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Sammendrag 

Det er ikke lenger en selvfølge at alle sider ved migranters liv utspiller seg i landet der de 

etablerer seg. I det 21. århundre spiller fysiske og menneskeskapte grenser spiller mindre 

rolle, og flere og flere mennesker tilhører to eller flere samfunn. Migranter er i kraft av sine 

hverdagspraksiser involvert i relasjoner og nettverk som spenner over to eller flere stater. Ofte 

ønsker de å slå rot i mottakerlandet, men samtidig opprettholde sterke bånd til 

opprinnelseslandet. Forestillingen om at kontakten med hjemlandet gradvis ville forsvinne i 

takt med assimilasjonen inn i det nye landet har vist seg å ha begrenset gyldighet. I de senere 

år har derfor studier om transnasjonalisme vokst frem for å fange opp disse 

utviklingstrekkene.  

Utviklingen av transnasjonale bånd er muliggjort blant annet av teknologiske fremskritt i form 

av internettelefoni, flyreiser og mobiltelfoner, som har satt migrantene i stand til å engasjere 

seg i relasjoner og praksiser i opprinnelseslandet på en helt annen måte enn tidligere i 

historien.   

Utvikling av transnasjonal kontakt hos mine informanter og deres foreldre var nært koblet til 

den økonomiske og politiske situasjonen i avsenderlandet, den irakiske delen av Kurdistan. I 

perioden 2004-2014 opplevde Kurdistan stabilitet og sterk økonomisk fremgang som følge av 

Baath-regimets fall i Irak. Dette fristet en god del utvandrede kurdere til å vende tilbake til 

hjemlandet. Blant dem var både familier med barn og ungdommer som valgte å flytte tilbake 

på egenhånd.  

Jeg ønsket å undersøke transnasjonale erfaringer med hensyn til identitet og tilhørighet blant 

andregenerasjon med kurdisk bakgrunn oppvokst i Vesten som vendte tilbake til foreldrenes 

hjemland. Min primære informasjonskilde var semistrukturerte intervjuer med 12 informanter 

som fant sted i Kurdistan. Informantene kom fra seks forskjellige europeiske land og var født 

i Vesten eller flyktet dit sammen familien i ung alder. Min studie er unik i og med at jeg tar 

for meg andregenerasjon som vender tilbake. 

Oppgavens teoretiske utgangspunkt er begrepet «transnasjonale sosiale felt». Begrepet viser 

til nettverk av relasjoner som forbinder aktører over landegrenser og som de organiserer 

handlinger og utveksler tanker gjennom. Migranter i transnasjonale sosiale felt eksponeres for 

sosiale forventninger, kulturelle verdier og handlingsmønstre fra mer enn ett sosialt, 
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økonomisk og politisk system. Barn av migranter utformer sin identitet og utvikler tilhørighet 

innenfor disse nettverkene av grenseoverskridende relasjoner. Oppgavens problemstilling er 

derfor som følger: 

Hvordan dannes og forhandles identitet og tilhørighet innen transnasjonal sosiale felt 

blant andregenerasjon med kurdisk bakgrunn som har vendt tilbake til foreldrenes 

hjemland? 

 

Studien fant at informantenes livsfase, familiebakgrunn og foreldrenes engasjement var 

spesielt viktig for utviklingen av informantenes transnasjonale praksis, identitet og tilhørighet. 

Ungdommenes identitetsuttrykk varierte med kontekst og ble påvirket av tilværelsen i 

foreldrenes hjemland, samt av deres forhold til venner og familiemedlemmer i to land. Deres 

identitet kan derfor beskrives som både vestlig og kurdisk: Et fremtredende tema i intervjuene 

var hvordan informantene følte tilhørighet til så vel foreldrenes hjemland som til 

oppvekstlandet. Et tredje funn var at informantenes integrering i oppvekstlandet var en viktig 

forutsetning for utvikling av transnasjonale praksiser i form av retur. 

Denne studien tar sikte på å gi innsikt i identitet og erfaring hos et lite utvalg informanter fra 

andregenerasjon med kurdisk bakgrunn som vender tilbake til foreldrenes hjemland. Denne 

gruppen skiller seg sannsynligvis fra jevnaldrende med kurdisk bakgrunn i Vesten generelt 

med hensyn til bakgrunn og i kraft av sine unike opplevelser som følge av å ha reist tilbake. 

Transnasjonal kontakt i form av retur er i tillegg hovedsakelig aktuelt for kurdere fra den 

irakiske delen. Likevel kan studiet av mine informanters oppvekst i Vesten gi innsikt i 

erfaringen av identitet og tilhørighet hos andregenerasjon med kurdisk bakgrunn generelt. 
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Forord 

Det er en overveldende erfaring å skrive en masteroppgave, særlig når valget av tema gjør 

prosessen så spennende og utfordrende. Å skrive om identitet hos en generasjon med kurdisk 

bakgrunn oppvokst i Vesten har vært en kilde til mange opp- og nedturer. Noen arbeidsdager 

har vært lystbetonte og produktive, mens andre har vært preget av fortvilelse og desperasjon.  

Bakteppet for skriveprosessen var utfordrende og innsatskrevende: Jeg måtte sette meg inn i 

et omstridt emne, preget av mye unøyaktig og tendensiøst kildemateriale: kurdisk historie og 

identitet. Under arbeidet med oppgaven gikk det etter hvert opp for meg at det ikke bare er 

omverdenen som ikke kjenner eller har uklare forestillinger om kurderne som nasjon. Heller 

ikke vi kurderne selv har mye kunnskap om vår nære historie. Jeg lærte mye om min egen 

bakgrunn og kurdiske identitet i løpet av arbeidet.  

Det er ikke minst mine unge informanters fortjeneste at jeg har kunnet delta i denne 

læreprosessen. Jeg retter derfor en stor takk til deltakerne i studien for at dere var villige til å 

dele deres ofte dyrekjøpte tanker og erfaringer med meg slik at jeg kunne bruke det som data i 

denne oppgaven. Deres bidrag var ga grobunn for refleksjon og var avgjørende for at denne 

studien så dagens lys.  

Jeg takker også min hovedveileder Mette Andersson og biveileder Laura Maria Führer for 

gode tilbakemeldinger og uvurderlige innspill i prosessen. Deres faglige råd har vært 

klargjørende og inspirerende. Samtidig vil jeg takke familie og venner som har oppmuntret og 

støttet meg hele veien. Takk til deg, Shwan Ahmed, for din støtte, råd og store kunnskap; takk 

for at du er min bror. Tusen takk til Merete Wulff-Arnesen, Eli Kristine Knudsen, og Sham 

Nadr. 

Til sist men ikke minst går min enorme takknemlighet til deg, Jon Brodal, som faktisk har 

orket å lese utkastene mine om og om igjen. Takk for at du orket å høre og diskutere kurdisk 

historie i så mange måneder. Du har jobbet deg gjennom tekstene og klart å formidle 

nødvendig kritikk. Uten din motiverende ord og hjelp hadde denne oppgaven aldri blitt noe 

av.     

Bergen 18. januar 2018, Sara Ahmed H. Karim 
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1   Innledning 

 

Det er ikke lenger en selvfølge at alle sider ved migranters liv utspiller seg i landet der de 

etablerer seg. I dagens verden spiller fysiske og menneskeskapte grenser mindre rolle. Flere 

og flere mennesker tilhører to eller flere samfunn der de også har økonomiske, politiske og 

kulturelle prosjekter. Migranter slår gjerne rot i mottakerlandet, men opprettholder samtidig 

sterke bånd til opprinnelseslandet (Fouron og Glick-Schiller 2002:172-173). Begrepet 

transnasjonalisme har derfor oppstått som et forsøk på å fange opp slike prosesser (Guarnizo 

og Smith 1998:3).  

 

Det har alltid vært interaksjon over landegrensene, men som følge av moderne teknologi og 

kommunikasjon kan migranter nå engasjere seg i dagliglivet til sin familie i 

opprinnelseslandet på en helt annen måte enn tidligere (Guarnizo og Smith 1998:4). Det er 

også blitt lettere for migrantenes barn å utvikle transnasjonale bånd til foreldrenes hjemland 

(Levitt og Jaworsky 2007:138). På denne måten har transnasjonal aktivitet ikke bare blitt 

vanligere, men til og med en norm i en enkelte miljøer (Guarnizo, Haller og Portes 2001:4).   

 

Nasjonalstaten spiller imidlertid fortsatt en betydelig rolle både politisk og kulturelt til tross 

for at transnasjonale praksiser blir mer og mer utbredt (Levitt og Jaworsky 2007:130). 

Enkelte stater har samtidig åpnet for muligheten av å inneha dobbelt statsborgerskap (Fouron 

og Glick-Schiller 2002:174). Denne ordningen gjør det enklere for migranter å engasjerere 

seg i mottakerlandets politikk og samfunnsliv og samtidig ha mulighet til å stemme ved valg 

eller delta på andre måter i opprinnelseslandets politiske liv (Itzigsohn og Giorguli-Saucedo 

2005:899; Levitt og Jaworsky 2007:136).  

 

Avsenderlandene har både økonomisk og politisk interesse i at migrantene forblir lojale 

overfor hjemlandet og bidrar derfor aktivt til veksten i transnasjonale praksiser ved å innføre 

tiltak som gjør det mulig å leve livet i to land. De vil derfor gjerne fremstille nasjonal 

identiteten som en iboende essens i alle sine innbyggere, også utenlandsbosatte (Guarnizo og 

Smith 1998:10). Dersom tilknytningen videreføres, vil dette kunne sikre fortsatt tilførsel av 

ressurser fra migrantene, for eksempel i form av pengeoverføringer og investeringer 

(Guarnizo m.fl. 2001:4).  
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Migrantenes engasjement i avsenderlandenes transnasjonale praksiser vil også variere med 

utviklingen i samfunnsliv og politikk i landene de forlot. I 1990, etter Saddam Husseins 

invasjon av Kuwait, oppnådde kurderne en selvstyrt region i den nordlige delen av Irak. Dette 

medførte en helt ny politisk og økonomisk situasjon for befolkningen i området og fremmet 

kontakt mellom kurderne bosatt i Vesten og deres hjemland.1 Den nye kurdiske regionen 

medførte en økning i transnasjonale bånd blant kurdiske migranter med opprinnelse fra den 

irakiske delen (Emanuelsson 2008:22), men også mange kurdere fra de tyrkiske, iranske og 

syriske delene av Kurdistan (Akkaya 2011:1). 

 

Den transnasjonale kontakten mellom kurdiske migranter og hjemlandet på 90-tallet var mest 

preget av telefonisk kontakt og sporadiske besøk på grunn av den ustabile politiske og 

økonomiske situasjonen i området (Gran 2008:125-126). Da Saddam Hussein ble fjernet fra 

makten for godt i 2003, medførte dette økt stabilitet og utvidelse av transnasjonal kontakt. I 

tidsrommet 2004 og 2014, før nedgangen i oljeprisen og fremveksten av IS, 2 investerte 

utenlandsbosatte kurdere i både human og økonomisk kapital i hjemlandet. De gode tidene 

fikk ikke bare kurdisk førstegenerasjon, men også deres barn som hadde tilbrakt hele livet i 

Vesten, til å utøve transnasjonal aktivitet i form av retur til foreldrenes hjemland. 

 

Migranters retur til hjemlandet må likevel generelt betraktes som en transnasjonal prosess, 

altså som en toveis-hendelse og ikke en bevegelse i én retning (Eastmond i Emanuelsson 

2008:6). Eksempler på dette er bosniske flyktninger i Sverige som regelmessig drar tilbake til 

Bosnia og eritreiske migranter i Vesten som engasjerer seg økonomisk i hjemlandet uten å ha 

til hensikt å dra tilbake dit permanent (Newland 2004:10). 

 

Den transnasjonale dynamikken er riktignok ikke alltid like relevant for alle migranter, men 

migrasjon kan ikke lenger utelukkende studeres fra mottakerlandets perspektiv (Levitt og 

Jaworsky 2007:142). Likevel har få transnasjonale studier så langt fokusert på transnasjonale 

praksiser i avsenderlandet (Gran 2008:9). Den forskningen som finnes om dette tar i tillegg 

for seg kurdiske førstegenerasjon.3 Jeg så det derfor som fruktbart å studere transnasjonale 

erfaringer blant andregenerasjon med kurdisk bakgrunn for å få innblikk i deres identitet og 

tilhørighet etter retur til foreldrenes hjemland. 

                                                 
1Jeg gir en detaljert fremstilling av dette spørsmålet i appendiks 3. 
2Om den økonomiske krisen og IS-staten som oppstod i 2014 se Vindheim (2016:180-184). 
3Se Gran (2008). 



3 

 

I denne oppgaven fokuserer jeg derfor på hvordan transnasjonale bånd og praksiser former 

identitet og tilhørighet blant kurdiske migrantbarn og hvordan de bruker sin transnasjonale 

bakgrunn i sin identitetsutforming. Jeg er altså ikke ute etter å kartlegge omfanget av 

transnasjonale praksiser blant denne gruppen, men derimot i å få dypere innsikt i måtene 

transnasjonalt engasjement påvirker deres selvforståelse og selvpresentasjon. Min primære 

informasjonskilde har vært semistrukturerte intervjuer med 12 unge medlemmer av 

andregenerasjon med kurdisk bakgrunn født og/eller oppvokst i seks ulike europeiske land 

som har returnert til foreldrenes hjemland. 

 

 

1.1 Forskningsspørsmål 

 

For å undersøke prosesser, opplevelser og erfaringer blant informantene bruker jeg begrepet 

«transnasjonale sosiale felt», i stedet for det mer generelle begrepet «transnasjonalisme».4 En 

ulempe med det sistnevnte begrepet er at det noen ganger forstås som at migranter bebor et 

separat rom mellom mottakerlandet og avsenderlandet (Smith 2002:148). Transnasjonale 

sosiale felt 5 viser derimot til nettverk av relasjoner som forbinder aktører over landegrenser 

og som de organiserer handling og utveksler tanker gjennom (Levitt og Glick-Schiller 

2004:8). Aktører i transnasjonale sosiale felt lever ikke i et eget rom, men eksponeres for 

sosiale forventninger, kulturelle verdier og handlingsmønstre fra mer enn ett sosialt, 

økonomisk og politisk system (Levitt og Waters 2002:9-10). 

 

Andregenerasjon vokser opp innen transnasjonale sosiale felt av relasjoner som knytter 

sammen oppvekstlandet og foreldrenes hjemland gjennom økonomisk aktivitet, religiøse- og 

sosiale organisasjoner og transnasjonale media. Slik formes deres kunnskap, bevissthet, 

transnasjonale tilknytning og identitet (Levitt og Glick Schiller 2004:10; Fouron og Glick- 

Schiller 2002:193,195; Levitt 2009:1226). Identiteten til migrantbarn innen det feltet er ikke 

bare basert på familien. Den er ikke knyttet til erfaringer og opplevelser i et enkelt land, men 

konstrueres gjennom en rekke materielle og symbolske bevegelser på tvers av landegrensene. 

Disse opplevelsene får stor betydning i bestemte faser av andregenerasjons liv (Levitt 

2002:139-140; Smith 2002:160).    

                                                 
4For eksempler på bruk av begrepet transnasjonalisme vises til Guarnizo og Smith (1998), Guarnizo m.fl. (1999) 

og Vertovec (2009). 
5Jeg gir en nærmere redegjørelse for begrepet «transnasjonale sosiale felt» i teorikapitlet. 
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For å kunne forstå identitetsdannelse og tilhørighet blant migranter og deres barn er 

nødvendig å undersøke transnasjonale sosiale felt (Basch, Glick-Shiller og Szanton-Blanc 

1992:1-2; Fouron og Glick- Schiller 2002: 176,184,193-194). Alle mine informanter er  vokst 

opp innen transnasjonale sosiale felt. Oppgavens problemstilling er derfor følgende: 

 

Hvordan dannes og forhandles identitet og tilhørighet innen transnasjonal sosiale felt 

blant andregenerasjon med kurdisk bakgrunn som har vendt tilbake til foreldrenes 

hjemland? 

 

Denne hovedproblemstillingen består av to spørsmål. For å besvare den overordnede 

problemstillingen har jeg delt den opp i to konkrete forskningsspørsmål som skal være 

retningsgivende for denne oppgaven. 

 

1. Hvordan forhandler informantene identitet og tilhørighet innen transnasjonale sosiale 

felt (oppvekstlandet og foreldrenes hjemland)? 

2. Hva er årsaken til informantenes retur til foreldrenes hjemland og hvordan har 

tilværelsen i Kurdistan påvirket informantenes identitet og tilhørighet? 

 

Det teoretiske utgangspunktet for undersøkelsen av transnasjonale sosiale felt er Peggy Levitt 

og Nina Glick-Schiller (2004). Effekten av individets livsfaser bidrar også med relevante 

forklaringer på denne sammenhengen (Levitt 2002; Smith 2002). I tillegg har jeg benyttet 

meg av Floya Anthias’ teori om tilhørighet (2008 og 2016), som gir spillerom til individet når 

det gjelder å utforme og forhandle tilhørighet innen transnasjonale sosiale felt. 

 

 

1.2 Begrepsavklaring 

 

Før jeg går videre, er det viktig å forklare bruk av terminologien knyttet til denne oppgaven. 

Studien er basert på kvalitative data samlet inn gjennom dybdeintervjuer foretatt blant 

andregenerasjon med kurdisk bakgrunn i den irakiske delen av Kurdistan. 

 

Begrepet «andregenerasjon» defineres ofte som barn av to migrantforeldre som er født og 

eller har migrert sammen med foreldre i svært ung alder (Portes 1996: ix). Begrepet kan 
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imidlertid også redefineres transnasjonalt slik at det viser til barn av migranter som vokser 

opp i og sosialiseres inn i transnasjonale sosiale felt opprettet av migranter (Fouron og Glick- 

Schiller 2002:193,195). Med andregenerasjon6 forstår jeg i denne oppgaven barn av kurdiske 

migranter oppvokst (-født) innen transnasjonale sosiale felt, som har vendt tilbake til 

foreldrenes hjemland. 

 

Uttrykket «andregenerasjonsinnvandrere» kan gjenspeile og forsterke kategorisering i 

hverdagslivet (Fouron og Glick-Schiller 2002:175). I min oppgave bruker jeg imidlertid 

begrepet «andregenerasjon» i et transnasjonalt og nøytralt perspektiv. Jeg fokuserer på 

betydningen av en oppvekst innen transnasjonale sosiale felt, og informantenes foreldre er en 

del av dette feltet. Derfor er det nødvendig å beskrive relasjoner og foreta sammenligninger 

mellom generasjonene, for eksempel hvordan førstegenerasjons transnasjonale engasjement 

påvirket andregenerasjons transnasjonale praksis, identitet og tilhørighet. Siden jeg omtaler 

førstegenerasjon innen feltet, var begrepet «andregenerasjon» den eneste praktiske løsningen. 

 

Jeg studerer andregenerasjon med kurdisk bakgrunn som er født/har bodd i Vesten i hele eller 

store deler av sitt liv, og foretrekker derfor å bruke «Vesten» og «foreldrenes hjemland» som 

stedsbetegnelser i beskrivelsene av denne generasjonen. Når jeg omtaler kurdisk 

førstegenerasjon, bruker jeg derimot begrepene mottakerland og avsenderland. Denne 

terminologien er utbredt innen transnasjonal forskning. 

 

I omtalen av informantenes identitet brukte jeg uttrykkene «vestlig», «kurdisk», «foreldrenes 

identitet» og «oppvekstlandets identitet». Dette fordi det ville være tungvint å ramse opp 

nasjonalitetsbetegnelsene for de ulike oppvekstlandene. Fem av informantene kom fra 

forskjellige land i Europa, og én kom fra USA. Dette var den mest praktiske løsningen, også 

fordi jeg ikke bruker begrepet etnisitet. 

 

Begrepet «Kurdistan» eller den kurdiske regionen istedenfor irakisk Kurdistan eller Nord-

Irak, er også blitt brukt. Det er lange tradisjoner for å unngå å referere til området som irakisk. 

Allerede i 1953, da Fredrik Barth studerte området i forbindelse med sin bok Principles of 

                                                 
6Begrepet andregenerasjon er også innen andre studier brukt om personer med migranbakgrunn som vender 

tilake til forn eldrenes hjemland; se Levitt og Waters (2002) og Nibbs og Brettell (2016). 
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Social Organization in Southern Kurdistan, brukte han uttrykket «Sør-Kurdistan» for å 

referere til den irakiske delen av Kurdistan.  

 

Kurderne i den irakiske delen av Kurdistan har hatt selvstyre i sin egen region siden 1991, og 

dette området har etterhvert blitt gjenstand for stor oppmerksomhet. Bare i Norge har det 

kommet ut tre bøker i de senere årene (Gran 2008; Paasche 2016; Vindheim 2016). Dette, og 

det faktum at kurdernes sak har fått større oppmerksomhet, er argumenter for å bruke 

betegnelsen Kurdistan, slik at dette begrepet fortsettes å etableres i norsk språkbruk. 

 

Jeg har valgt å omtale kurderne som for eksempel «kurdere i den tyrkiske delen av Kurdistan» 

eller «kurdere i den iranske delen» for å tilgjengeliggjøre teksten for norske lesere. Dette selv 

om jeg som følge av min egen kurdiske bakgrunn og i lys av tidligere begrepsbruk på feltet 

ville ha foretrukket å bruke begrepene Sør-, Nord-, Vest-, og Øst-Kurdistan.7 I selve 

intervjuene og i sitater gjengis uttrykkene i oversettelsen mest mulig likt slik de brukes av 

informantene selv. 

 

 

1.3 Leseveiledning 

 

Oppgaven består av totalt sju kapitler. Det teoretiske fundamentet for oppgaven presenteres i 

kapittel to, som består av to deler. Del én inneholder teoretiske perspektiver om 

transnasjonalisme. I del to av kapittel to ser jeg nærmere på begrepene identitet og tilhørighet 

generelt.Valg av metode beskrives i kapittel tre.  

 

Kapittel fire er det første analysekapittelet. Der drøfter jeg hvordan en oppvekst innen 

transnasjonale sosiale felt påvirker identitet og tilhørighet blant andregenerasjon med kurdisk 

bakgrunn. I kapittel fem redegjør jeg for hvordan identitet utformes og forhandles innen 

transnasjonale sosiale felt. Kapittel seks tar for seg deltakernes tilhørighet og grunnen til retur. 

I kapittel sju oppsummeres analysene og drøftingen av funnene. Appendiksene inneholder en 

kortfattet fremstilling av kurdisk historie, språk og kultur, kurdernes flukt, samt tidligere 

forskning. Oppgavens appendikser er grunnleggende for å få en forståelse av analysen.  

                                                 
7«Visjonen av Kurdistan som stat omfatter Bashur (Sør-Kurdistan/Irak), Bakur (Nord-Kurdistan/Tyrkia), Rojava 

(Vest-Kurdistan/Syria) og Rojhelat (Øst-Kurdistan/Iran)» (Vindheim 2016:14-15). 
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2. Transnasjonalisme og identitet  

I dette kapittelet gir jeg en fremstilling av teoretiske perspektiver på transnasjonalisme og 

begrepet «transnasjonale sosiale felt», som brukes i oppgaven. Deretter gjør jeg rede for 

argumentet om at også andregenerasjon kjennetegnes av transnasjonalt engasjement, ikke bare 

førstegenerasjon, og mulighetene som en oppvekst innen transnasjonale sosiale felt gir 

migrantbarn ikke må undervurderes (Levitt 2009:1225). For å forstå betydningen av oppvekst 

innen transnasjonale sosiale felt for informantene gjør jeg deretter rede for fire 

forklaringsfaktorer og deres påvirkning på individets livsfaser: institusjonalisering av 

migrantmiljøer, livsløp, sosioøkonomisk situasjon og foreldres behovsdrevne transnasjonale 

engasjement. 

I del to av dette kapittelet tar jeg for meg identitetsteori, særlig med henblikk på  

andregenerasjon med migrantbakgrunn. Avhengig av perspektiv kan andregenerasjon med 

migrantbakgrunn med oppvekst innen transnasjonale sosiale felt utforme og forhandle sin 

identitet utfra et marginalisert, hybridisert, eller kontekstualisert utgangspunkt (Hiller og 

Chow 2005:79,94). Jeg redegjør også for begrepene «ways of being» og «ways of belonging» 

(Levitt og Glick-Schiller 2004). 

 

2.1 Transnasjonalisme som teoretisk tilnærming 

Transnasjonale migrasjonsstudier oppstod ikke som et eget fagfelt og perspektiv før på 90-

tallet, selv om tidligere forskning på migrasjonsfeltet indirekte pekte på det man i dag ville 

kalle transnasjonale bånd (Guarnizo og Smith 1998:4). Perspektivet fikk raskt stor 

gjennomslagskraft på bakgrunn av det som har betegnet som en «transnasjonal vending» 

(Vertovec 2009:13) innen forskning på migrasjon. I løpet av de siste 10-20 årene har 

transnasjonalisme som forskningsperspektiv spredt seg til en rekke forskjellige 

samfunnsvitenskapelige fagområder (Guarnizo og Smith1998:3).  

I takt med at transnasjonalisme som perspektiv har fått tverrfaglig utbredelse har begrepet 

blitt kritisert for å være vagt og mangle konkret faglig innhold (Guarnizo og Smith 1998:3) 

samt for å være et motebegrep i globaliseringsdebatten som i liten grad reflekterer reelle 

forhold på migrasjonsfeltet (Waldinger i Guarnizo m.fl. 2001:5). I tillegg har det vært 
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innvendt at transnasjonalismebegrepet har blitt brukt som beskrivelse på vidt forskjellige 

migrasjons-relaterte praksiser, også ren turisme (Vertovec 2001:576).  

Enhver form for kontakt eller relasjon over landegrenser er likevel ikke et eksempel på en 

transnasjonal relasjon. For at begrepet skal ha mening, må det avgrenses til aktiviteter som 

kjennetegnes av en viss grad av intensitet og regelmessighet (Guarzino, Landolt og 

Portes:1999:219). Vertovec (2009:3) definerer for eksempel transnasjonalisme som en ”[…] 

tilstand kjennetegnet ved en global intensivering av relasjoner på tvers av store geografiske 

avstander og nasjonale grenser. Disse relasjonene utspiller seg i dag på en handlingsarena som 

paradoksalt nok er virtuell, delt og er verdensomspennende på en og samme tid.”  

Et sentralt aspekt ved den transnasjonale vendingen er at forskningen begynte å betrakte 

migrasjon som en toveis prosess. Tidligere hadde man tenkt på migrasjon som en enveis 

tilpasning til mottakerlandet med assimilering som det endelige målet (Levitt og Jaworsky 

2007:130). Fokuset ble dermed flyttet til hvordan dagens transnasjonale migranter typisk 

forsøker å opprettholde og videreutvikle tilknytningen til sine opprinnelsesland (Basch m.fl. 

1992:6). Forholdet mellom assimilering og transnasjonalt engasjement er preget av et 

komplekst samspill. Migrantene assimileres, men ikke inn i mottakerlandets 

mainstreamidentitet, men til mer hybride, transnasjonale og kosmopolitiske selvforståelser 

(Jones-Correa 2002:233).  

Transnasjonal migrasjonsteori fremhever derfor at migrantenes liv preges av bevegelse over 

landegrenser, men samtidig også forpliktelse overfor to eller flere samfunn. I et slikt 

perspektiv kan migranter integreres i det nye landet samtidig som de engasjerer seg i ulike 

sosiale, økonomiske eller politiske prosesser i opprinnelseslandet (Fouron og Glick-Schiller 

2002:172-173; Guarzino m.fl.1999:217-218; Vertovec 2009:13-14).  

Med utviklingen av transnasjonalisme som teoretisk perspektiv har det også blitt lansert ulike 

begrepsmessige skiller mellom former, grader og nivåer av transnasjonale praksiser8 (Anil 

Kasinitz, Mollenkopf og Waters 2002:100). Man kan for eksempel skille mellom tre ulike 

former for transnasjonale praksiser: lineære, ressursbetingede og reaktive (Itzigsohn og 

Giorguli-Saucedo 2005:899).  

                                                 
8 Itzigsohn, Carlos, Esther og Obed (1999:323) skiller for eksempel mellom «smale» og «brede» former for 

transnasjonale bånd, mens Anil m.fl. (2002:100) opererer med «sterke» og «svake» former. Guarnizo og Smith 

(1998:6) skiller på sin side mellom to typer transnasjonale bånd: «transnasjonalisme ovenfra» er drevet av global 

kapital, stater og media, mens «transnasjonalisme nedenfra» viser til vanlige migranters hverdagspraksiser. 
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Lineære transnasjonale praksiser er resultatet av migrantenes bånd til familie og andre 

kontakter i avsenderlandet. Migranter sender penger, reiser hjem og bygger institusjoner i 

mottakersamfunnene for å kunne opprettholde sosiale relasjoner og tilknytning til hjemlandet. 

Ressursbetingede transnasjonale praksiser innebærer derimot at transnasjonal aktivitet 

betraktes som avhengig av tilgjengelige ressurser. Migranter vil forsøke å gjenopprette 

båndene til opprinnelseslandet, men de kan ikke gjøre dette med en gang etter at de har 

migrert, siden de ikke har tilgang til nødvendige midler. Følgelig trekker fremveksten av 

transnasjonale praksiser ut i tid (Itzigsohn og Giorguli-Saucedo 2005:899).  

Den tredje typen transnasjonal aktivitet er den reaktive, som innebærer at transnasjonale 

praksiser betraktes som en reaksjon på negative erfaringer med integrasjon i mottakerlandet, 

som for eksempel manglende sosial status eller karriere. Migranter som yter økonomiske 

bidrag til familie i hjemlandet opplever ofte større sosial status der enn i mottakerssamfunnet. 

En annen grunn til at migranter engasjerer seg i transnasjonale praksiser er at reell eller 

oppfattet diskriminering i mottakerlandet får dem til å involvere seg sterkere i 

opprinnelseslandet (Itzigsohn og Giorguli-Saucedo 2005:899). 

I lys av de tre formene for transnasjonale praksiser undersøkes hvordan foreldregenerasjonens 

praksiser overføres til informantene og betydningen av integreringsprosesser i mottakerlandet. 

Deretter drøftes hvordan transnasjonal kontakt og praksis påvirkes av utviklingen i avsender- 

og mottakerland.  

 

2.2 Transnasjonale sosiale felt  

Peggy Levitt og Nina Glick-Schiller (2004:8) utviklet begrepet transnasjonale sosiale felt på 

grunnlag av Bourdieus begrep om sosiale felt. Levitt og Glick-Schiller ville med begrepet 

blant annet fange opp at migranter i dag handler på en arena som ikke er ensbetydende med 

nasjonalstaten, men som spenner over to eller flere land (Levitt og Glick-Schiller 2004:8). 

Transnasjonale sosiale felt er ett av en rekke begreper som er lansert for å beskrive denne 

utviklingen. Eksempler på annen, delvis overlappende terminologi som også inngår i debatten 
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om transnasjonalisme er translokalisme, bilokalisme og trans-statsaktivitet 9 (Guarzino 

m.fl.1999:219). 

Bourdieu bruker begrepet «sosiale felt» for å fokusere på hvordan sosiale relasjoner er 

strukturert gjennom maktstrukturer og maktkamper. Grensene i et felt er flytende, og feltet 

selv skapes av deltakere som kjemper om sosiale posisjoner. For Bourdieu eksisterer 

samfunnet i skjæringspunktet mellom forskjellige felt på bakgrunn av en overgripende 

politisk struktur (Jenkins 1992:86).  

I følge Bourdieu kan både individer og institusjoner utgjøre nettverkene som feltet består av 

og som knytter sosiale posisjoner sammen (Jenkins 1992:86). Selv om Bourdieus perspektiv 

ikke utelukker et begrep om transnasjonale felt, så tar han ikke direkte for seg implikasjonene 

av sosiale felt når feltets grenser ikke er sammenfallende med nasjonalstatenes grenser (Levitt 

og Glick-Schiller 2004:8).  

Manchester-skolen innen sosialantropologi var også viktig for utviklingen av Levitt og Glick-

Schillers perspektiv. Denne retningen la nemlig til grunn at migrantene som de forsket på 

tilhørte både lokale stammesamfunn og moderne industribyer på samme tid. Migrantnettverk 

som dannet seg mellom disse to stedene utgjorde dermed et sosialt felt basert på et nettverk av 

nettverk (Levitt og Glick-Schiller 2004:9).  

