
En redefinering av identitet?

Tyrkiske jenters forhandling om frihet i Stockholms
forsteder

Nina Rundgren – Universitetet i Oslo

Det finnes foreldre som er veldig strenge. De er redde for at barna
skal miste religionen, kulturen, tradisjonene, og alt det der.Så de er
strenge, for at barna ikke skal bli for europeiske eller for svenske.
(Sevgi, 30 år).

Mitt fokus er unge tyrkiske jenters syn på seg selv og sin livssituasjon, og
spesielt hvordan de opplever ulike begrensninger av frihet og fritid. Infor-
mantene mine er hovedsakelig jenter i alderen 17–20 år, de bor i forsteder
med få svensker, og holder på med videre utdanning (gymnas og høysko-
ler/universitet). De er i en fase av livet hvor de er i ferd med å ta viktige av-
gjørelser som vil påvirke livet deres, om utdanning, jobb og ekteskap. Disse
valgene spiller inn på hvordan fritiden deres arter seg, noe alle er opptatt
av. Mange uttalte et ønske om mer handlingsfrihet, om å kunne velge selv
hvordan de tilbrakte fritiden. De er som andre unge jenter opptatt av klær
og sminke, av gutter og romantikk, men de opplever at de har flere begrens-
ninger enn svenske jenter har.

Med frihet mener jeg handlingsfrihet og individets rett til å bestemme
over eget liv. Jeg ønsker her å se på hvordan noen tyrkiske jenter uttaler seg
om frihet og hva som begrenser friheten deres. Det handler om frihet til å
velge egne handlinger, men også frihet fra omgivelsenes ‘overvåkning’ og
sanksjoner. Det nære tyrkiske fellesskapet kan virke begrensende for jente-
ne. Hvordan forholder de seg til disse begrensningene? Hva slags strategier
bruker de for å motarbeide begrensninger og dermed få større handlingsfri-
het? Kan man bli mer fri og samtidig beholde sin tyrkiskhet? Før jeg går inn
på dette vil jeg imidlertid si litt generelt om hvem jeg skriver om.
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Tyrkere i Sverige og Stockholm

Jeg følger tidligere antropologers praksis med å bruke begrepet “tyrkere”
når jeg omtaler de tyrkiske immigrantene og deres etterkommere. Såkalte
“annengenerasjons innvandrere med tyrkisk bakgrunn” omtales altså også
som tyrkere. Dette er dels for enkelhets skyld, men mest fordi mine infor-
manter omtaler seg selv som tyrkere.

�

En stor del av tyrkerne i Stockholm kommer fra et område rundt lands-
byen Kulu i Tyrkia. De fleste kom på 60- og 70-tallet, og de som er unge i
dag mener at foreldrene henger igjen i datidens landsbyliv i Tyrkia. Tidlige-
re studier som Narrowe (1998), Berg (1994) og Engelbrektsson (1995) viser
at tyrkisk etnisk identitet i Sverige fortsetter å involvere islam og deltakelse
i familie-sentrerte eller tyrkisk-sentrerte nettverk.

Berg (1997) skriver at den første generasjonen tyrkere som kom til
Sverige ikke var interessert i å integreres i Sverige, for planen var at de
skulle jobbe noen år og så reise tilbake. De fant trygghet hos hverandre, i
den tyrkiske gruppen. Deres barn fikk et litt annet forhold til Sverige. De
fikk en helt annen fortrolighet med det svenske samfunnet, blant annet
gjennom skolen. Foreldrene satte pris på at barna kunne hjelpe dem med
oversettelser og andre praktiske ting, men de begynte også å bekymre seg
for at barna skulle ‘forsvenskes’. Berg mener at ettersom mange ikke klarte
å artikulere denne frykten, håndterte man den ved å forsøke å regulere
barna gjennom forbud og formaninger, flere for jenter enn for gutter.

Ayse, 20 år, uttrykker seg slik om foreldregenerasjonen:

De holder fast ved sine verdier,som det var da, i Tyrkia. Og spesielt
i og med at de ikke bodde i en by, men i en landsby. De vil ikke
miste seg i det svenske samfunnet. De vil beholde og holde fast ved
gamle verdier og tradisjoner. De er redde for at de skal miste sin
identitet. I Tyrkia har man gått videre, det har utviklet seg, slik som
alle samfunn gjør. Men slik er det ikke for dem. De forklarer deg
at ‘sånn og sånn er det’, og de mener at man skal synes som dem,
men man er slett ikke enig. Det er et stort problem. Vi mener ikke
det samme.

