaktär."Traditionella"och 

•ftjoderna"element blandas i människornas handlande och medvetande beroende 

på: 

Gamla variabler: social position (inkomst, utbildning), regioneli 

tillhörighet och (regionens) kulturhistoriska 

tradition. 

Nya variabler: objektiva förhållanden i den nya situationen 

(arbetets karaktär, inkomst, utbildning, bostad 

och bostadsområdets karaktär). 

För att förstå vad som händer i Sverige med en bonde från Sydeuropa måste 

man veta vem han var hemma i sin by, om han urbaniserats redan i hanlan

det och vad detta i så fall inneburit. Därefter är man eh bit närmare för

ståelsen för den utveckling som uppstår, när den värdeorientering innni-
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granten har med sig konfronteras med den nya kulturen. Hur skall man stu

dera förändringarna, vad innebär dessa? Hür upfckottaer de speciella egen

skaper individen som emigrant uppvisar? Genom vilka mekanismer påverkas 

individens betéende? 

2i HUR SKALL MAK STUDERÀ FÖRÄNDRINGEN? 

För att förstå människan och hennes utveckling i samhället måste vi be

kanta oss med socialisationsprocessen. Denna innebär att generationer 

av människor placeras in i ett socialt liv där de, via inlärnings- och 

andra mekanismer och processer, tillägnar sig vissa bestämda beteende

mönster och värdesystem som är samhällets kultur. Viktigt för förståel

sen av socialisationens innebörd är kunskapen om familjen och föränd

ringen av familjens roll, eller som Rita Liljeström uttrycker det :^^ 

'Familjen är förmedlare av ett visst värdesystem - mellan kultur 
och personlighet, samhälle och individ. Familjen är alltså för
medlare mellan samhället och individen i tid och plats. Denna 
speciella strategiska betydelse, som familjen har, kan känneteck
nas som en lins, där spektrum av olika kulturella kategorier fil
treras genom den konkreta rollöverförande uppgiften, både utåt 
i förhållande till samhället och inåt i förhållande till indivi
derna. 

Samhällets produktionssystem, arbetsmarknadens organisation, den sociala 

skiktningen och möjligheterna att påverka politiska beslut står alla för 

samhälleliga inflytanden på familjestrukturen. Familjestrukturen står 

för: 

1. Sedvänjor och föreskrifter om hur en person i en given situation bör 

tänka, tycka och handla (normerna gäller bland annat hur arbetet 

skall delas upp och vilka egenskaper som hör ihop med olika arbetsupp

gifter). 

2. Familjens relativa position i det socio-ekonomiska systemet. 

I detta sammanhang vill jag hålla mig till den del i familjestrukturen 

vad beträffar rollfördelning hos familjemedlemmar, dessas rättigheter 

och skyldigheter gentemot varandra samt den dynamiska delen, det vill 

säga förändringarna i rollfördelning. I det perspektivet bör familjerol

lerna också ses som arangemang för samarbete och social ordning knutna 

till olika familjefunktioner i tiden. I en förändring av samhället åter

1) Liljeström 1974:9-13 (fritt valt och sammanställt resonemang från 
de angivna sidorna) 
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speglas följaktligen familjens yttre miljö på dess inre miljö."^ Proble

met gäller att studera förändringar av dessa inre relationer i tiden som 

resultat av de speciella effekter yttre förändringar migrationen har för 

familj emedlemmama. 

Förändringar, både beträffande socialisation i allmän bemärkelse och be

träffande konkreta förändringar i familjens roll, uppstår i vårt fall 

via processer gällande industrialisering och urbanisering i såväl hemlan

det och immigrantlandet. I samhället manifesteras dessa förändringar ge

nom ökad funktionell specialisering och rationalisering av alla sektorer 

i den sociala verkligheten, samtidigt som den "humana helheten" mellan 

människan och dess sociala miljö (närmast i arbetsprocessen och den so

ciala närheten i mellanmänskliga kontakter) går mer och mer förlorad. 

Familjen följer dessa samhälleliga förändringar i det att den förlorar 

sina tidigare mer mångsidiga funktioner och specialiserar sig på de ny-

uppkomna - den produktiva funktionen sker numera utanför familjens fy

siska ramar i samhället. Familjen, ett kugghjul i maskineriet, har speci

aliserat sin produktiva funktion som en integrerad del i den senkapitalis

tiska produktionen. Samtidigt som familjen specialiserar sin produktiva 

funktion får den en ökad konsumtionsfunktion (man måste ju köpa det man 

inte längre kan framställa). Vidare sker en förstärkning av den känslo-
2 mässiga funktionen och skyddsfunktionen, en kumulativ företeelse genom 

att den progressivt följer den ökade otrygghet atomiseringen av familjen 

innebär, och som uppstår i samband med urbaniseringsprocessen. Familjen 

blir isolerad, sluten och medlemmarna mer beroende av och känslomässigt 

knutna till varandra än tidigare. Konsumtionsfunktionen är knuten till 

den känslomässiga funktionen på så sätt att den ökande arbetsbelastningen 

hos den urbana familjen upptar dess fritid (som kompenseras med pengar) 

och föräldrarna ersätter avsaknaden av tid och omsorg om barnen med (lek-) 

saker. 

1) Liljeström 1974 

2) Tidigare, när familjens produktiva funktion var mer integrerad i sam
hället, var andra familjefunktioner så att säga strukturellt inbyggda 
i ett integrerat sammanhang. Nu, när familjen istället får en i huvud
sak konsumtionsfunktion, finns det inga garantier för att barnen inte 
"sticker", eller med andra ord, att familjebanden inte blir onaturliga 
och familjekänslorna utvecklas som "något speciellt". En "separat", 
känslomässig funktion och skyddsfunktion utvecklas som någon slags 
garanti för gemenskap på ett konstgjort sätt. 
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På så sätt anpassas socialisationsprocessen till den förändrade roll fa

miljen spelar (från en tidigare samhällsbärande produktiv enhet till eft 

numera specialiserad del av samhällsmaskineriet) och efter den nya funk

tion dien får i industrisamhället. Man bor dock uppmärksamma att samtidigt 

som föräldrar till den nya generationen överför de nyuppkomna sociala 

värderingarna, knyter de också band mellan dessa nya värderingar och den 

tradition de själva representerar. 

Detta är kärnan i kontinuitetsprocessen, som knyter oss historiskt till 

våra "rötter" och i konfrontation mellan olika historiska sekvenser ger 

upphov till konflikter mellan det gamla och det nya. Dessa konflikter 

skapar i sig förutsättningar för kvalitativt nya företeelser (exempel 

på detta är köns- och generationskonflikterna som i spåren av nya sociala 

konfrontationer leder till kvalitativt nya sociala relationer mellan män

niskor). 

3. HUR UTSPELAS I PRAKTIKEN DESSA KULTURMÖTEN MELLAN DET GAMLA OCH 

DET NYA BETRÄFFANDE JUGOSLAVISKA BÖNDER, VID I FÖRSTA FALLET 

URBANISERINGSPROCESSEN I HEMLANDET? 

Radomir Lukic säger att det numera utspelas en social revolution i de 

jugoslaviska byarna.1̂  Denna är i första hand förorsakad av den aktuella 

massmigrationen och alla dess bakomliggande socioekonomiska implikationer 

samt dithörande ökande social mobilitet. Industrialisering och urbanise

ring är knutna till varandra och medför både geografisk och social mobi

litet i städerna som teknologisk och socioekonomisk förändring i byarna 

(inom jordbruket gör detta att betydande delar av det mänskliga arbetet 

blir överflödigt, vilket medför utvandring till städerna). På så sätt 

frodas dualiteten av "traditionella" och "moderna" orienteringar i byarna, 

integrerade på olika sätt allt efter områdets utveckling och socialiseras 

på nya generationer i all sin variation. 

"Alldeles för snabba teknologiska förändringar medför social erosion" 

(Leslie White, 1959). I vårt fall: ett ytligt införlivande av den urbana 

kulturens manifesta ägodelar inträffar parallellt med avståndstagande 

(förekt) från den rurala värdestrukturen. Det är första fasen i detta 

1) Lukic 1971 
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kulturmöte! när en enkelt sluten kultur snabbt koraner i kontakt «ned en 

komplex, öppen överflödskultur anammar den först de ytligaste materiella 

symbolerna, från den värld som förefaller långt finare och mer överlägsen 

den agrara, för att så fort som möjligt uppnå manifest jämställdhet. Det 

är också knutet till den historiska klassposition landsbygden och bonden 

har gentemot stadsherren och det dithörande förtrycket. Bonden ser sin 

chans till jämställdhet genom egendom av de materiella symboler och kul

turuttryck som representerar överordnade positioner ("kläderna gör mannen"). 

Men många av dessa symboler tillhör en kultur som kommit in "bakvägen" i 

bondens liv, såsom ett konstgjort intrång i ett samhälle som utmärker sig 

för ett helt annat produktionssätt och kulturella uttryck. Huvudmomentet 

i denna "mötesprocess" är när bonden, indragen i "civilationens flodvåg", 

börjar förakta sig själv, sitt levnadssätt, sina värderingar, sin kultur 

och dess uttryck och med all kraft önskar jämställa sig själv med det 

"kulturfolk" med vilket han kommit i kontakt, via den urbaila kulturens 

materiella symboler.^ 

Kontakten med den urbana världen och dess värden förändrar inte bara bon

dens uppfattning om omvärlden (tidigare: hotande) och levnadsfilosofi 

(tidigare: sparsamhet), utan även hans aktiva inställning gentemot 

omvärlden (mindre konservativ, öppnare för innovationer, nya sorters 

prövningar), via förändringar i värdesystem och levnadssätt. Han blir mer 

rationell, mindre och mindre "ödesstyrd", mindre knuten till magiska för

klaringar tack vare de nya kunskaper som hör till värdeorientering och 

levnadssätt. Detta nya synsätt trotsar all gammal auktoritet, från "gudar 

till kungar", även familjeauktoriteten (Lukic). Faller då verkligen allt 

gammalt sönder? 

Vi följer här förändringen i traditionella byar och ser vad som faller 

bort, vad som kommer till, vad som finns kvar och hur man gjorde förr och 

hur man gör nu. 

Vad faller bort? I stort blir bilden följande: 

Den traditionella storfamiljen faller först i och med att levnadssättet 

(självhushållningen) förändras. Traditionell jordbruksteknik ersätts av 

1) Lukic 1971 
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modernare metoder, mekanisering, kemisk gödsling och nya sädessorter. 

Den traditionella isoleringen bryts av nya kommunikationsmedel - staden 

kommer nära, liksom dess ideologi. Inkomsterna från jordbruket komplette

ras med annat arbete utanför. Bostadsförhållandena följer dessa föränd

ringar i kontakt med omvärlden och nya möjligheter och en modern bebyggel

se växer fram. Måtten på framgång är inte längre bara sädesmagasinens 

storlek och antalet gårdsbyggnader utan också bostadshusets utseende, 

möblemang och dekoration. Offentliga byggnader ändrar också sitt tradi

tionella utseende för att nu återspegla uppkomsten av nya \<mgängesformer och 

sociopolitiskt liv. Sanitärt medvetande växer, både beträffande personlig 

hygien, sjukvård och allmänna sanitära anläggningar. Utbildning betyder 

höjd standard och får ökad status vilket förändrar attityden till barnens 

skolgång. Familjens interna attityder gentemot varandra förändras. 

Det finns inte längre någon kvinna som inte varit i stan. Ens döttrar 

skall hellre gifta sig med anställda arbetare i staden (hur fattig han 

än må vara) än med den rikaste bonden i byn. Föräldraauktoriteten vacklar. 

De unga väljer själva äktenskapspartners och ställer krav på brudgift. 

Vad blir då kvar av gamla traditioner? 

Bonden bygger nytt hus, köper nya möbler - men använder mestadels köket 

och eventuellt ett rum till, där alla familjemedlemmarna sover, övriga 

eller övrigt rum är till för att visas upp för grannar och gäster. Det 

är inte ovanligt att moderna toiletter enbart är prydnad och att den gamla 

gropen bakom huset används istället. Badrum är sällsynta, överhuvudtaget 

prioriteras den privata standarden framför den kollektiva, vilket kan med

föra högstandardbebyggelse utan gemensam sanitär eller annan service. 

Fortfarande är skolfrågor knutna till könshierarkin och pojkar prioriteras 

till högre utbildning. 

Moderns ställning är inte mycket förändrad, även om hon åker till staden 

och köper och säljer (fadern bestämmer över inkomsternas fördelning). 

Patriarkalism är fortfarande övervägande, på landsbygden.^^ När dottern 

gifter sig med arbetàren i stan så kommer hon att uppfatta sin position 

knuten till farmoderns uppfattning om sig själv. Mannen bestämmer fortfa

rande i de flesta frågor, vårdas och pysslas om med omsorg och störs inte 
2 ) av hushållsarbete. 

1) First»-Dillic 1$71 : 
2) Borelli 1971, Buriê 1973 
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Undersökningar gällande socialisationsprocessen tyder på att föräldrarna 

både i städerna och byarna bär vidare till barnen sin traditionella upp

fattning om arbetsfördelning.^ Nya drag tillkommer: Skolning och utbild

ning blir de viktigaste kriterierna för förverkligandet av en framgångsrik 

karriär. Eller: I föräldrarnas medvetande blandas starkt element från de 

gamla och nya levnadssätten och barnen uppfostras i en atmosfär av stark 

föräldraauktoritet. 

Förståelsen för de nuvarande objektiva levnadsbetingelserna är, som vi 

ser, knuten till kunskap om att traditionellt synsätt har betydelse för 

dagens synsätt. Hur går då detta ihop? Blir det konflikter mellan gene

rationerna med dess olika åsikter? Blir det konflikter mellan föräldrar

nas levnadssyn, förankrat i det förflutna och levnadssätt, knutet till 

framtida förväntningar? 

Byn: 

Vi börjar med den andra frågan. Föräldrarna lever nu under nya former av 

sociala beslut. (Det är dock i första hand yttre objektiva levnadsvillkor: 

arbetets karaktär, inkomst, utbildning som å sina vägar bestämmer boende-

förhållandena, vilka å sin sida "avrundar" den sociala och fysiska verk

ligheten för de nuvarande familjerelationerna.) Vi har tidigare skisserat 

vad som händer i byarnas sociala relationer och även om dessa förändrats 

i många avseenden (ex.vis tävlan mellan grannarna om vem som har finaste 

inredningen etc.), påverkas inte nämnvärt samarbetet mellan grannarna utan 

växer fram utifrån nya objektiva behov i andra sociala former men på de 
2) 

gamla bekanta fysiska och 'kulturella* grunderna. Den inre sociala struk

turen genomgår en lugnare och mer integrerad förändring i byarna än i stä

derna, även om visst materiellt "intrång" kan ge sken av en viss "social 

erosion"f. d.vVs får förändringen en mjukare övergång. 

Människan är hela tiden integrerad i den förändring gruppen genotrgår. 

Staden: 
I städerna är det dock annorlunda. Den sociala åtskillnad bonden möter i 

staden är för honom en obekant och ny företeelse. Han slussas in i den 

och följ«? dess utveckling utan att kunna påverka den. Den hierarkiska 

segmenteringen upplevs mer markant i staden än i byn. Bostadsområdet är 

det första han möter. Industriarbetarinkomsten slussar bonden till billiga, 

1) Milic 1971 

2) Alund 1975, 1974 
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gamla eller nya kategoriområden. I jakten på att förverkliga sina strävan

den till jämställdhet, via materiella symboler, konsumerar han överflöds-

utbudet utan att ha råd till detta. Klädkontot ökar på matkontots bekost

nad - levnadsstandarden sjunker. Samtidigt stiger priset på konsumtions

varor snabbare än arbetarinkomsten. Han bor kvar i sin dåliga bostad, 

för han hinner inte spara till en bättre. Avståndet mellan önskemålen i 

standardökningsprocessen och möjligheten att skaffa sig dessa växer och 

växer. Föräldrarna arbetar så mycket de förmår, med extraarbeten av alla 

slag efter ordinarie arbetstid och barnen blir nyckelbam. Hur förverkli

gar då fadern sin auktoritet i sin frånvaro? Erfarenheter från Jugoslavien 

visar att kravet på auktoritet, från auktoritetsbäraren, är starkast när 

han är frånvarande. 

Barnen är ensamma större delen av dagen och fostras i stadens värderingar 

utan att ha direkt förankring till föräldrarnas rötter i byn. "Gatan skall 

inte fostra barn!" är en slogan i Jugoslavien, -och den hårt pressade arbe

tarfamiljen försöker leva upp till denna. I rädslan för att något nytt 

och främmande skall ta över barnens uppfostran, skärps auktoriteten. Hur? 

Med hjälp av ökad kontroll och övervakning. Barnen måste noggrant redogöra 

för vad de gjort, skolresultaten kontrolleras regelbundet. Gott uppförande 

och goda resultat belönas med saker. Samtidigt minskar förtroendet mellan 

barn och föräldrar. Stadsbarnen blir överkontrollerade, konsumerande och 

osjälvständiga, helt enkelt stadsanpassade. Eller som Andelka Milic^ 

säger: 

"Det som skiljer stads- och landsbygdsfamiljen åt, är orsakat av 
de allmänna objektiva levnadsbetingelserna. I städerna saknar bar
nen vilja till uppoffringar och hårda ansträngningar, särskilt 
under längre tid. Bybarnen, däremot, blir på grund av sin anknyt
ning till produktionen, orienterade till större, kollektiva ar
betsinsatser, samarbete och ömsesidigt uppoffrande, vilket påver
kar deras vilja och förmåga till att genomdriva sina målsättningar 
även i långvariga ansatser. De uppfattar inte - som stadsbarnen -
sina insatser som belöningsbara i omedelbar bemärkelse, utan mer 
som objektivt bestämda sociala insatser." 