Et transnasjonalt sosialt felt oppstår gjennom regelmessig kontakt mellom avsender- og 

mottakerlandet. Økende transnasjonal kontakt danner derfor delte mulighetsrom og bidrar til 

økt forståelse for ulike måter å leve på. Jo dypere og mer mangfoldig et transnasjonalt felt er, 

jo flere måter kan migrantene være transnasjonalt aktive. Etter hvert som relasjonene 

institusjonaliseres, øker sannsynligheten for at de transnasjonale båndene blir varige (Levitt 

og Waters 2002:10; Levitt 2009:1226).  

En grunnleggende antakelse for teorien om transnasjonale sosiale felt er at transnasjonale 

relasjoner skaper ulike former for sosial og politisk identifisering utover ren kommunikasjon 

over grenser (Fouron og Glick-Schiller 2002:172-173). Siden enkeltaktørenes handlinger i 

betydelig grad påvirkes av de sosiale felt der de utøves, kan aktørenes tilværelse ikke sees 

                                                 
9 Faist (2000) bruker begrepet «transnasjonale sosiale rom», mens Guarnizo (1997) og Landolt (2001) viser til 

«transnasjonale sosiale formasjoner». Levitt (2002) opererer på sin side begrepene «transnasjonalt institusjonelt 

felt».  
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isolert fra det transnasjonale sosiale feltet de handler og erfarer i (Levitt og Waters 2002:9-

10). Særlig i andregenerasjon er feltet knyttet til transnasjonale deltakelse og praksiser i 

bestemte faser av livet (Levitt 2002:139-141; Smith 2002:148). 

 

2.3 Er andregenerasjon transnasjonale?  

Transnasjonal forskning har vist hvordan førstegenerasjons migranter gjenskaper bånd med 

sine opprinnelsesland og lever grenseoverskridende liv i det de skaper såkalte transnasjonale 

sosiale felt (Itzigsohn og Giorguli-Saucedo 2005:895). Men hva med andregenerasjon? 

Forskere som har studert transnasjonale engasjement blant første og andre generasjon har 

trukket motstridende konklusjoner.  

Transnasjonal aktivitet hos foreldre garanterer ikke at deres barn vil videreføre dette (Alba og 

Nee i Levitt og Jaworsky 2007:133). Enkelte forskere går lenger og hevder at transnasjonale 

bånd først og fremst er et trekk ved førstegenerasjon og at andregenerasjon i mindre grad har 

tilknytning til foreldrenes hjemland (Portes 2001:190; Rumbaut 2002:89). Siden mange av 

andregenerasjon med migrantbakgrunn ikke har planer om å flytte tilbake til foreldrenes 

hjemland og ikke snakker morsmålet flytende. En del forskere har på denne måten 

undervurdert betydningen av transnasjonale sosiale felt for denne gruppen (Levitt 2009:1227; 

Levitt og Water 2002:4). I tillegg har ofte transnasjonale praksiser blant andregenerasjon blitt 

oversett, fordi man har gått ut fra at andregenerasjons bånd til foreldres hjemland er svakere 

(Lee 2008:15). 

Det kan umiddelbart synes plausibelt at andregenerasjons bånd med foreldrenes hjemland vil 

ha liten betydning i deres dagligliv. Mange av andregenerasjon er integrert i oppvekstlandet 

med hensyn til utdannelse, jobb og fritid. De besøker sjelden eller aldri foreldrenes hjemland 

og snakker ikke språket flytende. De har likevel vokst opp i omgivelser der foreldrenes 

hjemland og dets verdier og kultur utgjør et fast følelsesmessig, politisk og ideologisk 

referansepunkt (Levitt og Jaworsky 2007:134). Med andre ord påvirkes deres livssituasjon av 

en kombinasjon av faktorer i så vel foreldrenes hjemland som i det landet der de vokste opp 

(Levitt 2009:1227-1228).  

Andregenerasjon sosialiseres derfor inn i det transnasjonale sosiale feltet og vil gjøre seg 

grenseoverskridende erfaringer og forestillinger (Levitt og Glick-Schiller 2004:19- 20; Levitt 
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2009:1226,1236,1231). I forskning er det i dag derfor stort sett konsensus om at transnasjonalt 

engasjement ikke er begrenset til førstegenerasjon (Anil m.fl. 2002:119).  

Andregenerasjons transnasjonale bånd påvirkes av foreldrenes engasjement på ulike områder i 

det transnasjonale sosiale feltet. Til tross for tilknytningen til mottakerlandet vil mange 

førstegenerasjonsmigranter fortsette å involvere seg i sine hjemland gjennom ulike former for 

transnasjonale praksiser. Førstegenerasjonsmigranter bytter ikke ut bånd til ett land med bånd 

til et annet, men lever ut ulike sider ved livet på tvers av grenser (Levitt 2002:124).  

Foreldregenerasjonens transnasjonale aktiviteter er mer omfattende enn bare kontakt med 

familiemedlemmer i hjemlandet og nostalgisk virkelighetsflukt ved hjelp av gamlelandets 

mat, musikk og historier. Migranter organiserer hverdagslige økonomiske, familiære og 

sosiale relasjoner i grenseoverskridende nettverk som innebærer ulike former for 

transnasjonalt engasjement, fra pengeoverføringer til deltakelse på møter og demonstrasjoner 

i mottakerlandet (Fouron og Glick- Schiller 2002:171).  

Transnasjonale pengeoverføringer, eller «transnational remittances», defineres vanligvis som 

økonomisk og andre former for materiell bistand fra migranter til familie og slektninger som 

har blitt igjen i avsenderlandet (Lindley i Taylor, Papadopoulos og Wangaruro 2012:1086). 

Slike overføringer og annen økonomisk bistand har vært en utbredt praksis blant mange 

migrantgrupper (Le Gall og Gherghel 2016:129; Anil m.fl. 2002:107).  

Omfanget av og motivasjonen bak denne typen praksis varierer. Ikke overraskende er høy 

inntekt i familien en faktor som kan disponere for pengeoverføringer fra migranter (Rumbaut 

2002:75). Overføringer til avsenderlandet kan også være basert på forpliktelser og 

forventinger overfor slekt og venner som er igjen i landet (Gran 2008:122, Lee 2008:17). I 

tillegg er migrantene og deres barn i mange tilfeller nødt til å foreta en avveining mellom en 

stabil økonomisk situasjon, bolig og andre materielle goder mot et varmere og bredere sosialt 

nettverk blant slekt og venner (Emanuelsson 2008:21).  

Barn av migranter kommer også i kontakt med verdier og praksiser fra foreldrenes hjemland 

gjennom blant annet hyppige telefonsamtaler, chatting og besøk. Slik lærer de seg de sosiale 

kodene i foreldrenes samfunn og får i det minste en marginal form for tilhørighet til sosiale 

nettverk i foreldrenes hjemland (Levitt 2009:1236). På grunn av denne eksponeringen er 

andregenerasjon som lever innen transnasjonale sosiale felt mer disponerte til selv å handle 

transnasjonalt (Fouron og Glick- Schiller 2002:196). 
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Besøk i foreldrenes hjemland er en annen utbredt form for transnasjonal aktivitet; medlemmer 

av andregenerasjon som hyppig reiser tilbake til foreldrenes hjemland er mer tilbøyelige til å 

involvere seg aktivt i transnasjonale nettverk, ettersom besøkene utvikler deres tilhørighet til 

landet (Duval 2004:63; Nibbs 2016:129; Kibria 2002:305,309). Andregenerasjon sitter også 

ofte igjen med svært positive erfaringer fra besøkene, selv om de husker praktiske 

utfordringer knyttet til blant annaet lavere materiell standard (Levitt 2009:1234).  

Deltakelse i slike praksiser sammen med foreldre gjør andregenerasjon til en del av det 

transnasjonale sosiale feltet. Andregenerasjon påvirkes derfor ikke bare av foreldrenes lengsel 

etter hjemlandet, men også av familiens varige transnasjonale bånd (Fouron og Glick-Schiller 

2002:169). De fleste migrantbarn vil antakelig ikke engasjere seg i langsiktige transnasjonale 

praksiser i samme grad som foreldrene, men de deltar likevel i det transnasjonale sosiale feltet 

(Levitt 2002:143; Levitt 2009:1225,1226,1228). I tillegg vil det også være forskjeller innad i 

forskjellige grupper migranter. Båndene til foreldrenes hjemland vil svekkes for hver 

generasjon i noen migrantmiljøer, mens i andre vil derimot andregenerasjon opprettholde 

bånd til foreldrenes hjemland (Levitt 2002:124).  

Mens tallet på personer som regelmessig deltar i transnasjonale praksiser er lavt, er det et mye 

større antall personer som involverer seg i transnasjonale aktiviteter som respons på spesielle 

hendelser som nasjonale høytidsdager, pengeinnsamlinger, politiske kampanjer og besøk i 

hjemlandet (Levitt 2002: 140, 2009:1227). Barn av migranter har vanligvis lært nok om 

praksiser i foreldrenes hjemland til å kunne opptre i slike settinger. Selv om det transnasjonale 

engasjementet og eksponeringen for praksiser har vært bare sporadisk, kan det likevel ha hatt 

en kumulativ effekt. Deltakelse i transnasjonale sosiale felt i barndommen bevarer de unges 

tilknytning til foreldrenes hjemland og gir dem tilgang til ferdigheter som de trenger for å 

delta igjen og i større grad på et senere tidspunkt (Levitt 2002:140).  

Transnasjonale strategier kan dermed tas i bruk over flere generasjoner og aktiveres ved 

behov i ulike faser i livsløpet (Levitt 2009:1225,1228; Levitt og Jaworsky 2007:138; Le Gall 

og Gherghel 2016: 136). Levitt (2009:1225) advarer derfor mot å undervurdere mulighetene 

som en oppvekst i et transnasjonalt sosiale felt gir for andregenerasjon. Hun påpeker at 

migranter og deres barn har en rekke ulike arenaer for sitt engasjement i det transnasjonale 

sosiale feltet. De har også mange valgmuligheter med hensyn til tidspunkt og måte for 

deltakelse (Levitt 2002:135; Levitt 2009:1225).  
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2.4  Fire forklaringsfaktorer  

 

Foreldrene spiller som nevnt en viktig rolle for utvikling av transnasjonalt engasjement blant 

andregenerasjon, særlig når barna er unge og fortsatt bor med foreldrene (Foner 2002:249). 

Mange medlemmer av andregenerasjon opparbeider seg tilknytning til foreldrenes hjemland 

og delaktighet i transnasjonale sosiale felt uten selv å ha valgt dette, men derimot i kraft av 

foreldrenes engasjement (Gallant 2008:47; Lee 2008:14).  

For å forstå det transnasjonale engasjement blant informantene i utvalget fokuserer jeg på fire 

mulige forklaringsfaktorer knyttet til foreldregenerasjonens engasjement innen transnasjonale 

sosiale felt: Institusjonalisering av migrantenes miljø, livsløp, sosioøkonomisk situasjon og 

foreldres behovsdrevne transnasjonale engasjement. Livsløpsperspektivet aktualiserer 

betydningen av en langsiktig og langsgående tilnærming til studiet av transnasjonal aktivitet 

(Levitt 2002:144). Som Levitt påpeker:  

”Dersom vi bare tar for oss aktivitetene til andre generasjon på et bestemt tidspunkt, går vi glipp av 

viktige variasjoner i graden av deltakelse. Ettersom andre generasjons interesse for, behov for og evne 

til å engasjere seg i foreldrenes hjemland varierer betydelig over tid, vil en slik strategi nødvendigvis 

være mangelfull.” (Levitt 2002:144, min oversettelse).  

 

2.4.1 Institusjonalisering av migrantmiljøer    

Den første forklaringsfaktoren for transnasjonalt engasjement innen transnasjonale sosiale felt 

er utstrakt institusjonalisering av migrantmiljøer og vedvarende sterke transnasjonale nettverk 

(Levitt 2002:125). Når et større antall personer migrerer, vil det i mange tilfeller vokse frem 

et vidt utvalg av migrantdrevne foreninger og foretak som yter tjenester som migrantene 

etterspør. Disse institusjonene kan ha forgreninger til hjemlandet og er aktive på tvers av 

landegrenser. Dermed gjør de det mulig for migranter å dekke de fleste av sine behov 

innenfor det transnasjonale sosiale feltet og bekrefte sin tilhørighet til dette. Institusjoner av 

denne typen stimulerer derfor til transnasjonalt engasjement blant både første- og 

andregenerasjon (Levitt 2002:134). 

Migranter som forlater hjemlandet som følge av krig eller store katastrofer og som bosetter 

seg i nærheten av hverandre har større sjanse for å engasjere seg transnasjonalt enn migranter 

som reiser enkeltvis og bosetter seg spredt (Guarnizo m.fl. 2001:22). Det store antallet 

kurdiske flyktninger som migrerte til Vesten på 80-tallet som følge av statlig undertrykkelse 
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var en viktig faktor for dannelsen av et transnasjonalt nettverk (Alinia 2004:64; Wahlbeck 

1999:2-3).  

I oppholdslandene fikk kurdiske migranter mulighet til deltakelse i transnasjonale 

organisasjoner som kurdiske politiske og kulturelle foreninger. Det var faktisk først i Vesten 

at kurderne fikk mulighet til å gi åpent uttrykk for kurdisk identitet, og mange oppdaget sin 

kurdiskhet i eksil (Akkaya 2011:6; Alinia 2004:31-36; Wahlbeck 1999:2-3,51). Fremveksten 

av kurdiske organisasjoner som opprettet mediekanaler,10 publiserte bøker og arrangerte 

demonstrasjoner i mottakerlandet bidro også til dette.11 

I mottakerlandene ble det også stiftet kurdiske organisasjoner som klarte å samle kurdere fra 

de ulike landene som utgjør Kurdistan. Eksempler på slike foreninger er Kurdisk kulturforum 

i Hordaland, Komala, som ble stiftet i 1986 og KSU (Kurdistan studentunion), opprettet i 

1987. De to organisasjonene er partipolitisk uavhengige og tar mål av seg til å organisere 

kurdere på tvers av nasjonale, politiske og religiøse skillelinjer.12Aktivitetene i 

mottakerlandene betydde svært mye for kurdiske migranter siden all kurdisk politisk eller 

kulturell virksomhet var forbudt i deres opprinnelsesland (Alinia 2004: 64; Kreyenbroek 

1996: 105).  

På denne måten ble foreldrenes vektlegging av det kurdiske i sin eksiltilværelse formidlet til 

barna, og dette fikk også følger for kurdisk identitet og transnasjonale bånd blant 

andregenerasjon. Gjennom slike transnajsonale organisasjoner kan andregenerasjon få 

kunnskap om foreldrenes hjemland sitt språk, kultur og historie, noe som kan gi barna 

mulighet til å inkorporere deler av historiske narrativer og erfaringer i sin identitet og 

tilhørighet (Gallant 2008:47; Levitt og Waters 2002:21).  

 

2.4.2 Livsløp  

Peggy Levitt og Robert C. Smith fremhever betydningen av livsfaser for det transnasjonale 

engasjementet blant andregenerasjon i transnasjonale sosiale felt (Levitt 2002:134-143; Smith 

                                                 
10 MED TV ble, som første kurdiske TV-kanal i historien, opprettet i 1995 og sendte fra London og 

Denderleeuw i Belgia via satelitt (Hassanpour 1998:66).  

11 For flere transnasjoanle aktiviteter blant det kurdiske eksilmiljøet, særlig i Sverige, se Alinia (2004:31-36). 
12 Organsasjonene er fortsatt aktive, og ledes av både første- og andre generasjon. De mottar økonomisk støtte 

fra norske myndigheter (Informasjon fra samtale med styreleder Tara Shwani i Komala og styreleder i KSU, 

Veman Abdulaziz 2017). 
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2002:155-162). Andregenerasjons deltakelse i transnasjonale aktiviteter er ikke konstant, men 

varierer i løpet av ulike livsfaser som barndom, ungdomstid og voksen alder og med 

vekslende krav fra familie, arbeidsliv og skole (Levitt 2002:139-140; Smith 2002:160).  

Medlemmer av andregenerasjon som i ung alder var lite transnasjonalt aktive kan for 

eksempel utvikle sterkere bånd etterhvert som de blir eldre og blir mer interessert i sine røtter. 

Med alderen kommer tid, penger og ressurser til å engasjere seg i transnasjonale aktiviteter, 

samt et ønske om å forstå foreldrenes liv (Levitt 2002:129; Levitt 2009:1239). I en studie av 

andregenerasjon med meksikansk bakgrunn i New York knyttet mange av informantene 

sterke emosjonelle transnasjonale bånd til foreldrenes hjemland på et senere tidspunkt i livet, 

til tross for at de tidligere i oppveksten ikke hadde følt slik tilknytning (Smith 2002:160).  

Transnasjonale praksiser synes likevel å spille størst rolle i midt- og sluttfasen av 

ungdomstiden, særlig i løpet av videregående skole og senere, når de unge orienterer seg mot 

jevnaldrende (Smith 2002:155,162). I ung voksen alder blir det gjerne vanskeligere for mange 

medlemmer av andregenerasjon å fortsette den transnasjonale aktiviteten. På grunn av 

ekteskap, barnefødsler og jobb blir det mindre tid til transnasjonale praksiser i foreldrenes 

hjemland (Smith 2002:157; Levitt 2002:140). 

Til tross for dette kan transnasjonal deltakelse ta andre former i voksen alder og fortsatt ha 

betydelige ringvirkninger for andregenerasjon. Enkelte migrantbarn fortsetter å besøke 

foreldrenes hjemland også etter at de har etablert seg med egen familie, barn og jobb, blant 

annet for å delta i viktige ritualer som giftemål, dåp og andre overgangsriter. Andregenerasjon 

reiser også for å føle tilknytning til sine slektninger (Smith 2002:148,158). Dersom 

foreldregenerasjonen drar tilbake til hjemlandet for å tilbringe pensjonisttilværelsen der, vil 

andregenerasjon reise dit for å treffe dem og ivareta båndene mellom sine barn og 

besteforeldrene (Foner 2002:247).  

Ekteskapsinngåelse er en annen livsløpsfaktor som bidrar til videreføring av transnasjonale 

praksiser; når andregenerasjon kommer i gifteferdig alder, vil også mange som tidligere ikke 

har vært nevneverdig opptatt av foreldrenes hjemland og kultur aktivere sine forbindelser i det 

transnasjonale sosiale feltet for å lete etter ektefelle (Levitt og Jaworsky 2007:138; Levitt 

2009:1228). I den forbindelse spiller valg av partner en avgjørende rolle for bevaring av det 

transnasjonale engasjementet. Andregenerasjon med ektefeller fra samme land har større 

sannsynlighet for å engasjere seg transnasjonalt enn de som gifter seg utenfor gruppen (Anil 
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m.fl. 2002:108). Dersom ektefellen er fra en annen etnisk gruppe, eller til og med bare fra en 

annen by, vil dette også kunne minske omfanget av transnasjonale praksiser hos 

andregenerasjon (Smith 2002:157; Jones-Correa 2002:235). 

Det er også mulig at det transnasjonale engasjementet reduseres med årene. Når foreldrene 

dør er det sannsynlig at dette vil medføre en generell reduksjon i omfanget av kontakten, blant 

annet overføringer til foreldrenes hjemland (Anil m.fl. 2002:107-108; Le Gall og Gherghel 

2016:136). Andregenerasjons transnasjonale engasjement varierer derfor med endringer i 

livsløp og livssituasjon. I den grad denne generasjonen har interesse for å delta i 

transnasjonale aktiviteter kan integrering og transnasjonal deltakelse uansett kombineres 

(Smith 2002:155).  

 

2.4.3 Sosioøkonomiske forhold og rase  

Den tredje faktoren som forklarer variasjoner i transnasjonal praksis hos andregenerasjon 

knytter seg til andregenerasjons sosioøkonomiske situasjon og rase (Levitt 2002:141). Enkelte 

andregenerasjon med migrantbakgrunn engasjerer seg i transnasjonale praksiser fordi de, 

verken i oppvekstlandet eller foreldrenes hjemland, har utdanningen, språkkunnskapene eller 

ferdighetene som kreves for å lykkes. De har ikke kulturelt eller språklig kompetente i noen 

av settingene, oppnår ikke økonomisk stabilitet og marginaliseres mer og mer. For denne 

gruppen blir en transnasjonal livsstil mer nødvendighet enn et valg (Levitt 2002:142).  

Det transnasjonale engasjementet hos enkelte migrantbarn er også ofte preget av motstridende 

kulturelle koder og emosjonelle konflikter. Diskriminering og ulikhet i oppvekstlandet er 

mulige faktorer som kan motivere til transnasjonalt engasjement i foreldrenes hjemland 

(Foner 2002:246). Dette kan være tilfelle dersom de for eksempel støter på hindringer for sin 

sosiale mobilitet i oppvekstlandet som følge av sin bakgrunn, eller om de av andre årsaker ser 

behov for det i ulike faser av livet (Levitt 2002:142).  

Doswell (2001:243-244) påpeker for eksempel at britiske ungdommer av afro-karibisk 

bakgrunn ofte føler seg forvist til et tilhørighetsmessig «ingenmannsland». De er avskåret fra 

det afro-karibiske fellesskapet, hvor de ikke føler noen tilhørighet, men også fra det hvite 

storsamfunnet på grunn av hverdagsrasisme. De har opplevelsen av «verken-eller», og deres 
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transnasjonale aktivitet i form av retur til foreldrenes hjemland motiveres av en 

eksklusjonserfaring.  

Mange medlemmer av andregenerasjon som deltar i transnasjonale aktiviteter i foreldrenes 

hjemland sitter igjen med en følelse av å ha vært oppfattet og behandlet som annerledes av 

lokalbefolkningen (Kibria 2002:306). En av årsakene til dette kan være språket i foreldrenes 

hjemland, som er er en utfordring for mange av migrantbarn (Anil m.fl. 2002:116). 

Andregenerasjon har gjerne lært morsmålet gjennom kommunikasjon innad i familien, og har 

ikke fått formell morsmålsopplæring. Derfor behersker barna foreldrenes dialekt og uformelle 

språklige koder, men de har ikke blitt fortrolig med språket slik det brukes i formelle 

sammenhenger (Vathi 2015:157).  

I tillegg kan migrantbarnas tilknytning til oppvekstlandet lett bli tillagt stor vekt i visse 

sammenhenger og føre til at de oppfattes som rike, privilegerte, bortskjemte eller naive 

(Kibria 2002:307). Andregenerasjon med migrantbakgrunn opplever derfor ofte at de ikke 

passet inn i foreldrenes hjemland. De finner det vanskelig å forholde seg til tradisjoner og 

forventninger i foreldrenes hjemland (Levitt 2002:123; Vahti 2015:172).  

Det er naturlig at deres transnasjonale engasjement gir opphav til refleksjon over egen 

identitet og tilhørighet. Når andregenerasjon for eksempel besøker foreldrenes hjemland kan 

dette føre til at at de identifiserer seg mer med oppvekstlandet (Kibria 2002:297,307). Besøket 

befester forestillingen om oppvekstlandet som det egentlige hjemlandet og fungerer som en 

påminnelse om hvor mye de er preget av kulturen i landet der de vokste opp (Anil m.fl. 

2002:115; Foner 2002:248).  

Transnasjonal deltakelse kan også ha negative følger for samfunnsmessig integrasjon, 

tilhørighet og deltakelse for barn av migranter. I verste fall kan dette skape en opplevelse av 

hjemløshet og følelse av å ikke høre til noen steder (Levitt 2002:139; Foner 2002:250). 

Enkelte andregenerasjon risikerer derfor å oppleve utenforskap i begge land (Kibria 

2002:307). 

Transnasjonale bånd kan på den andre siden også fungere som en viktig ressurs for mange 

migranter og deres barn. Noen andregenerasjon med migrantbakgrunn har muligheten til selv 

å velge en transnasjonal livsstil. De besitter den kulturelle kapitalen – språket, utdanningen og 

ferdighetene – som gjør det mulig for dem å fungere effektivt og passe inn i flere ulike 

settinger. De kan dermed vurdere ulike alternativer opp mot hverandre og foreta mer eller 
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mindre strategiske valg mellom dem. For denne gruppen kan de transnasjonale ferdighetene 

ofte fungere som et sikkerhetsnett (Levitt 2002:142). Dersom den økonomiske situasjonen i 

foreldrenes hjemland i tillegg er god, kan dette motivere medlemmer av andregenerasjon til å 

investere i foreldrenes hjemland eller søke arbeid der (Foner 2002:248).  

Transnasjonale bånd gir med andre ord andregenerasjon tilgang til ressurser, ferdigheter og 

forbindelser i to samfunn. Avhengig av språklig, utdanningsmessig og klassemessig bakgrunn 

kan barn og unge som engasjerer seg i transnasjonale praksiser derfor fungere vellykket i 

begge verdener (Foner 2002:249; Kibria 2002:308; Levitt 2002:143-144,139; Levitt og 

Jaworsky 2007:134). Siden de får tilgang til disse fordelene gjennom oppveksten og som 

følge av foreldres innsats har betegnelsen «gratispassasjerer» vært benyttet om 

andregenerasjon (Vickerman 2002:352).  

Følgen av dette er at andregenerasjon har et fortrinn sammenlignet med foreldregenerasjonen. 

Barn av migranter har i tillegg evnen til å velge de sidene ved kulturen som de finner mest 

egnet til å fremme sin egen økonomiske integrasjon. Dette er en av årsakene til atmigrantbarn 

ofte mer økonomisk og sosialt vellykkede enn både sine foreldre og jevnaldrende fra 

foreldrenes hjemland (Doran 2010:170).  

 

2.4.4 Foreldrenes behovsdrevne transnasjonale engasjement 

Den siste faktoren bak transnasjonalt engasjement er foreldregenerasjonens behov. På den ene 

siden er transnasjonalt engasjement i mange tilfeller forbundet med høy sosioøkonomisk 

status (Guarnizo m.fl. 2001:23). Muligheter til karriere, investeringer og økonomisk gevinst i 

hjemlandet kan derfor motivere ressurssterke førstegenerasjonsmigranter til å vende tilbake.  

På den annen side påvirkes førstegenerasjons deltakelse i transnasjonale sosiale felt også av 

kjønn. For flere menn bringer migrasjon med seg tap av sosial status, og mange ønsker derfor 

å være transnasjonale i opprinnelseslandet for få tilbake privilegiene de mistet (Itzigsohn og 

Giorguli-Saucedo 2005:895-897). Kvinner opplever derimot statusøkning i mottakerlandene 

fordi de får tilgang til arbeidsmarked og velferdsordninger. De tilpasser seg også hurtigere til 

mottakerlandets normer og verdier og frykter gjerne at de må gå tilbake til et tradisjonelt 

kjønnsrollemønster dersom de returnerer (Itzigsohn og Giorguli-Saucedo 2005:895-897).  
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Både høy grad og lav grad av integrasjon blant foreldre i mottakerlandet kan derfor påvirke 

det transnasjonale engasjementet blant andregenerasjon (Fouron og Glick- Schiller 2002:174). 

Barnas alder og behov kan i tillegg være avgjørende for foreldregenerasjonens beslutninger 

med hensyn til transnasjonal deltakelse i avsenderlandet (Levitt og Glick Schiller 2004:20-

22). I noen tilfeller har foreldregenerasjonen et ambivalent forhold til barnas assimilasjon i 

mottakerlandet. De vil at barna skal passe inn, men ikke for mye (Levitt 2009:1234).  

Mange foreldre sender derfor barna til avsenderlandet for å motvirke det de opplever som 

mottakerlandets normoppløsende kultur (Levitt og Jaworsky 2007:138). En studie fra USA 

fant at mange migrantforeldre var redde for at barna skulle bli amerikanere, mens amerikansk 

livsstil og verdier for andregenerasjon derimot representerte frihet fra streng oppdragelse og 

foreldrekontroll (Waters 1994:814).   

For en del av informantene hadde det ikke vært deres egen avgjørelse å involvere seg 

transnasjonalt i form av retur til foreldrenes hjemland. En av de fire forklaringsfaktorene på 

transnasjonalt engasjementet er nettopp foreldredrevne behov. I analysedelen tar jeg for meg 

ungdommenes transnasjonale engasjement i foreldrenes hjemland på bakgrunn av denne og 

de tre andre forklaringsfaktorene nevnt ovenfor.  
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2.5 Identitetsteori  

Identitet har i økende grad blitt et sentralt begrep i samtidens human- og samfunnsvitenskap. 

Siden 1980-årene har forskning hatt et inngående fokus på hvordan mening, forventninger og 

konflikter er knyttet til identitet hos individuelle aktører og hos grupper. Man har tatt for seg 

aktørers selvrepresentasjon ved hjelp av ulike identitetsdimensjoner, kategorisering av disse 

dimensjonene og undersøkt hvordan flere identiteter kombineres og avveies når de kommer i 

konflikt med hverandre (Brubaker og Cooper 2000:3-4).  

Samtidig er identitetsbegrepet ikke bare et etisk begrep som beskriver aktørene utenfra 13 

(SNL 2017). Det er hentet fra dagliglivet, og har derfor umiddelbar mening og relevans for 

aktørene selv (Anthias 2016:175). Etymologisk sett kommer ordet identitet av latin idem – det 

samme, og kan derfor oppfattes som de aspekter ved en person eller et fenomen som forblir 

uendret over tid (SNL 2017). Identitet kan vise til kjernen i selvet, til det autentiske eller 

primære selvet, eller til den som man ønsker å bli (Erikson i Anthias 2016:175).  

En mer prosessuell forståelse av identitet er imidlertid også mulig: Begrepet kan forstås som 

en rolle eller praksis som gjennomføres, oppnås, skapes og som blir til i interaksjon med 

andre. Identitet kan også inndeles langs andre dimensjoner: Det kan være noe dypt personlig 

eller et delt og kollektivt fenomen, basert på felles tilhørighet til kategorier som etnisitet, 

religion, klasse eller kjønn. Identitet er dermed også en arena knyttet til sosiale og kulturelle 

kamper, makt og anerkjennelse. Identitet viser altså til vidt forskjellige problemstillinger 

(Anthias 2016:175).   

En utbredt oppfatning av senmoderniteten går ut på at identiteten er viktigere nå, fordi vi har 

flere valgmuligheter. Moderne sosiale verdener synes å tilby flyt, mobilitet og valg (Brubaker 

og Cooper 2000:3-4). Identitetsdannelsen i moderniteten innebærer at den tradisjonelle 

forståelsen av individer som medlemmer av adskilte og fast definerte samfunn og kulturer 

ikke lenger er like relevant (Dawson og Rapport 1998:21).  

Transnasjonale migrantnettverk, arbeidsforhold og globaliseringsideologi påvirker 

identitetsdannelsen, samtidig som identitet kan oppfattes som flytende og betinget, av de 

                                                 
13 Forskjellen mellom begrepene emisk og etisk kan forklares slik: Emisk perspektiv refererer til kulturell 

virkelighet slik den erfares og beskrives av medlemmer av et bestemt samfunn. Begrepet benyttes i antropologi 

for å skille virkelighetsforståelsen til gruppen en studerer fra forskerens analytiske perspektiv (etisk perspektiv) 

(SNL 2017). 
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kontekster som aktørene beveger seg i, i rom og tid, som de gjør bruk av eller som de gjør 

mostand mot (Guarnizo og Smith 1998:20-21). 

Identitetsbegrepet har vært kritisert for å være uryddig, for å være motebegrep (Gilroy 

1996:224-225), for å være notorisk udefinerbart og mangetydig og for at det tar 

oppmerksomheten bort fra kontekst, mening og praksis (Anthias 2016:175). I tillegg kritiseres 

enkelte definisjoner av identitet for å innebære en mer eller mindre statisk tilstand (being) og 

for å ikke romme en forståelse av identitet som prosess og noe som blir til (becoming) 

(Anthias 2016:176).  

Identitet tenkt som en prosess i motsetning til en tilstand innebærer en forestilling om identitet 

som noe flytende. I henhold til dette perspektivet bygger vi vår identitet basert på det vi 

forestiller oss at andre tenker om oss (Hall 1996:4). Dette innebærer at identitet ikke er en på 

forhånd gitt essens eller en uforanderlig størrelse hinsides historie og kultur. I dette 

perspektivet er ikke identitet noe man er, men noe som utformes ved å benytte ressurser fra 

historie, språk og kultur. I stedet for å spørre hvem vi er eller hvor vi kommer fra, er 

spørsmålet heller hva vi kan bli, hvordan vi har vært representert og hva dette innebærer for 

vår selvrepresentasjon (Hall 1996:4).  

Homi Bhabha (1994:227) bruker på sin side begrepet “hybrid” for å fokusere på mulighetene 

som ligger i å befinne seg i to kulturer samtidig. Babha understreker at hybriditet innebærer 

en konstant, men ustabil tilstand av kritikk og forandring som følge av at man eksponeres for 

ulike sosiale og kulturelle verdisystemer og blir et bindeledd mellom disse (Bhabha 

1994:227). Hybrid identitet vil derfor innebære en identitetsdannelse preget av mangfold, 

endring og fleksibilitet.  