Mine informanter bor i forsteder med mange tyrkere. Berg hevder at for
de tyrkerne som ønsker å modernisere seg kan det nære samholdet i forste-
dene være et hinder. “Den täta, dagliga kontakten landsmän emellan verkar
konserverande och hindrar turkarna att som individer utnyttja modernite-
tens emancipatoriska potentialer” (Berg 1997:127).
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Det tyrkiske fellesskapet: Sosial kontroll og utforming av
identitet

Det at mange av tyrkerne kommer fra det samme området i Tyrkia, og ikke
minst at de har bosatt seg i mange av de samme områdene i Stockholm, fø-
rer altså til at det er et fellesskap og samhold som kan utøve et stort sosialt
press når det gjelder hvordan man skal oppføre seg. Det vil alltid være be-
grensninger ved valg individer gjør i forbindelse med utforming av identitet
og rolle, men kanskje særlig i små, tette fellesskap som dette. Når det gjel-
der begrepet ‘fellesskap’ (‘community’) er ikke dette helt uproblematisk å
bruke, hevder Cohen (1985).Han skriver at ‘fellesskap’ tidligere ble sett som
uforenlig med modernitet, mens han selv mener det finnes mye fellesskaps-
bevissthet i dag, gjennom begreper som etnisitet, lokalitet, religion og klas-
se. Cohen gir ingen definisjon av begrepet ‘fellesskap’, men ser på hvordan
det brukes. Han skriver:

A reasonable interpretation of the word´s use would seem to imply
two related suggestions: that the members of a group of people (a)
have something in common with each other, which (b) distinguis-
hes them in a significant way from the members of other putative
groups (1985:12).

Han skriver videre at fellesskap opererer på mange nivåer, men når man
beveger seg nedover på skalaen (fra nasjoner til nabolag) blir grensene
mindre objektivt klare, men også mer viktige for medlemmene ettersom de
berører mer intime områder i livet, eller en viktigere del av ens identitet. Fel-
lesskap på nabolagsnivå blir mer enn retorikk, det blir virkelighet, med fø-
lelser knyttet til vennskap, naboskap, sjalusi, uenigheter og alt som preger
dagliglivet. Dette stemmer med min oppfatning av det tyrkiske fellesskapet
i Stockholms forsteder. Det eksisterer et nært tyrkisk fellesskap med sterke
bånd som holdes ved like gjennom slektskap, vennskap og naboskap. De
unge jentene har ofte et ambivalent forhold til forstaden de bor i. De under-
streket stadig at det å være tyrker var en viktig del av deres identitet, og at
de følte seg trygge i forstaden fordi de kjente alle der, men de uttrykte også
et ønske om å kunne slippe unna overvåkende blikk. Når jeg spør Sema om
hun trives i forstaden hun bor i, svarer hun dette:

Både ja og nei. Jeg kjenner de fleste som bor her. Jeg har min om-
gangskrets her, og jeg har gått på skole her. Så jeg kjenner de fles-
te her. Når jeg går på gaten så ser jeg alltid noen jeg kjenner. Det
er trygt, selv om de fleste kanskje ikke tror det. Men det er trygt
for oss for vi vet hvem alle er og sånn. Noe jeg synes er dumt er at
man segregerer seg her og i lignende forsteder. Iblant kanskje man
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vil være i fred, men det går ikke. Man kjenner alle. Det er ikke så
anonymt.

Ved at følelser bidrar til å styrke fellesskapet kan sosial kontroll og sank-
sjoner være spesielt virkningsfulle. Hvis det tyrkiske fellesskapet er en vik-
tig del av ens identitet, blir sanksjoner som utfrysning av gruppen veldig al-
vorlig. Det er særlig tanken på at en selv og foreldrene kan utsettes for slad-
der og sosial utfrysning som gjør at jentene følger normer som de egentlig
mener er håpløst gammeldagse. Hvis man derimot er perifér i det tyrkiske
fellesskapet, ved at man bor der det er få andre tyrkere, eller har et bredt
kontaktnett utenfor den etniske gruppen, vil man ikke være like sårbar for
slike sanksjoner (Merry 1984 i de Vries 1995).