När vi nu fått en viss uppfattning om vad som händer i by n och i staden 

då sociala förändringar sker och uppfattas, transformeras och förmedlas i 

familjen till nästa generation, skall vi diskutera-- dessa processer på 

migrâtionsfamiljer. 

1) Milié 1971 
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H. VAD HÄNDER VID EMIGRATION? 

Om vi skall börja med att sammanfatta vissa puhkter gällande auktoritets

strukturen, så har vi sett att: även om mycket förändrats i byn så är 

faderns (föräldrarnas) auktoritet stark. Föräldraauktoriteten finns också 

kvar i staden, om ock i modifierad form; modern har oftare den direkta 

vårdnadsfunktionen, men hon gör som fadern bestämmer. Kontrollen över 

barnen har förstärkts. Ella?, i båda fallen: När man upplever att man 

håller på att förlora något, slår man vakt om det - man blir inte medve

ten om vissa i ens liv självklart integrerade värden förrän de hotas. 

Då säger man att auktoriteten håller på att falla sönder, eller att det 

inte längre finns den auktoritet man saknar och refererar till. Medvetan

det om detta hot, gentemot vissa värden, medför att man stramar åt, vak

tar och kontrollerar kring de hotade värdena. En medveten skyddsattityd 

växer fram. I den jugoslaviska emigrationen är fadern oftast borta^kom

municerar per brev och modern ser till att barnen inte uppfostras på 

gatan, utan i stark överensstämmelse med faderns önskemål. Samtidigt som 

auktoritetsbäraren (fadern) är fysiskt frånvarande och, alltså hans posi

tion hotas,^ framträder han symboliskt ännu starkare via åberopandet av 

respekt för den angivna auktoriteten. Hans frånvaro förstärker alltså 

övervaknings- och skyddsfunktionen. Försäkran om att goda resultat upp

nås sker genom hot eller - ofta(re) - belöning. Detta är vissa av erfa-
2) 

renheterna från en undersökning av delade familjer i Belgrad , som 

kan vidare sammanfattas: 

Det registrerades bland stadsfamiljerna*att: 
'Effekterna är olika, dock att ökad kontroll oftast leder till 
ökad osjälvständighet, ökade krav på en frånvarande auktoritets
bärare leder till ökade konflikter och dessa till ökad misstro..... 
ökad misstro leder till rädsla inför att svika föräldrarnas för
väntningar. Svikes dessa förväntningar - dåliga skolresultat etc. -
uppstår konflikter och protester av olika slag som flykt, avvikan
de beteende, ännu sämre skolresultat etc 
I byarna är effekten av faderns frånvaro mildare markerad än i 
städerna, ty barnen har flera andra auktoritetsbärare som kan er
sätta fadern, större familj, integrerade i produktionen, inte så 
starkt kontrollerade, större förtroende etc..... 

1) De flesta jugoslaviska emigranter är gifta män, vilkas familjer finns 
kvar i Jugoslavien. Baucié 1973 

2) Buric 1973 
Milic 1972 
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Vad händer då i, exempelvis, Stockholm? Vi håller oss här till familjer 

som utvandrat i sin helhet. Båda föräldrarna arbetar. De upplever att 

deras uppfattning om varandras roller och positioner skiljer sig från 

och strider mot den nya kulturens regler och detta förstärker medvetan

det om det egna värdet - och familjen sluter sig och blir på sin vakt 

mot omvärlden. Invandrare från den jugoslaviska landsbygden definierar 

oftast sin vistelse utomlands som temporär, med avsikt att spara pengar, 

for att sedan återvända, och därmed är det logiskt att de vill förbli vid 

sin nationella kulturidentitet. Vidare innebär gästarbetarens position 

ett hierarkiskt underläge, med dithörande upplevd inferioritet, vilket 

gör att det enklaste s ättet att hävda sig gentemot den tilldelade rang

ordningen är att falla tillbaka på sin gamla identitet, där man är någon, 

för att på så sätt skydda sig mot en kulturell degradering.*^ Mer än så: 

Gästarbetaren skyddar rent tendentiöst sin integritet genom att förstärka 

sina kulturella värderingar från hemlandet; vilket jag här vill poängtera 

betydelsen av. Jag åberopar vissa erfarenheter från Tensta (i Storstockholm) 
2 ) 

och från samtal med jugoslaver bosatta i Sverige. 

Från ett stort, kollektivt hushåll av traditionell patriarkalisk karaktär 

i sydöstra Serbien utvandrade till Sverige tre bröder (Hassim, 25, 

Muhamed, 30 och Islam, 22). 

HassilD lämnade sin fru och barnet hemma. Hans relation till hustrun var 
förhållandevis öppen och det unga parets äktenskapliga relationer och am

bitioner skiljde sig i mycket från det övriga kollektivets, både vad gäl

ler makarnas ömsesidiga respekt och önskan att frigöra sig från kollek

tivet och flytta till stan. Motivet till Hassims utvandring var att spara 

pengar till bostad och "startpengar" i staden. Han vistades i Sverige i 

tre år och för var gång han kom hem på seme ster blev hans hustru, Fatima, 

mer och mer besviken över mannens förändring: "Han vill att jag skall 

tvätta hans fötter när han koraner hem och han kräver en underlydnad som 

till och med är fränmande för min mor. Han berättar om omoraliska kvinnor 

i Sverige och åberopar gammeldags kvinnliga egenskaper som förebild för 

1) Alternativet är att slåss mot den tilldelade rangordningen genom orga
niserat fackligt och politiskt arbete. Om invandrarnas politiska reso-
cialisation i sådana fall diskuterar jag i art. "De jugoslaviska invand
rarnas familjerelationer", 1976. Eftersom båda delaspekter är delar av 
samma socialförändringsprocesser knutna till migration, och oftast föl
jer varandra i tiden, på det sätt att förtryck i första fallet leder till 
protest i andra fallet, kräver de lika mycket uppmärksamhet. 

2) Jag vill inte påstå att de är representativa, utan hellre ingår i under
laget för delprocesser i ovanstående. 



mig. Han vill inte längre att vi skall flytta från kollektivet utan istäl

let satsa våra besparingar på nya gemensamma byggnader. Jag känner inte 

igen honom - jag är rädd ...." 

Muhamed tog med sig sin hustru och de två barnen till Sverige. Han å sin 

sida klagar över hustrun: "Jag jobbar hela dagarna och när jag kommer hem 

så har Saida suttit inne med barnen (4 och 6 år) hela dagen och inte ens 

vågat sig till affären. Hon kräver att jag skall handla mat och för övrigt 

uppföra mig som om vi vore hemma i byn. Hon är rädd för svenska fruar, 

ty de målar sig och har korta kjolar och hon tycker att de Mr omoraliska. 

Hon, som fick nya guldtänder innan vi reste hit och stadskläder för att 

bli anständig, hon går numera bara i 'dimije' (turkiska kvinnobyxor) 

hemma. Jag förstår inte Saida och barnen blir ju bleka och sjuka av att 

alltid vara inomhus. Jag köper bilbanor och andra leksaker för att för

korta deras tristess, men det går ju inte i längden " 

Islam åkte ensam och ogift. Han bodde hos Muhamed och Saida (Hassim bodde 

ensam i arbetarförläggningen nära fabriken) och upplevde broderns och svä

gerskans konflikter på nära håll. "Våra män och kvinnor är dumma och de 

blir ännu dummare när de träffar civiliserat folk, så jag kommer aldrig 

att gifta mig med en av dem. Jag vill ha en fri kvinna. Jag har hälsat 

far att jag inte kommer tillbaka. Jag gifter mig i Sverige och stannar 

här." 

Samma familj, samma rötter, samma bakgrund; grundskola, semikvalificerade, 

lärde sig yrket under värnplikten. Fatima och Saida har också grundskola. 

Tre olika slags utveckling. Eftersom Islams upplevelse av kulturmötet ba

seras på Mühameds och Saidas konflikter känner han sig mindre angelägen 

att försvara det gamla. De båda äldre brödernas familjer manifesterar 

olika typer av försvar gentemot det direkt upplevda hotet mot den tradi

tionella familjerollen. 

I Tensta har invandrarlärare uppmärksammat liknande företeelser. Kvinnorna 

sitter ensamma hemma hela dagarna och männen förbjuder dem att i onödan 

utsätta sig för kontakt med den "svenska synden", vilket är allt, från 

vräkiga varuhus med utbudet av "omoraliska saker" till främmande mäns 

blickar. Erfarenheter från olika föreningar för invandrarkvinnor^ visar 

1) Dagens Nyheter 9/11 1975: "Här vågar invandrarkvinnorna tala ut". 
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att information om sexualliv och preventivmedel, avsedd för invandrarfa

miljerna (i första hand kvinnorna) mestadels besöks av männen och i de 

fall kvinnan är med, förs talan av hennes man. Detta tyder pä att det 

finns tillfällen då stort "avstånd" mellan två kulturer skapar barriärer 

som syftar till att skydda den svagare minoritetskulturen med det värde

mönster den representerar. Medvetandet om den egna kulturens värderingar 

blir störst när de hotas och man förstärker vakten kring desamma. Resul

tatet blir en främling, en allienerad människa som lever mitt emellan två 

världar, med sitt hjärta och sina tankar i hemlandet och sina händers 

arbete i Sverige. 

Vad innebär nu denna förändring, här uppfattad som en, i många avseenden, 

förstärkning av de traditionella familjerollerna? 

Vi har sett att både bönderna på landsbygden och de som flyttat till stä

derna inför olika skyddsmekanismer gentemot den urbana kulturen. Dessa 

mekanismer kommer till uttryck dels som medvetet bevarande av (i byn), 

dels som förstärkning av (i staden), i vårt fall, de traditionella famil-

jerollerna. Om vi antar att graden av kulturella olikheter skiljer sig 

mellan nationella städer (urbana centra) och internationella - utländska 

sådana, blir effekten av detta antagande att det utomlands finns än större 

anledning till förstärkt skydd av hemlandets kulturella värderingar, 

eftersom hotet mot dessas utplåning är större än i hemlandets städer. 

(Vi har också sett att förstärkt kontroll över den hotade kulturella 

integriteten i många avseenden kan förklaras som ett socialt skydd i 

bemärkelsen att värna om invandrarnas sociala positioner, vilka upplevts 

som högre i hemlandet än i invandrarlandet. Detta retroaktiva anseende 

överförs i det nya landet just via bevarandet av traditionella auktorite-

ter, så att "man vet att man är någon" (självrespekt).') 

Invandrarfamiljens position i det urbana senkapitalistiska samhället är i 

sig, via sin atomiserade position, en kärna till fostran av osjälvständig

het. Vi hcu? sett att de delade familjerna på landsbygden förstärker kon

trollen när auktoritetsbäraren är frånvarande. Men dennes roll kan å ena 

sidan överflyttas till någon annan, ty där finns gott om folk som utgör 

familjen. Och viktigare - denna förstärkta auktoritet utvecklas i en mer 

enhetlig, större samvaro, där krav från auktoriteten uppfattas som krav 

på ett ökat ansvar i det gemensamma arbetet på gården, i skolan etc.; 

överhuvudtaget där större insatser belönas med ökat samarbete mellan de 
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kvarvarande familj emedlemmarna. 

Belöningens gruppdynamiska aspekter fördunklas i städerna i den position 

den atomiserade familjen innehar och via den ensamhët barnen och föräld

rarna upplever och via den typ av arbetskaraktär där den enskilda presta

tionen är en utslagsgivande determinant för sociala framsteg. Invandrar

familjen slår följaktligen vakt om föräldraauktoriteten. Föräldrarna 

skall respekteras, ty deras stora arbetsinsats och även deras vistelse 

utomlands är uttryck för "deras omsorg och kärlek över barnen och deras 

framtid" (citat: jugoslavisk invandrare). 

Nils Christie säger om den urbana familjens förändrade funktion: "Vår kär

lek är utan slut, men det är snarare i brist på än på grund av arbetsge

menskap."1^ 

Den förstärkta känslomässiga funktionen hos invandrarfamiljen tar sig ut

tryck i ökade skydds- och kontrollåtgärder. Därmed utvecklas misstro mel

lan barn och föräldrar. Misstron förstärks och kommunikationen mellan 

barn och föräldrar minskar, särskilt utomlands, genom att föräldrarnas 

frånvaro (båda arbetar) å ena sidan framtvingar en förstärkt kontroll 

och å andra sidan, via insättandet av materiell stimuli (belöningar), 

fjärmar barnen från föräldrarnas värderingar. Materiella symboler betyder 

inte samma sak för föräldrarna och barnen. Det blir svårt för barnen att 

uppfatta uppoffrande knutet till en historisk övergång (och till "högre" 

mål), eftersom de inte gör någon övergång} de befinner sig i nuet, utan 

föräldrarnas band med det förflutna och deras erfarenheter. Distansen 

mellan olika värderingar växer inom familjen också på grund av att de 

olika uppfattningarna om socialt värde växlar såväl mellan makar som mel

lan föräldrar och barn som mellan minoritetsfamiljen och majoritetssam

hället. 

Vi skall här illustrera vad som sker utomlands beträffande olikheterna i 

förändring av värdeorientering mellan invandrande föräldrar och deras barn, 

med hjälp av följande modell: 

1) • Christie 1973 
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A = hemlandets kulturella kategorier 

B a värdlandets kulturella kategorier 

A 

A 

A 

föräldrar 

4 A (b) 

barn 

-fr Ab <*-

-> Ab 
< - •  

Ab (AB) 

f—— 

> AB <-

aB <-

(Ab) AB > B 

B 

B 

B 

B 

tidéakel 

Fas i 

Fas 2 

Fas 3 

Olika bokstävar, stora och små, samt parenteserna syftar till att beteckna 

styrka i bevarande eller upplösning av det kulturmönster som karakterise

rar individen. Relationerna barn - föräldrar förändras över tiden och 

även med avseende pä ömsesidig påverkan mellan dem. Av modellen framgår 

att föräldrarna i större utsträckning bevarar kulturmönstret från hemlan

det och över längre tid, även om det föreligger viss påverkan från barn 

gentemot föräldrar. Barnen smälter så småningom helt och hållet in i den 

nya kulturen och föräldrarna kommer att hamna mitt emellan de två kultu

rerna. 

Modellen är i många avseenden en idealmodell (underlättar beskrivningen 

av en detaljrik verklighet) och bör modifieras: 

Föräldrarnas sociala bakgrund specifierar i sig kontinuiteten i föränd

ringen, tillsammans med nya objektiva förutsättningar. Vad implicerar 

ovanstående resonemang? 

I första hand vill jag åberopa kravet på en empirisk ansats som skulle 

verifiera den här presenterade, bakomliggande teorin om förstärkning av 

traditionella familjeroller. Om teorin visar sig hålla skulle den leda 

till bättre förståelse för stigande konflikt«? mellan invandrarföräldrar 

och deras barn och invandrarbarnens sociala konflikter överhuvudtaget. 

Konflikterna är inte obekanta företeelser, men förståelsen för barnens 

protest samt graden och arten av dess uttryck skulle få underlag, tolkat 

i termer av ökat avstånd i definierbara värdeorienteringar mellan genera

tionerna. Definierbarheten är knuten till kunskap om sådana kategorier 

som invandrarnas regionella tillhörighet och kulturhistoriska traditioner 
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i h«aland«t. )(Md>ÌD«rot med kunskap o*s fQTfti.13e»nao scoiala pofiitioMf fSv« 

och efter invandringen. I spektrat av dessa kategoriers samspel spécifie

ras de individuella karriärerna och situationerna. For förståelsen av so

cialisât ionsprocessen (och åtgärder när problemen uppstår) är det därför 

viktigt att hålla i min net den sociala förändringens kontinuitet från i 

går till i dag och i framtiden. 

Om vi till exempel undersöker situationen i dag i Sverige vad beträffar 

jugoslaviska invandrarfamiljer, märker vi att de flesta koraner från 

Serbiens patriarkala landsbygd (50 % av jugoslaverna i Sverige), att de 

flesta är under 25 år vid invandringstillfället och att de flesta barn 

därför inte torde vara äldre än 3-t år. Mödrarna i denna ålderskategori 

Mr samtidigt till 90 % förvärvsarbetande (jmfr: svenskorna: 50 %).1^ 

Då blir vår hypotes mycket viktig att prova empiriskt p g a alla de im

plikationer den kan leda till. Vi sa: 

Ju mindre gemensam tid för föräldrar och barn desto större krav på beva

randet av traditionell auktoritet. 