Aktører utformer sin identitet i krysningspunktet mellom ulike samfunnsdefinerte roller og 

tilskrevne karakteristika og på grunnlag av hvordan de selv og andre vurderer disse (Anthias 

2016:175). Aktørers opplevelser (for eksempel informantenes erfaring av hvordan andre 

oppfatter dem) vil virke bestemmende på de følelsene de dyrker i seg selv. Deres oppfatninger 

av hvem de er vil variere etter tid og situasjon, avhengig av hvordan de plasseres av andre 

samfunnsmedlemmer og av de sosiale kategoriene utenforstående definerer dem gjennom 

(Anthias 2016:175). Identitet bør derfor oppfattes som en prosess i utvikling, og ikke som en 

egenskap som ligger fast en gang for alle (Kennedy 2009:21). En slik oppfatning av identitet 
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innebærer en tilnærming til identitet som tids- og kontekstavhengig, noe som nødvendigvis 

åpner for identitetsmessige skifter og motsetninger (Anthias 2008:5). 

For å forstå identitetsforhandling og tilhørighet blant informantene valgte jeg derfor å 

tilnærme meg identitet som en prosess eller et narrativ som legger føringer på aktørenes 

virkelighetsoppfatning, i stedet for å oppfatte identitet som en permanent, statisk eller endelig 

tilstand. Et slikt perspektiv åpner for å forstå identitet som avhengig av kontekst og av 

hvordan aktørene oppfattes av andre.   

 

2.6  Tilhørighet 

 

Begrepene identitet og tilhørighet er tett knyttet sammen og kan være vanskelig å skille fra 

hverandre. Det er likheter, men samtidig viktige forskjeller mellom dem. Både identitet og 

tilhørighet innebærer eksklusjon og inklusjon, grensedragning mellom «oss» og «dem», 

inngruppe og utgruppe. Men der identitetsbegrepet impliserer grenser som ikke kan krysses, 

kan tilhørighet potensielt fungere grenseoverskridende og flytende som begrep (Anthias 

2016:177-178). Man kan for eksempel føle tilhørighet til flere grupper samtidig, eller bytte 

tilhørighet, selv om det eksklusive og ekskluderende ved identitetsbegrepet vil påvirke 

tilhørigheten.  

Tilhørighetsbegrepet er teoretisk og empirisk potensielt mindre ekskluderende enn 

identitetsbegrepet fordi tilhørighet innebærer tilhørighet til noe eller noen andre, og ikke noe 

man er. Selv om tilhørighet også kan innebære identifisering, viser tilhørighet i større grad til 

faktiske geografiske steder eller symboler som aktører føler medlemskap til (Anthias 

2016:178). Begrepet peker også mot samfunnsmessige problemstillinger som integrering og 

ekskludering fra grupper eller samfunn (Anthias 2016:177).  

Begrepene identitet og tilhørighet medfører altså ulikt fokus. Identitet er knyttet til 

individuelle og kollektive narrativ, selvrepresentasjon, kategorisering og opphavsmyter. 

Tilhørighet viser derimot til å være en del av et miljø, følelse av tilknytning og at bånd erfares 

og kommer til uttrykk gjennom handling. Etniske bånd påvirker tilhørighet i skjæringspunktet 

med andre kategorier som også virker inn, som for eksempel kjønn, generasjon og klasse 

(Anthias 2008:8). 
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Siden tilhørighet innebærer tilknytning til fysiske og symbolske rom og romlige og 

tidsmessige kontekster, er det bedre egnet enn identitet til å fokusere på sted. Tilhørighet er 

også mer knyttet til kamp om territorielle ressurser, mens kultur og representasjon har vært 

knyttet til identitetspolitikk. Spørsmålet om noen skal ha medlemskap i grupper, nasjonalitet 

og statsborgerskap medfører i mye større grad kamp om tilhørighet, selv om disse også kan 

formuleres som et spørsmål om identitet (Anthias 2016:178). 

Spørsmål om tilhørighet oppstår i mange tilfeller når aktører opplever at det er steder og 

identiteter som de ikke tilhører og som de ikke kan tilhøre fordi de nektes tilgang eller ikke 

inkluderes. Imaginære, kollektive forestillinger om stedet, for eksempel om det tapte 

hjemlandet, kan i slike tilfeller dempe følelsen av tap og fravær. Det imaginære spiller 

imidlertid også en rolle i produksjonen av selvfølgeliggjorte relasjoner som fremstilles som 

absolutte strukturer. Tilhørighet tas ofte for gitt og blir usynlig dersom den er hegemonisk 

(Anthias 2008:8).  

Tilgang til materielle ressurser er sentralt for tilhørighet ettersom dette er en forutsetning for å 

føle trygghet og engasjement. Personer i fast arbeid har en større følelse av tilhørighet til et 

samfunn sammenlignet med de som er ekskluderte fra arbeidslivet eller bare har strøjobber 

(Anthias 2016:179). Tilhørighet viser til hva aktørene føler. Tilhørighet kan også innebære 

felles verdier, nettverk og ressurser. Derfor impliserer tilhørighet nødvendigvis også strid eller 

forhandlinger (Anthias 2016:176-177). Å ha tilhørighet er å bli akseptert som en del av 

samfunnet, å føle seg trygg og føle at man har en fremtid der. Tilhørighet innebærer å dele 

nettverk og handlemåter og er ikke begrenset til hva man identifiserer seg med (Anthias 

2008:8).  

Identitet kan i tillegg oppfattes som et mer teoritungt begrep enn tilhørighet. Identitet viser til 

selvet, men tilhørighet peker på noe, ofte et sted, utenfor selvet. Tilhørighet er slik sett situert, 

på en måte som identitetsbegrepet ikke er, som har vært mer oppfattet som noe man har eller 

er som grunnlag for tilhørighet med til andre. Tilhørighet er til forskjell fra identitet ikke 

nødvendigvis basert på likhet, og kan også være bygge på solidaritet og på verdier som dialog 

og involvering (Anthias 2016:177).  

Tilhørighet handler om både formelle og uformelle opplevelser av tilhørighet. Det handler 

ikke bare om medlemskap, rettigheter og plikter slik som statsborgerskap, eller om former for 

identifikasjon med grupper eller andre, men også om de sosiale stedene som er konstruert av 
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slike former for identifikasjon og medlemskap og hvordan det sosiale stedet påvirker selvets 

stabilitet, følelsen av å være en del av en større helhet og de emosjonelle og sosiale bånd som 

knytter seg til slike steder (Anthias 2008: 8).  

Tilhørighet er ikke lenger knyttet til et bestemt sted, men til mange forskjellige steder på 

mange ulike måter. Et transnasjonalt fokus gjør det mulig å undersøke transnasjonale 

koblinger og kommunikasjonsflyt mellom steder, ulike bosteder, opprinnelsesland, lokale og 

translokale bånd og motsetninger som oppstår mellom disse. Dette betyr at aktører kan innta 

forskjellige og motsetningsfylte posisjoner og ha forskjellige former for tilhørighet globalt 

(Anthias 2016: 183).  

Med dette som utgangspunkt vil jeg fokusere på begrepene «hjem» og tilhørighet blant mine 

informanter. Hvor er hjem for disse ungdommene og hvor føler de størst grad av tilknytning, 

til deres fødested, til foreldrenes hjemland eller begge deler?  

 

2.7 Identitet hos andregenerasjon  

En rekke studier har fokusert på transnasjonalt engasjement blant andregenerasjon og påvist 

transnasjonal kontakt og praksiser blant denne gruppen (Doswell 2001; Levitt 2002, 2009; 

Portes og Rumbaut 2001; Smith 2002; Tsuda 2016; Vickerman 2002; Vahti 2015). Imidlertid 

vet vi fortsatt svært lite om andregenerasjons engasjement innen transnasjonale sosiale felt og 

hvordan dette påvirker deres identitet og tilhørighet (Jones-Correa 2002:239; Vickerman 

2002:362).  

Identitetsdannelse er generelt knyttet til kategorier som rase, etnisitet og nasjonalitet, og disse 

dannes i dag transnasjonalt. I tillegg utvikler andregenerasjon sin identitet under påvirkning 

av personlige, familiære og organisasjonsmessige bånd innen transnasjonale sosiale felt 

(Fouron og Glick- Schiller 2002:193).  

Identitetsmessige spørsmål blir derfor kompliserte, fremfor alt for andregenerasjon. De er i 

den situasjon at de må forholde seg til kulturen i både foreldrenes hjemland og i 

oppvekstlandet. Denne situasjonen kan tenkes som mer eller mindre harmonisk eller 

konfliktfylt, fruktbar eller problematisk. En mulig tilnærming er derfor å oppfatte 

andregenerasjonen som marginaliserte og fanget mellom to ulike verdener: foreldrenes kultur 
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på den ene siden og den dominante kulturen på den andre. De er da nødt til å forhandle 

mellom to identiteter som er helt atskilte (Hiller og Chow 2005:79).  

Et annet perspektiv består i å oppfatte andregenerasjonsungdommers identitet som basert på 

kulturell hybriditet. Andregenerasjon henter det beste fra to verdener og setter det sammen i 

en syntese til en ny, hybrid identitet (Hiller og Chow 2005:79). Et tredje perspektiv innebærer 

at identitet hos andregenerasjon oppfattes som flytende, situasjonsbetinget, dynamisk og 

viljestyrt (Hiller og Chow 2005:94). Enkelte andregenerasjonsungdommer kan for eksempel i 

noen kontekster velge å identifisere seg med foreldrenes hjemland for å vise solidaritet med 

foreldrene (Waters 1994:814). En sterk identifikasjon med foreldrenes hjemland hindrer 

likevel ikke andregenerasjon i å identifisere seg med oppvekstlandet (Gallant 2008:49).  

Andregenerasjons identitet representerer derfor ikke en videreføring av majoritetssamfunnets 

eller foreldrenes identitet, men er i stedet et produkt av deres erfaringer med å vokse opp 

innen transnasjonale sosiale felt. På den ene siden sosialiseres de unge inn i en kultur, men på 

den annen side utvikler de selv en egen identitet gjennom samhandling i konkrete kontekster 

(Levitt 2009:1239; Portes og Rumbaut 2001:302). Selv om andregenerasjon identifiserer seg 

med foreldrenes hjemland, vil språket, uttrykkene og væremåten de bruker for å gi uttrykk for 

denne identiteten likevel ofte komme fra oppvekstlandet. På mange måter har 

andregenerasjon derfor mer til felles med sine jevnaldrende i oppvekstlandet enn med sine 

foreldre (Portes og Rumbaut 2001:302).  

Siden ungdommene altså er en del av det transnasjonale feltet, har de kunnskapen som er 

nødvendig for en gang å benytte seg av de transnasjonale båndene, selv om de ikke nå 

identifiserer seg med disse eller handler på grunnlag av dem. Båndene kan med andre ord 

mobiliseres som en ressurs når konteksten gjør det påkrevd eller opportunt (Levitt og Glick-

Schiller 2004:14; Levitt 2002:140). Andregenerasjon må derfor forstås i kontekst av et 

transnasjonalt sosialt felt og ikke kun på bakgrunn av nasjonalstaten (Levitt og Glick-Schiller 

2004:10).  

Levitt og Glick-Schiller (2004:8) foreslår derfor en tilnærming til samfunnet og sosial 

tilhørighet basert på begrepet transnasjonale sosiale felt som skiller mellom «ways of being» 

– de sosiale relasjoner og praksiser som aktørene faktisk er involvert i – og «ways of 

belonging» – praksiser som signaliserer og uttrykker en bestemt identitet og tilhørighet (Levitt 

og Glick-Schiller 2004:11-12; Levitt og Jaworsky 2007:133). Aktørenes handlinger er ikke 
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alltid sammenfallende med deres identitet og tilhørighet, og man kan derfor skille mellom 

ways of being og ways of belonging i det transnasjonale feltet (Levitt og Glick-Schiller: 

2004:8,12).  

Aktører innen transnasjonale sosiale felt kombinerer «ways of being» og «ways of belonging» 

på ulike måter avhengig av den spesifikke konteksten (Levitt og Glick-Schiller 2004:11). En 

person kan på den ene siden ha mange sosiale kontakter i opprinnelseslandet, uten at 

vedkommende identifiserer seg som en person som føler tilhørighet dit. Denne personen er da 

involvert i transnasjonale «ways of being», men ikke i «ways of belonging» (Levitt og Glick-

Schiller 2004:11). På samme måte kan en person spise bestemte matretter eller tilbe bestemte 

guder, siden det er hva vedkommendes familie alltid har gjort. Slike handlinger signaliserer 

imidlertid ingen identifisering med en bestemt kultur. De uttrykker altså ingen transnasjonal 

«way of belonging» (Levitt og Glick-Schiller 2004:11). 

På den annen side kan personer med få eller ingen sosiale relasjoner i opprinnelseslandet eller 

i det transnasjonale sosiale feltet likevel handle på en viss måte for å vise sin identifikasjon 

med en bestemt gruppe, sted, land eller nasjonalitet. Fordi disse personene har en forbindelse 

til «ways of being» gjennom minner, nostalgi eller fantasi, kan de likevel velge å engasjere 

seg i det transnasjonale sosiale feltet (Levitt og Glick-Schiller 2004:12).  

Individuelle aktører kan være en del av et sosialt felt selv om de ikke identifiserer seg med 

selve feltet og dets kultur. De har mulighet til å handle eller identifisere seg med feltet siden 

de lever i det, men det er likevel ikke alle som velger å gjøre det (Levitt og Glick-Schiller 

2004:11; Levitt og Jaworsky 2007:133). Aktører med sterke bånd til foreldrenes hjemland 

eller oppvekstlandet er derfor ikke nødvendigvis mer transnasjonalt aktive enn de med 

svakere bånd. Det er heller ikke slik at identitet og praksis hos aktører med indirekte 

transnasjonale bånd nødvendigvis er mindre påvirket av dynamikken i det transnasjonale 

feltet enn personer med direkte transnasjonale bånd (Levitt og Glick Schiller 2004:9).  

Jeg tilnærmer meg identitet og tilhørighet blant informantene ved hjelp av begrepene  «ways 

of being» og «ways of belonging». Begrepet ways of being viser, innenfor kontekst av denne 

oppgaven, til praksiser som informantene er involvert i innen transnasjonale sosiale felt 

(foreldrenes hjemland og oppvekstlandet). Ways of belonging går på hvordan deltakelse i 

slike transnasjonale praksiser senere i deres livsfaser og avhengig av kontekst påvirker 

informantenes valg av identitet og måter å vise tilhørighet på. 
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2.8 Identitet innen transnasjonale sosiale felt  

En oppvekst innen transnasjonale sosiale felt for andregenerasjon innebærer som nevnt 

tidligere at deres liv og identitet blir påvirket av en rekke bånd og prosesser innen feltet. I det 

følgende forklarer jeg hvordan identitet og tilhørighet blant andregenerasjon påvirkes av 

dimensjonene ved feltet, nærmere bestemt familiemiljø (språk og religion), venner og 

synlighet. 

 

2.8.1 Familie: Språk og religion  

Familiemiljøet har betydelig påvirkning på identitet og graden av transnasjonal kontakt hos 

andregenerasjon. Foreldre kan både motvirke og stimulere til utvikling av en høyere grad av 

tilhørighet til foreldrenes hjemland hos sine barn (Vickerman 2002:357; Tsuda 2016:41). På 

denne måten er familien en arena for identitetsutvikling som påvirker hvordan ungdommer 

uttrykker flertydig identitet og tilhørighet gjennom kulturelle praksiser. Mat og dans er 

eksempler på symbolske markører som viser andre hvem man er og som identitet kan 

uttrykkes gjennom (Romanucci-Ross og De Vos 1995:24). 

Når begge foreldrene for eksempel har bakgrunn fra samme region, vil andregenerasjon ha 

større tilbøyelighet til å identifisere seg med foreldrenes bakgrunn sammenlignet med barn 

som bare har en forelder med migrantbakgrunn eller foreldre som har opprinnelse fra ulike 

områder (Gallant 2008:49). Det kan forventes at jo mer familien har kontakt med sin 

bakgrunn, jo mer vil foreldrene lære barna om sitt opprinnelsesland (Bernal og Knight 

1993:111-112). Det er derfor ikke mulig å forstå andregenerasjons identitet uten å forstå deres 

familie (Wolf  2002:255).  

Identitet er også nært knyttet til språk. Vi formidler vår egen forståelse av egen og andres 

identitet språklig, og det er også ved hjelp av språket at vi viderefører våre innerste tanker fra 

generasjon til generasjon og gir uttrykk for vår kultur og verdier (Rovira 2008:66). Språk 

spiller derfor en avgjørende rolle for utvikling av transnasjonal tilhørighet og tilknytning. Det 

har for eksempel vært hevdet at det fremfor alt er språket, i større grad enn felles territorium 

og historie, som danner grunnlaget for tilhørighet (Rumbaut 2002:90).  

Språk kan sannsynligvis være en viktig del av forklaringen på at andregenerasjon i 

migrantmiljøer med stadig påfyll av nye migranter fra foreldrenes hjemland og sterke interne 



29 

 

sosiale bånd har en større sannsynlighet for å beholde foreldrenes språk (Hiller og Chow 

2005:81). Andregenerasjon som foretrekker å snakke foreldres språk har for eksempel større 

tilbøyelighet til å ha sterk transnasjonal tilknytning og identitet (Anil m.fl. 2002:111). 

Det er på den annen side større sannsynlighet for at barn av migranter som bruker 

oppvekstlandets språk hjemme og blant venner identifiserer seg med oppvekstlandets verdier 

(Portes og Schauffler i Rumbaut 1994:780). For ungdom med migrantbakgrunn er altså en tett 

kobling mellom selvforståelse og språkbeherskelse; språk blir for dem en ressurs som de 

bruker for å uttrykke identitet. I stedet for å tenkes som «stedbundne» sosiolingvistiske 

mønstre kan språket i tråd med dette forstås som et sett av mobile ressurser som kan 

disponeres på tvers av sted (Coupland 2010:16). 

I tillegg til familie og språk er religiøs tilknytning en av faktorene som påvirker identitet hos 

andregenerasjon (Fouron og Glick-Schiller 2002:175) og bør derfor stå sentralt for en 

forståelse av hvordan identitet og tilhørighet defineres transnasjonalt (Levitt 2001:27-28). 

Religion spiller en rolle som bindeledd til hjemlandet og påvirkes av alle sidene ved 

migrasjonserfaringen. Religiøse fellesskap kan oppfattes som minst like meningsfulle som 

politiske territorium for mange migranter (Levitt og Glick-Schiller 2004:32). Religion har 

også en viktig funksjon som sosial kapital i tilpasningen til mottakerlandet, men også for 

opprettholdelsen av transnasjonale bånd (Levitt og Jaworsky 2007:140-141).  

I den historiske delen i appendiks 1 har jeg forklart forholdet mellom religion og identitet hos 

kurderne. Stor sett gjelder disse funnene kurdiske førstegenerasjonsmigranter. Hvordan 

andregenerasjon identifiserer seg i forhold til religion vil bli berørt i analysedelen.  

 

2.8.2 Vennskap  

De unge migrantenes identiteter formes også gjennom samhandling med venner innen 

transnasjonale sosiale felt, der deres identitet formes, bekreftes og sanksjoneres (Haayen 

2016:74). I ungdomstiden får vennskapsrelasjoner ny og avgjørende betydning for de unge. 

Vennskap er viktig for identitetsdannelsen ved å tilby ungdommene bekreftelse og utfordring 

på egen identitet samt modeller for identitetsutforming (Haayen 2016:65; Rumbaut i Hiller og 

Chow 2005:81).  
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Vennskapsrelasjoner kan dermed fungere som et sosialt felt der unge kan utforme og utforske 

sin egen identitet, til tross for press utenfra om å gi opp denne identiteten. Ungdommer er i 

tråd med dette avhengig av nære venner for å kunne snakke om og finne ut av ting, og de 

rådfører seg med venner i viktige avgjørelser og livsvalg (Haayen 2016:76-77). Ved hjelp av 

venner får unge bekreftelse på sin unike opplevelse av eget selv, noe som bidrar til å utvikle 

deres identitet over tid og i samsvar med endringer i deres situasjon. Samtidig er 

vennenettverk er nesten alltid kjennetegnet av likhet med hensyn til alder, geografisk og sosial 

klasse og demografisk likhet (homophilia) (Haayen 2016:72,74). 

Jeg gjør rede for hva mine informanter la vekt på da de valgte venner i foreldrenes hjemland, 

om de hadde noen kriterier ved valg av venner og hvilken type forhold de hadde til vennene i 

oppvekstlandet. På bakgrunn av dette problematiserer jeg hvordan deres opplevelse av 

vennskap kan kaste lys over deres identitet og tilhørighet.  

 

2.8.3 Synlighet  

Rase og rasediskriminering spiller en viktig rolle for identiteten (Espiritu og Wolf 2001:169). 

Hovedutfordringen er imidlertid ikke nødvendigvis rase som begrep, men heller at migranter 

blir konstruert som synlige på grunnlag av fysisk utseende eller andre karakteristika gjennom 

ulike mekanismer (Toivanen 2014:195). Synlighet kan like gjerne dreie seg om et 

fremmedartet navn, språk eller klesdrakt (Toivanen 2014:195). Fysisk utseende er en viktig 

faktor i identiteten, på grunn av synligheten og uavhengig av hvordan personen føler seg 

innerst inne. Det kan heller ikke skjules for majoritetssamfunnet (Hiller og Chow 2005:84).  

Andregenerasjons identitet blir samtidig til gjennom samhandling med andre og påvirkes av 

hvordan ungdommene blir sett og oppfattet av majoritetssamfunnet. Hverdagsklassifisering 

og kategorisering er faktorer som kan påvirke identitet hos andregenerasjon. Et eksempel på 

denne typen kategorisering er at ungdommene opplever å bli sett som en fremmed eller 

innvandrer siden de stadig blir spurt: «hvor kommer du fra?» (Fangen 2008:129,142).  

Kategorisering av migranter kan også skje ved hjelp av begreper og kan slik vedvare over 

generasjoner. Migranter til Storbritannia på 50- og 60-tallet har siden fått britiskfødte barn, 

barnebarn og oldebarn, men disse omtales likevel av mange briter som «innvandrere» (Fenton 

2003:124). Begrepet «andregenerasjonsinnvandrer» kan i seg selv gjenspeile og forsterke 
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kategoriseringer i hverdagslivet og kan implisere et syn på integrering som en irreversibel og 

gradvis sosialiseringsprosess (Fouron og Glick- Schiller 2002:175).   

Det forekommer også i Kurdistan at det settes merkelapper på kurdiske migranter. Kurdere 

som har bodd i Europa omtales gjerne ironisk som europi (europeere) eller handarani 

(utlendinger). Det sistnevnte begrepet oppstod på 1990-tallet og spiller på negative 

stereotypier om 90-tallsmigrantene som rike, priviligerte og bortskjemte. De som migrerte på 

denne tiden ble oppfattet som personer som i motsetning til andre hadde hatt økonomisk 

mulighet til å finansiere sin egen flukt. Etterhvert forsvant skillet mellom 80- og 

tallsflyktningene, og dermed ble også de som tidligere hadde flyktet fra Baath-partiets 

undertrykkelse utsatt for den samme kategoriseringen.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Selve begrepet handarani er ikke belagt i tidligere forskning. Gran (2008:152) nevner imidlertid at kurdiske 

migranter som vender tilbake utsettes for stereotypiske kategoriseringer. 



32 

 

3 Data og metode  

I dette kapitlet presenterer jeg den metodiske tilnærmingen som denne oppgaven baserer seg 

på. Jeg vil redegjøre for blant annet forskningstilnærming, metode for datainnsamling 

(intervju), rekruttering av informanter, deres bakgrunn og refleksjon som mål på kvaliteten av 

en kvalitativ undersøkelse. Dette vil jeg gjøre for å gi innblikk i prosessen som ligger til grunn 

for mine data og dermed også den senere analysen.  

 

3.1 Forskningstilnærming  

Et grunnpremiss som store deler av samfunnsvitenskapelig forskning tar utgangspunkt i er at 

det eksisterer en sosial virkelighet og at det lar seg gjøre å fremskaffe relevant kunnskap om 

denne. Ulike samfunnsvitenskapelige fagtradisjoner har imidlertid forskjellig tilnærming til 

ontologi og epistemologi, det vil si forenklet sagt hva virkeligheten er og hvordan man kan 

skaffe seg kunnskap om den. Jeg måtte først velge en forskningstilnærming basert på 

kvantitativ eller kvalitativ metodologi.  

Jeg skulle studere en kompleks sosial virkelighet: Identitet og tilhørighet hos andregenerasjon 

med kurdisk bakgrunn med oppvekst i Vesten. For å ivareta studiens validitet mente jeg at 

metoden jeg valgte måtte være egnet til å frembringe kunnskap om aktørenes egen erfaring av 

sin identitet. Valget falt derfor på kvalitative metoder. Disse anses som egnet til å forstå 

meningen aktørene selv tillegger sine handlinger ved å gi utfyllende data om sosiale 

fenomener (Thagaard 2009:11-12).  

En potensiell utfordring med standardiserte kvantitative spørreundersøkelser er at 

spørsmålene og svaralternativene som forskeren utarbeider preges av doxa – det som det ikke 

stilles spørsmål ved i en kultur. I stedet for å gi et adekvat bilde av informantenes erfaringer 

reproduserer forskningsresultatene dermed bare hegemoniske virkelighetsforståelse i 

samfunnet (Bourdieu 1977:169).15 Jeg ønsket derimot å gå i dybden på informantenes egen 

opplevelse av identitet gjennom en åpen tilnærming som tok høyde for kompleksiteten i deres 

transnasjonale erfaringer. 

                                                 
15 Kvalitativ forskning kan også preges av doxa og hegemoniske virkelighetsforståelser.  
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Særlig fordi jeg ville studere transnasjonale bånd og identitet ble det viktig for meg å unngå å 

stille lukkede spørsmål på forutinntatte premisser og ikke legge føringer på informantenes 

svar gjennom spørsmålsstillingen. Som det kom frem i løpet av forskningen, stakk de seg ut 

både i Vesten og i Kurdistan på grunn av sin aksent, navn og bakgrunn. De fikk stadig 

spørsmål av typen: «hvor kommer du fra?» som kunne impliserte en hegemonisk og 

nasjonalstatlig forståelse av etniske kategorier som enhetlige og gjensidig utelukkende. 

Det ble også klart gjennom intervjuene med informantene at de identifiserte seg som kurdiske 

i noen situasjoner og som vestlige i andre. Hadde jeg bedt dem krysse av for om de følte enten 

kurdisk eller vestlig tilhørighet i et kvantitativt spørreskjema med svaralternativer kunne 

spørsmålsstillingen ha reflektert en forståelse av identitet som et valg mellom to eller flere 

gjensidig utelukkende kategorier. En fordel med mitt valg av kvalitativ tilnærming var derfor 

at det ble mulig å undersøke hvordan informantene opererte med forskjellig identitet avhengig 

av kontekst. Det kontekstavhengige og komplekse ved informantenes identitet hadde jeg 

vanskelig kunnet få utfyllende beskrivelser av uten å benytte meg av kvalitativ tilnærming.  

Kvalitativ metode åpnet også for en mer fleksibel og empiridrevet tilnærming i den forstand at 

det ble mulig å justere problemstilling og teori underveis i arbeidet med oppgaven etter hvilke 

svar informantene ga (Jacobsen 2000:115). Etter at en kvantitativ spørreundersøkelse er sendt 

ut til informantene, er det vanligvis for sent å endre problemstilling eller spørsmål. Kvalitativ 

metoder er i tillegg også egnet til å avdekke om informantene motsier egne verdier eller 

handler i samsvar med dem (Levitt og Glick-Schiller 2004:14). 

Et mulig argument for å velge kvantitativ tilnærming er at det foreligger få kvantitative studier 

av transnasjonal praksis blant migranter (Paasche og Fangen 2012:1). I studien min var jeg 

imidlertid ikke interessert i omfanget av transnasjonale praksiser blant migranter. Målet mitt 

var å undersøke identitet i et transnasjonalt perspektiv og se hvordan en oppvekst i et 

transnasjonalt sosiale felt har påvirket identitetsdannelsen og tilhørighet. Min studie kunne 

uansett bidra med ny kunnskap til forskningsfeltet. Den er, så vidt jeg vet, den første studie av 

noe slag, kvantitativ eller kvalitativ, som tar for seg transnasjonal praksis hos andregenerasjon 

med kurdisk bakgrunn oppvekst i Vesten som vender tilbake til foreldrenes hjemland. 

Valget av kvalitativ tilnærming gjorde det naturlig å legge til grunn en abduktiv 

forskningsstrategi i forskningsprosjektet. Abduksjon innebærer å søke den beste forklaringen 

på et fenomen ved å generere abstrakte og generelle begreper med utgangspunkt i aktørenes 
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egne kategoriseringer. For meg betydde dette at jeg brukte transnasjonal teori for å forstå 

informantenes situasjon, men at jeg i analysen av intervjuene tok utgangspunkt i deres egne 

beskrivelser og forståelser i stedet for å utlede dette av teori. Ved å se mine informanters 

erfaringer i lys av generelle begreper, ble det mulig å forstå mine informanters erfaringer. I 

tillegg kunne jeg potensielt bidra til teoriutviklingen på feltet (Blaikie 2010:123). 

 

3.2 Metode for datainnsamling: Intervju  

I studien min var jeg som sagt interessert i å undersøke identitetsdannelse og tilhørighet blant 

ungdom med kurdisk bakgrunn oppvokst i Vesten som vendte tilbake til foreldrenes 

hjemland. For å få frem informantenes forståelse av sin egen identitet, falt valget på det 

kvalitative dybdeintervjuet som forskningsmetode. Dybdeintervjuer er egnet til å studere 

meninger, holdninger og erfaringer og for å utforske virkeligheten slik informantene 

umiddelbart opplever den – deres livsverden eller verden sett fra informantens ståsted (Tjora 

2010:91). Målet mitt var å legge til rette for en fri samtale rundt temaet identitet og 

tilhørighet, slik at informantene kunne gå i dybden på sin forståelse av forskningstemaet 

(Tjora 2010:90-91).  

Jeg gjennomførte semistrukturerte intervjuer med utgangspunkt i en intervjuguide (se vedlegg 

1), med åpne spørsmål som ga informantene mulighet til å utdype (Tjora 2010:90-91). 

Intervjuguiden var felles for alle intervjuene og inneholdt spørsmål som jeg hadde utarbeidet 

og tenkt igjennom på forhånd. Dette var en strukturert, men samtidig fleksibel tilnærming 

som gjorde at jeg kunne komme med oppfølgingsspørsmål og prøve å få mer utfyllende svar 

etter hvert som jeg stilte spørsmålene i guiden. 

Jeg la vekt på å utforme spørsmålene på en måte som åpnet for refleksjon og utdyping fra 

informantene selv. Siden jeg ville utforske deres erfaring av virkeligheten, benyttet jeg flest 

mulig erfaringsnære begreper når jeg utformet spørsmålene, og unngikk erfaringsfjerne, 

teoretisk ladede begreper som identitet. Gjennom dybdeintervjuene fikk jeg mulighet til å 

forstå informantens meninger, holdninger og erfaringer og hvordan en oppvekst innen 

transnasjonale sosiale felt påvirket informantenes praksiser og bidro til utvikling av en 

hyphenated identitet hos dem.  
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En fordel med å velge intervju var at dette også var en metode for kunnskapsinnhenting som 

ikke trengte å forklares for informantene. Forskerrollen forbindes med rollen som intervjuer 

og rollefordelingen i løpet av et intervju er kjent for den som blir intervjuet. Vi lever på 

mange måter i et intervjusamfunn der intervjuet er en akseptert, kjent, og utbredt metode for å 

få tilgang til virkeligheten (Gubrium og Holstein 2003:67).  

 

3.2.1 Utvalg 

Jeg utførte ansikt-til-ansikt intervjuer i Kurdistan med tolv vestlig-kurdiske unge voksne som 

alle var født og/eller oppvokst i et vestlig land. Det finnes ikke noen fasit på hvor mye data og 

hvor mange informanter man trenger for å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse. Dette må 

vurderes for hvert enkelt prosjekt. I vanlige intervjuundersøkelser ligger antall intervjuer ofte 

på mellom 10 og 15 (Kvale og Brinkmann 2015:148). Jeg hadde nok informanter; prosjektets 

omfang og tiden jeg hadde til rådighet tatt i betraktning. Tolv informanter ga meg tilstrekkelig 

med relevante og utfyllende svar om forskningstemaet. 