Presset fra det tyrkiske fellesskapet gjør at det kan være vanskelig, eller
ikke ønskelig, å bryte ut av en tilskrevet rolle, skriver Narrowe (1998). Hun
mener dette spesielt gjelder kvinner, som tradisjonelt skal høre på mannen
i familien, og som passes på slik at de ikke blir ‘for frie’. Dette er forsteder
hvor de fleste vet hvem du er, og det kan lett oppstå sladder. En jente sier at
hun hele tiden må tenke på sitt rykte. Alle hennes handlinger kan påvirke
familiens ære. Hvis hun gjør noe upassende vil folk snakke om at foreldre-
ne hennes ikke har klart å oppdra henne. Hun synes det er en tung byrde å
bære. Som hun sier:

Vi vil jo også gjøre ting, men uansett kommer familien først. Man
tenker hele tiden på hva man gjør. Om man gjør noe som ikke er
bra så går det ille med hele familien. Det er ikke morsomt. Man har
hørt dette siden man var liten. Om man er en jente og blir sett sam-
men med en gutt, så har man svertet hele slekten.

Det som går igjen når jentene forteller meg om begrensninger de opplever
er begrepet om ære. Deres foreldre har tatt med seg bestemte oppfatninger
om ære og skam fra landsbyene i Tyrkia, og disse er godt bevart i det tyrkis-
ke fellesskapet i utkantene av Stockholm. Det at foreldrene var engstelige
for at barna skulle ‘forsvenskes’, førte til rigide grenser rundt det kulturelle
mønsteret (Berg 1997). Dette kommer til uttrykk i noen uttalelser der infor-
mantene hevder at de lever mer tradisjonelt enn tyrkere i Tyrkia.

Utfra tidligere studier (se f.eks. Akpinar 1998) samt mine informanters
uttalelser virker det som om hele det tyrkiske fellesskapet er opptatt av de
unge jentenes oppførsel. Jentene er ikke bare ansvarlige for sin families ære,
men for hele den etniske gruppens anseelse. Det virker som om dette ikke
gjelder gutter i like stor grad, selv om svenske avisers skriverier om inn-
vandrergutters kriminalitet nok kan skade gruppens anseelse. Hvis en jen-
te bryter med normen for oppførsel blir det sanksjoner fra hele gruppen, og
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ikke bare foreldrene eller familien. Akpinar (1998)skriver at kvinner blir an-
svarlige for å forsvare det etniske fellesskapet mot svenske verdier rundt ek-
teskap og seksualitet. Hun mener ære/skam komplekset ligger bak forstå-
elsen av tyrkiske kvinner som bærere av den etniske identiteten i Sverige.
Dette blir spesielt viktig i en migrasjonskontekst, hvor etnisk identitet blir
et fokuspunkt, idet det etniske fellesskapet og dets verdier blir utfordret av
det svenske (Akpinar 1998). Man kan si at kontroll av kvinners seksualitet
konstrueres som en etnisk markør. Ære og skam blir noe typisk tyrkisk, og
en del av en etnisk identitet.

Akpinar skriver spesielt om hvordan ære og skam-koden blant tyrkiske
immigranter i Sverige påvirker fraskilte kvinner. Hun hevder at disse kvin-
nene opplever et sterkt press fra omgivelsene til å gifte seg om igjen. På
grunn av ære/skam komplekset utgjør skilte kvinner en trussel, ved at de
ikke kan ‘kontrolleres’ av en mann (1998). Jeg vil hevde at unge jenter har
mye av det samme presset på seg. De er også i en viss forstand ‘ukontroller-
bare’,ved at de er voksne (i giftealder) og ennå ikke gift. Jo lenger de venter
med å gifte seg, jo større sjanse er det for at de kan skade ryktet sitt. De er
i en ustabil posisjon. Deres foreldre kan ikke ha like god kontroll over dem
som da de var små, og de har ennå ingen ektemann til å passe på seg. De er
mer ubeskyttet, og omgivelsene vil derfor prøve å beskytte og kontrollere
dem. En jente uttrykte det slik:

Til og med folk man ikke kjenner kan komme bort til en og påpeke
at det er på tide å gifte seg når man er så gammel. Folk kan også si
at det ikke er noen vits å gifte seg, fordi du er så gammel at ingen
vil ha deg, og dette skjer når man er 19 år.

De ugifte jentene kan også betraktes som anomalier (Douglas 1997): de
faller imellom kategorier og er derfor potensielt urene og ustabile. Douglas
har skrevet om ting som tilsynelatende ikke passer inn i et eksisterende klas-
sifikasjonssystem, og kaller disse anomalier. “En anomali er et element som
ikke passer inn i en gitt gruppe eller mønster” (1997:52). Det er en slags tv-
etydighet, og folk kan forholde seg til den på ulike måter. Man kan prøve
å overse den, fordømme den, eller også prøve å skape et nytt virkelighets-
mønster hvor anomalien har en plass (1997). Man kan si at de tyrkiske jen-
tene utgjør en anomali ved at de er både jenter og kvinner, men ikke riktig
noen av delene. De er jenter fordi de er ugift, men de er samtidig gamle nok
til å være gifte kvinner. De er i en faresone hvor de må kontrolleres ekstra
nøye. Akpinar nevner det samme når det gjelder skilte kvinner. Hun skriver
at enslighet ikke vurderes som ønskelig, og derfor blir de fraskilte kvinnene
sett som anomalier. Deres atferd betraktes som avvikende, som en forstyr-
relse av den hverdagslige orden (1998).
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Synlig konformitet og diskret motstand?