Jag antar att i mycket hög g rad just konflikten mellan de olika värdesy

stemen och det tendentiösa försöket att bevara traditionell auktoritet 

och integritet» skapar mycket av de eg enskaper och beteenden som emigran

ten och emigrantfamiljen uppvisar. 
« 

Därför borde man undersöka (förstärkning av) traditionell auktoritet just 

mot bakgrund av hur länge och på vilka platser invandrarna har varit utom

lands, om de har familj i hemlandet eller om de är ogifta 

Om båda föräldrarna arbetar, borde man förvänta sig en mycket snabbare 

upplösning av hemlandets värderingar. Kvinnornas arbete i förvärvslivet 

blir vidare en betydelsefull faktor i upplösningsprocessen. (Den kan an

tas gå långsammare om hon är hemma.) Hon proleteriseras utanför hemmet 

och kan inte undgå att påverkas härav. Nu kan man inte förvänta sig att 

rean hur långt som helst kan slå vakt kring barnen och inte heller kring 

de vuxnas traditioner. Barnen växer, anpassas snabbare till den nya kul

turen, lämnar familjen. 
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Förstärkning av de kulturella kategorierna från hemlandet må«*« betrakta« 

som en temporär företeelse1^ p g a det enorma underläge invandrare befin

ner sig i. Den är en del av de forändringsprocesser som är knutna till 

migration. I dessa processer utspelas olika "anpassningsseqvenser" i 

tiden. Förstärkningen av de gamla värdena är den första fasen. Om man ut

vecklar resonemangen, så blir upplösningen av hemlandets kulturella ka

tegorier en oundviklig följd. Vi betecknar seqvenserna som; 

1. fasen: förstärkt socialisation (traditionell) 

fasen: desocialisation 

3. fasen: resocialisation 

Här har jag diskuterat främst den första fasen. Självklart är det dock 

i det något längre perspektivet desocialisation och upplösning av hem

landets värderingar som är de intressantastë att studera vad beträffar 

immigration och återvändande. Frågor av typ: 

Blir invandrande människor vrak på västerlandets sophögar? 

På vilka grunder resocialiserar de sig vid återvändandet till 

hemiandet eller om de blir kvar i immigrationslandet? 

- tillkommer och måste besvaras, men förmodligen just mot bakgrund av 

vad som händer under den första fasen. 

1) Angivet alternativ till ovanstående blir politiskt arbete och 
protest. Detta alternativ är så sällsynt bland invandrare att 
det har underordnad betydelse i sammanhanget. 
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INVANDRARKVINNAN: 

EMANCIPATION VIA KONSUMTION? 



Invandrarkvinnan: Emancipation via konsumtion? 

Intresset för invandrarkvinnans situation har under den 
senaste tiden ökat i Sverige. Man har särskilt uppmärk
sammat problemen i samhället, när det gäller invandrar
kvinnans ensamhet, hennes språkliga och sociala isolering. 
För det mesta har man tyckt sig se förklaringen till det
ta i i nvandrérmannens patriarkat a inställning till kvinnan. 
Att debatten fått.just denna profilering ser jag som ett 
resultat av könsrolIsdebatten och synen på kvinnan î Sveri
ge ( vilket för övrigt skiljer Sverige från de flesta av 
invandrar I änderna). Man har, med andra ord, sett på invand
rarkvinnan med "svenska ögon", som hon förefaller idag och 
här funnit henne avvikande och försatt i en problematisk 
situation. Men man har sällan eller aldrig sett hennes i 
alla avseenden problematiska situation i tidfcn. Hon för
ändras nämligen i i mmi grat ionsprocèssen Inte bara t för
hållande till sin omgivning utan också i förhållande till 
sig själv. 

Ungefär var fjärde invandrare är kvinna. Hon är en människa 
med en erfarenhet och historia som filtrerar, tar emot el
ler förkastar delar a.v den svenska vardagen - den vardag 
som vi så gärna vill att hon skall känna som sin egen. Hon 
har alltså egenskaper som vi måste l ära känna för ätt kunna 
förstå och förklara varför hennes situation är problematisk, 
i stället för att - som nu - söka svaret i ensidiga och ofull
ständiga gissningar (om att invandrarmannen ensam är orsaken 
till alla hennes problem). Ai la invandrarkvinnor känner sig 
inte förtryckta av männen även om de objektivt sett Sr det, 
beroende på att de inte är historiskt medvetna om sin po
sition och heller inte får tillfälle att bli det . Dessutom 
har man sällan eller aldrig i arbeten om immigrationsproces
sen sett invandrarkvinnans situation likvärdig med invandrar-
mannens. Oet finns nämligen få undersökningar som behandlar 
en invandrad arbeterskas situation. Trots att andelen för
värvsarbetande kvinnor hos invandrarna är avsevärt mycket 
större än hos svenskarna. Just detta faktum att invandrar
kvinnan i h uvudsak är knuten till arbetsmarknaden, har man 
försummat att utveckla och sätta in i den samlade problema
tiken. I stället ses hon oftast som enbart knuten till famil
jen, med problem som maka och moder, som en passiv följesla
gare till sin man. 

Följaktligen är invandrarkvinnans situation mycket mer kompli
cerad än den pågående debatten visar. 

VI vet att mången invandrarkvinna har det svårt p g a språkliga, 
sociala och kulturella faktorer - men vad vet vi om den för
värvsarbetande eller den ogifta invandrarkvinnan? Leder hennes 
•förvärvsarbete och ekonomiska självständighet till frigörelse, 
förändrad syn på k önsreiationerna, till ökat politiskt medve
tande, får hon del av arbetarklassens fackliga/politiska enga
gemang? 

För att kunna svara på dessa frågor måste vi närmar e begrunda 
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hennes faktiska situation, dvs både den objektiva och upplevda 
situationen. 

Den speciella egenskap som känntecknar invandrarkvinnan är att 
hon i sig förenar alla svårare levnadsvillkor som karakteriserar 
samhällets bottenskikt. Hon är kvinna, invandrare och arbetare. 
Hon är den billigaste arbetskraft som överhuvudtaget går att få 
tag på och hon återfinns genomgående i de tyngsta och minst tryg
ga kvinnliga yrkena. Enligt utförda undersökningar förvärvsarbe
tar ex.vis 90 % av de jugoslaviska invandrarkvinnorna i åldern 
16»25 år - mot 50 % av de svenska kvinnorna i samma ålder, ' För
utom förvärvsarbetet tillkommer dessutom de traditionella kvinn
liga plikterna och ansvaret i hemmet. Eller kortfattat: Hennes 
roll i hemmet är bara en del av den problematik hon inbegriper 
som arbeterska. 

Vi skall nu sé vad som händer invandrarkvinnan. 

Om vi tittar på den jugoslaviska kvinnan i emigrationsströmmen, 
ser vi att hon i genomsnitt är lägre kvalificerad än mannen (scan 
själv i huvudsak är låg- och icke kvalificerad), i genomsnitt 
två år yngre än mannen, till 70 % icke varit förvärvsarbetande 
före emigrationen samt att hon i huvudsak kommer från landsbygd 
den,2) Med detta i bagaget får hon jobb som inte kräver yrkes» 
kvalifikationer och som är dåligt betalda, såsom inom service» 
sektorn, textil», konfektions- och livsmedelsindustrin etc. Hon 
tjänar alltså mindre än sin man och hennes inkomst uppfattas ba
ra som ett tillskott till familjekassan. Mannen har, även i det 
nya landet, ekonomiskt övertag och förblir "herre i huset". 

Dagens invandrare arbetar och sparar pengar med den dokumente
rade målsättningen att återvända till hemlandet och i den situa
tionen tvingas kvinnan att arbeta extra för att kompensera de 
dåliga inkomsterna. Det innebär att hennes tillvaro helt och hål
let uppfylls av hushållsarbete och dubbelarbete utanför hemmet. 
Hennes identitet blir konfliktfylld - den traditionella rollen 
contra yrkesrollen - och hennes psykiska och fysiska hälsa ut
sätts för extrema påfrestningar. Ur denna svåra konflikt söker 
hon förändringar - vilka förändringar, vilken utväg hon väljer 
beror på hennes bakgrund och tidigare erfarenheter. Vad kan hon 
då välja mellan för att ta itu med sin konflikt? Jo, hon kan dra 
sig undan och isolera sig från omgivningen, hon kan bli sjuk, 
hon kan fortsätta slava och finna en sorts tillfredsställelse i 
att omge sig med överflödssamhällets alla prylar, hon kan ge sig 
in i en privat, personlig kamp där hon riktar konflikten mot sin 
man och hon kan kämpa organiserat och medvetet mot de orimliga 
villkoren på ett politiskt plan. 

Den vanligaste, ja, man kan påstå: den allenarådande - utvägen 
för invandrarkvinnan är den privata kampen mot aannen och utökad 
konsumtion av prylar. Visserligen kan man anta att den unga, 
ogifta kvinnan, med tidigare yrkeserfarenhet, ifrågasätter sin 
situation och medvetet arbetar med att förändra den genom fack-
ligt-politisk kamp - men den som.är gift, har barn och kommer 
från landsbygden, utan yrkeserfarenhet, har verkligt allvarliga 
problem. 

1) Hannelotte Fiedler 1974 
2) Mirjana Morokvasic 1977 
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Till den kategorin hör de flesta invandrarkvinnorna!! 

En jugoslavisk undersökning, utförd av socialhögskolan i Sarajevo, 
under ledning av professor Rudi Stojak, som omfattar arbetsimmi
granter från två kommuner i republiken Bosnia-Hercegovina, ger en 
bild av kvinnans situation som invandrare. 

Av utvandrarna i denna undersökning arbetar 91,7 % i Tyskland, 
6 % i Österrike, 1 % i Frankrike och 1,3 % i andra länder.D Under
sökningen omfattar 4 382 män och 250 kvinnor, från kommunerna 
Livno och Duvno, vilka utvandrat under åren 1965-1971. Under den 
perioden utvandrade från dessa två kommuner 14 000 arbetare, drygt 
en tredjedel av den totala utvandrande arbetskraften i delrepub
liken Hercegovina. (Av undersökningens resultat tar jag upp de 
punkter som är relevanta för invandrarkvinnans problem*) 

Arbetare från Livno och Duvno har i stort liknande bakgrund « De 
flesta är icke-kvalificerade, har ingen annah tidigare yrkeserfa
renhet än jordbruksarbete (männen 65 %, kvinnorna 82,2 %). De har 
varken haft eller sökt arbete utanför jordbruket före utvandringen. 
Motivet för utvandringen är att förbättra sin levnadsstandard. 
Kommunerna har i stort sett samma historiska tradition} de ingår 
i det ottomanska imperiet 1878-1908 och traditionella, patriarka» 
Ilska och kulturella värderingar har bevarats inom områdets lands* 
bygd. De flesta utvandrarna (76,4 %) kommer från traditionella 
storfamiljer (i allmänhet tre generationer enligt det manliga 
blodsbandet, som lever tillsammans). Jordbruket kännetecknas, för 
jugoslaviska förhållanden, av relativ underutveckling och dåliga 
utkomstmöjligheter. 

Arbetarnas dåliga yrkeskvalifikationer medförde, att gruppen hade 
små möjligheter att välja arbete utomlands. De flest,a hamnade i 
de tyngsta, mest monotona och sämst betalda jobben. 

Vid undersökningen uppfattade 15 % jobben som lätta, 39 % som svå
ra och 46 % uppfattade jobbet som mycket svårt - varav 76 % av 
kvinnorna uppfattat jobbet som mycket svårt. Alltså: De flesta 
uppfattade jobbet som svårt eller mycket svårt. 

För att kunna klara målsättningen med utvandringen - nämligen att 
förbättra sin bostads- och levnadsstandard i hemlandet (! !) -
tvingades man leva enkelt och billigt och arbeta mycket för att 
kunna spara så mycket pengar som möjligt. 82 % (!) hade 10 timmars 
arbetsdag - varav 74 % för kvinnorna. 7,8 % av kvinnorna arbetade 
i förvärvslivet mer än 12 timmar per dag. Besparingarna växte och 
investerades i hemlandet. Antalet nya hus, jordbruksmaskiner och 
landarealer ökade i hemlandet på bekostnad av dåliga bostäder, då
lig kost, ingen fritid, isolering och försämrad hälsa i värdlandet. 
De flesta (80,5 %) arbetade i Västtyskland och bodde i baracker, 
isolerade från omvärlden, allt starkare bundna till sina landsmän. 
Allt detta tillhör den välkända bilden av Västeuropas gästarbetare/ 
invandrare. Men de förändringsprocesser som de råkar in i är mindre 
kända och kanske därför mer intressanta. 

I detta fall var 60 % av utvandrarna över 30 år, varav 60 % gifta 
och 39 % ogifta. Av kvinnorna var endast 9 % ogifta. De flesta unga 
männen (under 30 år) gifte sig så snart som möjligt under 

1) Majoriteten av jugoslaviska utvandrare kommer från landsbygden 
och arbetar i Västtyskland. Denna uppgift gör att jag antar 
att undersökningen är representativ. 



sina korta besök i hemlandet (vid undersökningstillfället 
,var 72 % gifta och 18 % ogifta). Antalet ingångna äkten
skap ökade alltså mycket kraftigt och detsamma gäller antalet 
skilsmässor, där trenden slog igenom i alla köns- och ålders
kategorier. Under sju år ökade de skilda från 1 % till 8 %. 
För kvinnornas det ökade den från 10 % till 20 ÌÈ. Orsaken till 
skilsmässornas ökning hos männen (särskilt de unga männen) 
förklaras med deras bortovaro från fami Ijen (som ju bodde kvar 
I hemlandet), vi 1 ket ledde ti 11 konfIikter och splittring. 
Men för kvinnorna som I regel var gifta vid utvandringen och 
utvandrade tillsammans med sina män blir bilden annorlunda. 
Direkta erfarenheter utomlands förändrade deras traditionella 
familjesyn. Före utvandringen levde 93 % av kvinnorna i stor-
famiIjéhushå11. Under vistelsen utomlands levde man i kärn-
famiIjöhushålI. Erfarenheterna av detta medförde att 20 % av 
kvinnorna inte längre kunde tänka sig leva i storfamiljshushåll 
efter återvändandet. De ville inte förlora den relativa frihet 
(från svärmor och storfamiljens manliga hierarki man fått i kärn-
famiIjehushållet). Eftersom jordbruket var en grundläggande del 
av stortami!jehushållets vardag, förändras också inställningen 
till jordbruket; 51 % av kvinnorna ville i fortsättningen satsa 
sina krafter på, ieke-jordbruksarbeten. 

När det gäl Jer barn och barnuppfostran hade de äldre männen 
(47 % av dem) större problem än andra grupper på grund av den 
traditionella synen på föräldrar- barnrelationerna och den större 
kulturella distansen till invandrarlandets uppfostringsmetoder 
och -ideologi. Dock upplevde 41,4 % av hela gruppen sig ha prob
lem med barnuppfostran. Undersökningen ger alltså följande bild 
av familjesituationen: Köns- och generationskonflikterna 1 fa
miljerna ökar. Kvinnorna skiljer sig oftare än männen (de kom
mer oftare än männen från storfamiijhushålI och börjar bryta sig 
loss från sin traditionella roll). 76 % av kvinnorna får äkten
skapsproblem (mot 26 % för männen). Nära en tredjedel har prob
lem med barnuppfostran. 

Om man sedan ser på de faktiska arbetsförhållandena för ut-
vandrarkvinnorna i värdlandet får man delar av svaren till var
för problemen blivit så stora. 

Kvinnan har mindre fritid än mannen. Hon arbetar mer (upp till 
15 timmars arbetspass per dag), har mindre inkomster, svårare 
och tråkigare jobb och är oftare sjuk. Samtidigt är hon "nöj
dare" med sin situation än sin man. Orsaken till denna paradox 
ser jag som ett uttryck för det konfIiktfylIda läge hon befin
ner sig i. Hon har inte kommit fram till något drastiskt ställ
ningstagande utan har istället invecklats i en djup ambivalens 
och sökande efter ny identitet - under en process av social 
och personlig identitetsklyvning. Hon säger sig vara nöjdare 
än mannen, därför att hon upplever ett historiskt framsteg I 
sin situation i förhållande till den hon befann sig i före ut
vandringen. Hon är rädd att förlora sin nya position, hur svår 
den än kan förefalla, och hon känner inte till hur hon skulle 
kunna påverka sin situation för att förändra den ytterligare. 
(Detta kommer fram i svaren på förankringen till fackli ga frågor; 
93 % av kvinnorna är inte medlemmar i facket!). Hennes "idé
horisont" utvecklas inte. Hon hinner inte läsa tidningar eller 
se på TV. Hon hinner inte vidareutbilda sig, hinner inte lära 
sig språket, även om hon anser att bättre språklig kunskap kunde 
vara förutsättningen för framsteg i många avseenden. 
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Hon sparar pengar och inviterar i husbygge hemma i byn 
och vill i större utsträckning än mannen återvända just 
till den byn, dock inte till jordbruksarbete. Hon köper 
bi i i större utsträckning än mannen (som köper traktor) 
och hon köper möbler. 

Vilka allmänna slutsatser kan man dra av detta begränsade 
men ändå representativa material? Det visar klara olik
heter i kvinnans och mannens invandrarerfarenheter, även 
om de kommer utomlands med samma bakgrund. Det visar, att 
kvinnans problem inte bara gäller familj och äktenskap. 