Deltakerne var mellom 19 til 33 år gamle. Jeg valgte å intervjue personer over 18, slik at jeg 

ikke trengte å innhente samtykke fra foreldrene. Videre ønsket jeg å intervjue personer som 

var født i Vesten eller som hadde flyttet til Vesten som barn og hadde tilbrakt barndommen og 

ungdomstiden frem til 18-årsalderen der (såkalte andregenerasmigranter). Jeg valgte denne 

kohorten fordi jeg ville fokusere på utfordringene til en generasjon med kurdisk bakgrunn 

oppvokst i Vesten. Alder ved ankomst påvirker sosialiseringen av migranter, og jo yngre du 

er, jo større er sjansen for at du sosialiseres inn i samfunnet du vokser opp i (Jones-Correa 

2002:222). Siktemålet med studien var å studere informantenes transnasjonale bånd og 

identitetsmessige tilknytning til henholdsvis foreldrenes hjemland og det vestlige 

oppholdslandet etter at de hadde vendt tilbake.  

Jeg valgte å gjennomføre intervjuene i byen Suleimani16 i Kurdistan av praktiske årsaker (tid 

og økonomi). Jeg kommer opprinnelig derfra og kunne derfor lettere finne informanter 

gjennom familiemedlemmer og andre kjente. I Suleimani fantes det en skole17 for kurdere 

som hadde vendt tilbake fra Vesten. Jeg hadde planlagt å bruke denne skolen som 

                                                 
16 Suleimani er den nest største byen i den kurdiske regionen. 
17 Skolen «Dwarozh» i Suleimani, byen der feltarbeidet fant sted, var opprinnelig beregnet på barn av den 

kurdiske politiske eliten som vendte tilbake fra Vesten. Senere tok skolen imidlertid også imot barn fra vanlige 

familier som hadde vendt tilbake. 



36 

 

utgangspunkt for rekruttering av informanter når skolene i Kurdistan startet opp i september 

etter sommerferien.  

Skolene åpnet imidlertid aldri i løpet av oppholdet mitt. Lærerne var i streik siden de ikke 

hadde fått utbetalt lønnen de hadde krav på. Bakgrunnen for dette var en konflikt mellom den 

kurdiske og irakiske regjeringen om fordeling av oljeinntekter som har pågått siden 2014. I 

tillegg hadde mange kurdere som hadde vendt tilbake til Kurdistan mellom 2010 og 2014 nå 

flyttet tilbake til Vesten igjen på grunn av den økonomiske situasjonen i Kurdistan og 

trusselen fra IS.  

Jeg ble tipset om mange potensielle informanter, men de fleste oppfylte ikke mine krav med 

hensyn til alder og botid i Vesten. Noen ganger ble jeg lovet at de skulle sende meg melding 

når de fikk tid, men jeg hørte aldri mer fra dem senere. I følge en informant hadde de fleste av 

de som hadde kommet tilbake slått seg ned i Hawler, hovedstaden i den kurdiske regionen. 

Grunnen til dette var at det var flere jobbmuligheter der enn i Suleimani. På grunn av 

begrenset med tid og økonomi dro jeg ikke til Hawler.  

Rekrutteringen av informanter gikk altså trått i begynnelsen, og for å skaffe nok deltakere til 

studien måtte jeg satse på min alternative plan (Tjora 2010:138). Jeg bestemte meg for å 

melde meg på en konferanse med deltakelse fra kurdiske intellektuelle fra Vesten.18 Jeg antok 

at konferansen kunne være nyttig for rekrutteringen ved at jeg kunne knytte kontakter i 

eksilmiljøet. To av informantene fant jeg gjennom kjente på konferansen og fem gjennom 

familiemedlemmer, venner og kjente. Resten av informantene ble rekruttert gjennom 

snøballmetoden, altså gjennom informantene selv. Datainnsamlingen ble gjennomført i 

september/oktober 2016 i Kurdistan, etter tillatelse fra NSD og med godkjenning og 

økonomisk støtte fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. 

Tjora (2010:135) påpeker viktigheten av å reflektere over hvorfor informantene melder seg 

frivillig til å delta i intervjuer. Mine informanter hadde høyere utdanning og var studenter på 

universitetet unntatt én. Det kan ha vært årsaken til at de gjennomgående viste forståelse for 

viktigheten og relevansen av å delta på en slik undersøkelse. Jeg tror også at mange av dem 

øynet en mulighet til å få lov til å snakke ut om tema som av politiske eller faglige grunner 

opptok dem (Tjora 2010:135). Som en informant sa til meg: ”Endelig er det noen som spør 

                                                 
18 Konferansen «Second Dabran Platform Conference» fant sted på Grand Millennium Hotel i Suleimani i 

tidsrommet 22-24 september 2016, med deltakelse fra 31 forskere og intellektuelle.  
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oss om hvordan det føles å være her. Det er en lettelse å snakke ut om hvordan vi har det; det 

skjønner du sikkert godt, siden du selv bor der.” 

 

3.2.2 Gjennomføring av intervjuene 

Før intervjuene startet, ble hver informant informert muntlig om prosjektet og om at de måtte 

gi sitt samtykke til deltakelse. Dette ble gjort for å overholde kravet om informert samtykke 

etter gjeldende forskningsetiske retningslinjer fra Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og for å ivareta den etiske dimensjonen av studiens 

validitet.  

Informantene ble videre informert om blant annet ansvarlig institusjon, land, prosjektets 

formål/problemstilling, metodene som skulle benyttes for datainnsamling, hvilken type 

opplysninger som samles inn, at opplysningene skulle behandles konfidensielt, hvem som 

ville kunne få tilgang til den ferdige oppgaven, at deltakelsen var frivillig og at de kunne 

trekke seg fra studien når som helst uten begrunnelse. De ble også meddelt dato for forventet 

prosjektslutt. Informantene ble også fortalt at data ville anonymiseres ved prosjektslutt og at 

enkeltpersoner ikke ville kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven.  

Som nevnt gjennomførte jeg semistrukturerte intervjuer med utgangspunkt i en intervjuguide 

felles for alle intervjuene. Jeg strukturerte intervjuet i tre faser – oppvarming, refleksjon og 

avrunding (Tjora 2010:96-97). Intervjuguiden min var delt opp i fire temaer og inneholdt 

oppvarmings- og refleksjonsspørsmål. 

For å skape tillit i løpet av kort tid, begynte jeg hvert intervju med å gi en kort presentasjon av 

hvem jeg var, hensikten med undersøkelsen og at ingen informasjon egnet til å identifisere 

informanten ville fremgå av det ferdige intervjuet (Jacobsen 2000:136-137). Jeg formidlet 

også når undersøkelsen skulle være ferdig.  

Jeg fortsatte intervjuet med å stille enkle, konkrete spørsmål, for eksempel om alder, 

dagligliv, arbeid, botid i Kurdistan og i Vesten, utdanningsnivå osv. Å legge inn en slik 

oppvarmingsfase ga meg anledning til å innhente informasjon om informantenes bakgrunn. 

Jeg tror også at det kan ha bidratt til å skape tillit og følelse av mestring av intervjusituasjonen 

hos den som ble intervjuet (Tjora 2010:96-97).  
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Intervjuets hoveddel bestod av refleksjonsspørsmål. I refleksjonsfasen av kvalitative 

intervjuer inviteres informanten til å fortelle og til å gi utdypende svar gjennom åpne, 

inviterende spørsmål som gjerne begynner slik: «Kan du beskrive...?» eller lignende (Tjora 

2010:97). Jeg hadde forberedt stikkord til eventuelle oppfølgingsspørsmål eller 

omformuleringer ved behov. Stikkordene var spørreord og fraser som «hvordan», «hvorfor», 

«kan du gi meg et eksempel på dette». Jeg kunne for eksempel følge opp et utsagn fra en 

informant ved å stille følgende spørsmål: Kan du fortelle hvorfor kom du tilbake til 

Kurdistan? 

Jeg delte inn refleksjonsspørsmålene mine i tre grupper, henholdsvis familie og samfunn, 

selvoppfatning og selvforståelse, og tilhørighet. Hver informant ble stilt en rekke spørsmål 

som åpnet for beskrivelser av selvoppfatning og egen identitet. De ble spurt om hvordan de 

hadde klart å bevare og praktisere sin kurdiske kultur mens de bodde i Vesten samtidig som 

de opprettholdt kontakten med Kurdistan og det kurdiske miljøet der. De ble også spurt om 

hvordan de nå holdt kontakt med det vestlige oppvekstlandet. I tillegg fikk de spørsmål som 

kunne kaste lys over deres tilhørighet til foreldrenes hjemland og til Vesten. 

Jeg tok de fysiske rammebetingelsene i betraktning for å kunne skape en trygg og 

tillitsvekkende ramme rundt intervjuene. Dersom det er informanter som ikke har blitt 

intervjuet før og de blir bedt om å reflektere rundt sin situasjon, kan det være ekstra behov for 

å skape trygghet (Tjora 2010:106). Jeg anså det som hensiktsmessig å overlate til 

informantene selv å foreslå hvor intervjuet skulle finne sted (Jacobsen 2000:134).  

Mange av intervjuene mine ble gjennomført på en kafé med rolig stemning, der informantene 

kunne føle seg trygge. Kaféen hadde en sentral beliggenhet, siden dette var praktisk for 

informantene. I tillegg intervjuet jeg tre informanter på arbeidsplassen deres og to informanter 

hjemme. Jeg la generelt vekt på å gjennomføre intervjuene på en måte som skapte tillit 

mellom meg og informantene. 

Jeg brukte lydopptaker under intervjuene for å ivareta reliabiliteten. Siden jeg var sikker på at 

jeg fikk med meg det som ble sagt, kunne jeg konsentrere meg om informantene, sikre 

kommunikasjon og flyt og be om utdyping og konkretisering der dette var nødvendig (Tjora 

2010:119-120). Jeg avklarte før intervjuet begynte om det var greit å bruke lydopptak. Jeg 

sjekket batteriene i forkant og prøvde å ha et avslappet forhold til båndopptakeren. 

Før jeg avsluttet intervjuet forsøkte jeg å gjenopprette situasjonen mellom intervjuer og 
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informant til det normale. Jeg og informanten er to personer som ikke kjenner hverandre og 

som har hatt en inngående samtale (Tjora 2010:97-98). I avslutningsfasen tok jeg opp 

forskningsprosjektets videre forløp, hva som skulle skje med dataene fra dette intervjuet, 

hvordan informanten skulle få tilbakemelding og lignende (Tjora 2010:97-98). Jeg nevnte 

også at intervjuet ville bli oversatt til norsk i anonymisert form. Til sist avsluttet jeg intervjuet 

ved å si at jeg hadde fått belyst det jeg var interessert i og takket informanten for hans eller 

hennes innsats.  

Intervjuene varte mellom 45 minutter og én time. Et intervju med en av informantene varte 

bare i 15 minutter. Dette var den eneste informanten som virket uinteressert i å svare på 

spørsmålene og jeg følte ikke at jeg klarte å vinne vedkommendes tillit. Grunnen til dette kan 

ha vært at vi hadde felles kjente. For øvrig besvarte hver informant alle spørsmålene. De var 

villige til å snakke, og intervjuene gikk fint. Noen ganger etter båndet var slått av, fortsatte 

samtalen, særlig med de informantene som jeg traff på kafé. Jeg ba da om lov til å ta notater 

dersom det skulle bli nødvendig.  

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor lenge et kvalitativt intervju bør vare, selv om et sted 

mellom én og en og en halv time ofte betraktes som optimal varighet for et kvalitativt intervju 

(Jacobsen 2000:135). Mine intervjuer var gjennomgående kortere, men de var til gjengjeld 

svært informasjonsmettede. Jeg kjente godt til temaene og situasjonen generelt i Kurdistan, 

noe som gjorde det mulig for meg å stille spissede og relevante spørsmål slik at jeg fikk 

utnyttet tiden. Dermed forløp intervjuene effektivt. 

 

3.2.3 Bearbeiding av data 

Etter å ha tatt opp alle intervjuene på bånd transkriberte jeg teksten, før jeg anonymiserte alle 

data. Transkribering av intervjuer innebærer oversettelse av informasjon fra muntlig til 

skriftlig form og må gjennomføres på en måte som tar hensyn til hva som tjener den konkrete 

situasjonen (Kvale og Brinkmann 2015:212). Jeg transkriberte intervjuene umiddelbart etter 

at intervjuene var over. Dette var tidsbesparende siden jeg husket intervjuene godt.  

Å skrive ned intervjuene med en gang gjorde det også lettere å få med eventuell ikke-verbal 

kommunikasjon som kunne være av betydning, siden jeg hadde informantens handlinger, 

væremåte og tonefall friskt i minnet. Jeg tok med alt som ble sagt, inkludert latter og andre 
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uttrykksmåter som kunne være relevante. Slik sikret jeg reliabiliteten. Det ga meg samtidig et 

bedre utgangspunkt for å kunne reflektere over min egen rolle i kunnskapsinnhentingen i 

løpet av intervjuet.  

Etter transkribering tok jeg fatt på oversettelsen av den transkriberte teksten på kurdisk og 

engelsk til norsk. Det var til tider utfordrende å oversette meningen i de kurdiske intervjuene. 

Informantene brukte ofte uttrykk der betydningen var betinget av en kurdisk kulturell og 

språklig kontekst, og der meningen ikke uten videre lot seg overføre til norsk. Kurdiske fraser 

som ikke lot seg oversette direkte, forklarer jeg i fotnoter for å kunne formidle 

betydningsinnholdet for norske lesere. Uoversettelige engelske uttrykk gjengir jeg på 

originalspråket. Der jeg var i tvil, fremla jeg sitatene (i anonymisert form) for personer som 

behersket både norsk og kurdisk godt.  

Til sammen intervjuet jeg sju kvinner og fem menn. Allerede i intervjuprosessen oppdaget jeg 

at informantene fordelte seg på to grupper: Den første gruppen (gruppe 1) bestod av kvinner 

og menn som hadde vendt tilbake alene, barn av foreldre som forlot Kurdistan på 80-tallet. 

Den andre gruppen (gruppe 2) bestod av personer som hadde vendt sammen med familien sin, 

barn av foreldre som forlot Kurdistan på 90-tallet. Jeg fant at informantene i gruppen som dro 

tilbake sammen med familien var yngre, mellom 19 og 23 år, mens informantene i gruppen 

som dro tilbake alene var noe eldre, mellom 29 og 33 år gamle. I oppgavens analysedel 

forklarer jeg hvordan alder var koblet til forskjeller mellom gruppene med hensyn til 

transnasjonal involvering og praksis.  

For å sikre anonymiteten til deltakerne valgte jeg å lage en tabell over informantene med 

oversikt over sentrale bakgrunnsvariabler som oppvekstland, kjønn, utdanning etc. Deretter 

byttet jeg ut informantenes navn med pseudonymer (Se tabell 1 under med oversikt over 

informantenes bakgrunn). I selve oppgaveteksten erstattet også navn med pseudonym og alder 

for den aktuelle informanten. Dermed kunne jeg gjengi generell informasjon om deltakernes 

bakgrunn på en måte som utelukket identifisering og samtidig ivareta tekstens lesbarhet. 

Denne løsningen gjorde det også mulig for leseren å holde informantene fra hverandre og 

skille mellom de to gruppene. 

 

 



41 

 

Tabell 1. Informantene etter sentrale variabler 

 

Aktør Kode Kjønn Oppvekstland Høyeste fullførte 

utdanningsgrad 

Jobb Sivil 

status 

Gruppe 1 (29-33 år): Familien forlot på 80-tallet 

Allan  Mann Tyskland Videregående Student Ugift 

Lass  Mann UK Master Privat universitet Gift 

Zana G1 Mann UK Master Advokat og leder Gift 

Hersh  Mann UK Bachelor Innehaver, eget firma Skilt 

Dillan  Mann UK Bachelor Innehaver, eget firma Gift 

Mellan  Kvinne Nederland To bachelorgrader Arbeidssøkende, tidligere 

lærer 

Gift 

Kani  Kvinne Nederland/UK Master Arbeidsledig Gift 

Aktør Kode Kjønn Oppvekstland Høyeste fullførte 

utdanningsgrad 

Jobb Sivil 

status 

Gruppe 2 (19-21 år): Familien forlot på 90-tallet 

Gyana   Kvinne Nederland Videregående Student Ugift 

Barin  Kvinne USA Videregående Student Ugift 

Lana G2 Kvinne Norge Videregående Ansatt i privat sektor Ugift 

Hero  Kvinne Nederland Ungdomsskole Frivillig arbeider Ugift 

Sham  Kvinne Norge Videregående Student Ugift 

 

 

3.2.4 Informantenes bakgrunn 

Når det gjelder informantenes oppvekstland, hadde to av informantene mine vokst opp i 

Norge. Jeg gjennomførte intervjuene med dem på norsk. De øvrige informantene hadde vokst 

opp andre steder i Europa, som tabellen viser. Intervjuene med disse fant alle sted på kurdisk. 

Deltakerne snakket kurdisk sorani-dialekt med varierende grad av dyktighet. Det var én av 

informantene som ikke snakket så bra kurdisk. Da måtte jeg gjenta spørsmålene et par ganger.  
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Noen av deltakerne hadde bodd flere år i Kurdistan, men man kunne fortsatt godt høre at 

kurdisk ikke var deres hovedspråk. Tre av mine informanter var født i Vesten, men ellers var 

de andre mellom 1 og 6 år gamle da de flyttet sammen med familien til det vestlige 

oppvekstlandet. Hver informant hadde bodd i Vesten mellom 16 og 22 år. Botid i Kurdistan 

etter retur varierte mellom ett år og fem år. Kun én informant hadde bodd i Kurdistan i nesten 

10 år.  

Informantenes foreldre var alle sammen kurdere født og oppvokst i Kurdistan. Men, også de 

hadde bodd en stor del av livet i Vesten. Nesten alle informantene mine, så nær som to 

stykker, stammet fra byen Suleimani og var også bosatt der. Unntakene var en informant som 

stammet fra Suleimani men som nå bodde i Hawler og en annen som stammet fra Hawler og 

som også var bosatt der. Begge disse informantene var på besøk i Suleimani da intervjuene 

fant sted.  

Med hensyn til utdanning og arbeid, viste det seg at alle mine informanter som kom tilbake på 

egen hånd hadde høyere universitetsutdanning fra et vestlig land som tabell 1 viser. To av 

dem hadde master i jus og i business og IT. Tre av mine informanter hadde bachelor i 

arkitektur og business og en av dem hadde to bachelorgrader, i henholdsvis journalistikk og 

reiseliv. De fleste av mine informanter hadde jobberfaring fra Vesten. De andre som hadde 

kommet tilbake sammen med familien var studenter på det amerikanske universitetet i 

Suleimani eller et annet privat universitet i byen. Kun én av dem hadde kun 

ungdomsskoleutdanning og jobbet frivillig ved et offentlig sykehus. 

Det var kun to av tolv informanter som var arbeidsledige på intervjutidspunktet. To av dem 

drev sitt eget reklamefirma. En var ansatt ved et av de amerikanske universitetene. En annen 

arbeidet som advokat og som nestleder i en privat mediebedrift. Én person kombinerte jobb 

og studier. Med hensyn til sivil status var fem av informantene i utvalget gift. To av dem 

hadde ikke barn, mens tre hadde ett eller to barn. Alle de gifte informantene, bortsett fra én, 

hadde en ektefelle med kurdisk bakgrunn som også hadde bodd nesten hele eller store deler 

av sitt liv i Vesten. Den siste informanten var gift med en libaneser. Én informant var skilt, 

mens resten var enslige og bodde sammen med familien. En av disse igjen bodde sammen 

med sin bestemor. 
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3.3 Analyse av data 

Koder er ord og uttrykk som opprettes for å sortere empirien i temaer (Tjora 2010:160). Dette 

gjør det lettere å sammenligne dataene, få oversikt og finne mønstre. Koding innebærer 

kategorisering, som betyr at meningen i lange sekvenser kondenseres til et lite antall enkle 

kategorier. Det finnes flere metoder for koding. Kodene kan være utviklet på forhånd eller på 

grunnlag av deler av materialet (begrepsstyrt) eller de kan utvikles i løpet av analysen 

(datastyrt koding) (Kvale og Brinkmann 2015:227).  

Metoden for koding må først og fremst være tilpasset forskningstilnærming/paradigme, 

problemstilling og data. Det viktigste kravet til kodemetoden er at den må gjøre det mulig å 

gjøre nye oppdagelser og se nye sammenhenger i materialet du undersøker (Saldana 2009:7-

8,51). Jeg hadde valgt en abduktiv forskningsstrategi basert på informantenes egen forståelse 

av virkeligheten, og derfor falt det mest naturlig å kode materialet ved hjelp av In-Vivo-

koding. Det er en metode for koding som benytter uttrykk fra informantenes eget språk for å 

gi et fortettet uttrykk for meningen i et tekstutdrag, i motsetning til deskriptiv koding, der det 

er forskerens egen beskrivelse som tilordnes det aktuelle tekstutdraget (Saldana 2009:66).  

I løpet av intervjuprosessen oppdaget jeg at det var systematiske forskjeller mellom 

informantene med hensyn til alder, transnasjonale praksiser og egen opplevelse av identitet. 

På grunnlag av disse forskjellene opprettet jeg kategorier som i sin tur gjorde det enklere å få 

oversikt og gjorde det mulig å foreta sammenligninger av ulike intervjuer (Kvale og 

Brinkmann 2015:227; Jacobsen 2000:185).  

Jeg kategoriserte informantene i to grupper: En gruppe yngre informanter som hadde vendt 

tilbake sammen med foreldrene og en gruppe eldre informanter som hadde kommet tilbake 

alene. Disse skilte seg fra hverandre langs følgende dimensjoner: familiens situasjon, 

beskrivelse av identitet og transnasjonale praksiser. Å kode dataene og kategorisere 

informantene forenklet mine komplekse og mangfoldige data og lettet arbeidet med analysen. 

Jeg fortsatte å arbeide med dette skillet i analysefasen. 

 

3.4 Refleksivitet som kvalitetskriterium 

Refleksivitet er ikke bare en side ved subjekt og samfunn i senmoderniteten (Giddens 1991) 

men også et metodologisk ideal og en viktig dimensjon ved valideringen av kvalitative 
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undersøkelser. Mens kvalitetskriteriene i en kvantitativ undersøkelse består av validitet og 

reliabilitet, i tillegg til generaliserbarhet, er refleksivitet et viktig vurderingskriterium i 

kvalitativ forskning. Forskeren må reflektere over hvordan egne tolkninger framkommer 

gjennom å anlegge et metaperspektiv som innebærer «tolkning av egen tolkning» (Tjora 

2010:189). I motsetning til induktive og deduktive forskningsstrategier, fordrer en abduktiv 

strategi, som jeg brukte, en refleksiv tilnærming fra forskeren (Blaikie 2010:107). I tillegg til 

de tradisjonelle kvalitetskriteriene reliabilitet og validitet, la jeg derfor stor vekt på 

refleksivitet som kvalitetskriterium. 

En viktig aspekt ved refleksjonen var å vurdere min egen situering. Forskeren er situert i en 

gitt økonomisk, kulturell, historisk og sosial kontekst som vil forme og virke bestemmende på 

så vel utvalg av tema for undersøkelsen men også tolkninger og analyse. Når forskere foretar 

undersøkelser er det ikke til å unngå at de selv påvirkes av kontekst og bakgrunn. 

Utfordringen blir å være seg dette bevisst, reflektere over eget ståsted og gjøre andre 

oppmerksom på sin egen rolle i kunnskapsutviklingen. For å oppfylle det metodologiske 

idealet om refleksiv forskning må forskeren derfor undersøke denne rollen og overveie hva 

som påvirker den. Når en slik refleksjon foretas eksplisitt slik at den også blir tilgjengelig for 

andre som leser undersøkelsen vil dette øke undersøkelsens troverdighet (Tjora 2010:189). 

Jeg måtte med andre ord reflektere over hvordan jeg som intervjuer påvirket 

intervjusituasjonen underveis i arbeidet med informasjonsinnhentingen. En utfordring for 

reliabiliteten var at respondentene ofte gikk ut fra at jeg hadde kunnskap allerede om det de 

ville fortelle meg slik at de følte at de ikke trengte å forklare meg ting. Dermed kan ting ha 

forblitt uutsagt. Informantene kunne for eksempel komme med utsagn som: «Du er jo kurder 

selv, så du skjønner jo hva jeg mener». I mange tilfeller vil forskeren nettopp være ute etter å 

avdekke samfunnets doxa (Bourdieu 1977:169) det som tas for gitt og som det ikke anses som 

nødvendig å problematisere i en kultur. 

Dette var en utfordring som en etnisk norsk forsker sannsynligvis ikke ville ha opplevd. Min 

status som insider i både den kurdiske og den vestlige kulturen gjorde det vanskelig for meg å 

innta en rolle som naiv utenforstående uten forkunnskaper. I likhet med mine informanter 

befant jeg meg i en mellomstilling (inbetweenness) med hensyn til språk og kultur, og jeg 

forstod deres tilhørighet til begge kulturer som både en insider og outsider. 

Denne trusselen mot prosjektets reliabilitet ble møtt ved å be informantene utdype hva de 
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mente, i tillegg til å bruke intervjuguiden jeg hadde utarbeidet på forhånd. Jeg måtte minne 

meg selv på at jeg ikke måtte tillate å la meningen forbli innforstått og uuttalt mellom meg og 

de jeg intervjuet. Jeg måtte med andre ord reflektere over hvordan min bakgrunn og 

fremtreden påvirket kunnskapsinnhentingen i forskningsprosjektet. Forskerens refleksjon over 

sitt eget bidrag som forsker til produksjonen av kunnskap kan betegnes som refleksiv 

objektivitet (Kvale og Brinkmann 2015:273). 

Målet mitt var altså å være meg bevisst hvordan jeg som forsker påvirket forskningen i stedet 

for å forsøke å unngå påvirkningen, i det jeg hadde som forutsetning at det uansett ikke er 

mulig å unngå at forskeren påvirker intervjuprosessen på en eller annen måte. Selv om 

målsetningen min i mitt kvalitative forskningsprosjekt altså ikke var å oppfylle et 

metodologisk ideal om en absolutt objektiv forsker, var det relevant å stille det samme 

spørsmål som man bruker for å teste reliabiliteten i kvantitative studier: Ville resultatene blitt 

de samme dersom en annen forsker gjennomførte den samme undersøkelsen? (Tjora 

2010:178). 

”Svaret på dette trenger ikke være ja for at reliabiliteten skal være ivaretatt. Forskeren bør 

imidlertid kunne redegjøre for hvilke faktorer som kan peke i retning av at disse resultatene 

framkom fordi det var denne forskeren og disse informantene som var involvert” (Tjora 

2010:178). Jeg la samtidig til grunn at forskeren kan spille en aktiv rolle som aktør i 

kunnskapsutviklingen, for eksempel ved å stille utdypende spørsmål underveis når dette var 

relevant.  

I det kvalitative intervjuet kjennetegnes produksjonen av kunnskapen ved at denne blir til ”I 

samspillet mellom intervjueren og den intervjuede og i skjæringspunktet mellom (inter) 

intervjuerens og den intervjuedes synspunkter” (jf. Kvale og Brinkmann 2015:156). Dette 

stiller store krav til at forskeren reflekterer over sin egen rolle i løpet av intervjuet og over 

hvordan forskeren har fremstått overfor informanten, for å kunne sikre en valid fortolkning av 

data. 

Jeg reflekterte over mange aspekter ved egen situering som forsker. Jeg er ikke migrantbarn, 

men har heller ikke tilbrakt hele livet mitt i Kurdistan. Jeg lignet på mange måter mine 

informanter med hensyn til både utdanningsnivå og bakgrunn. Selv om de var 

andregenerasjon og jeg førstegenerasjonsmigrant var jeg en kurder som forsket på andre 

kurdere, ikke en etnisk «norsking» som forsket på migranter til Norge. Jeg og informantene 
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hadde også felles språk, og intervjuene ble foretatt på kurdisk, på to unntak nær. 

Gjennom rekrutteringsarbeidet og de innledende fasene av intervjuprosessen ble jeg stadig 

mer klar over min posisjonering på kontinuumet mellom outsider og insider. Jeg innså at 

informantene oppfattet meg ikke bare som kurdisk, men delvis også som vestlig. I lys av min 

bakgrunn både i Kurdistan og i Norge følte jeg at det var en form for gjensidig forståelse eller 

innforståtthet mellom meg og informantene. De følte seg som nevnt komfortable med å dele 

historier som jeg kunne forstå uten at de trengte å forklare dem for meg.  

Samtidig var jeg som deltaker i forskningsprosess verken en insider eller outsider, men befant 

meg i en mellomposisjon. Identiteten som henholdsvis insider og outsider er ikke statisk, men 

flytende, og kan gjerne endre seg gjennom hele forskningsprosessen. Jeg forsøkte derfor å 

reflektere over betydningen av egen sosial rolle og status i kunnskapsinnhentingen gjennom 

hele prosessen. 

Min refleksive tilnærming ga meg et godt utgangspunkt for å diskutere funnene i denne 

undersøkelsen og presentere stemmer, historier og erfaringer fra en generasjon unge med 

kurdisk bakgrunn oppvokst i Vesten. Deres fortellinger viste kompleksiteten i konstruksjon, 

transformasjon og bevaring av egen identitet, noe som fant gjenklang i min egen bakgrunn 

som transnasjonal person. Jeg ble interessert i å undersøke hvordan en oppvekst i 

transnasjonale sosiale felt hadde påvirket informantenes identitet og stimulert til utvikling av 

bindestreksidentiteter hos dem.  

Som førstegenerasjonsmigrant selv hadde jeg et spesielt engasjement og særlig kunnskap om 

feltet. For å styrke reliabiliteten i forskningsprosjektet ble det viktig å reflektere over det jeg 

hadde til felles med informantene, og hvordan min kunnskap og engasjement kunne påvirke 

tilgang til feltet, utvalg, datagenerering, analyse og resultater. Mye kunnskap om det aktuelle 

temaet er en fordel for å kunne stille presise spørsmål, men det kan også være en ulempe ved 

at forskeren kan ta ting for gitt eller være forutinntatt (Tjora 2010:176). Som nevnt over, 

opplevde jeg i løpet av intervjuene at informantene betraktet meg som en insider. De tok det 

mange ganger for gitt at vi hadde en felles referanseramme og at jeg automatisk forstod hva 

de mente uten at de trengte å forklare i dybden. 

Et annet tiltak jeg foretok for å ivareta reliabiliteten i forskningsprosjektet bestod i å la 

informantene selv komme til orde gjennom mange sitater i den endelige presentasjonen av 

forskningen. Dette kan anses å ha styrket prosjektets reliabilitet gjennom at deres utsagn ble 
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formidlet direkte til leseren (Tjora 2010:178). Men selvfølgelig er disse sitatene likevel et 

utsnitt av virkeligheten som forskeren har valgt ut. For å ivareta undersøkelsens troverdighet 

er det viktig å gi leseren så godt innblikk som mulig i hvordan sitater som er presentert 

gjenspeiler empirien som helhet (Tjora 2010:171).  

For å sikre validiteten hadde jeg hele tiden for øye at jeg skulle få svar på problemstillingen 

da jeg utformet intervjuguiden og da jeg gjennomførte intervjuene, samt i presentasjonen og 

sammenfatningen av resultatene (Tjora 2010:179). For å ivareta prosjektets validitet har jeg 

gjort rede for metodevalg, metodologiske forutsetninger og teoretisk tilnærming i oppgaven. I 

følge Tjora (2010:179) er kommunikasjon og åpenhet om metode for datagenerering og teori 

viktig for å sikre validiteten i kvalitativ forskning. Jeg etterstrebet også transparent 

argumentasjon ved å underbygge og vise hvordan jeg kom frem til konklusjonene mine.  

Validiteten av et forskningsprosjekt knytter seg også til vurdering av kvaliteten på 

undersøkelsen i løpet av prosessen, ikke bare sluttresultatet. Funnene må kontinuerlig sjekkes, 

stilles spørsmål ved og fortolkes teoretisk for å avdekke mulige feilkilder (Kvale og 

Brinkmann 2015:278-279). Jeg så etter alternative forklaringer på mine funn og forsøkte å 

vurdere hvor representativ informasjonen var på bakgrunn av generell informasjon og andre 

kilder. Det var en utfordring at min studie etter det jeg kjenner til er den eneste som i særlig 

grad har fokusert på transnasjonale bånd hos andregenerasjon med kurdisk bakgrunn som har 

dratt tilbake til foreldrenes hjemland. 