Når det gjelder sosial kontroll er det viktig å skille mellom ulike arenaer jen-
tene beveger seg på. Hvordan man oppfører seg privat, f.eks. i eget hjem,
kan vanskelig kontrolleres av andre enn familien, og i mange tilfeller kan
det virke som om foreldrene er mer ‘liberale’ enn normene i det tyrkiske fel-
lesskapet. I et intervju forteller Emine, 19 år, om hvordan det kan være.

Jeg: ‘Er det ‘press’ fra omgivelsene for hvordan du skal oppføre
deg, når ‘alle kjenner alle’?” Emine: “Ja, det er mange regler å føl-
ge. Selv om foreldrene tillater deg å gjøre visse ting så er det alltid
eldre rundt deg, eller på alder med mine foreldre, som alltid er der,
og ‘gjør ikke sånn og gjør ikke sånn’...I og med at vi er her så er det
tvunget at alle må ta hånd om hverandre. Man kan ikke leve et an-
net liv eller et selvstendig liv. Man lever et familieliv. Søskenbarn
og tanter og onkler legger seg i hva du gjør.Slik er det bare. Og spe-
sielt for jenter. I og med at...ja, de er ikke vant med at jenter...for
dem var det jo at jenter ble hjemmeværende og tok hånd om barna
og sånn. Vi blir jo annerledes. Vi har full utdannelse. Har gått ut
gymnaset og de fleste studerer videre og allting. Tar sin eksamen
og begynner å jobbe. Tenker på familielivet litt senere, liksom. Slik
var det jo ikke før. I min alder var mamma allerede gravid med sitt
første barn.”

Sema, 20 år, sier at noen jenter har det veldig strengt, fordi familien er
redde for sladder, for hva andre skal si om dem. Når man beveger seg ute
på offentlige arenaer må man altså være nøye med å overholde normene
for hvordan man skal oppføre seg. Fellesskapet i Stockholms forsteder lig-
ner veldig på det tyrkiske fellesskapet Marlene de Vries (1995) beskriver i
Nederland. Hun hevder at normene her fastsettes av ganske konservative
mennesker,og at unge jenter bare tilsynelatende følger disse normene. Hun
hevder at jentene følger normene fordi de frykter for sitt eget og foreldrenes
rykte, og ikke fordi de mener normene er riktige og bra å leve etter. Jeg me-
ner det samme er tilfelle i Stockholm. Overholder man ikke disse normene
blir man utsatt for sosial kontroll, spesielt sladder og utfrysning. Jentene er
særlig redde for at foreldrenes rykte skal ta skade, og velger derforå føye seg
etter normene når de opptrer offentlig. Men det er forskjell på ulike offent-
lige arenaer. I forstaden er man overvåket. På skolen er man mer fri, for her
er det mer eller mindre godtatt at det hersker ‘svenske’ normer,og foreldre-
ne vil gjerne at barna skal få en bra utdannelse. Mest fri er man imidlertid
der man har liten mulighet for å treffe på andre tyrkere fra området der man
bor. De unge jentene oppfører seg ulikt på de ulike arenaene, og følger det
tyrkiske fellesskapets normer bare der det er påkrevet. På ‘svenske’ arenaer,
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eller privat, står de friere til å velge andrenormer.Jegvil vise dette med noen
eksempler.

En jenteforening var tilknyttet den tyrkiske kulturforeningen i samme
forstad. I kulturforeningen møtes bare menn. Jentene hadde et eget rom,
men delte inngang med kulturforeningen. Zeynep fortalte at noen jenter ik-
ke fikk lov til å komme til foreningen i begynnelsen, fordi de måtte benytte
den samme inngangen som mennene gjorde. Dette ble sett på som upassen-
de for unge jenter. Foreldrene var redde for at jentenes rykte skulle ta skade
av å bli sett i samme lokale som menn, selv om jentene kunne ha fedre el-
ler andre slektninger der. Etter en stund ble det bedre, forklarte Zeynep, for
foreldrene skjønte at det ikke var så farlig, og at andre jenter gikk dit uten at
det ble snakket om. Dette viser at det er rom for endring og forhandling.