När kvinnan kommer till Sverige eller Västtyskland och skaf
far sîg arbete, upplever hon först friheten från svärmor 
och förpliktelserna gentemot storfamiljen i byn. Alltså be
stämmer hon sig för att inte återvända till jordbruket och 
den ställning hon tilldelades där. Hon vill leva i "egen" 
familj. Hon ifrågasätter sin traditionella roll I hemmet och 
hennes nya érfarenheter kan led a till konflikter gentemot 
mannen. KönsrolIskonfIikten kan leda till sk i tjsmässa. Hon 
har dock ännu inte fått tillfälle att förstå sin nya historiska 
roll som arbeterska och sin position på arbetsmarknaden. Hon 
hinner Inte läsa, horyéaknar vana och resurser till det, hon 
engagerar sig inte fackligt utan använder sina frigjorda resur
ser till att konsumera fritt och på så sätt ifrågasätta man
nens auktoritet. Ofta gör hon inte ens det utan emanciperar 
sig som konsument i "samråd med sin man, vars frigörelse från 
jordbrukets förpliktelser och fadersauktoriteten också kan leda 
till ett slags självförverkligande genom konsumtion. 

Enligt min uppfattning kan kvinnans förvärvsarbete leda tid 
en viss protest gentemot den traditionella familjesynen men 
det blir defintivt inte frågan om en frigörelse så länge hennes 
medvetande står slutet för frågor utanför hemmet, sparandet 
och konsumtionen. Hennes politiska frigörelse är obefintlig. 
Orsakerna till det är många: Överansträngning, dåliga resurser 
ófch tråkiga erfarenheter etc. Det ser ut som om hennes protest 
mot den tidigare osjälvständigheten utvecklas som frigörelse till 
fri konsument. Hon är arbeterska och del av arbetarklassen men 
I hennes upplevelsevärld kämpar hon främst mot bondesamhällets 
värderingar och patriarkat ismen utan att reflektera över vart 
kampen leder. Hon klyvs och ur hennes konflikt kommer föränd
ringar men dessa förändringar kan leda åt olika håll. Hon ut
vecklas till konsument och det gynnar säkerligen västerlandets 
kommersiella krafter,men gynnar det arbetarklassen också? 
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1. INLEDNING 

....och till FRÄMLING FATTIGLAPPEN 

mörkare är mörka natten 

hårdare är härda marken... 

Ur- dikten "Resande" av Petar Preradovic. 

Resonemanget i följande essä handlar om vissa symptomatiska företeelser 

bland invandrare. Eftersom tankegångarna baserar sig dels på i huvudsak 

data om jugoslaver, dels på alldeles för få undersökningar, finns det 

inga förutsättningar att generalisera någon "faktabild" för alla invand

rare i Europa. Däremot överensstämmer dessa symptom systematiskt på vissa 

invandrargrupper, där likheterna i invandrarens sociala bakgrund leder 

till liknande "anpassningssymptom". Detta leder till att invandrargrupper 

med liknande symptom på anpassningssvårigheter lättare kan identifieras. 

Det är oftast grupper som är sämst rustade, socialt och kulturellt, i 

förhållande till invandrarlandet som även kommer att bli mest utsatta 

utomlands. Följaktligen, även om man inte kan dra slutsatsen att alla in

vandrare är politiskt ambivalenta, har tendenser till flykt i drömmar och/ 

eller mentala besvär, så tenderar vissa grupper av bestämd social bakgrund 

att göra det i större utsträckning än andra. 

Min förhoppning är därför, att jag lyckats uppmärksamma dessa grupper och 

fleras sociala problem, och att detta kan leda till olika insatser och åt

gärder i syfte att förbättra de mest utsatta invandrargruppemas situation. 

Vissa brister i essän bör påpekas: Migrationens generella effekter blan

das ihop med den jugoslaviska migrationens speciella effekter. Mitt ur

sprungliga syfte har varit att söka efter de sociala förändringsmekanis

mer som jugoslaverna genomgår. Med tiden har jag kommit till insikt om 

att vissa generella mönster träder fram och jag har tagit mig friheten att 

därefter generalisera resultaten. Läsaren bör hålla detta i minnet. 
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1.3 Bakgrund 

I det industrialiserade Västeuropa arbetar i dag ca fjorton miljoner ut

länningar. De kommer från nedlagda jordbruk i Portugal, Spanien och söd

ra Italien, småbruksområden i Grekland och Jugoslavien, från feodalism 

i Anatolien for att arbeta i fabrikerna i nordvästra Europa. Tillsammans 

representerar de en ny slags europeisk "nation" - en blandning av språk 

och kulturer, ett stort proletariat av utlänningar - utan motsvarighet 

i västerlandets historia sedan det romerska imperiets dagar. Utländska 

arbetare i Västeuropa är inte invandrare som kommit för att slå sig ned 

i det nya landet, utan en människa som flytt undan arbetslöshet och fat

tigdom och som arbetar hårt i en främmande, stor industristad, i ett 

främmande klimat, bland främmande människor, oändligt långt hemifrån, 

medan han räknar åren, ofta årtionden, till dess han kan återvända hem 

till huset han byggt, restaurangen han köpt, respekten från grannarna 

som inte vågade resa. Han är på något sätt en symbol för varje medelhavs« 

by, där en värld med avancerad teknologi och ekonomi tränger sig på och 

bryter isoleringen och där byns egen teknologi och ekonomi maktlöst går 

under. 

Inte sedan den stora emigrationen till Amerika i slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet har Europa upplevt en sådan maasiv folkvandring. 

Varje dag går 15 % av den totala jugoslaviska arbetskraften till jobbet 

- i Västtyskland. 

Varför utvandrar en jugoslavisk bonde? Vilka motiv har han? I de allra 

flesta fall är hans motiv ett nytt hus, en bit jord, en liten restaurang 

eller butik - han hoppas kunna spara så mycket pengar att han kan bedri

va något småföretag. Gemensamt för de jugoslaviska bönderna är husbygget, 

vare sig det kommit igång eller enbart är en dröm. Här måste förklaras 

varför den jugoslaviska bonden i första hand vill bygga sig ett hus. 

För det första: Från det traditionella självhushållande storfamiljkollek

tivet frigjorde sig den enskilde bonden först och främst genom att i sitt 

eget hus göra upp "levande eld", dvs egen matlagning i eget hus. (Kol

lektivet manifesteras traditionellt i bl a den gemensamma matlagningen 
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och måltiden. I storfamiljans gwMnsam» byggnader tillråd» matan i «tt 

kok och äts i ett runw Enskilda kärnfamiljer får inte ens tillfälligtvis 

tillreda eller äta mat uta.nför det gemensamma programmet,) Röken san steg 

upp ur skorstenen markerade en kärnfamiljs frigörelse från storfamiljen 

till ett eget hem. I och med att den traditionella hushållningen gick 

under sprack storfamiljerna och de enskilda kärnfamiljerna flyttade isär 

- och det var naturligt att varje enskild familj manifesterade sin fri» 

görelse genom en bit jord och ett eget hus. Den kollektiva egendomen 

räckte inte till för att alla skulle kunna "ha sitt eget", och här har vi 

orsaken till (tidigare) säsongarbete, migration inom landet (till städerna) 

och emigrationen till det industriella Europa. Det är helt enkelt för att 

spara pengar till det egna huset. Men nu för tiden är det inte fråga om 

vilket hus som helst. Man bygger villor med dyrbar inredning och alla 

moderniteter. Varför dyrbara, lyxigt inredda villor? 

Joj för det andrat Att materiellt demonstrera sin framgång är det histo» 

riska målet i balkanbondens liv, I relation till stadsbon med sin europe» 

iska borgarstandard, med alla dess attribut, framstår och igenkänns bon» 

den som fattiglapp och trashank. Han uppfattas av stadsbon som "en ocivi» 

liserad, icke-europeisk, primitiv och smutsig analfabet" - en socialt och 

kulturellt handikappad och mindervärdig varelse. En trasig kvarleva från 

förgången tid. Och stadskulturen, de borgerliga symbolerna, framstår för 

bonden som de medel som skall frigöra honom från sin undertryckta och för

aktade ställning - alltså måste han bygga ett dyrbart och fint hus, med 

lyxig inredning, skaffa överdimensionerade maskiner, dyra kläder, stora 

bilar etc, 

sannolik^ 
For det tredje: Även om han ville, skulle natante få något jobb i Jugo

slavien. Arbetslösheten är stor - trycket från landsbygdsbefolkningen på 

industristäderna ett svårt problem. När arbetslösheten vid sextiotalets 

mitt "exploderade" öppnades gränserna mot Västeuropa och en mer "medveten" 

intereuropeisk migrationspolitik inleddes. Detta känner bonden till. Han 

vet att det enda sättet för honom att kunna leva i sitt hemland är att -

uppmuntrad av jugoslaviska staten - satsa kapital i egen småföretagsamhet. 

Och det kapitalet sparar han till av sina pengar, som han, oftast genom 

hårt och tungt arbete, tjänar i t ex Sverige. 

Man kan uttrycka det så, att det ovan sagda är beskrivningen av hans per

sonliga projekt. 
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1*2 Immigranter - arbetskraft eller, människor? 

Det finns idag tVå huvudsakliga betraktelsesätt pä migraater i migrations«», 

procèsseni Det ena sättet år att se på migranten som arbetskraft, som för» 

flyttas inom ramen av produktionsutveck1ing (och vissa andra lagbundenhet 

ter) inofn kapitalismen. 

Det andra sättet är att se på migranten som människa, som förflyttas med 

sin individ- och gruppkarakteristik, sina motiv och förväntningar. Detta 

synsätt har växt fram under sextiotalets senare hälft, då massförflytt» 

ningen av människor började föra med sig sociala problem och konsekven

ser, vilka krävde omedelbar insikt och åtgärdande. Eftersom man snart 

finner att synen på migranten som arbetskraft dominerar de arbeten som 

finns i ämnet, kommer jag fortsättningsvis att i huvudsak behandla mig« 

rauten • människan och dennes sociala situation, 

Migrationens inre dynamik alstrar olika förändringsprocesser» sociala, 

ekonomiska, politiska etc, Dessa olika processer skiljer sig från varand» 

ra vad beträffar möjligheter att kontrolleras eller prediceras, Ex#vis 

är det lättare att predicera och även kontrollera ekonomiska följder av 

migrationen än de sociala förändringsprocessema. Varför? Därför att de 

sociala förändringsprocesserna inbegriper människan-ro igrantens förändring^ 

Människan som förflyttas i migrâtionsprocessen förändras i och med alla 

de sociala implikatorer san en samvaro vid kulturmöten innebär. 

Dessa sociala förändringsprocesser migranterna genomgår är svårare att 

komma åt och följaktligen en..mindre känd del av migrationens inre dyna

mik. Samtidigt är följder av just sådana processer av oerhörd betydelse 

att utreda. Kunskapen om dessa delprocesser berör inte bara migrantens 

sociala situation utan även makrostrukturella situationer. Detta påverkar 

exempelvis frågor av typ: Hur en förändrad invandrare kommer att uppträda 

i politiska sammanhang utomlands (politisk resocialisation och handling), 

hur hon kommer att agera gentemot utvandrarlandet både politiskt och eko

nomiskt samt hur hon kommer att investera sina besparingar och varför? 

För att reda ut vad det är som händer med människan-migranten i migra-

tionsprocessen måste man anlägga ett mera komplex vetenskapligt synsätt. 
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Som sociolog poängterar man oftast migrationens strukturella aspekter. 

Man söker även förklaringsmodeller på det strukturella makro-planet, Men 

den enskilde migranten är inte medveten om dessa övergripande strukturel

la mekanismer, som placerar honom i en viss position i en viss hierarki. 

Han har oftast endast sina personliga motiv (projekt) till utvandringen 

från hemlandet. Han tolkar sina framgångar och misslyckanden som person

liga fenomen. Denna dimension behandlas sällan i sociologin. Samma gäller 

även de socialantropologiska aspekterna i ex. vis grupprelationerna in

vandrare - infödingar. 

Avsikten är därför att här samla dessa "olika" vetenskapliga synsätt till 

en mera komplex bild av invandraren som social varelse i migrationspro-

cessen. 

1,3 Permanenta gäster? 

Det är numera allmänt känt att migranternas sociala struktur är av mycket 

heterogen karaktär. Dock finns vissa grundläggande karakteristika för 

den ström av människor som vandrar från medelhavsländerna till Väst- och 

och Nordeuropa. De är i huvudsak unga män från relativt tättbebyggda 

jordbruksregioner på landsbygden. En tredjedel är kvinnor. 

Av männen är de flesta ogifta - de gifta lämnar i de flesta fall famil

jen i hemlandet. Längre vistelse utomlands ger till resultat att de som 

är gifta "tar över" familjen till värdlandet. Före utvandringen lever de 

flesta under knappa existensförhållanden. Motivet för de flesta utvand

rare blir därför att förbättra sitt liv genom att spara pengar som man 

tjänat utomlands och sedan återvända hem efter ca 5 år.^ Besparingarna 

investeras i linje med utvandringens motiv; att förbättra familjens lev

nadsstandard. Nya konsumtionsvanor i utlandet samt den utvandrande bon

dens historiskt upplevda fattigdom leder ofta till irrationella inves

teringar - och en relativt liten del av besparingarna används till att 

säkra fortsatt existens vid hemkomsten. Emigrationen blir därför för 

många meningslös - samtidigt som den för med sig en mängd sociala, fy

siska och psykiska problem av den storleken att den eventuellt uppnådda 

materiella standardhöjningen inte lönar sig, varken för emigranten eller 

hans hemland. 

1) Baucic 1976 
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De sociala problem som invandraren råkar ut for har många orsaker* For 

de flesta invandrare blir mötet med det nya landet det första mötet med 

industriellt arbete och stadsliv, förutom mötet med den industriella 

kulturen. Istället för den inlärda jordbrukskulturen, som kännetecknas 

som icke-skrivet, av traditionen styrt socialt beteende, möter de den 

industriella kulturens tunga, byråkratiska institutioner. Inte mindre 

påfrestande blir bekantskapen med nya matvanor, nytt klimat och, framför 

allt, nya sociala relationer hos värdfolket. Invandrare betecknas ofta 

med status av "tillfälliga". Det beror dels på invandrarens eget utta» 

lade önskemål om att återvända, dels invandrarländernas intresse av att 

låta invandraren leva upp till detta önskemål. Genom att officiellt legi» 

timera "tillfälligheten" av invandrarens vistelse sparar man i invandrar» 

länderna en mängd utgifter för den sociala infrastruktur som skulle krä» 

vas om permanent invandring skulle legitimeras. Detta provisorium blir » 

mångas permanenta vistelse till trots • en grundläggande beteckning på 

invandrarens sociala position och det visar sig på de sätt man reglerar 

hans uppkomna sociala problem. Invandrarens vistelse i det främmande lan» 

det kommer i tiden att karakteriseras av permanent tillfällighet eller 

permanent provisorium.1̂  Sverige vill till skillnad från de centraleurope

iska länderna göra en dvgd av djsima nöd vändighet och inbjuder i prineip 
invandrarna att stanna ror alltid. 
De sociala problem som växer fram ur detta läge är många och av skiftande 

karaktär - kort kan nämnas några som uppmärksammats i hemländerna. Åt

skilt familjeliv, tillsammans med den sociala ansträngningen för den i 

familjen som är utomlands, leder ofta till skilsmässor. I jugoslaviska 

delrepubliken Serbien har man registrerat tio gånger så mycket skils

mässor hos de av emigrationen delade familjerna än för resten av befolk-
2 ) ningen. Ensamma makar till utvandrande jugoslaviska män uppvisar sjuk-

3) domssymptom tre gånger oftare än andra gifta jugoslaviska kvinnor. 

Barn i delade familjer uppvisar sämre skolresultat och fler sociala och 

psykiska problem än andra barn^ Man har i Jugoslavien påvisat ett ökat 

antal fysiska, psykosomatiska och psykiska sjukdomar hos de som lämnat 

landet som unga friska människor och som återvänt. Många återvänder som 

invalider.^ 

1) Baucic 1976 

2) Buric 1972:1H 

3) Ugljesic & Bokun,. . 1974:153 

4) Baucic 1976:15 

5) Markovic, , 1971, Ugljesic & Bokun 1974:153 
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Bilden av invandrarna i invandrarländerna Sr inte bättre. Problemet jag 

ställer mig framför är: Hur och varför yttrar sig de sociala problemen 

i invandrarländerna och vad skall man göra åt dem?I 

1.1 Människan; känslor, upplevelser, anklagelser... 

"Hur skall en trött och utarbetad man kunna älska sin hustru och livet?", 

frågar sig en turkisk arbetare på Volvo i Sverige. Han är invandrare, 

representant för de människor som flyttat från landsbygden i hemlandet 

till fabriksgolvet i Sverige. Tidigare bestämde solen deras arbetstider. 

Nu är arbetet indelat i sekunder. 

"Titta på alla dessa människor, alla dessa tusentals arbetares ansikten 

vid bandet. Bandet flyttar sig med jämna tidsintervaller i en exakt meka* 

nisk takt, bit för bit, sekund för sekund och dominerar totalt. Tänk dig 

att dessa människor under åtta timmars tid inte kan använda sin hjärna 

en sekund., att tänka eller drömma... De ser ut som robotar - robotar 

har ingen hjärna - utan att vara robot kan man inte jobba vid bandet." « 

Känner sig invandraren eländig därför att han är turk, i marginalen till 

en annorlunda kultur, eller för att han rentav är extra starkt förtryckt? 