Med hensyn til kvalitetskriteriet generaliserbarhet/overførbarhet hadde jeg ikke som 

målsetning å foreta generaliseringer til andregenerasjonsungdom med kurdisk bakgrunn 

generelt eller til annen ungdom med migrantbakgrunn i sin alminnelighet på grunnlag av 

utvalget på 12 personer. I stedet ønsket jeg å bidra til en dypere forståelse av fenomenet 

identitet og tilhørighet fra et transnasjonalt perspektiv. Statistisk generaliserbarhet er uansett 

ikke målet i kvalitativ forskning (Tjora 2010:180). Likevel kan forskningen min ha 

overføringsverdi til andre grupper. For eksempel kan ungdommer som leser undersøkelsen 

kjenne seg igjen i utsagnene fra mine informanter og bruke informasjonen i sine egne liv, 

såkalt lesergeneralisering (Krumsvik 2014:160). 

Et annet kvalitetskriterium for kvalitative undersøkelser er det etiske aspektet. Jeg la stor vekt 

på å ivareta etiske hensyn ved gjennomføringen og presentasjonene av intervjuene. 

Identifiserbare opplysninger ble behandlet på en måte som ivaretok personvernet og ble slettet 
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etter bruk. Mange av de etiske spørsmålene som oppstår i forbindelse med intervjuer er 

knyttet til presentasjon av data (Tjora 2010:141).  

Jeg vurderte å sende mine fortolkninger av intervjuet tilbake til hver enkelt informant for 

gjennomlesing. Et kriterium for validiteten i kvalitative undersøkelser er at aktørene må 

kunne kjenne seg igjen i forskerens beskrivelser. Hvis ikke er det ikke sikkert at forskeren har 

forstått deres sosiale virkelighet (Blaikie 2010:99). Dette ble ikke gjort, da jeg ikke hadde 

ressurser til å oversette oppgaven til engelsk og eller kurdisk-sorani.  

Jeg gjorde utstrakt bruk av direkte sitater slik at informantene skulle kjenne seg selv igjen 

dersom de leste intervjuet senere. Direkte sitater gir også leseren mulighet til å komme tettere 

innpå empirien enn det som er mulig ved å bare lese forskernes tolkning (Tjora 2010:171). 

Siden sammenfatning og presentasjon av datamaterialet er et viktig aspekt ved en 

vitenskapelig undersøkelses validitet og reliabilitet var det samtidig viktig å bruke sitatene på 

en måte som gjenspeilte empirien som helhet (Tjora 2010:171).  
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4 Oppvekst innen transnasjonale sosiale felt  

Som drøftet i kapittel 2, organiserer migranter mye av sitt dagligliv innenfor transnasjonale 

sosiale felt som spenner over flere stater, samtidig som de er integrert i mottakerlandet. Feltet 

danner kontekst for migrantbarns identitetsutvikling (Fouron og Glick-Schiller 2002:171). For 

å forstå betydningen av informantenes oppvekst innen transnasjonale sosiale felt analyserer 

jeg i dette kapittelet dataene med utgangspunkt i tre forklaringsfaktorer: institusjonalisering i 

migrantmiljøene, livsfase og sosioøkonomisk situasjon. 

Jeg belyser hvordan transnasjonale bånd videreført fra kurdisk foreldregenerasjon har påvirket 

informantenes transnasjonale engasjement og handlinger senere i livet, samt hvordan de 

foreldrevalgte aktivitetene har bidratt til å gi barna kunnskap om foreldrenes hjemland. Som 

vist i kapittel 2 (se 2.4.2) var andregenerasjon sin deltakelse og videreføring av transnasjonale 

praksiser påvirket av foreldregenerasjonens engasjement, men også av individuell livsfase og 

egne preferanser. 

 

4.1 Hjemme snakker vi kurdisk  

Foreldrenes bruk av morsmål i familien spiller generelt en viktig rolle for opprettholdelse av 

transnasjonale bånd til foreldrenes hjemland blant andregenerasjonen. I sin studie av unge 

andregenerasjon med migrantbakgrunn i Canada fremhever Gallant (2008:47) betydningen av 

foreldres innsats for å vedlikeholde språk og andre aspekter ved hjemlandets kultur. Mine 

empiriske funn er i overensstemmelse med Gallants forskning.  

Informantenes foreldre la vekt på å ivareta og videreføre kurdisk språk og kultur i 

mottakerlandet til sine barn. De fleste av informantene fikk ikke lov til å snakke det vestlige 

språket i familien. Barin (20) beskrev hvordan hun og søsknene ikke fikk lov av foreldrene til 

å snakke engelsk hjemme. Hun ble bestandig fortalt at ”Hjemme snakker vi kurdisk.” 

Foreldrene til begge gruppene forsøkte å stimulere barna til å lære kurdisk ved hjelp av ulike 

metoder, som lystbetont lek, belønning og forbud. 

Kani (29) fortalte at faren fant på en lek for å utfordre henne og søsknene til å snakke kurdisk. 

Hun og hennes tre søsken fikk en sparegris hver, som faren la penger oppi hver dag eller hver 

uke. Farens regel lød som følger: ”Hvis noen av dere snakker nederlandsk hjemme, tar jeg en 
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euro fra den ene og legger den oppi den andre.” sa faren til dem. Litt etter litt begynte Kani og 

søsknene å snakke kurdisk hjemme. 

En mulig tolkning av dette er at foreldrene gjennom språket ville sikre barna en kulturell 

tilknytning til foreldrenes hjemland. Vektleggingen av morsmålet kan også ha vært motivert 

av et ønske om å gjøre det mulig for barna å kommunisere med slekt og familie. Dette siste 

aspektet kan ha vært særlig viktig for foreldrene, ettersom kurdiske migranter ofte 

opprettholder transnasjonale bånd til venner og familie (Emanuelsson 2008:8; Gran 

2008:124). Dette ble oså bekreftet av flere av informantene, som ga uttrykk for at foreldrene 

deres har holdt tett kontakt med familiemedlemmer i både Vesten og i Kurdistan.  

Å lære barn kurdisk og å legge ned forbud mot å snakke andre språk hjemme var ikke de 

eneste metodene informantenes foreldre brukte for å sikre sine barn ferdigheter i morsmålet. 

For informantene i G1, gruppen som dro tilbake til Kurdistan på egen hånd, fant opplæringen 

sted i mer organiserte former. Zana (30) forteller sin historie om å lære kurdisk slik:  

”Jeg ble noen ganger straffet av mine foreldre hvis vi ikke snakket kurdisk. Mine foreldre var veldig 

strenge når det gjaldt språket. Vi fikk lære kurdisk gjennom en organisasjon som fikk støtte fra britiske 

myndigheter. Min mor var med på å stifte organisasjonen sammen med andre kurdere. En av 

aktivitetene som foregikk der, var å lære kurdisk språk. Vi gikk der to timer hver uke.” 

Zanas foreldre sin strenge holdning til bruk av kurdisk språk kan ha sammenheng med at hans 

foreldre tilhørte generasjonen som flyktet fra Kurdistan på 80-tallet grunnet undertrykkelse av 

sin kurdiske bakgrunn (Alinia 2004:30, se appendiks 3, s.122). Med den anti-kurdiske 

forfølgelsen i bakhodet må det ha føltes særlig viktig for denne politisk aktive 

flyktningegenerasjonen å videreføre kunnskap om kurdisk språk og kultur til sine barn.  

Barna utviklet med foreldrenes hjelp evnen til å uttrykke sine tanker og følelser på morsmålet, 

noe som i sin tur styrket deres kurdiske tilhørighet. Dette er også i tråd med antakelsen om at 

det er språklig tilhørighet som danner den mest grunnleggende formen for tilknytning, og ikke 

eksempelvis geografisk tilhørighet eller felles historie (Rumbaut 2002:90).  

Etablering av og deltakelse i frivillige transnasjonale organisasjoner, lik den familien til Zana 

var med på å stifte, var typisk for migrantene som flyktet fra krigen på 1980-tallet. Her kan 

omstendighetene rundt og bakgrunnen for flukten fra Kurdistan ha hatt betydning for 

institusjonalisering av deres aktivitet i mottakerlandet.19 

                                                 
19 Se 2.4.1 i kapittel 2 
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Det fremgår av Zanas historie at foreningen tilbød mange forskjellige aktiviteter, blant annet 

språkopplæring for barn. Institusjonalisering av aktiviteter skapte møteplasser som ga barna 

mulighet til samvær med jevnaldrende slik at de ble sosialisert inn i en kurdisk språklig og 

kulturell kontekst.  

Deltakelsen i aktivitetene styrket både første- og andregenerasjonens følelse av transnasjonale 

forpliktelser, ga kunnskap om foreldrenes hjemland og en felles bevissthet om tilhørighet hos 

andregenerasjonen (Levitt 2002:134). Dette fremgår tydelig av historien til Allan (30). Hans 

kurdisk var fremragende. Han snakket kurdisk hjemme i familien, men som enebarn hadde 

han ikke hatt mulighet til å snakke et vestlig språk i familien. De øvrige informantene oppga 

også at de snakket kurdisk i familien, men Allans nivå var likevel spesielt høyt. 

Jeg spurte ham: ”Jeg hører at din kurdisk er veldig bra sammenlignet med alle de andre 

informantene jeg har snakket med, hva har du gjort med språket? ”  

”Jeg er en type som liker politikk og jeg hører veldig mye på kurdiske nyheter. Dette kan være en grunn 

[…] I tillegg liker jeg alltid å bruke kurdiske ord. For eksempel bruker vi kurdere fra sør «hafla» for 

«fest». «Hafla» er arabisk. Vennene mine fra øst bruker ordet «ahang». Da lærte jeg det kurdiske ordet, 

og dette bruker jeg istedenfor «hafla». Vi i Europa har ikke bare lært om europeisk kultur, vi har også 

lært om kurdisk kultur fra Nord-, Øst- og Vest-Kurdistan. Særlig hadde jeg mange venner fra Øst-

Kurdistan.” 

Allan sikter her til at mange kurdere bruker lånord fra de statsbærende språkene i sine 

respektive områder av Kurdistan når de snakker kurdisk. Kurdere fra den iranske delen bruker 

derimot færre lånord fra persisk.20 Allan opplevde derfor at hans språklige bevissthet ble 

styrket gjennom transnasjonalt samvær med kurdiske venner fra den iranske delen av 

Kurdistan.   

I stedet for å vise til statene der kurderne bor, bruker Allan følgelig begrepene Sør-, Nord-, 

Vest- og Øst-Kurdistan. Bevisstheten knyttet til å uttrykke kurdisk identitet ved hjelp av blant 

annet betegnelser som disse oppstod først i kurdiske miljøer i mottakerlandene (Akkaya 2011: 

6; Alinia 2004: 31-36; Wahlbeck 1999: 2-3,51). Å signalisere kurdisk identitet på denne 

måten er fortsatt forbudt i alle statene som Kurdistan er delt i, med unntak av den irakiske 

delen av Kurdistan.  

                                                 
20 Det kurdiske språket er et indoeuropeisk språk tilhørende den iranske språkfamilien (Alinia 2004:42, se 

appendiks 2, s.119). Siden persisk og kurdisk er beslektede språk, bruker kurderne fra den iranske delen færre 

lånord sammenlignet med andre kurdere. 
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I sin studie av andregenerasjon med migrantbakgrunn i USA påpeker Rumbaut (2002:90) 

språkets avgjørende rolle for transnasjonal tilhørighet og tilknytning. Imidlertid antyder mine 

funn at man kan snu på det og si at et nærvær av organiserte transnasjonal tilknytning i form 

av holdninger og atferd hos foreldrene er viktige for å opprettholde språket blant neste 

generasjon. 

 

4.2 Voksen nok å handle transnasjonalt 

Institusjonalisering av transnasjonale foreninger, som fant sted på 80-tallet, la vekt på politisk 

og kulturelle aktiviteter, i form av demonstrasjoner og minnesmarkeringer, og på den måten 

bidro til bevisstgjøring og transnasjonale bånd blant kurdiske generasjonene i mottakerlandet. 

Utover 90-tallet kom en ny migrasjonsbølge av kurdere fra den irakiske delen av Kurdistan til 

Vesten. Disse migrantene var imidlertid mer apolitiske og kom fra andre lag av det kurdiske 

samfunnet sammenlignet med flyktningene på 80-tallet. Migrantene på nitti-tallet flyktet 

gjennomgående som følge av materiell nød og borgerkrig, ikke politisk forfølgelse (Akkaya 

2011: 2-3; Vindheim 2016:138, se appendiks 3, s.124 ).  

Med endringene i sammensetningen av den kurdiske migrantbefolkningen forandret også 

behovene og fokuset seg ved at de sosiale og kulturelle transnasjonale praksisene tok mer 

form av adspredelse, så som fester og andre aktiviteter. Dette kan illustreres av historien til 

informanten Gyana (21) i G2: ”Vi flyttet til Nederland i 1999 hvor vi pleide å delta på masse 

kurdiske fester og sånt der.”21 Gyana og de andre informantene understreket at deltakelsen på 

slike fester ble opplevd som positiv og lystbetont for hele familien, dem selv inkludert.  

Gjennom foreldrenes organiserte transnasjonale engasjement lærte ungdommene om kurdisk 

historie, tradisjon og kultur, i form av blant annet musikk, dans og folkedrakt. Dillan (29) 

beskriver hans opplevelse med kurdisk nyttårsfeiring slik: ”Jeg følte meg veldig kurdisk når 

vi gikk med kurdisk nasjonaldrakt på Newroz22 -fester og sånn der.” Deltakelse i slike 

arrangementer førte andregenerasjonen inn i et transnasjonalt felt uten at de nødvendigvis 

hadde bestemt dette selv (Lee 2008:14).  

                                                 
21 Stedsadverbene «der» og «her» i intervjuene er oppført i kursiv for å gjøre det enklere å skille mellom dem. 

Siden intervjuene fant sted i Kurdistan referer der til oppvekstlandet og her til foreldrenes hjemland. 
22 Newroz er kurdisk nyttår, som hvert år faller på kurdisk vårjevndøgn, 21. mars. Feiringen spiller en viktig 

rolle for kurdisk identitet og har førmuslimske røtter. Kurderne i den irakiske delen har nå mulighet til å feire 

kurdisk nyttår. Med unntak av Iran, der perserne også feirer Newroz, har statene som Kurdistan er delt inn i hatt 

forbud mot enhver form for markering av denne høytiden (WordPress 2015). 
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Foreldrenes aktivitet oppmuntret i sin tur også andregenerasjon til både å stifte og delta i 

andre kulturelle aktiviteter selv. Dette gjaldt særlig informantene i G1. Deres transnasjonale 

bånd forble ikke bare på et symbolsk nivå, men innebar også praktisk involvering i kurdernes 

sak. Informantene nedenfor beskriver dette slik: 

Kani (29) forteller hvordan hun på eget initiativ deltok og engasjerte seg i kurdiske 

arrangementer: ”Når det var kurdiske demonstrasjoner, pleide jeg å delta. Spesielt da jeg 

bodde alene, deltok jeg ofte. Dette gjorde at jeg følte meg mer kurdisk.” Allan (30) antydet 

også at han egentlig hadde lyst til å delta på alle arrangementene, men siden han bodde i 

Vesten, var det grenser for hva han kunne delta på. Kunnskap om kurdisk språk gjorde likevel 

at han kunne følge med på kurdisk kulturliv: 

”Jeg og mine venner inviterte til og med Baxtyar Salih
23

 til byen min i Tyskland der jeg bodde. Vi 

stiftet også en kurdisk organisasjon […] Organisasjonen hadde flere aktiviteter, som for eksempel å 

delta på minnesmarkering for ofrene fra Halabja og sånt. Hvis jeg hadde fri, deltok jeg. Slik er det i 

Europa, man kan ikke ta fri fra jobben for alt, å si “nei, nå skal jeg minnes Halabja”. Men, det skjedde 

noen ganger at jeg kjørte 400 km bare for å delta på en kurdisk fest, fordi de ikke alltid hadde kurdiske 

fester i byen min.”  

Aktiv deltakelse og stiftelse i slike institusjonaliserte fora, som Kani og Allan beskrev, ble 

ofte nevnt i forbindelse med studentorganisasjoner blant G1. Som en informant påpekte, var 

engasjement i slike organisasjoner også et fellestrekk blant de fleste som valgte å flytte tilbake 

til Kurdistan på egenhånd. Deltakelse i transnasjonale aktiviteter sammen med foreldre og 

senere alene ga disse ungdommene til å inkorporere deler av historiske narrativer og 

erfaringer i sin identitet i en bestemt tid av deres livsfase (Levitt 2002:139-141; Smith 

2002:148).  

De kurdiske ungdommenes mottakelse og videreutvikling av foreldregenerasjonens 

organisasjoner er et godt eksempel på hvordan transnasjonale praksiser generelt videreføres 

fra generasjon til generasjon (jf. Levitt 2002:134).  

 

4.3 Pengestøtte fra ung og gammel 

En annen utbredt form for organisert transnasjonalt praksis blant informantenes familie var 

økonomisk støtte i form av pengeoverføringer til familie og slekt i avsenderlandet. Mellan 

(30) beskriver familiens pengestøtte på følgende måte: 

                                                 
23 Baxtyar Salih er en kurdisk artist bosatt i Kurdistan. 
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”Ja, på 90-tallet. Men takk og pris for at både slektningene til min far og min mor har hatt det 

økonomisk bra. De fikk bare litt hjelp på 90-tallet [...], men ikke jeg, det var bare mine foreldre som 

gjorde det.” 

Den altruistiske motivasjonen for pengeoverføringene fremkommer klart i Lass (33) sin 

beskrivelse av kulturen for å hjelpe slekt og venner blant foreldregenerasjon:  

”Ja, men, jeg har ikke gjort så mye. Jeg fikk selv mye hjelp av foreldrene mine for å kunne bli ferdig 

med studiene. Men, vi hjalp, særlig når det var id og nyttår og sånn. Da sendte vi penger i presang. Jeg 

synes dette er en fin kultur blant kurdere. De som har, hjelper dem som ikke har like god råd.”  

Da Kurdistan ble rammet av økonomisk krise som følge av FNs sanksjoner mellom 1991 og 

2003, var det i stor grad kurdiske migranter i ulike mottakerland som måtte ta ansvaret for 

slekt og venner i hjemlandet, se (appendiks 4, s.126). Gjennom foreldrenes økonomiske 

bidrag ble også barna eksponert for den økonomiske situasjonen i foreldrenes hjemland i 

oppveksten. Ungdommene utviklet forståelse og aksept for denne type praksis, noe som 

fremgår av intervjuene med både Lass nevnt over og Lana (21). Sistnevnte informant betegner 

for eksempel denne aktiviteten som ”En vanlig og fin tradisjon blant kurdere.” 

Mellan og Lass i likhet med alle de andre informantene fortalte at det var foreldrene som 

overførte penger, og ikke dem. At informantene ikke hadde begynt å sende penger, er ikke 

nødvendigvis uttrykk for svakere transnasjonale bånd (Lee 2008:15). Det kan også skyldes at 

informantene fortsatt var relativt unge (Smith 2002:160,157) og ennå ikke hadde blitt 

økonomisk selvstendige. En annen årsak kan være at den vanskelige tiden i Kurdistan med 

krig og embargo var over, og at den økonomiske situasjonen var bedret da andregenerasjonen 

ble gammel nok til selv å bidra.  

Den økonomiske støtten som førstegenerasjon ytet overfor slektninger og andre, tok hos 

andregenerasjon imidlertid ikke bare i form av pengeoverføringer slik man ofte forestiller seg 

det. Denne type transnasjonal praksis kan også innebære å sende gaver (Lindley i Taylor m.fl. 

2012: 1086) og spandering ved restaurantbesøk og lignende. Slik Allans (30) transnasjonale 

økonomiske praksis artet seg, da han ferierte i foreldrenes hjemland:  

”Jeg jobbet i en klesbutikk i Tyskland og hadde mine egne penger. Da jeg var på besøk i Kurdistan, 

spanderte jeg på mine kusiner og fettere ute. Økonomisk var det mine foreldre som sendte penger 

tilbake til Kurdistan.” 

En annen informant, Zana (30), fant også andre måter å uttrykke denne praksisen på: Han 

følte ansvar overfor skolen hvor han ble undervist i morsmålet sitt, og ønsket å gi noe tilbake. 

Mens foreldregenerasjonen sendte penger regelmessig, bidro han med støtte på ad hoc-basis: 
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”Jeg visste at foreldrene mine ofte sendte penger. […] Men, etter at jeg ble ferdig på universitetet, 

hadde jeg min egen inntekt. Når det var noen saker som dukket opp, støttet jeg også […] I tillegg 

grunnla vi en kurdisk organisasjon som het “Rozh”
24

. Vi samlet inn penger slik at vi fikk trykket bøker i 

Kurdistan. I tillegg støttet vi skolen der jeg lærte kurdisk, økonomisk.”  

Følelse av forpliktelse er merkbar både hos Zana og Allan, og dette et er en viktig 

motivasjonsfaktor bak andre former for transnasjonale praksis (Espen 2008:122; Lee 

2008:17). Andregenerasjonens transnasjonale bånd påvirkes på denne måten av foreldrenes 

engasjement. Deres barn vil antagelig ikke engasjere seg på samme måte og i samme grad, 

men det utelukker ikke deres bidrag i det transnasjonale sosiale feltet (Levitt 2002:143; Levitt 

2009:1226). Denne generasjonen har lært om foreldrenes hjemland, var vitne til den harde 

økonomiske situasjonen på 90-tallet og hvordan foreldrene hjalp familiemedlemmer, slekt og 

venner i avsenderlandet. Disse ungdommene hadde annlednig til å sammenligne sin egen 

situasjon med forholdene til folk flest i foreldrenes hjemland på denne tiden, og de var klar 

over at de var betraktelig bedre stilt (jf. Rumbaut 2002:75). 

Det at informantene i G1 deltar aktiv i transnasjonal praksis, i motsetning til informantene i 

G2, kan skyldes ulikheter i familiebakgrunn og foreldregenerasjonens politiske engasjement, 

men ikke på transnasjonale ferdigheter. Dette fordi begge gruppene vokste opp innen det 

transnasjonale sosiale feltet, og de er eksponert for sosiale og kulturelle verdier hver på sin 

måtte innen det feltet (Levitt og Waters 2002:9-10). At G1 er mer aktive kan imidlertid også 

forklares med forskjeller i alder og livsfaser. Informantene i G1 var eldre enn de i G2 (se 

tabell 1, s.41). Som vist i kapittel 2 kan andregenerasjon utvikle større interesse for 

transnasjonal kontakt med økende alder og flere tilgjengelige ressurser (Levitt 2002:129; 

Smith 2002:160). 

Informanter som Zana og Allan, i likhet med de øvrige informantene i G1, fullført sine 

studier. De hadde tjent penger på egen hånd og hadde et ønske om å forstå foreldrenes liv. De 

er eksempler på andregenerasjon som er klare til å handle transnasjonalt dersom 

omstendighetene tilsier at det er nødvendig (Levitt 2002:140). Den store betydningen av alder 

og livsfase som påvirkningsfaktor på informantens transnasjonale engasjement i foreldrenes 

hjemland følges videre i de andre analysekapitlene. 

 

 

                                                 
24 Navnet til organisasjonen er anonymisert. 



56 

 

4.4 Nytt blikk på det kjente 

Transnasjonale kontakter kan opprettholdes gjennom telefon, bilder og andre medier, men kan 

likevel ikke erstatte ansikt-til-ansikt interaksjon med slekt og venner. Familiebesøk til 

foreldrenes hjemland spilte uten tvil en viktig rolle for opprettholdelsen av fysiske 

transnasjonale bånd blant informantene. Dette inntrykket får vi blant annet gjennom Kanis 

(29) fortelling:  

Kani var mellom fem og seks år da familien måtte flykte til Vesten på 80-tallet. Det skulle gå 

lang tid før de så «hjemlandet» sitt igjen. Først ett år etter at Saddam Hussein ble fjernet for 

godt av amerikanske og britiske styrker i 2003 bestemte familien seg for å besøke Kurdistan. 

Etter mange år i Vesten var det faren som var Kanis hovedkilde til beskrivelser av foreldrenes 

hjemland. Informanten forteller følgende om sin første familietur til Kurdistan:  

”I hele oppveksten min fortalte faren min mye om Kurdistan. For oss barna, var Kurdistan magisk. I 

2004 reiste vi for første gang på familieferie til Kurdistan. Vi hadde store forventninger til å komme 

hjem. Men da vi kom dit, var alt annerledes enn vi hadde forestilt oss. Byen var ikke like godt utbygget 

som den er i dag, gatene var dårlige og støvete. Spesielt i Hawler der bilene kjørte fort. Bilene reduserte 

ikke farten for forbipasserende. Dette var veldig annerledes enn i Nederland. Da vi var hos slektninger, 

klandret de oss for ikke å ha etablert kontakt med dem. Men, tross alt var det fint for oss å være her. Vi 

oppholdt oss i landsbyen der foreldrene mine kommer fra. Vi var veldig glade for å oppleve et annet 

naturforhold enn det flate landskapet i Nederland. Her var det fjell og natur.” 

Kani gir en levende beskrivelse av positive opplevelser under besøket i foreldrenes hjemland 

sammen med familien. Det er samtidig tydelig at kontrastene mellom det nederlandske og 

kurdiske samfunnet og forskjellen i materiell standard gjorde inntrykk på henne. Hennes 

erfaringer er kanskje typisk for mange migrantbarn. Etter å ha hørt farens fortellinger om 

Kurdistan hadde Kani forventninger om landet som et «magisk» sted og som et «hjem». Hun 

oppdaget at virkeligheten var svært forskjellig fra disse idealiserte forestillingene. 

Slektningene svarte heller ikke til forventingene faren hadde skapt.  

Hun ble likevel ikke skuffet, fordi hun klarte å sette pris på det hun opplevde som positivt ved 

landet, så som den vakre naturen og foreldrenes hjemsted. Migrantrelaterte studier viser også 

at andregenerasjon ofte tenker tilbake på besøkene til foreldrenes hjemland som positive, til 

tross for utfordringer på grunn av lavere materiell standard (Levitt 2009:1234). 

På den annen side er det også eksempler fra forskning på at andregenerasjon ikke alltid sitter 

igjen med gode opplevelser fra besøkene til foreldrenes hjemland (Kibria 2002:307; Anil m.fl. 

2002:115). Mine informanter påpekte på sin side at kontrasten mellom oppvekstlandet og 
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foreldrenes hjemland ikke nødvendigvis hadde gått opp for dem under feriebesøkene, men ble 

tydeligere etter en viss botid i Kurdistan. Dillans (29) beskrivelse var representativ for dette: 

”Det var verken bra eller dårlig. Men, det var ikke slik jeg forestilte meg. Senere fant jeg ut 

hvordan livet virkelig er her.” Jeg kommer senere tilbake til hvordan tilværelsen i Kurdistan 

etter retur medførte oppdagelse av ambivalente følelser og nyansering av synspunkt.  

Alle informantene besøkte foreldrenes hjemland med varierende grad av hyppighet, bortsett 

fra én som bodde i USA og som aldri hadde vært i Kurdistan. De fleste av reisene var 

ferieturer som oftest fant sted om sommeren og varte i 4-6 uker. Samtlige informanter og 

deres familier reiste oftere på familiebesøk til Kurdistan etter 2005, da området ble lettere 

tilgjengelig med fly. Før denne tiden var det ingen flyplasser i Kurdistan, så det var tungvint 

og risikabelt å reise til og fra (Gran 2008:124-125, se appendiks 4, s. 126). Allan (30) hevder 

selv at dette var årsaken til at han ikke reiste så ofte tilbake sammen med foreldrene: 

”Jeg reiste ikke hit så ofte før. Det var bare to eller tre ganger frem til 2005. Fordi, den gangen var det 

ikke noe direkte fly til Kurdistan. Man måtte reise via Tyrkia eller Syria og ta bussen videre til 

Kurdistan, og den lange turen gadd jeg ikke ta. Derfor reiste foreldrene mine til Kurdistan alene og én 

av dem ble alltid igjen hos meg i Tyskland. De gangene vi reiste sammen til Kurdistan, ble vi her sånn i 

minimum fire uker.” 

Mer tilgjengelige kommunikasjonsmuligheter har generelt gjort transnasjonal aktivitet langt 

mer utbredt enn før (Guarnizo m.fl. 2001:4). Dette gjelder ikke minst for kurdiske migranter. 

Transnasjonal kontakt for kurdere bosatt i utlandet var tidligere forbudt, og de besøkte sjelden 

eller aldri hjemlandet (Gran 2008:125-126).25 Nå har de derimot tilgang til direkteavganger 

mellom de fleste europeiske storbyer til byer som Suleimani, Hawler og Duhok, en flytur som 

ikke tar mer enn fem og én halv time. Denne kommunikasjonsmessige forbedringen har også 

gjort det mulig for kurdiske foreldre å involvere seg sterkere i dagliglivet til sine barn, til tross 

for store geografiske avstander. Dette ble bekreftet av informantenes beskrivelser:  

Allan (30) forteller hvordan hans politisk aktive foreldre utnyttet muligheten av å reise oftere 

til Kurdistan for å sikre ham interaksjon og nærhet til deres hjemland. 

”Jeg vil tro at mine foreldre har reist mer til Kurdistan enn til andre europeiske land [...] Foreldrene 

mine ville uansett flytte tilbake til Kurdistan. Og de ville også at jeg skulle få en tilknytning til 

Kurdistan.” 

Fokuset på transnasjonalt engasjement, særlig blant foreldrene til G1, må også ses i lys av at 

de ønsket å flytte tilbake til Kurdistan en dag, slik det fremgår av sitatet over. Denne 

                                                 
25 Se (appendiks 4, s.126-128). 
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holdningen er også i samsvar med tidligere studier blant kurdiske førstegenerasjon på 80-talle,  

se Alinia (2004) og Wahlbeck (1997) (i appendiks 5, s.129). Informantene i G1 ga klart 

uttrykk for at de oppfattet utenlandsoppholdet til familien som tidsbegrenset og som betinget 

av krigen. Dersom foreldrene trodde at de uansett ikke skulle bli værende i mottakerlandet, gir 

det enda mer mening at de ville gi sine barn tilhørighet til landet de senere skulle flytte tilbake 

til.  

Transnasjonalt engasjement gjennom foreldrenes initiativ, særlig feriebesøkene, vekket den 

vestlig kurdiske generasjonens interesse for foreldrenes hjemland. Gjennom ferieturene fikk 

barna førstehånds kjennskap til kurdisk samfunn og kultur. De utviklet sine ferdigheter i 

morsmålet gjennom kontakt med slekt og venner og søkte integrasjon gjennom deltakelse i 

hverdagslivet i Kurdistan. Disse praksisene har sannsynligvis vært mer avgjørende for 

informantenes senere transnasjonale løpebane enn symbolske og nostalgiske uttrykk for 

kurdisk identitet og tilhørighet, som for eksempel kurdiske fester, høytider og fortellinger (jf. 

Fouron og Glick-Schiller 2002:169).  

Institusjonalisering av praksiser innen transnasjonale sosiale felt er betinget av muligheter og 

tilrettelegging i begge land (Levitt og Jaworsky 2007:130; Guarnizo m.fl. 2001:4). For 

kurdiske migranter og deres barn var blant annet ytrings- og forsamlingsfrihet og økonomiske 

støtteordninger i mottakerlandet en forutsetning for å etablere transnasjonale organisasjoner. 

Transnasjonal kontakt var også betinget av forhold ved avsenderlandet, for eksempel 

flyplasser og mulighet til kommunikasjon med mottakerlandet.   

Mine informanters foreldre holdt forbindelsen med hjemlandet ved like, og dette stimulerte 

om ikke direkte, så i det minste indirekte, barna til å gjøre det samme. De lyktes best i å nå 

dette målet da barna var unge og hadde liten innflytelse over beslutningen vedrørende kontakt 

med foreldrenes hjemland (Foner 2002:249). Ettersom informantene ble eldre, utviklet de 

tilbøyelighet til selv å videreføre de transnasjonale praksisene (jf. Levitt 2002:134; Smith 

2002:148, 160-162). For informantene i G1 resulterte dette i en faktisk realisering av sine 

transnasjonale bånd med foreldrenes hjemland. Da de til slutt valgte å vende tilbake på 

egenhånd.  
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4.5 Oppsummering 

Førstegenerasjons innsats spilte en stor rolle for andregenerasjonens bånd til foreldrenes 

hjemland, blant annet i kraft av å ha introdusert sine barn for deltagelse i transnasjonale 

institusjoner. Gjennom hverdagslige transnasjonale praksiser tilegnet ungdommene seg 

kunnskap om kurdisk språk, tradisjoner og kultur. Deltakelse i transnasjonale aktiviteter 

sammen med foreldrene var en viktig del av informantenes liv. Oppveksten førte 

ungdommene inn i et transnasjonalt engasjement i ung alder, før de kunne ta egne valg. Dette 

la i sin tur et grunnlag for deres fremtidige transnasjonale bånd, identitet og tilhørighet, som 

jeg drøfter i de to neste kapitlene.  