En liten gruppe jenter skulle på ferjetur til Finland,
�

og dette var noe for-
eldrene visste om og godtok. De gledet seg veldig, og hadde pakket med seg
kassettspiller og tyrkiske musikkassetter. Da jeg skulle ta t-banen sammen
med to av dem (Zeynep og Ceri) inn mot byen på kvelden, møtte vi to andre
tyrkiske jenter som var på vei hjem. Disse spurte hvor de skulle, og Zeynep
svarte at de skulle “fika” (på kafé) i byen. De andre svarte : “så här dags?!”
Når vi kom litt unna de andre jentene forklarte Zeynep og Ceri at de måtte
si det. Hvis de hadde sagt at de skulle på ferjetur ville sladderen ha gått. Da
ville ryktet til jentene og deres familier ha tatt skade. Det å dra på ferjetur
ble tydeligvis ikke ansett som en ærbar ting å gjøre. Litt senere havnet de
rett bak noen tyrkiske gutter i rulletrappa i sentrum av byen. De kjente dem
ikke, men de kommenterte til meg at de var tyrkere. Ceri sa da: “Jeg håper
det ikke er noen tyrkeremed på ferja.”Zeynep spurte hvorfor,men Ceri kom
ikke med noe direkte svar. Jeg tolket det dithen at Ceri skulle ‘ha fri’ på den-
ne turen. At hun ikke ville tenke på sitt rykte hele tiden, men kunne slappe
av og gjøre hva hun ville uten at dette kunne skade hennes og familiens go-
de navn. Zeynep virket litt mindre opptatt av dette. Hun virket generelt litt
mindre ‘opphengt’ i, eller frustrert over, dette med rykter og sladder. Hen-
nes foreldre kommer ikke fra Kulu, men en annen del av Tyrkia. Hun hadde
heller ikke så mye slekt i Stockholm, og var derfor litt mer ‘perifér’ i det tyr-
kiske fellesskapet. De Vries (1995) skriver også at de personene som av en
eller annen grunn ( for eksempel bosted, nettverk, sosial status) er i utkan-
ten av fellesskapet, opplever mindre press. De er ikke like sårbare for sosial
kontroll som de som er ‘i sentrum’ av fellesskapet, for eksempel en som er
omgitt av slektninger.

Ved en annen anledning hadde Ceri vært på en bursdagsfest, og møtte
meg og Zeynep senere på kvelden. Hun fortalte at en av jentene hadde hatt
på seg en topp hvor nesten hele ryggen syntes. Det var bare noen snorer som
holdt den sammen! Hun kommenterte: “Det skulle ha vært meg som gikk
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med noe sånt! Da hadde det blitt snakk, da!” Selv hadde hun på seg en ma-
gekort genser,men med en golfjakke knyttet godt sammen slik at den skjulte
det. Når det bare var oss tilstede var hun ikke så nøye med å skjule den bare
magen, men da vi senere gikk ut i forstaden der hun bodde passet hun på å
knyte jakken godt igjen.

Disse eksemplene viser at jentene tilpasser atferd etter de ulike arenaer
de beveger seg på. Noen offentlige arenaer brukes på en måte som minner
mer om private arenaer, i den forstand at jentene agerer mer fritt. Dette kan
minne om hvordan ungdom generelt føler seg mer frie utenfor foreldrenes
rekkevidde og kontroll, men i de tyrkiske jentenes tilfelle er det ikke alltid
foreldrenes kontroll man vil unnslippe. Tvert imot sier flere av jentene at det
er viktig med åpenhet og ærlighet ovenfor foreldrene, slik at de stoler på
dem, og dermed tillater dem mer handlingsfrihet. Det er heller det tyrkis-
ke fellesskapet i forstaden man må komme seg unna, og dette gjøres ved å
oppsøke offentlige arenaer der det er liten mulighet for at det finnes andre
(særlig eldre) tyrkere som kjenner deg. Dette vises i eksemplene der jente-
ne ikke fikk lov til å bruke samme inngang som mennene, mens de fikk lov
til å reise på ferjetur. Ferjeturen var noe privat, som bare foreldrene visste
om, og de måtte skjule det for andre slik at det ikke ble sladder om det. Det
å bruke samme inngang som mennene kan virke mye mer uskyldig enn en
ungdomsgjeng på tur alene, men i dette tilfellet foregår bruk av felles inn-
gang midt i forstaden. Det er noe alle kan se, og foreldrene er engstelige for
at dette kan gi grobunn for sladder. Utfra et svensk eller norsk synspunkt er
det snakk om forholdsvis uskyldige ting, og jentene har heller ingen oppfat-
ning av at det de gjør er moralsk galt.