Man kan inte förneka att han är turk och kanske mycket starkt medveten om 

sin turkiska bakgrund på grund av sin kulturella distans till det svenska 

samhället, vilket gör honom "marginellt" socialt och kulturellt handikap

pad - men är hans kultur (detta ord med sådan mystisk klang) grunden till 

hans förtvivlan? Är inte hans kultur - såsom den kommer till uttryck -

en tyst, isolerad protest gentemot detta samhälle av tristess, påtvingad 

konsumentmentalitet och förtryck? Skall han se upp till det s k "civili

serade" samhällets meningslösa trängsel, gifter, stress och löpande band, 

allt det som inte finns i hans underutvecklade hemland? Han kan tvingas 

att acceptera det nya landet men inte att uppskatta det på samma sätt som 

svenskarna gör. Han är utsatt för samma mekanismer som hans arbetskamrater 

- generellt - bara extra tungt, vilket gör att massanhopningen av problem 

hos invandrare bara skulle fungera som ett förstoringsglas för de inhem

ska arbetarna att klarare inse sin egen situation. Eller inse att immigra

tion bara är ett medel för att lätta trycket på arbetsmarknaden genom att 

1) Baksi 1976 



117. 

låta invandrarna vistas på botten, där det skulle krävas genomgripande

politiska och ekonomiska insatser för att svenska arbetare skulle vilja 

jobba. När en kategori främlingar, dåligt politiskt och kulturellt rus

tade, utan juridisk trygghet, placeras på botten kan de inte eller vågar 

inte protestera. De kommer därför att det inte finns arbete i hemlandet. 

Vi gör dem ju en tjänst, omskolar dem, säger att de kan få behålla sin 

kultur (och förbli annorlunda) och när de är nedslitna, då kommer andra 

för att få vårt humanitära stöd. Istället för svält i hemländerna ger vi 

barnen garantier till samma jobb som föräldrarna. Vi vet vad de kostar 

oss och hur mycket vi tjänar på dem. Vi beskyddar dem och hjälper dera, 

men vi frågar dem aldrig vad de tycker och hur vi kunde göra tillsammans. 

Vi ursäktar oss med att de saknar de kamptraditioner vi har, och dess

utom är de här bara för att tjäna pengar och återvända hem. Vi bestämmer 

villkoren för dem och vi kräver anpassning. Vi förklarar för dem hur 

tacksamma de skall vara för att de räddat sina hemländers arbetslöshet. 

Vi talar emellertid inte om varför deras länder är underutvecklade och 

varför de utvandrar "spontant" och varför deras länder i och med deras 

frånvaro.blir ännu mer underutvecklade och varför invandraren ibland inte 

ens är välkommen till Sverige. Istället säger vi, att utvandringen beror 

på varje enskild människas behov att ge sig iväg och förmåga att klara 

sig i livet. Om och när han slås ut får han också skylla sig själv, I 

annat fall erkänner vi oss skyldiga till att han måst flytta, att han 

finns på botten, att han krossas, att vi behöver honom för att inte 

själva hamna på botten. 

1.5 Kulturvarelse 

När människor kommer från ett land till ett annat, inträffar kulturmöte. 

Om vi vet vilka grupper av människor son förflyttas och i vilken riktning, 

då vet vi i vilket förhållande till varandra de hamnar. Invandrare från 

Syd- och Sydosteuropa kommer till Väst- och Nordeuropa som gästarbetare. 

Nya hierarkiska strukturer växer fram som resultat av gruppernas under

respekt ive överordnade positioner gentemot varandra. Synen på arbetets 

kvalitet är en del av de enskildas och gruppernas position i denna hier

arki. 

Nu är invandrare dels underordnade som minoritet gentemot den majoritet 

som bestämmer villkoren för deras vistelse och existens i värdlandet, 

dels är dessa villkor i sig uttryck för olika värderingar, beroende på 
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arbetets karaktär, arbetsersättning och maktposition. Alltså - en minori-

tetskultur växer fram som resultat av invandringens totala mönster och 

kommer att värderas därefter. 

Â andra sidan bär invandraren med sig sin kultur som också är resultat 

av vissa relationer mellan människan och arbetets utvecklingsgrad. Denna 

kultur kräver en massa förväntningar för att kunna utvecklas, reproduce

ras. Människor förväntas kunna hävda sig som kulturvarelser, och förvän

tar sig det. De är i och för sig öppna för någon form av funktionell in

tegrering, men vill fortsätta att hävda sig utan att gå under. Vad in

vandraren möter är dels att hamna i underordnad ställning dels torftiga 

eller obefintliga möjligheter att utifrån invandrarländerna tillfreds

ställa sina egna kulturella premisser och behov. Ensamhet, isolering och 

andra kulturella komponenter utomlands gör att invandrarna oftast umgås 

internt och förblir främlingar. De har svårt att bli bekanta för och med 

infödingar och att få utbyte av det som den mottagande kulturen bjuder, 

I det läge då två faktorer - en undertryckt minoritet i en socialt fat* 

tig omgivning - gör sig gällande, uppstår olika skyddsmekanismer, vilkas 

funktioner är att dels skydda den minoritetskultur som hotas, dels göra 

det möjligt för invandrare att överleva och arbeta. Där träder anpass

ningsvariationerna fram, som profilerar de olika invandrargruppernas an

passningsstrukturer, D© vi3clrigjfi. komponenterna för den anpassningen är mi» 

noritetskulturens avstånd till den mottagande kulturen, position i arbets-

hierarkin och tiden. Via migrationens egen dynamik alstrar vistelsen 

utomlands i sig olika effekter på olika grupper, beroende på utvecklingen 

av de faktiska objektiva levnadsförhållandena: bostad, arbete, inkomst, 

civilstånd etc. Tiden och kulturavståndet filtreras genom dessa yttre 

objektiva förhållanden till olika anpassningsmönster. 

1.6 I samspelet 

En agerande människa bemöter nya situationer med ett lager bestämt iden-

tifierbara sociala färdigheter, som är ett resultat av de specifika kul

turens historiska lagringar på den enskilde och individuella filtrering-

ar av sådana processer. Följaktligen agerar han utifrån denna historiska 

komplexitet som definierar honom i tiden, som medlem av något land -

kultur- - samhällsgrupp etc. och man finner aldrig på slumpartade re

aktioner. När hon handlar öppnar hon de lagren som det har krävts sekler 

för att inpränta ett mönster i hennes historiska väsen. Och när hon söker 
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efter sina identitetsvägar vid skiljepunkter eller vägskäl utomlands kom

mer eko från barndomens hemvist att påverka hennes handlande. 

Människan är för varken sig själv eller andra enbart sin spegelbild. 

Bort can och bakom dessa fysiska egenskaper döljs hennes sociokulturella 

väsen. Bilden av henne utvecklas i relation till andra (generaliserade 

och signifikanta) genom deras reaktioner och tillbaka till individen* 

Denna bild är följaktligen inte bara styrd av de iakttagbara fysiska 

detaljerna, utan framför allt av de komplexa lagringarnà bakom ytan. 

När människan upplever nya sociala situationer vid kulturmöten utomlands 

möter hon även nya förväntningar - nya signifikanta handlingsramar och 

urvalsprinciper - eller nya relationer med den nya omgivningen, I denna 

miljö blir hans tidigare uppfattning av sig själv otillräcklig och kan* 

ske tom opassande för att kunna bemöta de nya kraven som ställs på ho» 

nom. För att inte förgås måste han förändras och anpassas till vissa av 

de sociala kraven och förväntningarna. Hans reaktioner bedöms och betygs» 

sätts av det nya sociala auditoriet. Eftersom dessa processer undantags» 

löst drabbar (påverkar) alla invandrare, så måste de även i förhållande 

till varandra söka nya vägar och uttrycksformer för att bemästra nya 

"interna relationer". Resultatet blir följaktligen att alla förändras 

dels i riktning mot någon social överenskommelse i förhållande till den 

nya sociala omgivningen, dels i relation till varandra under den förut

sättningen att de vill upprätthålla umgängesformerna och att de även vill 

hävda sig internt.och som grupp anpassa sig till "nya varandra".^^ 

1.7. Fylld av kontraster 

I invandrarnas hemländer hänvisades de tidigare till relationer i en re

lativt sett sluten och enklare värld. Men under de nya förhållandena 

krävs kommunikation med en bredare och komplexare omgivning. Den är dess

utom i många avseenden mer eller mindre obekant bl a på grund av utveck

lingsgraden i immigrâtionsländerna. De mer intima personliga sfärerna 

1) Se Swedner, 1973:139. 

"Ryggen mot ryggen" existens kan framträda på ytan, men det förhål
landet är aldrig något uttryck för ingen kommunikation alls. Den är 
i stället ett uttryck för eller en demonstration av parternas olika 
positioner i en social dynamik. 
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från hemlandskulturen ersätts av en "abstrakt"^, social verklighet, där 

den opersonliga kontakten med omgivningen ställer nya krav för det socia-
2) 

la umgänget I "Relativ moralitet*' söm vai? en produkt av det modifierade 

släktsamhällets utveckling, där umgängesreglerna kom att variera beroende 
: 3) 

på vem inah träffade» förvandlades till "abstrakt moralitet" där alla 

skulle bemötas sakligt, korrekt òch opersonligt, oavsett om de befann 

sig på släktskalan eller ej. Olika kategorier av människor rangordrias 

numera inte beroende på om de är släkt, vänner, gäster eller främlingar, 

utan var de befinner sig på den sociala rangskalan - bestämd av den in» 

dustriella arbetsfördelningen: underordnade och överordnade,varbetskam* 

rater och andra Dock förskjuts denna skala ytterligare för främling* 

ar i en industriell kultur, inte bara på grund av deras underordnade 

ställning i arbets- och beslutsprocessen utan även på grund av avståndet 

i geografisk-kulture11 bemärkelse. De är annorlunda i sina språk, vanor 

och utseende. De skiljer sig därför från de övriga och identifieras lätt 

som annorlunda. Där slutar ofta cirkeln i kommunikationsdynamiken« Räd» 

slan för obekantas obekanta reaktioner klipper av försöken till kommuni* 

kation. Förutfattade meningar om hur "de kommer att uppträda" förstärker 

ofta passiviteten - på ömse håll. Tillfälliga "dåliga erfarenheter" lag» 

ras och generaliseras till att "så blir det alltid". Fnr>Ki i • v,. . 

dotta ligger del1; i. Ô!rM, • ' - ! bekvämlighet ck«n b Vt \:ir 

Förklaringen till detta ligger dels i den passiva bekvämlighet den högt 

utvecklade materiella kulturen bjuder i och med att socialt utbyte inte 

längre är förutsättningen för social och kulturell överlevnad (den en

skildes materiella existens bestäms nu av nya opersonliga, institutionel

la regleringar), dels måhända i en avsikt att genom att hålla främlingar 

på avstånd skydda sin egen position i hierarkin. Det mottagande industri

ella samhällets människa vaggas sakta in i självtillräcklighet, under det 

att nykomligen är van vid ömsesidigt utbyte i sociala handlingar. 

Här möts olika kulturer, helt främmande för varandra. Den industriella 

kulturen kräver av invandrare från Sydeuropas landsbygd att uppå sin kul

turella repertoar lägga helt nya roller för att de skall kunna klara av 

1) Sahlins, 68:20 

2 ) Loc .cit. 

3 ) Loc cit. 
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sina nya uppgifter; helt enkelt större självständighet. Istället for 

släktskapsrelationer regleras de sociala relationerna av positionen i 

arbets- och beslutsprocessen. Trycket av ansvar gentemot omgivningen, 

sina närmaste och sig själv ökar på den enskilde invandraren. För snabba 

sociala omvandlingar eroderar individens självförtroende. Hur den enskil

de löser dilemmat beror oftast på graden av kulturellt avstånd och typen 

av arbete - hans sociala position i Sverige. Ett monotont, till synes 

meingslöst arbete vid löpande bandet krossar en sydeuropeisk bondes själv

säkerhet snabbare än en sydeuropeisk arbetare, som ju redan har erfaren

heter av liknande arbete. Bondens integrering i och kontroll av arbets

processen, som han har i jordbruksarbetet, krossas totalt av det monotona 

industriarbetet. Observera dock, att den sydeuropeiske arbeta

ren fortfarande är främling. Både hos arbetare och (mer) hos bönder ser 

vi skyddsreaktioner. 

Svårigheterna i att bemästra de nya sociala kraven leder till sjukdomar 

(somatiska eller psykiska), drömmar och verklighetsflykt, (Detta innebär 

inte att inte sjukdomar kan vara följden av "normala" påfrestningar eller 

liknande, men ofta är de uttryck för flyktreaktioner.) Man flyr till be

kanta situationer, där man kan hävda sig och förverkliga sig och leva upp 

till sina förhoppningar. (Hos balkanbonden är den underordnade känslan 

historisk, där målet är förverkligandet av den civiliserade stadsbon med 

dennes status och symboler.) 

Självhävdelse genom drömmar blir för bonden ytterligare jord och fler och 

större hus som han bygger på i all oändlighet - i drömmen-. Han bevitt

nar framgång hos och respekt för de personer som betyder något i hemlan

1) A house is an important matter etci J Kranier, The New Yorker 1976 

A house is an important matter for a Serbian villager. Predrag says 
that a man at home is nothing without his own house-the way he is no
thing without a strong, healthy son and a few hectares in orchard for 
his plum brandy.... Predrag planned his house as if he were plotting 
revenge. His house was going to compensate for every indignity that 
he had suffered. It would be a modern house, a villa, like the villa 
of the foreman at the bottling factory or of the market-town doctor. 
It would be built of fine cement from Belgrade-not of wood, like an 
old Serbian homestead - and it would have four big rooms, a modern 
kitchen, a bathroom with a flush toilet, and hot and cold running 
water. No one would be able to say that Predrag lived like a peasant, 
on wooden floors. 
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det (signifikanta), och han hävdar sig i drömmar på det sätt raan hävdar 
/"V". • • • i- . • . 

sig i hemlandet! Béhövét av framgång växer sig starkare ju större osäker

heten och förtrycket är. 

För att klara av dessa behov känslomässigt, drömmer han sig tillbaka till 

festligheter och helgdagsstämning, där han kan agera i "all sin prakt och 

värdighet", i kretsen av bekanta förväntningar. Vad händer med invandrar

na? Längre fram i denna text ser vi att de som stannar i värdlandet är de 

som lyckats, professionellt och psykologiskt. Oftast är de inte bönder, 

utan högt utbildade (i hemlandet) med bra jobb. över huvud taget utövar 

det konsumtions-industriella samhället press på invandrama och kräver 

att de anpassar sig till detta samhälle - och många klarar inte av denna 

press, utan "stryker med". 

De som har familj med sig eller vänner omkring sig klarar pressen bättre. 

När invandraren åker från sitt hemland betraktar han sin situation där 

som mycket dålig, men efter en tid utomlands tycks situationen i hemlan» 

det ha varit bättra. Det selektiva minnet har förskönat hågkomsten av 

hemlandet. Med tiden förlorar han uppfattningen om vad som väntar honom 

vid återkomsten. Han vét däremot att"han. inte vill återvända efter att 

ha misslyckats utomlands. Tvärtemot de flestas förhoppningar blir motivet 

för återkomsten till hemlandet - tyvärr för många - en flykt från miss

lyckanden utomlands. 

1.8 Med följda? för Självuppfattningen 

Individen är ju oftast medveten enbart om sina personliga motiv (i mot

sats till sociologen). Individens beslut om emigration är emellertid inte 

endast resultat av ekonomiskt tvång. Det är också resultatet av upplevd 

relativ deprivation och, ytterst, individuell subjektiv bedömning. Det 

blir, på den nivån, uttryck för ett personligt önskemål - projekt - upp

fattat högst varierande och individuellt. 

Därför måste vi betrakta invandrarens "anpassning" utomlands också genom 

individens (invandrarens) ögon. I det perspektivet blir inte invandra

rens "anpassning" resultatèt av hans klara bedömning av objektiva lev

nadsvillkor och sin sociala position eller av medvetna socio-politiska 
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handlingar. Invandrarens handlingar blir istället oftast resultatet av 

relationen mellan den uppfattade objektiva situationen och det personliga 

projektet. 

Invandrarna kommer utomlands som socio-historiska personer med social 

bakgrund: bönder, arbetare etc.Deras individuella projekt är knutna till 

deras förväntningar. De individuella förväntningarna är å sin sida soci

alt bestämda, beroende på social bakgrund. Invandrarens individuella pro

jekt är följaktligen uppkommen vir hans sociala och historiska position 

i hemlandet - och omfattar därför hans sociala och historiska behov. 

Beroende på vem han är, uppfattas vara och vill vara (köpa jord, hus etc), 

kommer han att ha bestämda förväntningar och handla efter dessa. Beroende 

på hur nya situationer i hemländerna påverkar projektets genomförande, 

kommer han att uppfatta sig själv som framgångsrik eller misslyckad. 

Denna självidentifikation kommer ytterst att vara individens operativa 

koncept för handlingsregler i invandrarlandet. A ena sidan har vi alltså 

en relation mellan invandraren och den nya sociala situationen - objek» 

tivt given och återverkande på individen genom dennes subjektiva uppfatt* 

ning om situationen. Â andra sidan har vi indivdens subjektiva uppfatt

ning (om den objektiva situationen) i relation till projektet. Samspelet 

mellan dessa samlade ' element i den sociala dynamiken kommer att bestäm

ma individens medvetande om sin samhälleliga position och situation. 