Den bedrede politiske situasjonen i Kurdistan spilte også en stor rolle for ansikt-til-ansikt  

kontakt blant kurdiske migranter og deres barn. Deres transnasjonale aktivitet ble hyppigere 

og mer intens i takt med økt politisk stabilitet og bedre kommunikasjonsmuligheter. 

Ungdommene fikk på denne måten mulighet til førstehånds kontakt med kultur og 

samfunnsliv i foreldrenes hjemland, noe som tidligere hadde vært forbudt eller bare forekom 

sporadisk.  

Ungdommene i utvalget fungerte i noen tilfeller som selvstendige transnasjonale aktører ved 

at de enten opprettet eller bidro til nye institusjonaliserte fora i det transnasjonale sosiale 

feltet. Informantenes transnasjonale engasjement har foreløpig likevel ikke nådd samme 

intensivitet og styrke som i foreldregenerasjonen. Foreldregenerasjonens økonomiske 

pengeoverføringer videreføres for eksempel hos andregenerasjon i form av gaver og 

spandering. 

Når det gjelder transnasjonale praksiser innad i hver gruppe, varierte disse med hensyn til 

omfang og type. Informantene i G1 hadde de faktisk begynt å handle transnasjonalt i gitte 

situasjoner allerede i oppvekstlandet. Det er uklart om familiebakgrunnen var hovedgrunnen 

til at G1 hadde begynt å utøve transnasjonale praksiser uavhengig av foreldrene, mens G2 

som var yngre, ennå ikke hadde gjort det. Den sterke innflytelsen fra transnasjonale sosiale 

felt på unges praksis må i alle tilfelle ikke undervurderes. Samtidig spiller også effekten av 

livsløp, alder og sosioøkonomiske forhold en vesentlig rolle for individets transnasjonale 

deltakelse. 
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5 Selvforståelse og selvoppfatning 

I første del av kapittel 4 viste jeg hvordan kurdiske foreldre utøvde betydelig innflytelse på 

graden av transnasjonal kontakt og praksis hos sine barn. Forskjellig erfaringsbakgrunn førte 

til at de ulike generasjonene ga forskjellig mening til transnasjonal praksis og engasjement. 

Det var imidlertid også forskjeller innad i andregenerasjonen. Noen av informantene 

opprettholdt transnasjonale bånd kun på et følelsemessig og symbolsk nivå (informantene i 

G2), mens det for informantene i G1 ga seg utslag i aktiv deltakelse. Forskjellen i 

transnasjonalt engasjement mellom gruppene kan skyldes ulikheter i familiebakgrunn, livfase 

og øvrige omstendigheter.  

I denne delen fokuserer jeg videre på hvordan oppvekst innen transnasjonale sosiale felt kan 

omdefinere informantens sosiale plassering og betydningen av identitet. Som drøftet i kapittel 

2 (se 2.7), foreslår Levitt og Glick-Schiller en tilnærming til samfunnet og sosial tilhørighet 

som skiller mellom «ways of being» og «ways of belonging» i transnasjonale sosiale felt. 

Disse identifikasjonene er ikke alltid sammenfallende, men avhenger av den spesifikke 

konteksten vedkommende befinner seg i (Levitt og Glick-Schiller 2004: 8,11-12).   

Med utgangspunkt i dette begrepsparet, og i lys av andre dimensjoner innen transnasjonale 

sosiale felt, som religion, språk, venner og synlighet, undersøker jeg her hvordan identitet blir 

forstått og formulert blant mine informanter. Jeg fokuserer på rollen som stedlig innflytelse 

(tilværelsen i foreldrenes hjemland) spiller for dannelsen av informantenes identitet i møte 

med kurdisk lokalbefolkning og lokale kulturelle praksiser. 

 

5.1 Muslim ifølge irakisk ID 

For å forstå hvordan identitet og tilhørighet blir omdefinert i en stadig mer transnasjonal 

verden er det relevant å se hen til religionens rolle (Levitt 2001: 27-28). Mitt poeng med å 

spørre informantene om deres tro var å finne ut om religiøs tilhørighet kunne spille en rolle i 

identitetsdannelsen for noen av dem.   

Det viste seg imidlertid at religion ikke har spilt nevneverdig rolle i identitetsdanning blant 

mine informanter. Ingen av ungdommene gikk med religiøse symboler eller klær. I de videre 

samtalene ble det ikke påvist tegn på tilknytning til religion. Bare to informanter fra G2 

identifiserte seg som muslimer. Informantenes generelle tilbakemelding om sin tro kan 
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representeres av Sham (20) sitt utsagn: ”Jeg er muslim, men jeg praktiserer ikke noe.” Eller, 

som Kani (29) formulerte: ”Jeg praktiserer ikke noe, men folk her pleier å si jeg er muslim. 

La oss si at jeg er muslim.” Følgende ironiske utsagn ble også gjentatt av en del informanter i 

begge gruppene: ”Det står bare på id'en, at jeg er muslim.” Bakgrunnen her er at en persons 

tro er oppgitt som foreldrenes religion på irakiske ID-kort.  

At religiøs tro ikke var viktig for mine informanter må ses i lys av det faktum at verken islam 

eller noen annen enkeltreligion har kunnet spille en samlende rolle som identitetsmarkør for 

kurdere, selv om flertallet av kurdere antas å bekjenne seg til islam (Alinia 2004:42; 

Wahlbeck 1999:40). Den religiøse splittelsen hos kurderne skyldes delvis geografisk 

isolasjon, som har ført til et mangfold av religiøse minoriteter (Kreyenbroek 1996:104-105; 

Vindheim 2016:46-47). I tillegg innebærer kurdisk religiøsitet ikke nødvendigvis at religionen 

praktiseres aktivt (Kreyenbroek 1996: 85).26  

I tillegg har islam som religion blitt brukt på ulike måter for å bekjempe kurderne i ulike land 

(Alinia 2004: 49-62, se appendiks 2, s.120). Baath-regimet hadde brukt islam i kampen mot 

kurderne på 1980-tallet. Foreldrene til G1 kom i tillegg fra såkalte «peshmergafamilier» 27, 

som hadde flyktet fra landet på grunn av Anfal-offensiven.28 Dette felttoget hadde fått sitt 

navn fra al-Anfalsuren i Koranen. I lys av dette – og siden syv av mine informanter var barn 

av 80-tallsflyktninger – er det ikke overraskende at informantene ikke hadde noe forhold til 

religionen islam. Mellans (30) forklaring er godt eksempel på dette: ”Jeg har ikke noe tro, vi 

ble ikke oppdratt på den måten.”  

 

5.2 Jeg er ikke som dem  

Brødrene Zana og Dillan var de eneste i utvalget som var i slekt. De flyttet sammen med 

familien til Storbritannia på slutten av 80-tallet da de var henholdsvis 3 og 2 år. Selv om de 

ble intervjuet hver for seg, var det likevel ikke overraskende at deres fortellinger hadde mye 

til felles. Brødrene beskriver betydningen av sin identitet slik:  

Zana (30): ”Jeg er alltid blitt fortalt i oppveksten at jeg er kurdisk. Det har vært viktig for foreldrene 

mine å oppdra meg på denne måten. Begge foreldrene mine var peshmerga og kjempet for Kurdistan 

mot Saddam Hussein. Kurdisk identitet var gjennom hele oppdragelsen viktig for dem i et annet land. 

                                                 
26 For kurdernes tro og religion, se (appendiks 2, s.119-120). 
27 For definsjonen av peshmerga, se (appendiks 3, s.122). 
28 For definsjonen av Anfal-felttoget, se (appendiks 2, s.120). 
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Men for kurdere som ikke flyktet, var ikke det å være “kurder” så viktig [...] Men, uten tvil, jeg føler 

meg både britisk og kurdisk.” 

Lillebror Dillan (29) deler sin brors synspunkt: ”Jeg er veldig nasjonalistisk, jeg liker den kurdiske 

følelsen. Du vet, det er fordi den gangen vi flyttet til Storbritannia, var vi politiske flyktninger. Faren 

min var peshmerga, mamma bodde også på fjellet29 sammen med ham. Foreldrene våre fortalte oss 

historier fra den tiden, og de er blitt en del av oss. Og på grunn av dette er kurdiskheten sterk hos oss. 

Men etter at jeg kom tilbake, har jeg merket at jeg har en sterkere følelse av kurdiskhet enn de som bor 

her. Jeg tror at folk her har hatt dårlige opplevelser og blitt urettferdig behandlet under kurdisk styre. 

Derfor har de mistet troen. Jeg levde i en tidskapsel og har fortsatt den følelsen som alle kurdere hadde i 

1991 [...] Også slik synes jeg at det er forskjell på mine tanker og tankene til de som har bodd her hele 

sitt liv.” 

Begge informantene legger her vekt på betydningen av familiens situasjon i formuleringen av 

identitet og forståelsen av hva det betyr å være kurdisk. Enkelte fra andregenerasjonen velger 

å identifisere seg med foreldrenes identitet for å uttrykke sin solidaritet med foreldrene 

(Waters 1994:814). Brødrene understreker at «kurdiskhet» var viktig for peshmergafamiliene 

som kjempet mot Baath-regimet og at dette også var grunnen til at disse familiene flyktet. De 

fremhever på denne måten kontrasten mellom sin egen familie  og kurdere som har vokst opp 

i foreldrenes hjemland. De uttrykker også sin skuffelse over at befolkningen i landet som 

deres foreldre kjempet for, nå, under kurdisk styre, tar sin nasjonalitet for gitt. Dette var en 

erkjennelse som de kom til under oppholdet i Kurdistan. Slik skapte en oppvekst i et annet 

samfunn forskjeller mellom dem og lokalbefolkningen som aldri flyttet. 

«Kurdiskhet» i Dillans beskrivelse rommer to poeng som trenger nærmere forklaring. Han 

sammenligner for det første sin «sterke kurdiskhet» med følelsen som kurderne hadde i 1991. 

For det andre beskriver han en opplevelse av «å leve i en tidskapsel», der lykkefølelsen fra 

1991 forble uforandret. 

1991 kan sees som et uforglemmelig historisk øyeblikk for kurderne av to grunner. Det var da 

kurderne i den irakiske delen så slutten på hundre år med krig, væpnet konflikt og forfølgelse 

fra irakiske styresmakter (Alinia 2004: 53-54; Wahlbech 1999: 52-53, se appendiks 3, s.122). 

I tillegg representerte erfaringen fra 1991 en oppfyllelse av drømmen til kurdere i alle fire 

deler av Kurdistan: Endelig fikk de et sted som de kunne kalle sitt eget (Ignatieff 1993:139, se 

appendiks 4, s.125). På denne tiden var Dillan ikke mer enn 4 eller 5 år. Gjennom foreldrenes 

beretninger fikk likevel han ta del i og bevare følelsen fra de historiske dagene i 1991.  

Dillan nevner i tillegg følelsen av «å leve i en tidskapsel», et metaforisk uttrykk for hans 

tidligere tilværelse innen det transnasjonale sosiale feltet. Der var han skjermet fra borgerkrig 

                                                 
29 Når kurdere sier at de har vært (var, bodde) på fjellet, vil dette si at de har vært peshmerga.  
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mellom de regjerende kurdiske partier og senere fra utstrakt politisk korrupsjon (Akkaya 

2011: 2-3; Vindheim 2016:138, Paasche 2016:126, se appendiks 3, s.124, og appendiks 5. 

s.132). Forskjellen i informantens og lokale kurderes holdning til kurdiskheten kan derfor 

forklares med befolkningens negative opplevelser med kurdiske selvstyre. Dillan og de andre 

informantene i G1 kom altså til Kurdistan med store forventninger som ikke ble innfridd. De 

satt igjen med dyp skuffelse og endringer i sin følelse av kurdiskhet. Dette vil fremgå av min 

gjennomgang av intervjuene. 

At de to brødrene identifiserer seg som kurdere betyr ikke at de ikke kan ha en transnasjonal 

innstilling. Sterk tilslutning til foreldrenes identitet hindrer ikke migrantbarn fra å identifisere 

seg med samfunnet som ønsket deres foreldre velkommen, og som de vokste opp i (Gallant 

2008:49). Zana beskrev sin posisjon som «både kurdisk og britisk». Det tok heller ikke lang 

tid før også Dillans transnasjonale holding kom frem. På spørsmålet om det var lett å finne 

venner i Kurdistan nyanserte han sitt syn på egen identitet slik:  

”Folk her er hyggelige og liker å ha venner og sånn. Men det er vanskelig å finne en person du har 

kjemi med. Du vet, det er forskjeller mellom kulturene, det er forskjeller mellom meg og noen som har 

bodd her hele sitt liv.” 

Når jeg spør i hvilke sammenhenger som skaper forskjell mellom ham og en kurder som har 

levd hele livet i Kurdistan, svarer han ved å utdype den vestlige siden av sin identitet uten å 

uttrykkelig definere seg som vestlig:  

”Alt man har opplevd i livet liksom. For eksempel, de sangene som de lærer i barnehagen her, de er 

annerledes enn de jeg lærte der. Eller det å feire bursdager og sånn, det er ikke det samme. Alt de 

enkelte tingene. Eller TV, det jeg har sett på i 20 år der, har avgjort hvordan smaken min er. Og da vil 

det være en forskjell mellom meg og noen som ikke er vant til dette. Så det gjelder fra de helt enkle til 

de større tingene i livet.” 

Tidligere i intervjuet hadde Dillan erklært seg som nasjonalist. Han ga også uttrykk for å ha 

sterkere symbolsk tilknytning til kurdisk identitet enn lokalbefolkningen og understreket på 

denne måten forskjellen mellom seg selv og dem. Samtidig knyttet han implisitt sin identitet 

til oppvekstlandet, i det han fokuserte på valg av venner, lik smak og måte å tenke på. Siden 

disse ungdommene har vokst opp innen transnasjonale sosiale felt, har de den kunnskapen 

som er nødvendig for å benytte seg av ressursene i feltet nå eller eventuelt i fremtiden. Selv 

om de ikke alltid identifiserer seg med disse båndene eller handler på grunnlag av dem, kan 

de mobiliseres når konteksten gjør det påkrevd eller opportunt (Levitt og Glick-Schiller 

2004:14; Levitt 2002:140).  
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Dillans vennekrets bestod nesten utelukkende av andre tilbakevendte fra Vesten, noe som 

også var tilfelle for de andre informantene. Deltakerne henviste direkte eller indirekte til den 

vestlige siden ved sin identitet med en gang de begynte å snakke om valg av venner i 

foreldrenes hjemland. Informanten Barin (20) beskrev seg for eksempel rett ut som vestlig 30 

når vi kom inn på dette: ”Jeg føler meg amerikansk, fordi jeg og mine venner som vokste opp 

i utlandet har en annen måte å tenke på.”  

En annen informant, Hersh (31), hadde startet et firma for et par år siden sammen med en 

annen med kurdisk bakgrunn oppvokst i Vesten. Han beskrev hvordan de to ikke hadde kjent 

hverandre fra før, men at de ble gode venner i foreldrenes hjemland. For Hersh var vennskap 

forbundet med kjærlighet og omsorg. Slik forklarte han utfordringene med bånd til andre som 

ikke har vokst opp innen transnasjonale sosiale felt: ”Når jeg er trist eller når jeg forteller om 

meg selv kan vi ikke kjenne oss igjen i hverandres fortellinger.” 

Et annet interessant punkt ved spørsmål om valg av venner fikk informantene til å ta opp 

deres forhold til slekt. Under de tidligere besøkene til Kurdistan hadde slektningene vært en 

kilde til trøst, varme og støtte. Nå oppfattet informantene imidlertid dem som ”Veldig 

tradisjonelle og ikke sånn som meg på en måte.” Slik bekreftet informantene sin identifisering 

med egen vennekrets, som i motsetning til slektningene var lik dem med hensyn til alder, 

demografi, geografisk bakgrunn og sosial klasse (Haayen 2016:72). Når disse ungdommene 

var sammen med sine venner, kunne de finne ut av ting, dele interesser, lidenskaper og være 

seg selv. Dette var ikke mulig sammen med slektningene, som Mellan (30) beskriver:  

”Jeg har venner, men de er ikke slektninger. Fordi hos slektninger er alt aib
31

. Men, det er ikke sånn 

med venner, du er deg selv og du har ikke behov for å ha på deg en maske. Jeg er mer komfortabel med 

vennene mine. Foreldre mine klager ofte på at jeg ikke besøker slektningene mine. Fordi vi ikke passer 

sammen, sier jeg. Så hva har vi til felles og hva vi kan snakke om!”  

Det var i og for seg ikke overraskende at informantenes vennekrets bare besto av vestlige 

tilbakevendte, ettersom mange fra samme generasjon hadde flyttet til foreldrenes hjemland i 

den samme perioden. Sistnevnte informant, Mellan, beskriver dette slik:  

”Da jeg kom tilbake i 2011. På den tiden, altså i 2011 og 2012, hadde mange kurdiske ungdommer som 

hadde vokst opp i utlandet, vendt tilbake til Kurdistan. Du aner ikke, hvor mange som flyttet tilbake på 

den tiden [...] Alle mine venner, både gutter og jenter, er enten fra Europa, Canada eller USA. Så ja, jeg 

har mange venner her.” 

                                                 
30 Jeg bruker her begrepet vestlig for å ivareta en enhetlig begrepsbruk i teksten.  
31 Ordet aiba kan oversettes som pinlig, ikke fint, flaut, hysj eller «skam». Her betyr det «flaut».  
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Det er ikke unaturlig at disse ungdommene artikulerer sin vestlige identitet gjennom måten de 

velger venner på. Informantene har vokst opp i et vestlig samfunn, hvor de har gått på skole 

og delt opplevelser med vestlige jevnaldrende. Andregenerasjon står på mange måter nærmere 

sine jevnaldrende i oppvekstlandet enn unge i foreldrenes hjemland (Portes og Rumbaut 

2001:302). Det transnasjonale sosiale båndet som foreldrene hadde til Kurdistan bidro til å gi 

deres barn en følelse av tilhørighet til foreldrenes hjemland. Men dette betyr likevel ikke at de 

var helt og fullt kurdiske. 

Spørsmålet om venner, samt et hypotetisk spørsmål om hvordan de ville ha oppdratt barn, 

åpnet for at informantene kunne ta opp trekk ved vestlig kultur som de vurderte positivt. 

Eksempler på slike verdier var: å være tålmodig, jordnær, ærlig, åpen, hyggelig, presis, 

organisert, direkte, ikke være fiksert på utseende, passe sine egne saker og ha en enkel livsstil. 

Informantene mente selv at de også hadde disse egenskapene og at dette gjorde vennskap i 

foreldrenes hjemland mer utfordrende. Dette kommer frem i Lanas (21) utsagn: ”De vet 

ingenting om deg, og du vet ingenting om dem heller. De har sånn skjold mot deg og du har 

også et lite skjold mot dem.” 

Et sentralt funn her er at den kurdiske andregenerasjonens bånd til foreldrenes identitet ikke 

var streng eller rigid, men bestod av en løsere forbindelse til foreldrenes bakgrunn forårsaket 

av den avgjørende rollen som familien spilte i livet deres. Disse ungdommene hadde en 

tendens til å se kurdisk identitet som et produkt av primærsosialisering i barndommen. Et godt 

eksempel er informanten Dillan, som til tross for omtrent fire år botid i foreldrenes hjemland, 

ikke klarte å få venner blant lokale ungdommer. Hans vestlige oppvekst og hans opplevelse 

av seg selv som mer kurdisk enn de lokale ungdommene fikk ham til å føle at han ikke var på 

bølgelengde med omgivelsene i foreldrenes hjemland.  

 

5.3 Vennskap – en kilde til svar 

Ungdommene i utvalget har, tross mange års opphold i foreldrenes hjemland, ikke kuttet 

kontakten med sitt oppvekstland. Relasjonen blir ivaretatt via sosiale medier, som Facebook, 

Skype, Viber, Instagram og WhatsApp. I tillegg var det vanlig blant informantene å kjøpe seg 

parabolantenne for å holde seg daglig oppdatert på nyheter fra sine oppvekstland og pleie sine 

transnasjonale bånd med sine barndomsvenner og familiemedlemmer i Vesten. 
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Informantene bevarte kontakt med oppvekstlandet også gjennom utveksling av gaver og 

utstrakt online-shopping. Ungdommene hevdet at de hadde en annen smak enn 

lokalbefolkningen, og varer som de var vant til å kjøpe, var ikke tilgjengelige i Kurdistan. 

Følgelig bestilte de alt mulig, fra klær, sko, parfyme og til og med smågodt. I tillegg reiste de 

ofte til oppvekstlandet for å kjøpe seg det de trengte. 

Gjennomgående hadde deltakerne behov for å ivareta transnasjonale bånd med 

oppvekstlandene, selv om ønsket om kontakt varierte fra informant til informant. 

Ungdommene var generelt nysgjerrige på hva som hadde skjedd blant annet i hjembyen, på 

skolen, arbeidsplassen og med venner mens de hadde vært borte. Behovet for å holde seg 

oppdatert gjenspeilte fremfor alt et emosjonelt bånd til oppvekstlandet. Ungdommene beskrev 

selv dette slik: ”En del av meg er fortsatt der.” [...] ”Når du drar fra et sted du har bodd, 

forlater du samtidig noe i deg selv.” [...] ”Det er jo det at man bryr seg.” [...] ”Der er også 

hjemlandet mitt, og jeg vil ikke miste det hjemmet heller.” 

Det er samtidig nødvendig å vedlikeholde en felles referanseramme for å bevare vennskap, 

noe Lass (33) beskriver slik:  

”Hvis jeg for eksempel vil ta en prat med en venn, må vi i det minste ha noe felles å snakke om. For å få 

vite blant annet hva som skjer i politikken der. Eller, når jeg reiser på besøk, så er det jo viktig å få vite 

litt om hva som foregår der. Samtidig er det for å være sosial med dem som jeg kjenner, og for å 

beholde båndet til livet jeg hadde der.” 

Kontakten med barndomsvenner ble hovedsakelig ivaretatt gjennom sosiale media, og den 

fysiske kontakten avtok gradvis på grunn av avstanden. Likevel var det fortsatt mye varme i 

måten informantene omtalte dem. Det var også disse vennene som hentet dem på flyplassen 

på reisene til oppvekstlandet, og de tilbrakte mye tid sammen under disse besøkene.  

Vennskapsforholdene innen transnasjonale sosiale felt bidro til at denne generasjonen fikk 

mulighet til å utforske og få bekreftelse på sin identitet. Venners avgjørende rolle 

underbygges også av forskning (Haayen 2016:74). Den kurdiske delen av ungdommenes 

identitet ble konstruert og anerkjent i møte med deres barndomsvenner, som Sham (20) 

beskriver:  

”I Norge var det i første klasse på videregående og da hadde jeg mange norske venner og vi hadde 

jentekvelder og bursdager også. Det var en dag jeg ga dem kurdisk mat og så lærte dem kurdisk dans og 

sånn. De likte det veldig godt. Jeg følte meg veldig kurdisk da. Jeg delte mine kurdiske tradisjoner.” 
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Ved å presentere en kultur som er annerledes enn sine norske venners, fikk Sham følelsen av 

å være kurdisk. Sham brukte mat og dans som symbolske markører for å vise andre hvem hun 

var og for å gi uttrykk for sin identitet, en strategi som også er beskrevet i tidligere forskning 

(Romanucci-Ross og De Vos 1995:24).  

Identifikasjon med kurdiske tradisjoner og kurdisk tradisjonell kultur var typisk for 

informanten Sham, og de andre informantene i G2. Deltakerne i G1 koblet derimot sin 

identitet som kurdere til foreldrenes politiske erfaringer og kurdernes frihetskamp. 

Informantenes foreldre forlot Kurdistan på ulike tidspunkter og av ulike årsaker. De hadde 

derfor høyst forskjellige erfaringer med seg fra hjemlandet, og dette påvirket de holdningene 

som ble overført til barna. Dette er i overensstemmelse med funn fra tidligere forskning, som 

beskriver hvordan førstegenerasjonens erfaringer former barnas identitet og bidrar til å skape 

bånd til foreldrenes hjemland (Dawson 2008:72).  

Begge grupper var altså påvirket av dynamikken i det transnasjonale sosiale feltet (jf. Levitt 

og Glick Schiller 2004:9). Dette skjedde likevel på en måte som var unik for hver familie, noe 

som kan forklare informantenes identifisering med ulike aspekter av hva det betyr å være 

kurdisk. 

 

5.4 Mer kurdere enn kurderne 

Nicky var datter av gresk-kypriotere som migrerte til Australia midt på 50-tallet. Da hun selv 

besøkte Kypros tidlig på 70-tallet, ble hun sjokkert over at de lokale slektningene ikke delte 

den anti-britiske innstillingen som familien i Melbourne hadde næret på grunnlag av 

foreldrenes og besteforeldrenes beretninger om britisk undertrykking (Dawson 2008:78).  

Grunnen til at jeg har valgt å gjengi denne historien, er at den i all sin enkelhet illustrerer en 

holdning som jeg også har møtt hos en del av informantene, nemlig deltakerene i G1. 

Brødrene Dillan og Zana ble for eksempel skuffet da de opplevde at lokalbefolkningen ikke la 

så mye vekt på den kurdiske identiteten som det de selv gjorde.32 Det var i tillegg svært viktig 

for disse ungdommene, både i tiden i oppvekstlandet og i foreldrenes hjemland, å gi uttrykk 

for at de var kurdere og ikke irakere. Kani (29) beskriver for eksempel sin indignasjon slik, da 

                                                 
32 Se 5.2 ovenfor. 
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hun forstod at skillet mellom kurdisk og irakisk identitet spilte mindre rolle for 

lokalbefolkningen:  

”I oppdragelsen min har jeg fått innprentet at jeg er kurder og ikke iraker. Men når du kommer tilbake 

til Kurdistan, bryr ikke folk seg om hva det vil si å være kurder. Den følelsen vi har der, er ikke samme 

følelsen som folk har her. En gang i, min tenåringstid, snakket jeg med min tante, som er en voksen 

dame med barn, om dette. Hun mente at vi alle er irakere. Da ble jeg sint og sa “Å Gud, dette må du 

aldri si igjen”. Men folk her bryr seg ikke om man sier kurder eller iraker. Jeg har aldri sagt at jeg er 

iraker. Til og med i Europa sa jeg til alle at jeg er fra Kurdistan. Noen visste ikke hvor Kurdistan var. 

Jeg sa de måtte finne det ut selv. Det var ikke mitt problem at de ikke visste hvor Kurdistan var.”  

Hersh (31): ”Jeg pleier å si at jeg er kurder. Da jeg ble spurt i Storbritannia, sa jeg også at: “jeg er 

kurder”. Når de ikke visste hvor Kurdistan var, brukte jeg flere minutter på å forklare hvor Kurdistan 

ligger. Jeg har aldri sagt at jeg er iraker. Mine venner der visste hvor forskjellige kurdere er fra persere 

og arabere. De lærte seg til og med noen kurdiske ord. Jeg ville ikke at folk skulle tro at jeg er iraker; 

ikke fordi jeg er rasist, men fordi jeg ikke er iraker.” 

Et interessant funn var at informantenes identitet primært ble konstruert som en motsetning til 

de statsbærende nasjonale identitetene i foreldrenes hjemland og ikke til oppvekstlandets 

nasjonale identitet. Dette er i overensstemmelse med tidligere forskning på kurdisk 

førstegenerasjon, se Alinia (2004) (i appeniks 5, s.129). Identiteten til informantene var 

påvirket av oppveksten i Vesten, men likevel sterkt preget av kurdisk historie og den kurdiske 

saken, særlig i G1. Selv om ungdommene ikke hadde egne erfaringer med undertrykkelse på 

etnisk grunnlag, hadde historien om kurdernes kamp blitt formidlet til dem fra foreldre, 

slektninger, massemedier og i det kurdiske miljøet. 

Ettersom dagens nasjonalstater i de kurdiske områdene fortsatt er basert på fornektelse av 

kurdisk kultur, språk og identitet, er kurdisk identitet forankret i motstand mot arabisk, persisk 

og tyrkisk identitet. Følelsen av manglende tilhørighet til statene Kurdistan delt inn i er derfor 

blitt en side ved kurdisk identitet. Migrerte kurdere er gjerne mer tilbøyelige til å identifisere 

seg med mottakerlandet (oppvekstlandet) enn med staten de opprinnelig kom fra (Akkaya 

2011: 7-8, se appendiks 5, s.130-131). Dette var også tilfelle for mine informanter.  

De to informantene er også et godt eksempel på at en vestlig kurdisk generasjon – og alle 

andre kurdere som bor i et annet land – har en felles opplevelse av at omgivelsene stiller 

spørsmål ved deres kurdiske identitet fordi omverdenen ofte ikke kjenner til kurdere og 

Kurdistan. Deltakeren Kani håndterer utspørringen ved å utfordre samtalepartneren til selv å 

finne ut hvor Kurdistan er. Hersh formidler på den annen side kurdernes behov for å bli sett 

på som en vanlig nasjon, til tross for at de ikke har en egen stat og fremhever betydningen av 

det kurdiske språket som en identitetsmarkør.  
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Det var viktig for informantenes foreldre å bringe det kurdiske språket videre til sine barn, 

siden kurdisk språk alltid har vært forbudt i størstedelen av det kurdiske området. Språk er 

nært knyttet til identitet, og vår andres og egen forståelse av vår identitet formidles fra 

generasjon til generasjon gjennom språket (Rovira 2008:66). Gjennom sine kurdiske 

språkferdigheter kunne Hersh bevare og bevise sin identitet som kurder i oppvekstlandet.  

 

5.5 Kurdisk fikk vestlig preg 

Språk var ikke bare et viktig identitetsskapende element for foreldregenerasjonen. 

Informantene selv brukte også språk på ulike måter for å uttrykke tilhørighet til både 

oppvekstlandet og foreldrenes hjemland. Det er med andre ord en tett kobling mellom 

identitet og språkbeherskelse (Portes og Schauffler i Rumbaut 1994:780).  

Informanten Hersh (30) vektla som nevnt over kurdisk språk overfor sine venner fra 

oppvekstlandet, for å bli oppfattet som kurder og ikke iraker. Samme informant kobler sin 

vestlighet til sine ferdigheter på oppvekstlandets språk slik: ”Fordi min væremåte er britisk, 

siden jeg vokste opp der. Og som du hører, er engelsken min fortsatt bedre enn kurdisken.” 

Hersh var en av de informantene som hadde bodd lengst i foreldrenes hjemland, nesten 10 år. 

Likevel var han en av informantene som snakket kurdisk iblandet mange engelske ord og 

uttrykk og beklaget seg med at det ikke var lett for ham å finne ordene på kurdisk. Slik 

betrodde han seg til meg i kraft av min posisjon som «insider», og jeg ble innviet i svakhetene 

i hans beherskelse av språket. Samtidig var ikke Hersh den eneste som valgte å bruke språk 

som middel til å identifisere seg som vestlig. Lana (21) er også et eksempel på dette:  

”Altså, når jeg snakker og tenker, da er det på en måte norsk. Med de som kan, prater jeg norsk. Da 

føler jeg at jeg er på en måte er fra Norge og at jeg og den personen jeg prater med, har en annen greie 

enn de andre. Da føler jeg meg norsk.” 

Lana sier videre: ”Kurdisken min! Jeg tror det var bra sånn generelt i forhold til andre som var der. 

Fordi faren min prøvde å lære meg å skrive og lese kurdisk fra jeg var seks år. Men, man har på en måte 

et norsk preg på det. Måten jeg snakker på, aksenten min, er litt annerledes enn andre kurdere også. Da 

jeg kom tilbake hit så følte jeg at jeg snakket med andre ord kanskje, jeg snakker en blanding med flere 

kurdiske dialekter, så det blir en blanding [...] Jeg føler at alle ser på en måte at du er fra utlandet eller 

fra Vesten da. At de merker det med en gang, kanskje på måten jeg snakker på og da skjønner de det. 

Da føler man at man er litt sånn annerledes enn de som er egentlig oppvokst her.” 