�

Disse episodene viser også at det er snakk om ulike oppfatninger om mo-
ral. Jentene oppfører seg ifølge fellesskapets moral når de beveger seg i for-
stadens offentlige områder,men bryter disse moralkodene i andre sammen-
henger. Det er også tydelig at de ikke finner egen oppførsel amoralsk. De
mener ikke at det er noe galt med å gå i kort genser eller reise på ferjetur,
men de er klar over at andre mener det er galt. De er også klar over at disse
andre kan yte sosial kontroll, og selv om de finner disse moralkodene håp-
løst gammeldagse, tilpasser de oppførselen sin etter dem i de tilfeller hvor
det er påkrevet.

Signe Howell skriver at det kan eksistere ulike moraler i ulike konteks-
ter, eller for ulike personer.Det kan være motsetningsfylte moralske verdier
innen ett moralsk fellesskap, eller i møtet mellom ulike moralske systemer
(“moral orders” 1997:5). I dette tilfellet ser det ut til at møtet mellom to ulike
moralske univers har ført til motsetningsfylte verdier innen ett fellesskap.
De unge jentene har vokst opp i Sverige og gått på svenske skoler. Her er
individet sett på som en egen autonom moralsk enhet. Det tyrkiske felles-
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skapet vektlegger derimot det kollektive. Jentene holdes ansvarlige for fa-
miliens og den etniske gruppens anseelse, de har ikke bare moralsk ansvar
for egen person. Melhuus skriver at en moralkode hvor ære og skam er sent-
rale verdier, innebærer regler som er ulike for kvinner og menn; “In other
words, it is a code that discriminates according to gender. This is in contrast
to a universal moral code which claims equality for all, irrespective of race,
gender, sex and age” (1997:182). Det kan diskuteres hvorvidt det eksisterer
noe slikt som en universell moralkode, eller om dette bare er en vestlig opp-
finnelse. Howell skriver i samme bok som Melhuus at: “Anthropologists are
well aware that the Declaration of Human Rights is of little relevance to the
majority of the world´s population, and that it represents a clear expression
of sosio-centric assumptions” (1997:10). Man kan i hvert fall si at det eksi-
sterer et vestlig ideal hvor alle er like.

Konklusjonen blir at de eldre i det tyrkiske fellesskapet fastsetter morals-
ke normer, og disse har stor kraft i lokalt i forstaden, men mister sin kraft
andre steder. De er ikke lenger naturalisert eller ‘innebygd’ i jentene, men
tydeliggjort og stilt spørsmålstegn ved i møtet med et vestlig ideal hvor in-
divider er likestilte og autonome.

Kan man bli mer fri og samtidig beholde sin tyrkiskhet?

Med unntak av Sema var det ingen jeg snakket med som uttrykte et ønske
om å være noe annet enn tyrker. De var tvert imot veldig stolte av sin tyrkis-
ke bakgrunn, og kunne ikke tenke seg å være noe annet. Likevel er det ting
som forbindes med den tyrkiske kulturen de ikke er så begeistrede for, som
kjønnsroller og begrensninger av jenters handlingsfrihet. Spørsmålet er om
jentene ser på dette som viktige elementer i en tyrkisk identitet. Jentene ut-
trykte ofte et ønske om mer frihet, men ikke på bekostning av sin tyrkiskhet.
De knyttet altså ikke begrensninger av sin frihet direkte til en tyrkisk kultur.
De begrunnet dette skillet bl.a. med å vise til dagens Tyrkia, der de mente at
jentene var mye friere enn dem selv, i hvert fall i store byer. Der, fortalte de
meg, “går jentene moderne kledd og går ut på kafé og disco. Her i Sverige
lever vi som på 60-tallet”.