Denna självuppfattning kominer vidare att bestämma hur han kommer att '/an

passa" sig och handla. (Blir han stimulerad eller flyr han?) 

Här kommer centrala frågor: Hurdan är invandrarens självidentifikation? 

Vilka konsekvenser har immigration på invandrarens personlighet? Om vi 

samlar oss kring de kända psykologiska och sociologiska "nivåerna" får 

vi följande: 

Immigranten kolliderar med sin nya yrkesmässiga och sociala situation 

(exploateras som maktlös gästarbetare), ställs inför fördomar ("utlän

ningarna tar jobben från oss", "dom kommer hit bara för att utnyttja vå

ra sociala förmåner" etc, etc.) och drabbas av xenofobi (upplevd känsla 

av främlingsskap: "Jävla utlänning!" etc ). Samtidigt tvingas han iden

tifiera sig själv, socialt (på botten), nationellt ("vem är jag - svensk 

eller jugoslav, tillfällig eller permanent utvandrare?) och kulturellt 

(awikare, tillhörande en minoritet, mindre värd). Och slutligen projek

tet: oftast avsett san ett sätt att realisera medlen och hävda sig i 
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hemlandet på något sätt - ett mått på framgång helt enkelt* 

Men hemlandets värderingar kan förändras och sättet att hävda sig kanske 

ifrågasätts - och dessutom är projektet kanske inte helt realiserbart, 

eftersom invandraren inte kan spara så mycket pengar som han hade önskat. 

Barnen (som växer upp i Sverige, eller växer upp i ett föränderligt hem

land) kanske inte vill identifiera sig med föräldrarnas projekt. Om pro

jektet syftat till att förstärka eller förverkliga en identitet och det 

samtidigt saboteras av den totala situationen - vad blir det då för iden

titet? Jo, den blir kluven och måste omdefinieras. 

Invandrarens identitet är en smärtsam process, en ständig kamp för soci

alt och kulturellt självbestämmande. Om han skall kunna skaffa sig en 

rationell identitet, måste han bli medveten om sin sociala situation i 

värdlandet för att kunna hävda sig gentemot eventuella orimligheter och 

projektets illusioner. Men att skaffa sig detta klassmedvetande är inte 

lätt, i den nya sociala positionen. Svårigheterna uppstår i och med det 

markerade åsidosättandet av invandrande arbetare och av den inhemska arm 

betarklassen, samt på grund av de olika politiska målsättningarna mellan 

invandrare och inhemska arbetare. 

Invandrarnas motiv för att utvandra är oftast för att förverkliga "kort

siktiga mål" -dvs att tjäna mycket pengar under kort tid för att så 

snart som möjligt återvända till hemlandet - vilket alltså oftast står 

i motsättning till de inhemska arbetarnas långsiktigt fackliga och poli

tiska krav* Enligt min uppfattning är dock deltagandet i arbetarklassens 

kollektiva kampformer den enda vägen som på sikt kan leda till bättre 

social position för de invandrande arbetarna. Klassmedvetenhet innebär, 

på sikt, identifiering med andra som befinner sig i samma position och 

insikt i den strategi som innebär en förbättring av den sociala situa

tionen - i stället för en "privat" kamp. De som inte kan förverkliga 

klassmedvetenhet -v «fear4, kommer att i fantasin söka efter sin identitet 

- £ föreställningsvärlden och i drömmarna. 

På sikt innebär kollektiva, solidariska grupper av arbetare - medvetna 

om sina kollektiva villkor - minskade möjligheter för exploatering a • 

arbetarna. Men - vad händer i praktiken, där det inte finns någon enhets-

"front" och där den sociala utslagningen pågår? Fcljânde sidor syftar 

till att redogöra för det dilemma som invandrare befinner sig i. 
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2. DILEMMA 

Those who have left and succeeded in the city and come back, are hereos. 

He has talked with them. They take him aside as though inviting him into 

their conspiracy. They hint that there are secrets which can only be di

vulged and discussed with those who have also been there. 

Whilst listening, he visualizes himself entering their conspiracy. Then 

he will learn the secrets. And he will come back having achieved even 

more than they, for he is capable of working harder, of being shrewder 

and of saving more quickly than any of them., 

Ur Berger, John och Mohr, Jeant 

A Seventh Man, 1975; s. 29. 
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2.1 Att återvända som misslyckad 

Varje människa möter, i början av immigrationen, ditintills okända an

passningssvårigheter. Vissa klarar det bra eller någorlunda bra - andra 

klarar inte alls av det. 

F P Cerase^ visar, i sin undersökning, att det finns mönster bakom an

passningsvårigheterna och hon demonstrerar detta genom jämförande ana

lyser på emmigranter som återvänt (återvändare) och de som inte återvänt 

(icke-återvändare). Av de som till största delen återvänder hem, finner 

man dem som är från landsbygden och som har de tyngsta jobben i invand

rar landet. Cerase indelar återvändare i olika kategorier: 

1 Misslyckade återvändare 

De människor från landsbygden som hamnat på svåra jobb, som inte avan

cerat, som har sina familjer kvar i hemlandet och som efter två, tre år 

återvänt till syna byar - och som "därhemma" inpassats igen, utan svårig

heter, som om de aldrig emigrerat. 

2. Konservatistiska återvändare 

De människor som i invandrarlandet bär på samma bakgrund och som har 

"liknande öden" i det främmande landet - och som strävat och sparat peng

ar genom att "uthärda" en längre vistelse utomlands. Familjekontakterna 

med de anhöriga i hemlandet - och förpliktelserna gentemot dessa - styr 

helt och hållet deras "snåla" och sparsamma tillvaro i grupper av lika

sinnade i en isolerad tillvaro i invandrarlandet. Denna slutna tillvaro 

innebär, att man lever i slutna kategorier, där man endast lever till

sammans med landsmän med samma målsättning, där livssynen konserveras 

och isoleras från omgivningen. De uppfattas av omgivningen som främling

ar och de uppfattar sig själva som sådana. De lever följaktligen "rygg 
2) 

mot rygg" gentemot invandrarsamhället och återvänder hem så snart de 

lyckats genomföra sitt mål att spara pengar. Deras bevarade vanor och 

traditioner gör det möjligt för dem att snabbt återanpassa sig till det 

1) i- Cerase 1975 

2) Jfr Swedner 1973:139 
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gamla yrket och den gamla, tillvaron i hemlandet« Oavsett de innovationer 

de lärt eller tillämpat i det nya landet, fäller de tillbaks i det gamla 

arbets- och levnadsmönstret och skiljér sig inte nämnvärt från de kvarva

rande landsmännen. Visserligen kan de, med hjälp av sina besparingar, 

köpa ytterligare en bit jord eller på annat sätt markera en höjd samhälls

status, men i botten konserverar de just den struktur som ligger till 

grund för deras utvandring* 

Aterståehde kategorier är de som på ett eller annat sätt anpassat sig 

till tillvaron utömlandä - och de gradefras enligt följande: 

2. Pe som inte vill återvända 

t» De som satsar på pensionsåtervändandet 

5 De som återvänder för att realisera de utomlands förvärvade färdig* 

heterna och nya kunskaperna för att innovera 

Till dessa senare kategorier hör oftast människor med högre utbildning 

och som hamnat i mer kvalificerade yrken utomlands.^ Pensionsåtervän-

darna avviker dock från de övriga, genom att de lever avsides i invand

rar landet och "drömmer om en stuga vid havet" etc i hemlandet -dvs: 

de är inte helt tillfredsställda. 

"Innovatorerna" är de mest ambitiösa av återvändarna. De avser att med 

sina besparade medel förverkliga sina nya idler och därmed uppnå fram

gång i hemlandet. De satsar oftast på service-näringarna - restaurang 

och hotell etc. A andra sidan har denna kategori det svårare att anpassa 

sig "tillbaks" till hemlandet, eftersom de möter avundsjuka och allmän 

konservatism där. 

Men - eftersom kategorin "misslyckade återvändare" är i majoritet (efter

som de flesta in-/utvandrare är bönder eller jordbruksarbetare) kommer de 

övriga kategorierna att utgöra marginella företeelser i migrationskonvo-

jen. Dessa "misslyckade" migranter kommer antingen att anpassa sig i hem

landet - om de återvänder - eller att stanna scan "patienter" i invandrar-

landets sociala bottenskikt. 

1) Effekterna av sådan selektiv, permanent utvandring blir en förlust 
av kvalificerad arbetskraft för emigrationsländerna. 
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2.2 Eller stanna som Patienter 

Om vi utgår från kategorierna "misslyckade återvändare" och Hkonservatis-

tiska återvändare" och jämför med de invandrargrupper som, enligt en 

svensk undersökning,*^ hamnar på sjukhus, ofta p g a mentala besvär » fin

ner vi en överensstämmelse. De som här anpassningssvårigheter - och åter

vänder - är: människorna från hemlandêts landsbygd, lågutbildade bönder, 

som hamnar på de sämsta jobben utomlands, utan kontakt med "infödingarna" 

och överhuvudtaget otillfredsställda med sociala relationer. De som, en

ligt Undersökningen, hamnar på sjukhus som patienter är: oftast kultu

rellt avlägsna invandrare med lågstatusyrkeh. Det framgår att patienterna 

r e k r y t e r a s  f r å n  s a m m a  g r u p p e r  a v  i n v a n d r a r e  s o m  " å t e r v ä n d a r n a " ;  M a o  

kommer båda kategorier från de invandrargrupper som är sämst rustade för 

kulturmötet. 

För mer än en tredjedel av de undersökta invandrarpatienterna saknas 

kontakter, totalt, med svenskar. Hälften av alla undersökta patienter 

pratar svenska "väl" - endast femton (15) procent av icke-finska patien

ter talar ingen eller dålig svenska. Detta tyder på att det inte enbart 

är språket som är orsaken till dåliga kontakter mellan invandrare och 

svenskar. Manschettarbetare visar större otillfredsställelse med de so

ciala relationerna än arbetarna, vare sig det gäller kontakter med sven

skar eller landsmän. Tydligen umgås arbetarna, i stort sett, mer internt, 
2) 

eftersom de också på det hela taget saknar kontakter med svenskar. 

Patienterna bland invandrarna är oftast män; unga män som emigrerade för 

länge sedan eller äldre män som emigrerat nyligen. Riskåldern (för båda 

könen) är 30 till 44 år.^ 

Invandrare uppvisar, oftare än den inhemska befolkningen, fysiska stress

symptom, vilket kan vara följden av deras slitsammare och tyngre arbeten, 

och med tiden kan dessa leda till psykosomatiska och psykiska sjukdomar. 

Invandrarpatienter på psykiatriska kliniker har ofta problem som man di-
ty) 

rekt kan anknyta till migrationen. Dessa patienter uttrycker ofta dif-

1) Haavio-Mannila och' Stenius 1976 

2) Sociala relationer blir tydligen problematiska först då en höjd lev
nadsstandard uppnås. 

3) Haavio-Mannila och • Stenius 1976:6 
4) Ijid: 1976:14 
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fusa bilder av problem som genomgående kännetecknas av ångest. Läkare 

diagnostiserar typiska invandrarproblem som stressneuroser eller neura-

stenia, hysteria, hypokondria, paranoia etc. Svenskarna, däremot, lider . 

oftast av depressioner och svenskar och finländare av alkoholproblem 

För sydeuropeiska män, som inte "super" på vedertaget skandinaviskt sätt, 

är somatiska och psykosomatiska symptom mer typiska, vilket förklaras 

med att det i Sydeuropa inte finns någon kulturell restriktion för att 
2) 

uttrycka smärta» Om däremot sydeuropeer kommer till Sverige i tidig 

ålder, får de alkoholproblem som resultat av ackulturation. 

Sammanfattningsvis framgår det att finska och jugoslaviska invandrare 

oftare har symptom på dålig hälsa, nyttjar mer sjukhusservice och har 

sämre arbetskapacitet än svenskar i jämförbara situationer enligt vad 

följande tabell uppvisar. 

Mental health status; use of medicine, and utilisation of health services 
of Finnish and Yugoslavian immigrants compared with Swedes matched accor
ding to sex, age, and occupation, 1974.3) 

Finnish Matched Yugosla- Matched 
immigrants Swedes vian immi Swedes 

grants 

Percent 

Normal wellbeing 59 71 61 75 
Severe tiredness at daytime 22 17 25 16 
Mental problems 23 19 22 15 
Depressions 7 4 4 3 
Use of -äedicines during two 
weeks 

Tranquillizers 6 10 4 6 
Sleeping pills 5 4 1 2 

Ache medicines 42 33 22 34 
Registred ill for at least 
two weeks during 12 months 4-0 33 51 35 
In hospital during 13 months 14 13 12 12 
(Number of interviewees) (129) (4515) (139) (6017) 

(Source: Suikkila and Udovic 1975) 

1) 

2) 

3) 

Haavio-Mannila och 

Ibid 1976:19 

Haavio-Mannila och 

Stenius 1976:16 

Stenius 1976:3 
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2.3 Bli Utslagna 

De socialt utslagna invandrarna - de som blir patienter - rekryteras allt

så ur kategorierna "misslyckare" och "konservatister", d v s de som har 

den största kulturella distansen (de från svenskarna mest avvikande). 

De kommer oftast ur samma sociala villkor. 

M Jaakkolâ  for ett intressant resonemang om hur man skall se på avvi

kelser i sin skildring av grupper av alkoholiserade finländare. Enligt 

henne kan vissa typer av avvikelser vara "räddningsinsatser" från in

vandrare, som är okapabla att på annat sätt lösa sina anpassningssvårig

heter. Hon studerade grupperingar av alkoholiserade finländare och menar 

att grupperingarna dels tryggar avsaknaden av gemenskap, dels avslöjar 
2) 

vad det är som saknas. Hon utgår från Erik Allardts kategorisering för 

vad som kännetecknar "välfärd". "Att ha" ("having"): materiella resurser 

för disponering. "Att älska" ("loving"): individens relationer till and

ra individer. "Att vara" ("being"): individens relationer till samhället, 

inkluderande aspekter som politiska resurser (möjligheten till deltagande 

i och påverkande av sin egen situation). 

Eftersom invandrare inte kan tillfredsställa alla dessa behov tillräck

ligt - dessa olika kriterier på välstånd - eller bara kan tillfredsställa 

dem kortsiktigt, söker de olika, "avvikande" vägar att nå dessa behov. 

Avsaknaden av relationer, eller de villkor vari relationerna upprättas, 

med svenskar, leder till att invandrare satsar på varandra socialt, på 

så sätt att de grupperar sig nationellt och professionellt. Sålunda ham

nar de utslagna invandrarna tillsammans, t ex i gatugäng som super eller 

i fikargäng som sitter på Tempo i all evighet etc. Dessa grupperingar 

inger medlemmarna en känsla av att de är oersättliga, vilket kompenserar 

känslan av meningslöshet och maktlöshet i samhället i stort. De är "söka

re" eller "vantare", sökande èller väntande på arbete eller något som 
3-) överhuvudtaget skall uppfylla tillvaron. Även om författaren inte drar 

några slutsatser av situationens sociala karaktär eller föreslår alter

nativa åtgärder, så bidrar hon dock till förståelsen av den svenska 

(invandrar)kulturfattigdomen. 

1) t: Jaakkola 1976 

2) • Allardt 1975 

3) . Jaakkola 1976 
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Sammanfattningsvis : 

Hävdelsebehov och försvaremekanismer är olika för olika invandrargrupper. 

Olikheterna beror dels på den kulturella distansen till iwandra»laivtets 

kultur, dels på arbetsvillkoren (typen av arbete). 

Det kulturella avståndet blir uttrycket för förhållandet mellan den ned

ärvda kulturen - utvandrarkulturen - och invandrarlandets kultur. Detta 

gäller både de allmänna "globala" och de mer säregna kulturella yttring

arna i de situationer invandrarna konfronteras med. (De säregna kulturel

la yttringarna är viktiga faktorer att observera, eftersom det innebär 

att "kulturschock" kan modifieras i och med att man styr "mötet" till en 

kontakt med en mer näraliggande kulturvariant - exempelvis brukskulturen.) 

Tidsperspektivet är en betydelsefull faktor -dvs anpassningen föränd

ras eller underlättas med tiden. 

Men framför allt är det viktigt att framhäva den sociala bakgrunden, som 

ytterst kommer att bestämma de professionella förutsättningarna invand

rama startar sitt nya liv medj vilket arbete de kommer att få, de svå

righeter de kommer att få i pressade sociala situationer; hur de kommer 

att agera. 

Eftersom det kulturella avståndet oftast överensstämmer med de profes

sionella förutsättningarna - d v s ju större det kulturella avståndet är, 

desto troligare att invandrarna kommer från mer traditionella jordbrukar-

samhällen, vilket innebär de sämst betalda och tyngsta arbetena i invand-

rarlandet - kommer liknande social bakgrund i utvandrarländerna att leda 

till liknande erfarenheter i invandrarlandet. På så vis sluts cirkeln. 