Informantene snakket kurdisk med vestlig aksent. Samtidig var språket deres en blanding av 

ulike dialekter, noe jeg selv hørte under intervjuene. Dialektblandingen er et tegn på 
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transnasjonal kontakt mellom kurdere i Vesten med opprinnelse fra ulike deler av de kurdiske 

områdene.33 Den vestlige innflytelsen på informantenes kurdisk skyldes sannsynligvis at 

morsmålsopplæringen hovedsakelig fant sted i hjemmet, med unntak for noen informanter 

som lærte språket i institusjonaliserte fora. Ungdommene brukte oppvekstlandets språk på 

skolen og i kommunikasjonen med de fleste rundt seg, og det vestlige språket ble dermed 

deres hovedspråk. Til tross for at de behersket foreldrenes dialekt og uformelle språklige 

koder, ble de ikke fortrolige med språket slik det brukes i formelle sammenhenger; et funn 

som er i overensstemmelse med forskning på andregenerasjon med albansk bakgrunn (Vathi 

2015:157).  

I tillegg kunne de fleste informantene nesten ikke lese og skrive på foreldrenes språk. Ofte ble 

jeg med et smil fortalt følgende: ”Men jeg er fortsatt like dårlig til å skrive kurdisk. Det ser ut 

som jeg går i første klasse.” Nesten samtlige informanter fremhevet uoppfordret sine 

manglende lese- og skriveferdigheter på kurdisk når de ble spurt om sitt nivå på morsmålet. 

De mente gjennomgående at de var blitt bedre til å snakke kurdisk etter at de hadde vendt 

tilbake til Kurdistan, men at folk rundt dem fortsatt kunne høre at de hadde vokst opp i 

utlandet.  

Som vi ser, utviser disse ungdommene en transnasjonal «way of being» ved å bli involvert i 

grenseoverskridende sosiale relasjoner og praksiser i det transnasjonale sosiale feltet. Når 

informantene uttrykkelig signaliserte kurdisk eller vestlig (alt etter som) identitet gjennom 

handlingene, engasjerte de seg derimot i transnasjonale «ways of belonging». Informantene 

kombinerte de to identifikasjonsmodusene ways of being og ways of belonging på ulike måter. 

De fleste av dem var for eksempel oppdratt kurdisk, med vekt på kurdisk språk og kultur, men 

de identifiserte seg likevel ikke som kurdiske i alle sammenhenger. «Ways of being» falt altså 

ikke alltid sammen med «ways of belonging». Det kom an på den spesifikke konteksten som 

informantene befant seg i (jf. Levitt og Glick-Schiller 2004:11-12). 

 

 

 

                                                 
33 Det finnes to hovedvarianter av kurdisk. Innenfor hver av statene som Kurdistan er delt mellom, finnes det 

igjen mange ulike dialekter av disse (Alinia 2004:42; van Bruinessen 1992:21, se appendiks 2, s.119). 



71 

 

5.6 «Identitet dreper lett med en strek mellom»34 

Hersh (31) ”Da jeg begynte å jobbe i Storbritannia, pleide vi å gå med navneskilt. Jeg heter (...)
35

, og, 

navnet mitt var alltid vanskelig for britene å uttale. De kalte meg (...). De spurte meg ikke hvor i 

Storbritannia jeg hadde vokst opp. I stedet spurte de alltid om hvor jeg kom fra [....]. Her også, når jeg 

begynner å snakke til folk, så spør de hvor jeg kommer fra. Jeg svarer at jeg kommer fra Suleimani. Da 

sier de å nei, nei, man kan høre på måten du snakker på, at du er vokst opp i utlandet.” 

Mellan (30): ”Selv om du har vokst opp der, har høyere utdanning, er flink i språket, og har klart deg 

bra, spiller det ingen rolle. De så annerledes på deg, de så på deg som «sar rash»
36

. Men, da jeg kom 

tilbake hit, var det ikke noe bedre her enn der. Fordi man ikke blir tatt imot som om man er herfra. De 

ser på deg som en utlending her også.” 

Av informantenes erfaringer fremgår det at de, som aktører innen transnasjonale sosiale felt, 

konstrueres som synlige. Hovedutfordringen er ikke nødvendigvis kategorisering på grunnlag 

av rase, det være seg i form av fysisk utseende eller rase som begrep. Synlighet kan like 

gjerne dreie seg om et fremmedartet navn, språk eller klesdrakt (Toivanen 2014:195). 

Informanten Hersh ble kategorisert som en fremmed i begge land på bakgrunn av henholdsvis 

språk og navn, som for majoritetsbefolkningen i begge land definerte hvem han var og hvor 

han kom fra.  

De to informantene møtte i likhet med medlemmer av andregenerasjoner generelt, uformell 

hverdagsklassifisering og kategorisering. Dette kom for eksempel til uttrykk ved at de stadig 

ble spurt hvor de kom fra. Denne formen for klassifisering er også nevnt i tidligere forskning 

på andregenerasjon med somalisk bakgrunn i Norge (Fangen 2008: 142). Informanten Melan 

opplevde seg synliggjort i kraft av de begrepene som ble brukt til å kategorisere henne. Jeg la 

merke til under intervjuet at denne informanten hadde et europeisk utseende med lyst hår og 

grønne øyne. Synligheten hennes i oppvekstlandet bunnet med andre ord ikke i fysisk 

utseende. Hun hadde blitt utdefinert som fremmed i sin oppvekstland til tross for sin sosiale 

og kulturelle kapital, og ble også oppfattet som en utlending av lokalbefolkningen i 

foreldrenes hjemland da hun vendte tilbake dit. 

Selv etter flere generasjoner i et land blir migranter og deres barn gjerne omtalt som 

«innvandrere», til tross for at de er født og oppvokst i landet (Fenton 2003:124; Fouron og 

Glick-Schiller 2002:175). Selv når migrantbarn klarer seg bra, kanskje bedre enn foreldrene 

                                                 
34 Den norske hiphop-bandet Karpe Diem sin sang: «Identitet som dreper».  
35 Informantens navn ligner på et vanlig ord på engelsk. 
36 Utrykket sar rash betyr bokstavelig talt «mørkhåret» og tilsvarer «utlending eller innvandrer» i kurdisk 

kontekst. 
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med hensyn til jobb og utdanning, kan de likevel oppleve, som Mellan, ”Å ikke bli oppfattet 

som du opprinnelig er herfra.” 

I foreldrenes hjemland blir kurdere bosatt i Vesten og deres barn kalt «Handarani»37. 

Begrepet er ironisk ladet, og betyr at du er allerede blitt «europeer eller vestlig». Botid i 

utlandet er nok til å gjøre noen fortjent til denne betegnelsen. Har du ikke bodd hele livet i 

Kurdistan, vil du i lokalbefolkningens øyne lett oppfattes som utlending. Når informantene 

tok opp ting eller klaget på noe, ble dette ofte oppfattet som urimelighet og arroganse. De ble 

ofte møtt med kommentaren ”Dette er ikke Europa.” Migranter av både første- og andre 

generasjon får gjerne høre utsagnet: ”Du har et annet pass, du kan forlate landet når du vil.”, 

en observasjon som rommer både ironi og alvor. Måten migrantene møtes på innen 

trasnasjonale sosiale felt former slik deres identitet og tilhørighet.  

I henhold til dette vil aktørenes erfaringer innen transnasjonale sosiale felt (for eksempel 

informantenes erfaring av hvordan de i begge samfunn oppfattes på grunn av synlighet), virke 

bestemmende på deres selvfølelse og selvoppfatning (Anthias 2016:175). En slik oppfatning 

av identitet innebærer en tilnærming til identitet som tids- og kontekstavhengig, noe som 

nødvendigvis åpner for identitetsmessige skifter og motsetninger (Anthias 2008:5). Identitet 

blir dermed et spørsmål som andregenerasjon løpende må ta stilling til. Hva man svarer på 

spørsmål om ens identitet vil derfor alltid komme som en reaksjon på selve spørsmålet, 

personen som spør og øvrig kontekst.  

Vi har konstatert at disse ungdommenes erfaring av hvem de er, er resultatet av flyt av 

symbolsk og materiell karakter på tvers av landegrensene. Andregenerasjon blir sosialisert inn 

i regler og institusjoner i oppvekstlandet. Samtidig blir de påvirket av ideer, verdier og 

praksiser fra foreldrenes hjemland (Levitt og Glick-Schiller 2004:8). For informantene 

innebærer valg av kurdisk identitet i en gitt kontekst at de har et sett felles verdier med 

foreldrene sine, som kurdisk språk, kultur og kjennskap til kurdisk historie.  

Valg av vestlig identitet i andre kontekster kommer på den andre siden til uttrykk gjennom 

språk, venner, hobby, smak, væremåte, tankegang og samhørighet med kulturen de vokste 

opp i. Informantene følte derfor behov for å håndtere sin identitet på måter som reflekterte 

tilknytning til begge land avhengig av kontekst.  

                                                 
37 For definsjonen av handarani, (se. 2.8.3). 
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Ungdommene beveget seg stadig mellom å være kurdisk i en kontekst og vestlig i en annen, 

avhengig av den konkrete situasjonene og hvem de møtte. Denne vekslingen syntes å være en 

normalisert og automatisert del av hverdagen for dem. Allans (30) beskrivelse bekrefter dette: 

”det er liksom naturlig når du bor i to forskjellige samfunn. Man føler at man er to ulike 

personer”. Disse frasene gjentok seg under intervjuene: ”Jeg føler meg ofte/av og til vestlig38, 

men ikke alltid.”, eller ”Jeg føler meg generelt kurdisk, men avhengig av hvem jeg snakker 

med.” Informanten Dillan (29) formulerte det slik:  

”Jeg sier ofte at jeg er kurder, men, hvis jeg er på ferie et sted der folk ikke vet hvem kurderne er, da 

sier jeg at jeg er britisk. Det kommer an på stedet og situasjonen.” 

Det fremgår klart av informantenes beskrivelser at enhver vurdering av identitet og tilhørighet 

blant andregenerasjon er basert på deres erfaringer og nettverk i det transnasjonale sosiale 

feltet som helhet (Fouron og Glick-Schiller 2002:184), og ikke på enkeltsituasjoner i ett 

enkelt land. 

 

5.7 Bølgen av identitet 

Identitet formes ikke bare av enkeltsituasjoner og sosiale nettverk, men redefiners også av 

stedlig situering. Opplevelsen av å føle seg som kurder i Vesten og vestlig i Kurdistan ble 

stadig gjentatt av informantene. Denne erfaringen betegnet informantene selv som et 

paradoks. Dette er en ikke uvanlig erkjennelse fra transnasjonal forskning på andregenerasjon 

med migrantbakgrunn. Under besøk i foreldrenes hjemland oppdager andregenerasjonen hvor 

preget de er av oppvekstlandets kultur og de begynner derfor å identifisere seg i større grad 

med landet de har vokst opp i (Kibria 2002:307). Den fysiske tilstedeværelsen gir 

andregenerasjonen anledning til å begynne å sammenligne her og der.  

Men hvor mye kan opphold over en lengre periode endre personenens forståelse av seg selv? 

Stedlig situering med lengre opphold innebærer omfattende kontakt med andre mennesker, 

det være seg på jobben, skole eller i andre sammenhenger. Man møter virkeligheten i det 

andre samfunnet i form av hverdagslige utfordringer og gjør nye oppdagelser.  

                                                 
38 «Vestlig» er min egen formulering; informantene viste til sine respektive hjemland.  
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Opplevelsen av å ha bodd i foreldrenes hjemland over lang tid formuleres slik av mine 

informanter: Følgende viser Hershs (33) oppdagelse av sin vestlige side etter at han åpnet sitt 

eget firma i foreldrenes hjemland:  

”Når jeg prøver å gi opplæring til våre ansatte her på jobben, merker jeg at de mangler noe 

grunnleggende som vi lærte på skolen i Storbritannia. Der da vi begynte å jobbe var vi allerede helt 

klare. Men, her begynner man først å jobbe, og så lærer man forretningsskikken og måten man jobber 

på underveis.”  

Identitet kan være en indre følelse som i liten eller ingen grad kommuniserers utad. For 

eksempel kan du fremstå som kurdisk i det ytre, men likevel være vestlig i ditt indre. Den 

indre identiteten kan ta form av en følelsesmessig «bølge». Likevel kan hver av identitetene 

etter hvert bli svakere og sterkere alt etter som. Denne illustrasjonen av indre identitet, slik 

Lass beskriver den, er typisk for informantene i G1:  

”Jeg føler meg ofte britisk inni meg, selv om jeg ikke pleier å snakke om det. Særlig når Storbritannia er 

involvert i politiske spørsmål, har jeg en sterk følelse av at jeg ikke bare er europeer, men først og 

fremst brite. Og når jeg ser på idrett sammen med venner, gir jeg ikke nødvendigvis uttrykk for det, 

men, selvfølgelig er følelsen der likevel.”  

Lass sier dette rett etter sin avklaring av den vestlige identitetstilhørigheten: 

”Jeg føler jo generelt at jeg er kurdisk. Det jeg fortalte deg om nå nettopp, er noe som kommer over 

meg som en “wave”. Da det var demonstrasjoner mot vold mot kurdere, så deltok jeg. Jeg følte meg 

hundre ganger mer kurdisk i England enn her. Men, samtidig jeg er jo også europeer.” 

Et interessant fenomen som ble observert hos informantene i G1, og som også fremgår av 

Lass’ beskrivelse over, er innrømmelsen av at deres «sterke kurdiskhet» ble svakere etter en 

viss botid i foreldrenes hjemland. En annen informant Zana (30) gir også uttrykk for noe 

tilsvarende: ”da jeg var i Storbritannia var det å være kurder alt for meg. Men etter jeg kom 

tilbake, har alt gradvis blitt mindre viktig.”  

Når jeg spør hvorfor denne tilstanden oppstår, svarer en av informantene i samme gruppe slik: 

Mellan (30): ”Fordi du bor langt vekke. Her møter du en annen kultur, og den kulturen du 

vokste opp i, blir sterkere.”  

Informanten Lass (33), artikulerte denne følelsen gjennom et kurdisk ordtak: 

”Jeg vet ikke, på kurdisk har vi et ordtak: «dachita dur dabita  pur» “jo større avstand, desto større 

kjærlighet”. Jeg mener at avstand forsterker følelser [...] Jeg tror at på grunn av den store geografiske 

avstanden så prøver du å få tilknytning, for å unngå å miste linken mellom deg selv og hjemlandet ditt.”  
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Lass mener at nettopp på grunn av den lange avstanden, blir kjærligheten hans til venner og 

oppvekstlandet større og større. Til tross for flere år i foreldrenes hjemland beholdt han derfor 

sin sterke transnasjonale kontakt både med sine venner og oppvekstlandet. 

Flytting til et nytt land var en transnasjonal aktivitet som betydde en gjennomgripende 

endring i livet til informantene. For disse ungdommene, særlig informantene i G1, innebar 

flyttingen til foreldrenes hjemland i større grad en kontinuerlig identitetsomdannelse enn en 

prosess kjennetegnet av identitetsdannelse. Skuffelse overfor svekket patriotisme blant 

kurdere som ble værende, over å bli oppfattet som vestlige av lokalbefolkningen og den 

voksende kjærligheten til oppvekstlandet påvirker ungdommene og preger deres identitet. 

Informantenes identitet kan derfor vanskelig plasseres i forhåndskonstruerte kategorier som 

for eksempel utelukkende kurdisk eller vestlig. Andregenerasjonens identitet er med andre ord 

ikke bare en videreføring av førstegenerasjonens selvforståelse (Levitt 2009:1239). 

Informantene utformet følgelig sin identitet på en selvstendig måte og på bakgrunn av egne 

livserfaringer og opplevelser. 

Med hensyn til identitet er informantene ikke bare ulik foreldrene, men også sine vestlige 

venner og lokalbefolkningen i foreldrenes hjemland. Mine funn tyder på at informantenes 

identitet utgjøres av en kombinasjon av elementer fra begge kulturer. De to 

informantgruppene viser forskjellige former for vestlig og kurdisk identifikasjon. Mens for 

eksempel identifisering som vestlig hos G2 ofte ble formulert direkte, kom dette hos G1 frem 

på en mer diskré måte, som en mer personlig og litt unnagjemt følelse.  

Generelt sett utgjør identiteten til disse ungdommene en prosess i motsetning til en tilstand og 

er derfor ikke stabil, men varierer med tid og livsløp. Deres identitet er knyttet til individuelle 

og kollektive narrativ, selvrepresentasjon, kategorisering og opphavsmyter, som alle legger 

føringer på informantenes virkelighetsoppfatning innen to land. I dette perspektivet er ikke 

identitet noe man er eller et resultat av kulturell bakgrunn, men et spørsmål om hvem vi kan 

bli, hvordan vi har vært representert og hva dette innebærer for vår selvrepresentasjon 

(Anthias 2008:8; Hall 1996:4). 

Informantenes opplevelse av sin identitet ble derfor påvirket av at de hadde bodd i foreldrenes 

hjemland en lang periode på intervjutidspunktet. Man kan ikke se bort fra muligheten av at 

ungdommene ville ha gitt uttrykk for andre identitetserfaringer dersom jeg hadde intervjuet 
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dem i oppvekstlandet før avreisen eller etter bare et par måneders botid i foreldrenes 

hjemland.  

Deres refleksjoner over egen identitet kan også ha vært preget av å ha fremkommet i møte 

med en forsker med delvis samme bakgrunn som informantene selv. Min status som insider i 

den kurdiske kulturen kan ha påvirket dem til å vektlegge bestemte sider ved sin kurdiske og 

vestlige identitet. En persons identitet oppstår uansett gjennom utforskning og oppdagelse, og 

er en erfaring som ikke kan fanges inn i form av entydige svar på spørsmål om identitet. 

 

5.8 Oppsummering  

En av faktorene som påvirket identitetsdannelsen hos informantene var at foreldrene bidro til 

å utvikle deres kurdiske identitet. Foreldrenes påvirkning på identiteten varierte imidlertid fra 

familie til familie og fra individ til individ. Mens den kurdiske identiteten hos informantene i 

G2 var betinget av den kulturelle konteksten de befant seg i, var identiteten hos G1 først og 

fremst preget av foreldrenes politiske erfaringer og bakgrunnen for familiens flukt. 

Informantene ga ikke uttrykk for religiøs identitet. Årsaken til dette kan være at religion aldri 

har spilt en samlende rolle som identitetsmarkør blant kurdere. 

Informantene i G1 befant seg i en posisjon som outsidere i foreldrenes hjemland på flere 

måter. De følte paradoksalt nok at de var mer kurdiske enn lokalbefolkningen og fremhevet 

også at de var kurdere og ikke irakere, både i løpet av tiden i oppvekstlandet og senere i 

foreldrenes hjemland. I sin konstruksjon av kurdiskhet betonte informantene derimot ikke en 

mosetning mellom kurdisk og vestlig identitet. Kurdisk identitet var likevel ikke den eneste 

sentrale referanserammen for deres selvforståelse.  

I prosessen av identitetsdannelse søkte ungdommene i stedet etter symboler, referanser og 

mening i ulike sammenhenger for å konstruere en selvforståelse. Ungdommene ble sosialisert 

inn i regler og institusjoner i oppvekstlandet, mens de samtidig ble eksponert for idéer, verdier 

og praksiser fra foreldrenes hjemland. Informantene følte på denne måten tilknytning til to 

kulturer og kunne derfor identifisere seg med begge landene, når de ønsket og avhengig av 

deres situasjon og sosiale nettverk.  

Et annet funn var at når informantene ga uttrykk for de vestlige sidene av sin identitet, var 

dette i de fleste tilfellene knyttet til deres erfaringer med tilværelsen i foreldrenes hjemland. 
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Informantene valgte for eksempel å signalisere det vestlige aspektet ved sin identitet gjennom 

å snakke et vestlig språk, valg av venner, samt tanke- og væremåter. De kjente seg generelt 

mer igjen i oppvekstlandets kultur enn i foreldrenes kultur. Den langvarige tilværelsen i 

foreldrenes hjemland hadde med andre ord påvirket identiteten til informantene. Avstanden i 

rom og tid til oppvekstlandet hadde fått dem til å føle seg mindre «kurdiske» og mer 

«vestlige». Jeg vil i neste kapittel drøfte følgene av dette for deres tilhørighet.  

Måtene informantene aktivt konstruerte identitet på, var ikke forankret i enten oppvekstlandet 

eller foreldrenes hjemland, men basert på deres plassering i det transnasjonale feltet og 

hovedsakelig utformet av informantene selv. Ungdommene hadde informasjon og erfaringer 

fra begge land. De kombinerte selv aktivt de to identifikasjonsmodusene ways of being og 

ways of belonging på ulike måter avhengig av den spesifikke konteksten. Intervjudataene 

viste mønstre av identitetskonstruksjon som er i samsvar med teoriene om kontekstbestemt 

identitetsdannelse til Anthias, Hall og Levitt og Glick-Schiller.  
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6 Den gjensidige tilhørigheten mellom "her" og "der"  

I forrige del ble det vist hvordan identitet forhandles avhengig av sosiale nettverk og kontekst 

innen det transnasjonale sosiale feltet. Vi har også sett på hvordan identitet påvirkes av lang 

tids opphold i foreldrenes hjemland. Denne delen tar for seg informantenes refleksjoner rundt 

«hjem» og tilhørighet i lys av Floya Anthias’ forståelse av tilhørighet (se kapittel 2).  

I dagens verden er tilhørighet og emosjonelle bånd ofte ikke knyttet til et bestemt sted, men til 

mange forskjellige steder på samme tid. Spørsmålet «Hvor er hjemme, hvor hører du til?» var 

ikke så lett å besvare for informantene. Noen av dem begynte å smile usikkert, og de virket 

emosjonelt berørt. Det var tydelig at de hadde vanskeligheter med å velge én tilhørighet.  

I det følgende vil jeg presentere seks individuelle fortellinger. Denne oppgaven er egentlig 

basert på tolv informanter, men jeg har valgt ut de personene i mitt materiale som best kan 

tematisere ulike versjoner av tilhørighet og «hjem». Særlig vektlegges temaer som grunnen til 

at de returnerte til foreldrenes hjemland og deres beskrivelse av «hjem». Meningen 

ungdommene tillegger oppvekstlandet og foreldrenes hjemland hjelper oss å forstå andre sider 

ved betydningen av tilhørighet og «hjem» for migrantbarn oppvokst innen transnasjonale 

sosiale felt. 

 

6.1 Til duk og dekket bord 

I 2011, da Lass (33) hadde fullført sin mastergrad i Storbritannia, besluttet han å dra tilbake til 

foreldrenes hjemland alene. På dette tidspunktet bodde foreldrene hans fortsatt i Storbritannia, 

mens to av søstrene hans tidligere hadde flyttet tilbake til Kurdistan. Han betegnet sin 

situasjon som litt uvanlig da jeg spurte hvor mange år han hadde bodd i Vesten. Foreldrene 

var typiske 80-tallsflyktninger og hadde alltid hatt som mål å flytte tilbake til hjemlandet. 

Like etter etableringen av en selvstyrt region i 1991 forsøkte familien å slå seg ned i 

Kurdistan. De flyttet flere ganger frem og tilbake mellom Kurdistan og Storbritannia, men på 

grunn av den politiske og økonomiske uroen i området på denne tiden, var det vanskelig for 

familien å etablere seg. De ble derfor boende i Storbritannia.  

Slik begrunnet Lass sin avgjørelse om å vende tilbake til foreldrenes hjemland: 

”Jeg tenkte ofte på å flytte tilbake til Kurdistan. Det virker kanskje litt irrasjonelt, men jeg tok hele 

avgjørelsen om å flytte i løpet av én uke. Hovedårsaken var økonomien, tror jeg. Etter at jeg ble ferdig 
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med utdanningen i Storbritannia, var jeg uten jobb i seks måneder. Det er ikke noe særlig å bo hos mor 

og far når man er ferdig med studiene. Jeg var ved godt mot da jeg dro tilbake hit, selv om jeg ikke 

hadde en jobb som ventet på meg her. Slektningene mine var jo her i Kurdistan, og foreldrene mine 

hadde også et hus som jeg kunne bo i. [...] Jeg hadde besøkt Kurdistan nesten hvert år, og jeg hadde 

derfor ingen urealistiske forventninger om livet her, [...] Da jeg dro tilbake hit, visste jeg hva jeg kom 

til. Men da jeg ennå var i Storbritannia, visste jeg ikke at jeg ville få den jobben jeg har nå. Men, jeg 

hadde jo håpet å finne meg en jobb, og det jeg studerte kunne jeg bruke her. Jeg kan ikke huske om 

søstrene mine anbefalte meg å dra tilbake, men familien påvirker sikkert de valgene du tar.” 

Det fremgår av fortellingen til Lass at familiens transnasjonale livsstil hadde stilt verdifulle 

ressurser til rådighet for ham. Den fysiske transnasjonale kontakten i form av reiser til 

foreldrenes hjemland satte på denne måten spor hos informanten og ga ham et sikkerhetsnett i 

form av slektninger. Selv om det ikke forelå noe jobbtilbud, hadde han likevel bolig og 

slektninger som ventet på ham i foreldrenes hjemland. Dette synes å ha påvirket hans 

avgjørelse om å slå seg ned der. Andregenerasjon som reiser ofte, har større tilbøyelighet til å 

involvere seg aktivt i transnasjonale praksiser i forelderens hjemland (Kibria 2002:305,297; 

Le Gall og Gherghel 2016:129). Informanten hevdet selv at det var hans hyppige reiser som 

hadde gjort ham i stand til å forstå hvordan det kurdiske samfunnet fungerte sammenlignet 

med oppvekstlandet.  

Lass hadde flyttet til foreldrenes hjemland på et tidspunkt med økonomisk vekst i området. 

Dersom forholdene i oppvekstlandet ikke er som planlagt, har andregenerasjon uansett mange 

retrettmuligheter som følge av sine transnasjonale kulturelle og økonomiske ressurser (Levitt 

2002:142). Etter kort tid fant Lass seg jobb på et av de private universitetene i regionen. Da 

han ble intervjuet, hadde han allerede bodd i Kurdistan i 4,5 år. 

Lass’ retur til foreldrenes hjemland var altså ikke uttrykk for en sterk tilhørighet til det ene 

landet fremfor det andre, men var begrunnet i muligheter til å få brukt sine kvalifikasjoner og 

gode fremtidsutsikter i foreldrenes hjemland. Dette ble bekreftet ved at han understreket sitt 

syn ved å bruke «skråstreks-tegnet» mellom begge landene: 

”Kurdistan/Storbritannia. Jeg kan ikke velge ett av dem. Kurdistan og Storbritannia betyr like mye for 

meg. Jeg har tilhørighet til begge landene, jeg kan ikke gjøre noe negativt mot noen av landene.” 

Følgelig skiller denne informanten seg også fra andregenerasjon med oppvekst innen 

transnasjonale felt, og som føler seg ekskludert og hvor de ikke føler noen tilhørighet 

(Doswell 2001:243-244). I motsetning til denne opplevelsen av «verken-eller», har Lass’ 

gjennomgående en følelse av «både-og». Hans transnasjonale aktivitet motiveres ikke av en 

eksklusjonserfaring, men tvert imot av opplevd overskudd og åpne dører. 
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Lass har med andre ord mange av de tradisjonelle kjennetegnene på sosial, økonomisk og 

kulturell integrering. Dette hadde gitt ham tiden og ressursene han trengte for å kunne bli en 

transnasjonal aktør. Han er et eksempel på at transnasjonal deltakelse muliggjøres av 

integrering slik at de to formene for tilhørighet, transnasjonale bånd og integrering, går side 

om side (Foner 2002:250). 

 

6.2 Blod er tykkere enn vann 

”Jeg kom først tilbake på grunn av foreldrene mine. Pappa ville mest komme tilbake, og så var det 

mamma. Men, jeg ville på en måte ikke at familien min skulle bli splittet. Hadde jeg sagt nei, så hadde 

både mamma og jeg blitt i Norge. Og pappa kom tilbake så det var egentlig på grunn av foreldrene 

mine.” 

Her beskriver Lana (21) sin motivasjon for å engasjere seg transnasjonalt i foreldrenes 

hjemland. Forskjeller i deltakelse mellom kjønnene er tidligere påvist i transnasjonal 

forskning både generelt sett og på kurdere. Blant førstegenerasjonsmigranter vil vanligvis 

menn i større grad enn kvinner være tilbøyelige til å være transnasjonalt aktive i form av 

retur. En av årsakene til dette er at kvinner ofte har flere rettigheter i mottakerlandet enn sin 

opprinnelsesland (Itzigsohn og Giorguli-Saucedo 2005:899-900; Emanuelsson 2008:22-23).  

Siden jeg ikke har informasjon om Lanas foreldre, er det imidlertid vanskelig å spekulere om 

farens beslutning om retur kan forklares med kjønnsspesifikke forklaringsfaktorer som nevnt 

over eller om det skyldes bedre økonomiske muligheter i avsenderlandet, som er en annen 

forklaring på transnasjonalt engasjement (Foner 2002:248). Uansett kan andregenerasjons 

transnasjonale engasjement være en følge av foreldregenerasjonens valg (Levitt 2002:124). I 

Lanas tilfelle forhindret hun at familien ble splittet ved å akseptere foreldrenes ønske om å dra 

tilbake sammen. 

På slutten av 2012, da Lana var 17 år gammel, dro hun sammen med familien tilbake til 

Kurdistan. Hun fullførte siste året på videregående skole i foreldrenes hjemland før hun 

begynte å studere ved et av de private universitetene der. Samtidig jobbet hun som 

prosjektleder i et privat selskap. Hun så på Norge som et bedre land å bo i med hensyn til 

levestandard og oppvekst og så videre. Foreldrenes hjemland hadde også mye å by på, i følge 

informanten, men: ”Man må ha tilgang til de bra tingene som finnes, siden det ikke er alle 

som har det. Jeg har faktisk det.”  
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På grunn av forpliktelser og forventninger fra familier og slekt (Emanuelsson 2008:21; Gran 

2008:122), har det alltid vært vanlig blant kurdere bosatt i utlandet å investere i hjemlandet. 

Vi har allerede hørt at foreldrene til informanten Lass hadde kjøpt et hus i Kurdistan. Dette 

var også tilfelle for Lana. Det var familienes økonomiske trygghet som langt på vei hadde fått 

begge disse informantene til å bli værende i foreldrenes hjemland. Førstegenerasjons 

økonomiske investeringer kom senere til nytte for deres barn. Samtidig spilte også tilknytning 

til familie en rolle for deres transnasjonale engasjement.  

Selv om Lana hadde blitt i Norge om det ikke hadde vært for foreldrene, hindret ikke dette 

henne i å føle likeverdig tilhørighet til begge land:  

”Åh det er jo vanskelig. Det er jo her, men, hvor man føler seg hjemme er vel, jeg vet ikke. Det kan bli 

litt frem og tilbake. Hjemlandet er her og det vet jeg, men, det føles hjemme i Oslo og. Jeg vet ikke, jeg 

har brukt veldig mye tid der og har hatt veldig mange minner, venner, og kanskje det gjør at det føles 

litt mer sånn hjemme der enn her, men det føles veldig hjemme også å komme fra Hawler til 

Sulemani.” 

I sine fortellinger uttrykker både Lass og Lana en sterk følelse av tilhørighet til både 

Kurdistan og Vesten. De setter ikke oppvekstlandet høyere enn foreldrenes hjemland eller 

omvendt. Tilhørighet er for informantene først og fremst basert på minner, tid, venner og 

slekt. Det innebærer å være akseptert som et medlem av samfunnet og føle seg trygg, samtidig 

som man faktisk tar del i de verdier, praksiser og nettverk som finnes der. For disse 

ungdommene fører deres dype tilhørighetsfølelse til begge landene til handling som gir den 

emosjonelle tilknytningen et observerbart uttrykk (Anthias 2008:8; Anthias 2016:177). 

Ungdommene viser at de har klart å tilpasse seg ulike omgivelser og har oppnådd en bredere 

kunnskap om verden rundt seg.  

 

6.3 Brutte forhåpninger 

”Tja! Det er kanskje Storbritannia, fordi jeg har bodd der og foreldrene mine fortsatt er der. Når jeg 

tenker etter, tror jeg at jeg en gang kommer til å flytte tilbake dit. Jeg har stor tilhørighet til Kurdistan, 

men Storbritannia er hjemlandet mitt. Fordi jeg kan bare klare å bo i Storbritannia, ellers må Kurdistan 

forandre seg. Eller du vet, der du har hjemmet ditt og arbeidet ditt, er kanskje hjemlandet ditt også.” 