På landsbygda i Tyrkia er det imidlertid ikke like ‘fritt’. Der opplever jen-
tene at de har flere begrensninger enn i Sverige. Det hender at de reiser dit i
sommerferien, ofte kombinert med et opphold på et av turiststedene langs
kysten. En jente sier: “I landsbyen da er alt slik de eldre sier at det skal være.
Du kan ikke gjøre så mye. Her (i Sverige) kan man gå fritt rundt, og gå ale-
ne og gjøre hva man vil. Det kan man ikke der. Du må ha en slektning med
hvis du skal gå utenfor huset.” En annen jente fortalte at hun skulle vaske
vinduene på utsiden av huset mens hun var i landsbyen. Hun hadde akku-
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rat ankommet, og glemte seg litt. Hun hadde nemlig klatret opp på stigen i
shorts og t-skjorte, som hun vanligvis bruker i Sverige og på turiststedene i
Tyrkia, og begynt å vaske. Hennes mor, som var inne, oppdaget plutselig at
det sto flere menn og glante mot husveggen hennes. Hun tittet ut og fikk se
datteren på stigen i shorts. Hun ropte da til henne: “Hva er det du gjør! Kom
deg inn og kle på deg!” Jenta ble veldig flau da hun oppdaget mennene, og
innså sin tabbe.

Judith Narrowe hevder det er forskjell på hvordan første- og annenge-
nerasjon ser på seg selv. Unge tyrkere føler at de må leve i to verdener; en
tradisjonell tyrkisk og en moderne svensk (Narrowe 1998). Jeg har mye av
det samme inntrykket fra mitt feltarbeid. Informantene mine uttrykte ofte et
skille mellom ‘to kulturer’ eller ‘to verdener’.Det er som regel kjønnsroller
og tilknytning til familie som nevnes, og at tyrkere har mer respekt for de
eldre. Tyrkere som bor i Tyrkia brukes også som sammenligningsgrunnlag,
særlig når jentene snakker om handlingsfrihet. Når det gjelder kjønnsroller,
sier Ayse dette: “Vi er så dårlige på likestilling. Jeg tror ikke tyrkere tror på
likestilling overhodet. Da mener jeg de som bor her, i Sverige. Det er anner-
ledes i Tyrkia. De har utviklet seg mye mer siden 60-tallet, det har ikke vi
gjort her.”

Betyr mer frihet å bli mer svensk? Blir man mer svensk om man blir mer
fri? Det er dette mange tyrkiske foreldreer redde for,at barna skal bli ‘for sv-
enske’, og dermed miste ‘den tyrkiske kulturen’. Denne frykten underbyg-
ges ved at man ser ‘kultur’ som noe avgrenset og vedvarende, som overle-
veres fra generasjon til generasjon. Når man setter merkelappen ‘kultur’på
noe blir det lett helliggjort og satt utenfor all diskusjon, det blir noe man bør
forsøke å bevare mest mulig ‘ren’. Magnus Berg skriver “Ett kulturaliserat
socialt mönster tenderar att bli oberörbart och oåtkomligt för diskussion och
förändring” (1997:128).

En tyrkisk etnisk identitet er viktig for mine informanter, og de vil ikke gi
slipp på den. Når de sier at de vil bli mer frie, “slik som svenskene”, betyr
ikke dette at de vil bli mer svenske. Det er viktig å skille mellom å bli mer
svensk, og å bli mer som svenskene. Svenskene fungerer som et sammenlig-
ningsgrunnlag. Jentene opplever et ‘tyrkisk’ levesett og et ‘svensk’ levesett
daglig. Det svenske blir lett å sammenligne med det tyrkiske, fordi det er
disse man kjenner best. De sier at svenskene er bedre på likestilling, og at
de ønsker at tyrkerne kunne være bedre på dette. De ønsker seg mer frihet,
slik de hevder de svenske jentene på deres alder har, men de ønsker ikke å
bli som de svenske jentene helt og holdent. Det de forsøker er å ta opp til
diskusjon hva en tyrkisk etnisk identitet innebærer. Vil det si at man følger
en moralkode som baserer seg på ære og skam? Innebærer det at unge jenter
må unngå kontakt med gutter, gå kledd på spesielle måter, og gifte seg med
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en muslimsk tyrkisk gutt før de fyller 20 år?
Marlene de Vries (1995) skriver om tyrkere i Nederland, og hennes infor-

manter mener sladder er en hovedfaktor i en tyrkisk etnisk identitet. Sladder
ses som typisk tyrkisk. Emner det sladres om er særlig jenters dydighet og
grad av ‘nederlendisering’. Hennes informanter har veldig like betingelser
som mine. De vil gjerne ha personlig frihet, men vil samtidig beholde følel-
sen av å være tyrkisk. Det tyrkiske fellesskapet begrenser personlig frihet,
men gir subjektiv trygghet. Jentene uttrykker sinne over maktesløshet, men
samtidig et ønske om å forbli tyrkiske og en del av gruppen. Hun skriver at
de ikke kan identifisereseg med en moral som de ser som gammeldags, og at
det de er ute etter ikke er en ‘nederlandsk’ moral, men en ‘moderne tyrkisk’,
selv om de ikke helt kunne si hva skillet var mellom disse. Jentene adlyder
normene gjennom en konformitet i adferd, men ikke i holdninger. De er ik-
ke enige i normene, men føler seg presset til å leve etter dem på grunn av
sosial kontroll.