De "sämst" kulturellt rustade hamnar på botten av invandrarhierarkin med 

liknande bakgrundsvillkor och liknande hävdelsebehov, d v s de hamnar på 

de sämsta arbetsplatserna, de försvarar sin dignitet och integritet med 

"verklighetsflykt". De drabbas av psykiska och fysiska besvär, samlas i 

grupper av "socialt utslagna" och återvänder till hemlandet som miss

lyckade. Orsakerna till detta tillstånd kan även uttryckas så här: Alla 

tillfälliga gästarbetare definierar sig själva som tillfälliga och sat

sar hela sitt jag på återvändandet och de lever i invandrarlandet "med 

ena benet" eller enbart "med sina händers arbete", medan de i sitt hjärta 

"åter är hemma". Denna kluvna tillvaro är för de flesta ett kroniskt till

stånd av lögn och självbedrägeri. 
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Arbetsmigrationen: 

Den avslöjar det grundläggande dilemmat h<3s alla gästarbetare, som med 

sin arbetsinsats hjälper invandrarlandet att höja sin ekonomiska kapaci

tet, som är utan egentligt hemland och utan säkerställd framtid, och som 

i sig själva uttrycker hela den tragedi och det kortsiktiga, politiska 

tänkande som den moderna arbetsmigrationen står för. Dessa falskheter in

begriper både politiker i utvandrar- och invandrarländerna. Det är, till 

syvende och sist, ett av de starkaste och för människan mest förödande 

bevis på de krafter som - oavsett ord - styr vår existens. 

De som "lyckas" utomlands är i huvudsak de som redan i sitt hemland har 

högre utbildning och "bättre" bakgrund. De finner också utomlands bättre 

jobb - blir inte lika stressade - och även om de i viss mån kommer att 

lida av "mellanmänskliga problemrelationer" i förhållande till invand

rarlandet s befolkning, kommer de att ganska snart finna sig tillrätta. 

Men kom ihåg, att denna kategori är den allra yttersta minoriteten i in-

vandrarkonvojeril Det finns också en annan kategori som kommer att finna 

sig tillrätta och "anpassa" sig till invandrarlandets industrikultur. 

Det är de som är arbetare och som kommer från utvandrarlandets städer 

och industriorter.^ 

Åtminstone en del av dessa människor kommer att känna igen sig i den in

dustriella hierarkin och identifiera sig med invandrarlandets kamrater. 

Vilka de är och hur de beter sig skall vi se, fortsättningsvis. 

1) "Proletärer har inget hemland" (Troêkij) 



The "invandrar®": 

Hinter» in Södertälje, Prodrag lives a kind of 

half"life. He says that in his mind he does not 

live there at all, that in his mind he is always 

home. He sits by the kitchen window in his little 

flat, listening to Serbian music on a secondhand 

shortwave radio, staring at snapshots in a fami

ly album that by now is entirely given over to 

the villa under construction, nibbling on chunks 

of Yugoslavian cheese and sausage that he buys, 

Saturdays, at the Haymarket in downtown Stockholm, 

drinking the slivovitz he smuggles into Sweden 

each September in carefully emptied beer bottles« 

He has grown testy and despondent in Södertälje, 

like the young man who in the space of a few 

months lost his arm«wrestling title and his favo* 

rite girl* He complains a.lot that he is losing 

his best years in a cold, dark« unfriendly country« 

But he does not consider the possibility of going 

home to the country that in his winter memory is 

always warm, sunny, and abundant« Instead, he 

broods, dressed up in one of his old ruffled pink 

shirts, consoling himself from time to time with 

a new copybook for his imaginary m athematical 

problems. The fact that most of his neighbors in 

the enormous housing project that the Swedes, 

pleasantly, refer to as a förort - a suburb «• are 

also foreign and homesick does not console him 

at all. 

J. Gainer 1976:̂ 7 



»• JfWHUfStygir OCH KLASSTRUKTUR 

teiltUPcUa och «Oeials k***.« sw»XÏ9** * Mib 4*« inkani 

ska arbetarklassen påverkar utformningen av invandrarnas sociala, kul

turella, ideologiska och politiska beteende. Man kan fråga sig två saker: 

1. Hur skall man bestämma och definiera invandrarnas position klassmäs-

sigt? 2. Hur definierar invandrarna sin position? Xven om man inte kan 

säga att den sistnämnda frågan ger svaret på den förstnämnda, bestämmer 

den andra frågan mycket av det praktiska handlandet, vilket alltså på» 

verkas av det ideologiska ställningstagandet och i och med detta inver» 

kar på klasstruktur. Resonemanget som följer kommer att röra sig kring 

olika synsätt på dessa frågor och de sätt på vilka man försökt få svar 

på dem. 

Det är bekant att utländska arbetare befinner sig som temporärt eller 

permanent indragen arbetskraft inom det kapitalistiska samhällets=system. 

Däremot är det oklart om vilka följder detta har klassmässigt sett» 

Frågor som aktualiserats i detta sammanhang är av typ: "Producerar det 

kapitalistiska samhället ett nytt proletariat? Är emigranterna en del av 

arbetarklassen utomlands eller hör de till hemlandets arbetarklass?" 

Ett sätt att få svar på dessa frågor har varit att man vänt sig direkt 

till invandrare och frågat dem vad de anser sig tillhöra. Jugoslaven 

Tanié^, som har gjort detta, har då dregit slutsatsen att uppkomsten av 

ett exteritoriellt proletariat är möjligt, eftersom det finns alla teo

retiska förutsättningar för detta. Dessa (objektiva) möjligheter sabote

ras dock av olika faktorer: Üels av de kapitalistiska ländernas fackliga 

organisationers ideologier och praktik, dels av de nationella ländernas 

politiska institutioners inställning och handlande, dels också av emi

granterna själva genom deras självuppfattning och dithörande handlingar» 

Taniê menar att majoriteten av invandrarna icke tillhört arbetarklassen 

i hemlandet - de är i huvudsak bönder. Det finns sas inga garantier 

för att de skulle "förvandlas" till en medveten och aktiv arbetarklass 

utomlands. 

1) Tanié 1972 
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Huruvida inwndwroa -är en del av arbe t ar klassen i invandrarläflderna fir 

lika problematiskt, enligt Tanié.Denna, ibland uttalade möjlighet, har 

mer en politisk-strategisk än reell förankring. Detta kommer fram i in

ställningen till invandrare som "subproletariat" eller "marginalitet",^ 

ofta förekommande beteckningar i västerländska, fackliga och politiska 

sammanhang. Detta är tecken på att invandrama är diskriminerade av ar

betarklassen i invandrarländerna, vilket ofta leder till upplevelsen av 

ambivalens i klassfrågorna. Attt definiera invandrarna på ovanstående 

sätt ger, som objektiv följd diskriminering, som leder till distans och 

klassplittring. 

Kr invandrarna en del av sin nationella arbetarklass? Denna tes drivs av 

jugoslaver i Jugoslavien och uppfattas i stor utsträckning så av jugosla» 
2 ) 

ver utomlands. Tani6 hävdar att det alstras element i själva migrations* 

processen, där bl a nya politiska kampformer uppträder, vilket leder till 

att invandrarna "snabbare uppvisar fjärmande från hemlandets arbetarklass 

än integration med invandrarlandets arbetarklass". 

För att komma så nära svaren på frågorna om klassmedvetande och klassbe

teende hos jugoslaviska utvandrare som möjligt, undersöker han deras 

"sociala funderingar", attityder och känslomässiga inställning. (Se tabell) 

Han samlar information gällande självidentifiering med arbetarklassen, 

uppfattning om sociala orättvisor, klasskamp, förståelsen av kapitalis

mens mekanismer och uppfattning om graden av revandikalism (vilka krav 

de anses kan ställa) hos 1 828 nyårsfirande emigranter på besök i Belgrad. 

Det poängfulla hos Tani6 är att han söker sammankoppla invandrarnas so

ciala bakgrund med deras uttalade inställning. Även om man kan betrakta 

de flesta invandrare som principiellt likställda inför de sociala posi

tionerna och de kulturella svårigheterna i invandrarländerna, så skiljer 

sig dessa människor från varardra inbördes beträffande social bakgrund. 

Detta innebär att man kan förvänta sig olika reaktion - ideologisk, kän

slomässig etc - inför gästarbetarsituationen och klassfrågorna. Dessa 

olika reaktion kan då härledas till invandrarnas olika bakgrund. Detta 

1) Pinot 1975 

2) Se tabell. (Man bör dock påpeka att Tanié själv menar att omständig
h e t e r n a ,  u n d e r  v i l k a  u n d e r s ö k n i n g e n  u t f ö r d e s ,  v a r  s p e c i e l l a ,  d v s  
nyårsfirande i hemlandet. Detta kan tänkas påverka svarandenas in
ställning till frågan.) 
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är en form av implicit teori, sont inte finns »amlad på nôg«t enskilt 

ställe, utan finns i spridda partier och som ligger.till grund för det 

metodologiska tillvägagångssätt han använt vid analysen av invandrarnas 

inställning. 

1971 fanns 800 000 jugoslaver utomlandŝ  75 % var under 35 år, och: 

69 % var män. 59 % av emigranterna var bonder och 34 % var arbetare. Till 

största delen kom bönderna från republiken Bosnia-Hercegovina (från vil

ken 72 % av utvandrarna var bönder), Makedonien (67 %) och autonoma pro

vinsen Kosovo i republiken Serbien (70 %) - dv s områden med underut

vecklad landsbygd med ett patriarkaliskt och orientaliskt, "traditionellt" 

kulturarv. Detta kulturarv är inte ursprungligt, utan härstammar från det 

ottomanska imperiets inflytande. Samtidigt är dessa områden de som sist 

befriade sig från Turkiet. 

Däremot kom arbetare från republikerna Slovenien (55 %), Kroatien (*+0 %) 

och autonoma provinsen Vojvodina i republiken Serbien - de högst industri» 

ellt utvecklade områdena med västerländskt orienterade kulturtraditioner# 

Denna heterogena sammansättning i invandrarkonvojen visade sig ha bety* 

delse för invandrarnas inställning till och handlande i fackliga och po» 

litiska sammanhang i invandrarländerna. TaniSs undersökning visar att in-
2) 

vandrarnas sociala bakgrund påverkar deras klassmedvetenhet; 65 % av in

vandrarna ansåg inte att arbetare är exploaterade (och i så fall av vem). 

De flesta invandrare saknar följaktligen insikt i sin kollektiva posi

tion i det kapitalistiska samhället. 

% av de utfrågade uppfattade det som det bara«, var de lägst betalda ar

betarna som utsattes för orättvisor i samhället.'Dessa två kategorier vä

ger följaktligen tungt i relation till de 35 %, som ansåg att alla arbe

tare är exploaterade i det kapitalistiska systemet. Liknande erfarenhe-
3 ) 

ter gör Mirja Morokvasié i en undersökning i Frankrike. Av 230 under

sökta invandrare anser hälften att de ingenting vet och att det bara är 

de lägst betalda som är exploaterade. 

När ett så stort antal immigranter inte inser den kollektiva exploatering

en, hur ser de då på sociala orättvisor? Enligt Morokvasiés undersökning 

1) 

2) 

3) 

Taniê 1972:445 

Siffran erhålls genom summering av svaren för "vissa" och "vet ej". 

Morokvasiê 1973:282 
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qppfafctas ilrt« ft̂ srtinripome. softe rafft" Tsrtprrnépxvsor̂ na son» klass 

(arbetare) eller gästarbetare, utan mot dem som personer och representstg* 

ter för en nation. Den enskilde saboteras eller felbehandlas som privat 

person och jugoslav. Därför löser man också sina "orättvisor" genom per

sonliga uppgörelser med chefen på arbetsplatsen (denne är oftast "boven") 

och där slutar "klasskampen". En fjärdedel av de undersökta anser att 

även när orättvisorna upplevs, är man inte beredd att kämpa för några 

förbättringar; kontrakten med arbetsgivarna är oföränderliga - utlänning

ar måste acceptera allt. Detta betyder dock inte att de inte har krav, 

möjligen visar dët att deras krav "filtreras" på grund av utvandrings

motiven. Av invandrarna vill 50 % kräva högre inkomst, 28 % bättre bo

stadsförhållanden, 20 % bättre arbetsförhållanden och bara 9 % utbild

ning och högre kvalifikationerfMissnöje med arbetet söker man bot för 

genom att byta arbetsplats och chef. I genomsnitt har de bytt arbete 

3-4 gånger - 46 % p g a dåliga inkomster, 34 % p g a dåliga arbetsför-
2) 

hållanden och 18 % till följd av bråk med chefen. 

3.1 Klas smedvetande 

Innebär vad vi sagt ovan, att majoriteten av jugoslaver löser sina soci

ala och politiska problem privat? Finns de, som tar till fackliga och 

politiska alternativ? Hur ser man på strejk? 

Historiska erfarenheter skiljer jugoslaverna och deras utländska kamrater 

åt både beträffande mål och medel i klasskampen. Vad beträffar medlen, 

så är invandrarländemas fackliga organisationer en i särklass obekant 

företeelse för de jugoslaviska invandrarna. Detta visar sig i Morokva-

siés undersökning. Enligt denna, skiljer de utfrågade sig i sin inställ

ning till strejk - dock visar de tendensen att uppfatta strejk i rela

tion till den enskildes utvandringsprojekt - eller som de själva uttryck

er det: " Jag kom hit för att tjäna pengar och inte för att föra deras 

politik, som de f ö för dåligt. Jag vill varken betala avgifter till 

facket eller strejka - för det lönar sig inte. Du förlorar mer än på att 

jobba. Dessutom är vi rädda för följderna. Det är inte invandrarens sak 

att strejka. Det är förbjudet för invandrare att strejka. Vi är här för 

att tjäna pengar och inte lägga näsan i blöt. När vi har sparat till-
3 ) 

räckligt skall vi återvända hem." 

1) Morokvasié 1973:281 
2) Ibid 1973:282 

3) Ibid 
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Finns det några som i strejk kan finna uttryck for klassolidaritet med 

invandrarna? Båda undersökningarna ställer-frågor om solidaritetsuppfatt

ning - "Skulle ni strejka om inhemska kamrater strejkade för att skydda 

invandrare från massfriställning?" I Taniés undersökning svarar 48 % "ja", 

35 % vill stå utanför och 17 % tvivlar.^ Ovilja mot och obestämdhet in

för strejk är störst hos bönder och icke-kvalificerade arbetare. Viljan 

att strejka är störst hos högkvalificerade arbetare. 

Invandrarnas sociala bakgrund visar sig alltså ha betydelse för deras 

intresse för fackliga frågor och hur de uppfattar dessa ideologiskt. Av» 

saknaden av historiska erfarenheter i fackligt arbete i kombination med 

starkt förtryck och maktlöshet i arbetsprocessen leder, enligt min upp*» 

fattning, till den inställningen hos de sämst lottade och rustade, att 

de även uppfattar solidaritetsfrågor som "deras politik", "som de f ö 

sköter väldigt dåligt, annars skulle vi inte vara så åsidosatta". Till 

detta kan man tillägga, att även de ambivalentas (böndernas och de låg» 

kvalificerade arbetarnas) historiska position i sig alstrar egna mål och 

medel för dessas förverkligande och intar en särskilt plats beträffande 

förklaringen av deras syn på solidaritetsfrågor. De litar inte riktigt 

på att man verkligen vill organisera sig för att hjälpa just dem, utan 

ser i hela aktionen sig själva °om aktörer i ett spel, vars syfte är att 

förverkliga andra samhällsgruppers intressen. I den näraliggande jugosla

viska historien organiserades bönderna, under ledning av kommunistpartiet, 

i en revolution, vars främsta syfte var att skapa en samhällsordning i 

1) I den franska undersökningen skulle 34 % säkert strejka, 20 % kanske 
strejka och resten, 46 %, är rädda för följderna av att strejka. Men 
i denna undersökning är ingen hänsyn tagen till de tillfrågades soci
ala bakgrund. Därför kommer jag - i linje med mitt hittills förda re
sonemang - att i sammanhanget hålla mig till Taniés undersökning. . .. 



mo. 

vilken bönderna själva kom att hamna i bakgrunden som politisk kategori 

och i det närmaste ifrågasättas. De var m a o klass i sig och inte klass 
... . 1) for sig. 

1) Morokvasiê undersökning framgår att av de som skulle strejka, är de 
som skulle göra det av solidaritetsskäl färre än de som skulle göra 
det av personliga skäl. Om vi nu vet att de flesta av de ambivalenta 
och defaistiska är bönder, är det intressant att göra en historisk-
generell parallell och dra några slutledningar. När Erik Wolf (1966) 
talar om bönder och bonderevolt i historiska bonderörelser, anser 
han att det är lätt att engagera förtryckta bönder (eller att de lätt 
engagerat sig), när motiven för revolten gäller deras historiska mål 
- en bit jord ytterligare eller en bit jord överhuvudtaget. Men när 
deras mål är tillfredsställda upphör revolten. 

"Movements of protest among the peasants...does not aim at a 
realistic reconstruction of social order... A common vision 
... unite peasants but do not organize them....." 

Men å andra sidan: 

"If the peasantry is not allowed to relapse into its tradi
tional narrow concerns, peasant discontent can be mobilised 
to fuel a revolutionary insurrection. This condition is met, 
under modern circumstances in countries so devasted by war 
they experience a breakdown of traditional leadership and 
social order." (s. 106-108) 

Av detta drar jag slutsatsen att det är troligt att bönder-immigranter också 
fcrenar sig utomlands för att protestera - om de kan identifiera vissa 
mål som sina - men de kan ha svårt att organisera sig fackligt och iden
tifiera sina mål med arbetarklassens, så länge de ämnar återvända till 
jordbruket och kan göra det, dvs när de har någonstans att återvända. 
I sammanhanget skulle det därför vara intressant att undersöka hur pro
letär iserade bönder skiljer sig från de som inte är proletariserade, be
träffande deras ställningstagande till "arbetarklassen". 
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Av de två citerade undersökningarna framgår att invandrare tvivlar på de 

utländska kamraternas "makt" och vilja att kämpa för dem. De uppfattar 

ofta sina mål som främmande för invandrarlandets arbetare - och följakt

ligen också sin plats i kampen utanför de kollektiva målsättningarna. 