De Vries´ funn støtter i en viss grad Gluckmans (1963) teorier om at slad-
der virker gruppeintegrerende, ved at det bidrar til ensartet adferd og styr-
ker gruppesamholdet. Men hun finner også det motsatte, at sladder virker
disintegrerende på gruppen. Hun skriver at sladder bare kan styrke grup-
pen dersom det innen gruppen er ekte moralsk engasjement for de verdier
som uttrykkes. Sladder kan derfor virke disintegrerende, og hun mener det
er dette som er i ferd med å skje her. Hun skriver at sosial kontroll alltid vil
skape opposisjon, fordi det begrenser folks handlingsfrihet, men at dette ik-
ke trenger å ha konsekvenser på gruppenivå. Jentenes misnøye i seg selv er
ikke nok til å sikre dem større autonomi, men det kan ødelegge “the force
of the evident” (1995:48). Det kan skille moral og normer fra det som ikke
reflekteres over, og bringe det ut til diskusjon. Jentene kan begynne å sette
spørsmålstegn ved at andre har så stor påvirkning på deres liv, skriver de
Vries. Hun mener det er i ferd med å skje en redefinisjon av tyrkisk identi-
tet hos unge jenter, og at dette henger sammen med økt utdanning og større
ulikhet i sosio-økonomiske posisjoner. Dette fører nemlig til en spredning i
bosteder og et større sosialt mangfold, og vil gi jentene større muligheter til
å søke personlig handlingsfrihet. Sladder vil ikke lenger ha like stor effekt
på jentene, og det vil oppstå et normativt mangfold (de Vries 1995).

En redefinering av identitet?

I likhet med tyrkerne de Vries skriver om, er også mine informanter oppgitt
overgammeldagse normer,samtidig som det tyrkiske fellesskapet gir trygg-
het og er en viktig del av deres identitet. De søker større personlig hand-
lingsfrihet, og de tar mer utdannelse enn sine foreldre og eldre søsken. Men
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er det en redefinering av identitet på gang? Er de på vei mot en ny identitet?
Jeghar inntrykk av at jenteneogså søker en kontinuitet, ved at de vil beholde
sin identitet som tyrkere. Menhva er en tyrkisk etnisk identitet? Det behøver
ikke å bety det samme for alle tyrkere. Jeg vil hevde at jentene ikke er på vei
mot en ny identitet, men at de prøver å få gjennomslag for sin forståelse av
en tyrkisk identitet. De prøver å åpne for flertydighet, for andre tolkninger
av hva det innebærer å være tyrker, og hva det innebærer å være tyrker i Sv-
erige. Jeg vil hevde at jentene har en litt annen forståelse av identitet enn de
eldre i fellesskapet. De har en oppfatning om at identitet, også etnisk iden-
titet, er noe individuelt, noe personlig, og ikke noe kollektivt definert. Dette
betyr ikke at man ikke er del av et fellesskap eller en gruppe, men at man
har en individuell identitet innenfor fellesskapet. Man er mer enn en del av
et fellesskap. Det er dermed ikke snakk om en ny identitet, men en ny for-
ståelse av hva identitet er. Denne nye forståelsen legger også større vekt på
identitet som en prosess, som stadig er i endring, og som tilpasser seg ulike
forhold. Det er ikke snakk om å overføreen tyrkisk identitet, som noe statisk
avgrenset, fra foreldre til barn. Jentene vektlegger stadig at de er forskjellige
fra tyrkere i Tyrkia, samtidig som de er forskjellige fra svensker. De snakker
om seg selv som tyrkere, med en tyrkisk identitet som er tilpasset svenske
forhold. For Sverige er tross alt ett av hjemlandene deres.

Noter�
Det kan diskuteres hvor lenge disse menneskene skal fortsette å være ‘utlendinger’og ‘innvandrere’, og

hva dette betyr for dem i hverdagen, ved at de blir en slags anomali (se Hervik 1999).�
Finlandsferjen kan sammenlignes med ‘Danskebåten’. Det er en ferjetur som varer ca et døgn, og man

kan handle taxfree ombord.�
I andre tilfeller er de selvsagt som ungdommer flest, og søker frihet utenfor foreldrenes rekkevidde, og

utenom foreldrenes viten.
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