Istället ser de sina arbetsgivare och arbetskontrakt som den enda garan

tin, som de inte vågar riskera att förlora. Detta avslöjar att de lever 

i stark juridisk otrygghet. Vi skall nu se hur de uppfattar kollektiva 

och politiska målsättningar. 

I undersökningarna frågades om jugoslaver skulle delta aktivt i strejker 

som gällde en allmän höjning och förbättring av arbetsvillkoren och bätt

re kollektiva inkomster. Enligt Tanics undersökning skulle 41 % delta 

utan reservationer, mer p g a solidaritet än insikt i att sådana aktioner 

är arbetarklassens rätts- och kampverktyg i klasskampen.^ 26 % skulle 

strejka, förutsatt att de inte skulle mista sina jobb och 33 % skulle 

inte strejka alls. Här responderar, på samma sätt som tidigare, den so» 

ciala bakgrunden till klassmedvetande. De som uppfattar sig som del av 

arbetarklassen och identifierar sina mål är de som varit arbetare i hem» 

landet - de som uppfattar sig som tillfälliga "gäster" i arbetarklassen 

avhåller sig från den kollektiva kampen. Tanié hävdar att bönder icke 

hamnar i "totalt kaos" i faktiska strejksituationer. De kan i viss mån 

"hänga med majoriteten strejkare" (för att inte hamna utanför?) eller 

söka lösa sina problem genom att - tillfälligt eller permanent - åter-
2 ) 

vända till hemlandet. Erfarenheterna från Frankrike styrker Tanié på

stående: "Under generalstrejken i Frankrike 1968 åkte jugoslaverna -

massivt - hem på semester." 

Förklaringen till den fackliga passiviteten ligger, enligt Tanié, i in

vandrarnas syn på de fackliga organisationerna. Bara 19 % av de tillfrå

gade anser att facket är en kamporganisation. 59 % ser facket som en 

skyddsorganisation (och inte kamporganisation), 20 % ser i facket ett 

organ som tvingar arbetsgivare att respektera lagarna om anställnings

förhållanden - vilka anses rättvisa och som bryts av arbetsgivarna. 

Detta visar på hur man uppfattar vem som stiftar lagarna, för vilka och 

fackets roll i den borgerliga staten. Tanié menar att detta uttrycker 

1) Tanié 1972 

2) Morokvasié 1973:278 
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att jugoslaverna inte har erfarenheter av revolutionära, fackliga organ, 

utom i Frankrike. 

3.2 Protestformer 

Vistelsen utomlands är en smärtsam process, både när det gäller att häv

da sig identitetsmässigt överhuvudtaget och ideologiskt ställningstagan

de, För att behålla sin människovärdighet måste de svårast utsatta och 

förtryckta protestera mot förhållanden som de anser kränkande. Men de 

vägar och de sätt invandrarna gör det på är olika för olika grupper, be» 

roende på vad de vill försvara, på vilket sätt de är vana att skydda sig 

och vad de har att kämpa emot. De som har minst erfarenhet av fackliga 

kampformer är samtidigt de som är mest förtryckta och som har den mest 

avlägsna kulturella identiteten att försvara (eller anpassa) och denna 

massiva konfrontation som inträffar, när man anländer till invandrarlan» 

det kommer att hos dessa grupper att leda till en sorts "förlamning"» 

Sannolikt blir de som blir mest förtryckta utomlands de som blir mest 

känslomässigt i.iställda till självidentifiering med hemlandet i olika 

former. Längden av vistelsen utomlands kommer att innebära stigande iden» 

titetsorc, men även insikt i förtrycket - något som kommer att leda till 

kampvilja och medvetande om den egna positionen. Tani6 menar att hälften 

av de jugoslaver som arbetar utomlands inte tyst finner sig i upplevda 

orättvisor och protesterar, men på olika sätt. Han indelar protesterna 

efter graden av kampvilja enligt följande: 

1. De mest revandikativa (krävande) - hit hör (tidigare proletariserade) 

arbetare, med och utan kvalifikationer. De kräver högre inkomster, 

V bättre arbets- och bostadsförhållanden. De organiserar sig aktivt och 

deltar i strejker. 

2. Konformisterna. Hit hör de som i sin arbetsgivare och den kapitalis

tiska staten ser den rättmätige herren och vilkas enda syfte är att 

utomlands tjäna pengar, oavsett under vilka villkor man arbetar. 

3. Defaitisterna. De är djupt missnöjda med sina villkor, men de tror 

inte att de kan ifrågasätta dem. Deras defaitism är traditionalistisk 

och bär i sig "tvånget att lida" - man är rädd för de risker man tar 

om man ifrågasätter det "historiska arvet" (man skall lyda far, mannen, 

kejsaren och Gud). Till denna kategorin invandrare hör bönderna. 
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Enligt min uppfattning är arbetare som protesterat mot förtrycket organi

serade, liksom i viss utsträckning konformisterna (d v s de som identi

fierar sig med medelklassen) den kategori som aktivt, insiktsfullt och 

rationellt ordnar sin vistelse utomlands. De ambivalenta, däremot, som 

är ödesstyrda och utan hopp eller med irrationella lösningar på sina 

problem är den grupp som måste uppmärksammas. 

3.3 Vilka är orsakerna till deras ambivalens? 

Det finns olika svar på den frågan - något har vi redan berört, I huvud

sak gäller det invandrarnas enorma kulturkollision med mycket i den värld 

de möter. 

Dels befinner de sig på botten av arbetarhierarkin (och därmed i den 

mest maktlösa positionen), dels är de sämst kulturellt och socialt rus

tade att bemöta nya sociala och politiska situationer. De är sämst ut» 

bildade och har därför svårare att tillgodogöra sig information om sig 

själva och det land dit de har utvandrat. Sådana faktorer måste läggas 

till deras privata utvandringsmotiv, vilka i sig kräver sträng avhållsam-

het från allt som genom "slösad" tid och resurser kan sabotera sparandet. 

De har inte tid att lära sig språket, att bilda sig fackligt eller pro

fessionellt - eftersom deras "fritid" används till extrajobb. De är helt 

enkelt för trötta och orkar inte annat än att sova. Till detta bör man 

lägga en för jugoslaver betydelsefull psykologisk faktor: Man tror och 

lever sig in i att vistelsen utomlands är temporär. 

Orsaken till denna inställning är dels att söka i den officiella jugosla

viska migrationspolitiken, dels migrantemas motiv till emigrationen. 

I den jugoslaviska officiella politiken betecknas jugoslaviska emigranter 

som "jugoslaviska arbetare under tillfälligt arbete utomlands" - enligt 

officiella uttalanden betraktas detta som en temporär social företeelse. 

Man lovar att åtgärda det så, att man på ett planerat och systematiskt 

sätt ämnar bereda nya arbetstillfällen i hemlandet för att säkra de till

fälliga emigranternas tillvaro efter återkomsten. I denna anda ordnas 

propagandakampanjer hemma och utomlands, där man försöker hålla invand

rarna informerade om det aktuella socio-politiska läget i hemlandet. 

Bl a sprids denna information genom diverse jugoslaviska klubbar i in

vandrar länderna. Dessa kampanjer har gjort verkan - man har sas "sått 

i god mylla", eftersom invandrarna själva vill återvända - och resultatet 
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är en ständig osäkerhet hos de jugoslaviska ihvändrarna om "vart man 

egentligen hör". De befinner sig därför mittemellan emigrationslandet 

och immigrationslandet - "med sina händer och sitt arbete utomlands och 

med sina tankar och i sina drömmar i hemlandet". De befinner sig följ

aktligen under en ständigt pågående anpassning och reintegration både 

utomlands och i hemlandet (både de som återvänder, de som återigen ut

vandrar och de som varje år semestrar och håller på med förverkligandet 

av sina projekt). 

Som vi ser är dessa människor placerade mitt mellan två världar, där den 

officiella migrationspolitiken förstärker de redan existerande utvand-

ringsmotiven, dvs temporär vistelse utomlands med syfte att spara peng» 

ar för att kunna förverkliga sina privata projekt. 

Detta leder till avhållsamhet eller isolering från invandrarländernas ar» 

betarklass med dess långsiktiga motiv och intressen. För många invandrare 

blir den "temporära exodusen" permanent. Detta resulterar troligen i att 

det på sikt växer fram insikt i de objektiva förhållandena, hemma och i 

invandrarlandet. Enligt min uppfattning är en sådan medvetandegörande»fas, 

för genomsnittsinvandraren, i början av sin utformning efter ca tre års 

vistelse i det främmande landet. Eftersom migration är en process som 

genom sin inre dynamik leder till en mängd sociala förändringar för de 

inblandade, kommer dessa - efter den första schocken/konfrontationen -

att först skydda (förstärka) sina gamla värdepremisser (fas 1), sedan 

omstrukturera dessa i akulturationsprocessen (fas 2) och slutligen att 

resocialiseras i någon riktning som återvändare eller kvarstannare,(fas 3). 

Dessa anpassningssekvenser är högst varierande i tiden för de olika in

blandade grupperna, beroende på social bakgrund, de objektiva villkoren 

i invandrarlandet och de enskilda resurser som står till förfogande, men 

processen som helhet kommer att gälla alla inblandade. Den mest markanta 

fasen är omstruktureringen, anpassningen, akUlturationen (fas 2) eller 

det som kallas invandrarnas dilemma i sökandet efter en identitet. Det 

tragiska i hela denna situation är att drömmen om återvändandet i reàli-

teten kommer att förbli drömmar, eftersom de till stor del bygger på tom

ma löften från hemlandets sida. I jugoslavernas fall är det strukturella 

förutsättningar i hemlandets ekonomiska utveckling, som lämnar för:litet, 

cm ens något, utrymme för anställningar av de lågkvalificerade utvandrarna. 
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Det är i de flesta fall enbart de högt utbildade och högkvalificerade 

som får arbete vid återvändandet, medan de lågutbildade fortsätter att 

emigrera. Man har vid flera tillfällen ifrån jugoslaviskt håll hävdat, 

att migrâtionâcirkein skulle fungera enligt följande modell: att de låg-

kvalificerade skulle emigrera temporärt för àtt utomlands utbilda sig 

och återvända som högkvalificerad arbetskrafti Men enligt vad vi sett av 

det föregående resotiemahget så hihner och förmår inte de lågkvalificerade 

förverkliga en sådan målsättning, därför att deras motiv är att tjäna och 

spara pengar och inte att utbilda sig. 

Det är emigrationskonvojens sociala strukturering som innebär den stora 

begränsningen i den uttalade tanken om migrationscirkelns effekt för ar» 

betskraftens utbildning och vidareutbildning. Vi vet ju att den jugosla» 

viska emigrationen till sin största del innefattar bönderna. Om dessa 

inte ser sitt perspektiv inom arbetarklassens ramar, utan istället syf» 

tar till förverkligande av sina privata penningsparaprojekt för att kun» 

na återvända till den "privata sektorn" i hemlandet, behåller de sin 

distans till arbetarklassen - i hemlandet och i invandrarlandet • och kan 

på sin höjd känna sig som klass i klassen. Man upplever sig som invand

rare i arbetarklassen, under det man tror är en temporär "utflykt". När 

bönder återvänder till hemlandet, är de då mer klassmedvetna än de var 

vid utvandringen? Hur uppfattas de av hemlandets arbetarklass? Tvivlar 

man på de återvändande och ser i dem potentiella bärare av kapitalistisk 

propaganda och annat ovälkommet inflytande från västerländska politiska 

och fackliga erfarenheter? Liknande frågeställningar har säkerligen 

gjorts i många sammanhang - både officiellt och inofficiellt - men har, 

enligt min kännedom, hittills inte besvarats. Vi får nöja oss med att 

diskutera invandramas socio-politiska situation i invandrarländerna. 

I huvudsak rekryteras Europas nya proletariat ur bönderna i delar av 

Asien, Nordafrika och Europas underutvecklade länder. Detta innebär att 

det inom ramarna för de utvecklade, kapitalistiska länderna finns ca 14 

miljoner arbetare med rötterna i de traditionella jordbrukskulturerna. 

De för med sig sina patriarkaliska släktskaps inter- och intragrupprela-

tioner, sin tro, sina fördomar, förväntningar och illusioner. I mötet -

mellan de olika kulturerna uppstår en mängd svårigheter och konflikter 

under utformningen av "den nya identiteten" (socialt och klassmässigt) 

för immigranterna. De konfronteras med obekanta institutioner och orga-
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nisat ioner* kla«s»x> och ideologier;. D»t vore troligast att de identifia» 

rar sig med invandrarlandets arbetarklass och dess målsättningar. Det 

framgick att det inte alltid är fallet. Problemen som uppstår därtill är 

mångfacetterade, men kan i huvüdsak sammanfattas som följande: Vi har å 

ena sidan invandrarnas svårigheter att identifiera sina mål och krav med 

de inhemska arbetskamraterna, av vilka de å andra sidan inte bemöts som 

jämlika utan hellre med misstänksamhet. 

Dét kommer ständigt nya immigranter - och någon enhetlig, stabil katego» 

ri av invandrare existerar inte i tiden. De grupperas i segregerade bo

stadsområden - "fjärran" från den inhemska arbetarklassen - där deras 

värderingar förstärks genom det slutna kollektiva boendet tillsammans 

med landsmän och andra invandrare - och där det är lätt att kanalisera 

missnöjet mot Hrarandra", i inbördes splittringar. 

Dessa båda aspekter av isolering - den fysiska och den kulturella • bi» 

drar till neutralisering, (fjärmar avståndet till nya ideologier och 

värderingar). 

Även om dessa processer varierar för olika immigrantkategorier, kommer 

de faktiska skillnaderna i socio-kulturella situationer mellan invandra

re och inhemska arbetare som "helhet" att göra sig gällande. 

Olikheterna i positionerna i arbetshierarkin och olikheterna i förutsätt

ningarna att kämpa för sina rättigheter,uppfattas som barriärer och med 

en splittrad enighet i arbetarklassen som följd. Denna splittring kompli

ceras ytterligare av den interna splittringen i "invandrar-konvojen", 

vilket vi såg hade i huvudsak rötter i det sociokulturella arvet från 

hemländerna. 

Det är denna blandning av olika typer av inflytelser eller "krafter" som 

utsätter invandrare för ett korsdrag och ger därmed ett ambivalent till

stånd. 



.4U&. är» vi Pestar botara 

I början av texten ställde vi frågan: Hur förhåller sig en trätt och ut

arbetad människa/invandrare till sina närmaste och livet? Vi såg att hon 

är isolerad gentemot den inhemska befolkningen, lider av stress, utsätter 

sig själv och sina närmaste för påfrestningar, vilka leder till skilsmäs

sor och konflikter i familjen. Men framförallt såg vi att hon inte inser 

varför hon är utsatt för allt lidande och vad scan är orsak till detta. 

Klassmedvetenhet och klasskamp är exklusiva företeelser hos en minoritet 

invandrare, medan det för de flesta är främmande sätt att reda ut sina 

bekymmer. 

Invandrarnas arbete befriar inhemska arbetare från de tyngsta och mest 

förödmjukande arbetena. De är på botten av hierarkin och de är "på sidan" 

av klasskampen. Det är kanske just i denna blandning som man måste söka 

svar på frågor om invandrarnas fack-politiska inställning (d v s i bland* 

ningen av den objektiva ställningen och den subjektiva bedömningen). 

Det faktum att utländska arbetare befinner sig "på sidan" av klasskampen 

är inte bara uppkommen ur situationen att de är utlänningar utan framför

allt, därför att de befinner sig på botten i arbetshierarkin. Invandrare, 

liksom alla andra alienerade grupper»passiviseras genom själva arten av 

sitt arbete, vilket fråntar dem överblick och framförallt medinflytände 

i arbetsprocessen. 

Den mekaniska arbetsindelningen i högindustrialiserade kapitalistiska sam

hällen leder ständigt till nya övervakningar, programmeringar och tids

indelningar av arbetsprocessen. Invandrare hamnar mestadels på botten av 

arbetshierarkin. På detta sätt blir invandrare de som håller inhemska 

arbetares sociala oro dämpad. 

Därför måste invandrare förbli annorlunda jämfört med sina inhemska arbe

tarkamrater: med kulturella barriärer, påtvingad marginalitet och juri

disk ickejämställdhet. Marginalisering av vissa medborgare, vars problem 

blir av kulturell och inte av politisk-strukturell karaktär, syftar till 

att andra kan kännas och känns som avancerade. För vad skulle hända,om vi 

alla skulle upptäcka att vi är "utlänningar", gästarbetare, som förflyt

tas utan vår vilja och med påtvingade medel? Om vi skulle inse att invand

rarnas migration - gästarbetarmigration - är en del av den allmänna ar-

betsmigrationen och att detta är en inbyggd mekanism i kapitalismens re-
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pjpoduktiva väsen? Om vi stajlle identifiera osa med varandra och solidari"« 

sera oss med varandra? 
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