Dette var Kanis (29) svar på spørsmålet ”Hvor er hjem, hvor hører du til?”. Denne 

informanten hadde flyttet sammen med familien til Nederland da hun var liten. Etter at hun 

hadde tilbrakt mye av barndommen i Nederland og nærmet seg voksen alder, flyttet hun 

sammen med familien til Storbritannia. Etter snart tre år i foreldrenes hjemland fant Kani ut at 
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hun ønsket å dra tilbake til Storbritannia, der foreldrene fortsatt bodde. Det var dette hun 

oppfattet som «hjem», og ikke Nederland, hvor hun hadde vokst opp.  

For Kani og hennes generasjon er ikke «hjem» en statisk størrelse låst til et bestemt sted eller 

primært forbundet med hvor de er født og oppvokst eller hvor familien kom fra. Snarere er det 

slik at aktører kan ha ulike og til dels motstridende holdninger og tilknytninger. Dette 

understreker behovet for et transnasjonalt perspektiv som kan fange opp de dynamiske 

båndene til steder som på forskjellige måter har mening for mennesker med en slik 

sammensatt bakgrunn (Anthias 2016:183). 

I 2012 besluttet Kani å returnere til Kurdistan med sin ektemann. Hun hadde en lillesøster 

som også dro tilbake på egenhånd før henne. Kanis grunn til retur viser at det var familiens 

historie som var hennes primære motivasjon for å omsette sin transnasjonale holdning til aktiv 

handling i foreldrenes hjemland:  

”Du vet, jeg var veldig liten da vi flyttet til Europa, men jeg husker fortsatt at jeg ønsket å komme 

tilbake til Kurdistan for å bo her. Eller før jeg begynte på universitetet, hadde jeg lyst til å studere og 

jobbe her. Jeg tenkte at jeg kunne bidra med noe i hjemlandet mitt [...] Da jeg flyttet tilbake til 

Kurdistan, var den økonomiske situasjonen veldig bra, og vi levde gode liv her. Vi var stolte over å 

være kurdere [...] dette var en viktig grunn til at vi bestemte oss for å flytte tilbake. [...] Målet var å 

komme tilbake for å jobbe litt og tjene litt penger. Så skulle vi flytte tilbake. Da vi kom hit, hadde vi 

ikke bestemt oss om vi skulle bo her for lenge. På den tiden var det masse penger her, men etter det 

kom IS og sånne ting. Min mann jobber i en svensk frivillig organisasjon her. De fikk ekstra jobb etter 

IS-angrepene. Derfor bestemte vi oss for å bli boende her. Datteren min er fortsatt et lite barn. Når hun 

blir større og begynner på skole, vil vi nok dra tilbake.”   

Forestillingen «ønsket om å dra tilbake hjem» blant foreldregenerasjonen til G1 kan også 

betegnes som en myte, siden tidligere forskning på kurdisk førstegenerasjon viser at 

returandelen ikke er så høy i virkeligheten (Akkaya 2011:4, se appendiks 5, s.130). Mine funn 

viser at denne «myten» i stedet bør betraktes som en prosess som styrket andregenerasjons 

identifikasjon og tilhørighet med foreldrenes hjemland og bidro til økt transnasjonal 

deltakelse blant disse ungdommene. At drømmen ble holdt levende blant barna under hele 

oppveksten viser også en generasjonseffekt. 

Kani er i sin fortelling også inne på endringer i oppfatningen av kurdisk selvforståelse. Den 

kurdiske kollektive identiteten har utviklet seg fra å være sentrert rundt offerstatus som følge 

av politisk og etnisk motivert undertrykkelse til å være basert på stolthet som følge av kurdisk 

selvstyre fra 1991 og ikke minst den gunstige økonomiske utviklingen (Akkaya 2011:3,5).  
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Den første tiden med selvstyre var preget av store humanitære lidelser som følge av 

verdenssamfunnets økonomiske sanksjoner mot Irak. Kurderne ble avhengig av bistand fra 

både hjelpeorganisasjoner i Europa og fra kurdiske migranter i mottakerlandene. Dette 

utgjorde et nytt tilbakeslag for kurdernes nasjonale stolthet og identitet. Da Baath-partiet ble 

fjernet fra makten i 2003, fikk utvandrede kurdere i Vesten mulighet til kontakt med 

hjemlandet i form av retur og investeringer (se appendiks 4, s.127-128). Dette medførte 

samtidig en ny forståelse av kurdisk identitet hjem og tilhørighet.  

Etterhvert inntraff imidlertid politiske endringer som trakk i motsatt retning slik at drømmen 

om å etablere seg permanent i Kurdistan mindre forlokkende. Kani opplevde at familiens 

muligheter var blitt innskrenket etter at IS kom på banen. Hun betraktet samtidig den utbredte 

korrupsjonen i Kurdistan som et enda større problem og var i likhet med de andre 

informantene høyst kritisk til dette. 

Kani uttrykte skuffelse i møte med «hjemlandets» korrupsjon og nepotisme, og hennes 

treårige tilværelse der fikk henne til å innse dette. Informantenes faktiske erfaringer fra livet i 

foreldrenes hjemland syntes ikke å ha innfridd de forventningene som de hadde før returen. 

Dette gjorde også vanskeligere for dem å kjenne den samme sterke kurdiske identiteten 

sammenlignet med tidligere. Livet i den kurdiske selvstyrte regionene undergravde på denne 

måten følelsen av tilhørighet med foreldrenes hjemland. Dette var særlig merkbart hos 

informantene i G1. Tidligere forskning blant kurdiske migranter har også gjort tilsvarende 

funn (Alinia og Eliassi 2014: 78-79; Emanuelsson 2008: 22; Gran 2008: 153, 250-251; 

Paasche 2016: 126).39 

Kani var den eneste av informantene i G1 som ikke klarte å finne seg en jobb i foreldrenes 

hjemland, til tross for sin mastergrad i Storbritannia. Likevel ble hun boende, siden hennes 

ektemann med både kurdisk og vestlig bakgrunn hadde mye arbeid der. Dette er et eksempel 

på at det kan være avgjørende for omfanget av transnasjonal aktivitet at ektefellen har 

bakgrunn fra samme geografiske område, eller til og med fra samme by (Smith 2002:157, 

148; Jones-Correa 2002:235). Selv om ektemennene til Kani og en annen kvinnelig informant 

var fra andre byer, var de likevel kurdere fra den irakiske delen, og hele deres familie var 

bosatt der. 

                                                 
39 Se (appendiks 5, s. 130-132). 
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I utvalget fantes også informanter som hadde dratt tilbake til foreldrenes hjemland fordi 

partnerne deres tidligere hadde returnert. Fem av deltakerne var gift, og alle tilhørte 

informantene i G1. Samtlige gifte informanter så nær som én hadde en kurdisk ektefelle som 

også hadde tilbrakt en del av, eller nesten hele livet i Vesten. Den siste var gift med en 

libaneser. Informantenes valg av ektefelle med samme geografiske bakgrunn som dem selv er 

en indikasjon på at andregenerasjons transnasjonale praksiser vil fortsette også i fremtiden 

(Levitt 2002:124). 

 

6.4 A blessing in disguise 

Migrantfamilier har gjerne et ønske om at barna deres passer inn i det nye samfunnet, men 

uten å assimilieres inn i mottakerlandets kultur (Levitt 2009:1234; Waters 1994:814). Barnas 

alder blir derfor ofte den utslagsgivende faktoren i transnasjonale avgjørelser og forhandlinger 

innad i familier (Levitt og Glick- Schiller 2004:20-22). Dette fremgår tydelig av Gyanas (21) 

historie at det var hennes utvikling til ungdom som lå bak foreldrenes og dermed også hennes 

eget transnasjonale engasjement i Kurdistan: 

”Du vet, for det første når jenter blir eldre i Vesten begynner de å gå ut på diskotek og sånn. Jeg fikk 

ikke lov til akkurat det, jeg fikk lov til å gjøre andre ting. Men, ikke akkurat sånn som mine 

nederlandske venner. Du vet, faren min skjønte plutselig at livet mitt ikke var så bra i Nederland pga. 

jeg ikke kunne gjøre det samme som vennene mine. Derfor foreslo han å vende tilbake til Kurdistan. 

Dessuten i Nederland var det ikke så mye jobber da vi flyttet tilbake i 2013. Da var den økonomiske 

situasjonen her i Kurdistan veldig bra og dette var en viktig grunn til at vi bestemte for å flytte tilbake.”   

På tidspunktet for familiens retur var Gyana fortsatt ikke så involvert i en vestlig livsstil. Hun 

bodde fremdeles hos foreldrene og var ikke selv gammel nok til å bestemme over livet sitt. 

Hun ga selv uttrykk for dette: ”De visste også at hvis jeg ble ferdig med High School i 

Nederland, ville jeg aldri ha blitt med tilbake til Kurdistan.” Studentlivet i Nederland ville 

vært mye «gøyere», som hun selv uttrykte det. 

Informanten var i begynnelsen ikke enig i avgjørelsen. Men etter mye gråting ga hun opp 

fordi foreldrene bestemte at det var bedre for alle sammen å bo i Kurdistan. Gyana husket 

godt denne tiden. Hun visste ikke hva som ville skje med skolegangen hennes og hvordan 

livet ville bli der. I tillegg var hun bekymret for fordommer blant folk og for at onkler fra fars- 

eller morssiden ville legge seg opp i hennes privatliv. Etter å ha tilbrakt store deler av livet i 

oppvektstlandet, frykter mange medlemmer av andregenerasjon at de ikke vil passe inn i 

foreldrenes hjemland (Levitt 2002:123). I likhet med de andre informantene hadde Gyana 
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vært på familiebesøk til Kurdistan flere ganger, så hun var kjent med hva tilværelsen der 

kunne bringe med seg.  

Likevel bør man være forsiktig med å konkludere at korte ferier eller besøk til foreldrenes 

hjemland skaper transnasjonale bånd av dypere betydning hos andregenerasjon (Gherghel og 

Le Gall 2016: 129; Kibria 2002: 305,297). Gyana er selv inne på dette: ”Men, det er forskjell 

på å være på besøk og å bo et sted. Du ser bare det positive ved et land når du er på ferie. Du 

ser ikke de dårlige tingene.” 

Gyan viste til kulturforskjellene mellom Vesten og Kurdistan som årsak til sine bekymringer 

knyttet til beslutningen om å dra tilbake til foreldrenes hjemland. Informantene i begge 

grupper nevnte ofte de kulturelle ulikhetene da de ble spurt om livet i Kurdistan hadde vært 

slik de hade forventet. Både kvinnene og mennene i begge grupper fikk råd om hvordan de 

skulle oppføre seg og hvordan de skulle gå kledt, særlig ved besøk i basar40 og lignende 

steder. 

Gyana og de andre informantene i G2, som alle var kvinner, ga uttrykk for at de hadde blitt 

boende i oppvekstlandet hvis det ikke hadde vært for familien. Samtidig fantes det kvinnelige 

informanter i G1 som hadde dratt tilbake til Kurdistan alene, uten ektefelle eller familie. Det 

er derfor ikke nødvendigvis slik at den transnasjonale kontakten i form av retur blant kurdiske 

familier bare fant sted for å beskytte jentene mot vestlig kultur. 

Det Gyana forteller kan underbygge en oppfatning av det kurdiske samfunnet som 

mannsdominert. Likevel har det lenge vært slik at kvinners situasjon kan variere mye fra 

familie til familie og fra person til person, til tross for kulturbetingede forvetninger og sosial 

kontroll i Kurdistan. De andre kvinnelige deltakerne ga uttrykk for at de stort sett hadde 

problemer med samfunnet, og ikke med familien sin. Deres egen situasjon var i følge dem 

selv mest påvirket av hvordan foreldrene kommuniserte med dem. Dette er også i 

overensstemmelse med funn fra tidligere forskning blant kurdere rundt disse spørsmålene 

(Emanuelsson 2008: 6,17, se appendiks 5 s.131).  

                                                 
40

Basar er en permanent, overbygget markedsplass eller gate der forskjellige varer og tjenester selges eller byttes 

(SNL, oppslagsordet «basar»). (Basarene tiltrekker seg store folkemengder og det er ofte personer fra lavere 

sosiale lag som arbeider der).  
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I følge Gyana fikk hun etterhvert oversikt over sin tilværelse i Kurdistan og ble vant til livet 

der. På intervjutidspunktet hadde hun bodd i Kurdistan i tre og et halvt år, og hun var student 

ved et av de private universitetene i byen Suleimani. Hun fortalte følgende om sin situasjon: 

”Men det ble faktisk ikke sånn jeg hadde trodd her. Foreldrene mine slappet mer av og la seg ikke bort i 

hva jeg gjorde. Så var det disse tingene jeg var redd for, skolen og om det ikke fantes folk som skjønte 

meg. Men det ble ikke sånn, fordi alle vennene mine her er også nederlandske. Jeg ble kjent med dem 

her, på en skole som heter Dwarozh
41

 [...] Nå har jeg det bedre her og har flere muligheter. Jeg kan et 

ekstra språk og har mer erfaring enn folk her. Så det blir kanskje lettere å finne jobb. Disse tingene er 

bra ved å bo her. Jeg føler at fremtiden min her blir bra [...] Så det er en fordel ved å ha vokst opp i 

utlandet.” 

Gyana forteller at hun bare hadde venner med nederlandsk bakgrunn i Kurdistan, noe som 

gjenspeiler at et betydelig antall kurdere vendte tilbake til foreldrenes hjemland rundt 2012 og 

2013. Det var hennes «nederlandske venner» som gjorde at hun trivdes i foreldrenes 

hjemland. I Kurdistan var også foreldrene mindre strenge, fordi de ikke var bekymret over 

påvirkning fra nederlansk kultur. Gyana og et flertall av informantene fra begge grupper i 

utvalget var klar over at de hadde hatt nytte av å leve i foreldrenes hjemland. Oppveksten i 

Vesten hadde gitt dem en tokulturell bakgrunn, mye erfaring og et utvidet mulighetsrom. 

Deres oppvekst innen transnasjonale sosiale felt ga dem et fortrinn sammenlignet med sine 

jevnaldrene i Kurdistan og bidro til å gi dem et selvbilde som ressurssterke, som også Gyana 

beskrev det. 

Informantene i begge grupper følte en tospråklig identitet, noe de delvis tilskrev sin gode 

utdanningsbakgrunn og eksepsjonelle erfaringer på begge språk. I oppveksten hadde de hatt 

mulighet til tospråklighet, noe som gjorde at de lett kunne tilpasse seg begge land. 

Ungdommene var bevisste på at de hadde vokst opp i begge kulturer og mente at de hadde 

hatt en særegen fordel ved å kunne kommunisere på mer enn ett språk. Det var nettopp deres 

vestlige bakgrunn i form av kulturell og økonomisk kapital som gjorde det mulig for 

ungdoemmene å leve komfortabelt i foreldrenes hjemland.  

Gyana er et eksempel på at noen barn av migranter prøver å finne en balanse mellom 

fødelandet og foreldrenes hjemland og å bruke sin tokulturelle kompetanse strategisk. På 

denne måten representerer deres erfaringer noe kvalitativt nytt utover en ren forlengelse av 

foreldrenes engasjement i foreldrenes hjemland (Levitt 2009: 1239). 

                                                 
41 Om denne skolen, se s.35. 
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Informanten betrakter sin erfaring med tilværelsen innen dette feltet som en viktig side ved 

sin tilhørighet til både Kurdistan og Nederland. Hun svarer følgende på spørsmål om hvilket 

land hun opplever som «hjem»: 

”Begge landene men, samtidig ingen av dem. Jeg vet ikke, jeg har tilhørighet til begge landene. Fordi 

da jeg bodde i Nederland, fikk jeg noen erfaringer som jeg aldri ville fått her. Erfaringene fra Nederland 

gjør at jeg er på et annet nivå enn de andre studentene på universitetet her i Kurdistan. Jeg er to eller tre 

steg foran dem. Det vil si at Nederland har åpnet mange dører for meg. I Kurdistan ser jeg også at det er 

masse muligheter. Jeg vet ikke, for meg må det være begge landene.” 

Å ha tilgang til materielle ressurser, for eksempel i kraft av stilling, yrke eller kompetanse 

som utdanning og språk, bidrar til en følelse av trygghet og deltakelse som er sentral for sosial 

tilhørighet (Anthias 2016: 179). Livshistorier som Gyanas kan tjene som illustrasjon på dette 

poenget.  

 

6.5 Er gresset grønnere på den andre siden? 

”Faren min liker ikke Norge, i det hele tatt. Han mener vi ikke passer inn der, og hvor mye vi enn 

prøver, så vi blir aldri norske. Også har han familien sin her og venner. Og han kan ha en bra jobb her i 

forhold til Norge. Der kan han ikke få så bra jobb, fordi han ikke har utdanning. Vi gjorde det mest på 

grunn av faren min. Men vi andre hadde ikke noe imot å bo verken her eller der. Jeg er den største og 

har små søsken.” 

Informanten Sham (20) sin oppfatning av hvorfor familien hadde returnert til Kurdistan 

fremgår av ovennevnte sitat. Som den eneste i mitt utvalg knyttet hun familiens transnasjonale 

engasjement i foreldrenes hjemland til farens utdanningsbakgrunn og hans trivsel og 

tilpasning i mottakerlandet. Andregenerasjons transnasjonale engasjement varierer med og 

påvirkes av førstegenerasjons erfaringer i oppvekstlandet (Eckstein 2002:212). For å forstå 

hva Shams far erfarte i Norge og hvordan dette påvirket henne og søsknene, er det nødvendig 

med et tilbakeblikk på den historiske bakgrunnen for flukten til Sham og hennes familie på 

90-tallet.  

Da kurderne i den irakiske delen av Kurdistan fikk sin egen selvstyrte region, kunne kurdere i 

utlandet for første gang gjenopprette transnasjonal kontakt med hjemlandet. 

Verdenssamfunnets sanksjoner medførte likevel en humanitær krise, samtidig som det brøt ut 

borgerkrig (se appendiks 3, s.124). Kurderne som flyktet til Vesten på 1990-tallet var i en helt 

annen situasjon enn flyktningene fra Baath-regimets undertrykkelse på 1980-tallet. Nå hevdet 
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vestlige myndigheter at kurdere ikke oppfylte kravene til flyktningestatus siden området nå 

var kontrollert av kurderne selv.  

Enkelte av 90-tallsflyktningene til for eksempel Norge fikk opphold på humanitært grunnlag. 

De som kom mot slutten av tiåret fikk enten avslag eller bare midlertidig opphold (Noas 2003, 

se appendiks 3, s.124-125). Det var i 1997 at familien til Sham kom til Norge. Da var hun ett 

år.  

Sham og hennes families tilhørighet til Norge kan derfor ha blitt påvirket av en rekke ulike 

faktorer, som for eksempel hvor lang tid de måtte vente på permanent opphold, mulighet til 

språkopplæring og jobbutsikter, hvordan de ble tatt i mot her og eventuelle 

eksklusjonserfaringer. Rettigheter i form av statsborgerskap, arbeidstillatelse og 

velferdsordninger bidrar til en trygghetsfølelse som er viktig for opplevelsen av tilknytning, 

og personer i fast arbeid har større tilhørighet til samfunnet enn mennesker med ingen eller 

perifer tilknytning til arbeidslivet (Anthias 2016:177-178,179).  

Jeg spurte Sham om hun, i likhet med sin far, følte at hun aldri kom til å bli norsk. Da svarte 

hun følgende: 

”Jeg tror, jeg begynte å føle det da jeg ble litt større. Da jeg kom i videregående, så følte jeg at jeg aldri 

kom til å bli som dem. Fordi, du kom i tenåringsalderen. Fordi de begynte å feste og det var russetid og 

jeg kunne liksom ikke gjøre det de gjorde. Jeg har ikke så strenge foreldre, jeg får lov å gå ut og sånn, 

men når det kommer til visse ting som ikke akseptable for dem, da følte jeg meg litt sånn utenfor. Alltid 

når noen ba meg på fest og sånn, sa jeg nei. Så etter hvert sluttet de å be meg ut, ikke sant. Og da følte 

jeg at de ikke ville være med meg lenger. Det var bare en følelse, og etter hvert når det var siste året 

mitt, så begynte jeg å ikke bry meg så veldig mye, og tenkte, samme det.”   

Det var ikke frykt for vestlig kultur som var grunnen til at Shams far ønsket at familien skulle 

dra tilbake til Kurdistan, slik vi så det hos forrige informant, Gyana. Likevel var det 

foreldrenes skepsis til sider ved vestlig levemåte som førte til at Sham ikke beholdt kontakten 

med sine venner i Norge. En konsekvens av dette var at hun følte seg utenfor fellesskapet. 

Som den eneste i utvalget mitt mistet Sham kontakt med vennene sine i oppvekstlandet etter 

at hun dro tilbake til foreldrenes hjemland. 

Som det fremgår av analysedelen er kurdernes transnasjonale bånd generelt preget av 

linearitet. Dette innebærer at førstegenerasjon opprettholder og videreføre sosiale relasjoner, 

normer og tilknytning til hjemlandet blant andregenerasjon (jf. Itzigsohn og Giorguli-Saucedo 

2005:899). Mens videreføringen av transnasjonale bånd var motivert av politisk syn og et 

ønske om engang å dra tilbake til Kurdistan hos foreldregenerasjonen i G1, tok bevaringen av 
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tilknytning med foreldrenes hjemland hos G2 form av skepsis mot vestlig kultur og livsstil. 

En slik bekymring for vestlig påvirkning var ikke tema blant de kvinnelige informantene i G1.  

Den økonomiske situasjonen i Kurdistan hadde bedret seg betraktelig siden 1997, da familien 

til Sham forlot Kurdistan. Samtidig hadde Shams far aldri følt seg velkommen i Norge. Derfor 

bestemte han seg i 2011 for å dra tilbake sammen med familien til hjemlandet. Endringer i 

avsenderlandet har stor påvirkning på det transnasjonale engasjementet blant andregenerasjon 

(Fouron og Glick-Schiller 2002:174). Farens transnasjonale engasjement i form av retur til 

Kurdistan skapte en usikker situasjon for Sham og søsknene. Sham forteller at familien 

hennes flyttet to ganger frem og tilbake mellom Norge og Kurdistan uten at de klarte å 

etablere seg noen av stedene. Første gang dette skjedde var i 2011, da hun bare 15 år. Sham 

fikk et vanskelig møte med foreldrenes hjemland og beskrev sin opplevelse slik: 

”Åh, det var utrolig hardt. I 2011 gikk jeg i tiende klasse og skulle komme til en helt ny skole, nye folk. 

Og skolen var så streng, og du måtte ha uniform, det var ikke sånn i Norge. Lærerne var så strenge og 

var så sure, og vi hadde fagene fysikk og biologi. Jeg hadde aldri hatt disse fagene i Norge. Vi hadde 

naturfag, og matte var ikke så vanskelig der. Jeg slet så mye, jeg likte meg ikke i det hele tatt liksom.” 

Etterhvert ble det klart at Sham mistrivdes. Foreldrene grep inn og avgjorde at det ville bli 

vanskelig for Sham og hennes to yngre søsken å følge det kurdiske skolesystemet. Etter ett års 

botid bestemte familien seg for å flytte tilbake til Norge. 

I historiene til Sham og forrige informant, Gyana, har vi fått beskrevet det følelsesmessige og 

sosiale presset på ungdommene som motvillig dro tilbake med familien til foreldrenes 

hjemland. Dette er et eksempel på at transnasjonal praksis i form av retur kan ha negative 

følger for skolegangen til barn av migranter. Barn kan gå glipp av skoleåret i begge land og 

miste kontakt med venner som de har gått på skole med i mange år. Diskusjonen av 

vennskapsforhold i forrige del viste hvordan venner påvirker identifikasjon og skaper en 

følelse av trygghet og tilhørighet. I verste fall kan tap av vennskap bidra til å skape en tilstand 

av hjemløshet og manglende følelse av tilhørighet blant ungdommene (jf. Levitt 2002:139).  

Etter et par år i Norge, flyttet familien tilbake til Kurdistan på nytt. Imidlertid ga familien opp 

også dette forsøket på å etablere seg, og de flyttet tilbake til Norge for andre gang i 2015. 

Årsaken denne gangen var ikke bare at barna mistrivdes, men også angrepene fra IS som fra 

2014 skapte ny uro i området. 

Hovedårsaken til at mange dro tilbake til Vesten var likevel trolig den økonomiske krisen i 

Kurdistan forårsaket av en konflikt mellom den kurdiske og irakiske regjeringen om fordeling 
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av oljeinntektene. Som følge av denne uoverensstemmelsen fikk ikke offentlige ansatte 

utbetalt hele eller deler av lønnen. Den økonomiske utryggheten skapte uro, og mange 

vestlige kurdere som hadde satset på en tilværelse i Kurdistan, bestemte seg for å dra tilbake 

til Vesten. Shams familie var blant disse. 

Betydningen av de økonomiske problemene for de tilbakevendte kurdernes situasjon fremgikk 

av intervjuet med Sham. Hun forteller følgende om hvorfor familien ikke lenger klarte å leve i 

Kurdistan den andre gangen: 

”Faren min var ansatt i det offentlige, og du vet, nå får de ikke lønn og sånn. Vi hadde masse utgifter, 

og det var ikke lett. Jeg og broren min var på privatskole. Og når vi kommer tilbake fra Vesten, må vi 

gå på privatskole. Fordi offentlige skoler er veldig dårlige. De private skolene er litt bedre og for å gå 

der, må du ha penger. Men jeg er her nå, og foreldrene mine er i Norge. Jeg er ganske heldig, for å si 

det sånn.” 

Sham ga uttrykk for at Kurdistan ikke var et sted for å etablere seg med familie og påpekte at 

hennes egen familie hadde mislyktes med dette to ganger. Etter hennes oppfatning var det 

utfordrende å komme tilbake med hele familien, fordi returnerte kurdere hadde store utgifter 

som ikke lot seg betjene med en lav inntekt. Migranter som Shams familie vendte 

hovedsakelig tilbake til Kurdistan på grunn av den gode økonomiske situasjonen i området. 

De og deres barn var vant til høy levestandard, et godt utbygd velferdstilbud og tilgang til 

offentlige tjenester. Dersom de ikke fikk dette i Kurdistan hadde de et annet alternativ: 

Vesten.  

Til tross for den økonomiske veksten var informantene kritisk innstilt til forholdene i 

foreldrenes hjemland. De sammenlignet Kurdistan og Vesten med hensyn til blant annet 

trafikk og helsetjenester og trakk særlig frem kontrasten mellom det overveldende offentlige 

byråkratiet i Kurdistan og de mer effektive systemene i oppvekstlandet. 

Da familien dro tilbake til Norge sist, valge Sham som nevnt å bli boende hos sin bestemor i 

Kurdistan. Hun skilte dermed lag med sine yngre søsken, et valg hun kommenterte på 

følgende måte: 

”Men denne gangen hadde jeg det forskjellig fra søsknene mine. Jeg gikk ikke på skolen; jeg begynte 

med en gang på universitetet. Og så gikk jeg på en linje som jeg likte [....] jeg har også fått mange 

venner, og vi går ut og spiser og har det gøy og sånn. Det er ganske gøy, egentlig.” 

Shams fortelling viser hvordan hennes valg om å fortsette å bo i foreldrenes hjemland var 

påvirket av alder og livsfase. Graden av transnasjonalt engasjement blant andregenerasjon er 

ikke konstant, men varierer avhengig av livsløp og hvordan aktørene ønsker å nyttiggjøre seg 
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sine transnasjonale bånd (Foner 2002:247; Levitt 2002:140; Smith 2002:162). Sham påpeker 

selv hvordan studenttilværelsen ga henne bedre muligheter til å ha et sosialt liv sammenlignet 

med sine yngre søsken, som gikk i kurdisk grunnskole med høye krav til arbeidsinnsats, 

karakterer og disiplin. Hun ble derfor værende, selv om det ikke opprinnelig hadde vært 

hennes eget valg å flytte tilbake til foreldrenes hjemland.  

Sham planla likevel å vende tilbake til Vesten for å fortsette utdanningen der på et senere 

tidspunkt. Hun visste ikke om hun skulle velge Norge, Nederland eller Tyskland, men hun var 

fast bestemt på å dra etter at hun hadde fullført utdanningen hun holdt på med i foreldrenes 

hjemland. Sham mente at universitetene i Norge holdt et høyere nivå og var bedre organiserte 

enn de kurdiske, som manglet erfaring og finansiering.  

Jeg spurte henne da hvorfor hun i så fall hadde valgt å studere i Kurdistan. 

Sham viste igjen til familiens opprinnelige beslutning om å dra. Hun påpekte videre at hun var 

ung og fleksibel, og at hun ville prøve å studere ett år i Kurdistan. Dersom det gikk dårlig, 

kunne hun alltid flytte tilbake igjen, og se på det som et friår. Sham var med andre ord bevisst 

på de mulighetene hun hadde i kraft av sin tilgang til transnasjonale sosiale felt. Hun fortsatte 

med å si: 

”Jeg selv, vet at jeg har bedre muligheter her, men, det er bare noe som, jeg vet ikke. Kurdistan er et 

land som du ikke kan leve uten, og du kan heller ikke leve i det. Det er veldig rart, jeg vet ikke. Uansett 

om jeg er her eller der, så kjeder jeg meg. Så det er litt sånn. Men, siden jeg begynte på universitet her, 

det er noe jeg gjør hver dag. Jeg gjør meg opptatt, du skjønner. Så det gjør det enklere for meg for å 

ikke dra tilbake til Norge. Men, hvis jeg ikke hadde universitet her, tror jeg ikke at jeg hadde klart det å 

bo her. Jeg hadde ikke holdt ut.” 

På mitt spørsmål «hvor er hjem, hvor hører du til», svarte Sham følgende: 

”Jeg tror, Kurdistan er mitt hjemland. Norge er på en måte mitt sikkerhetssted. Hvis jeg vet at det ikke 

funker her og landet går helt under, da drar jeg tilbake. Generelt er det her, men, det er mange ganger 

tungt. Fordi det er ikke så lett å bo her heller.” 

Sham og hennes families transnasjonale engasjement kan betraktes som en reaksjon på 

negative erfaringer fra opprinnelseslandet og/eller mottakerlandet og dermed som et eksempel 

på reaktiv transnasjonale praksis (Itzigsohn og Giorguli-Saucedo 2005:899). Shams 

familiehistorie, særlig årsaken til familiens flukt og måten de ble tatt i mot på i Vesten, 

illustrerer godt hennes tilhørighet overfor begge landene. Familiens og Shams transnasjonale 

deltakelse bærer imidlertid mer preg av å være en nøvendighet enn et valg (Levitt 2002:142). 
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Tidligere forskning på transnasjonal deltakelse blant kurdisk førstegenerasjon har til dels 

trukket motstridende konklusjoner med hensyn til bakgrunnen for disse praksisene. Akkaya 

(2011:5) og Gran (2008:256) hevder begge at transnasjonale praksis og assimilasjon ikke 

utelukker, men utfyller hverandre, og at det to fenomenene er positiv korrelert med hverandre. 

Emanuelson (2008:22)42 fant på sin side at transnasjonale praksiser var korrelert med både 

reaktivitet og assimilasjon. Mangel på data gjør det vanskelig å slå fast om kurderes 

transnasjonale praksiser henger sammen med en høy grad av assimilasjon i Vesten eller er en 

reaksjon på manglende tilpasning og mistrivsel imottakerlandet, som i Shams famile. 

Det er også viktig å forstå at Sham og hennes familie ikke er dårlig integrert på alle måter i 

det vestlige og i det kurdiske samfunnet, selv om de engasjerer seg i transnasjonale praksiser. 

Det er mange faktorer som spiller inn og samvirker med hverandre i transnasjonale prosesser, 

blant annet livsløp og alder. Det er heller ingen klar årsakssammenheng mellom reaktivitet og 

transnasjonal aktivitet. 

 

6.6 Hjem er hvor hjertet er 

Allan (30) er et annet eksempel på hvordan endringer i livsfase i kombinasjon med 

utviklingsprosesser i den kurdiske regionen påvirket hans transnasjonale engasjementet i 

foreldrenes hjemland. Han flyttet første gang tilbake til Kurdistan som 19-åring i 2005 

sammen med familien. Imidlertid følte han at han ikke passet inn i et Kurdistan der 

utviklingen ennå ikke hadde kommet særlig langt. Etter ett år forlot Allan familien og dro 

tilbake til Tyskland alene. Funn fra en studie av kurdiske migrantfamilier i Sverige tyder på at 

dette er en typisk dynamikk. Ofte er det kun far som pendler eller flytter til hjemlandet i 

påvente av at resten av familien kommer etter, eller så kan det være begge foreldrene som 

forsøker å etablere seg i Kurdistan mens barna blir igjen i Sverige (Emanuelsson 2008:22, se 

appendiks 5 s.131). 

Etter dårlige erfaringer med foreldrenes hjemland og seks år alene i Tyskland, flyttet Allan i 

2012 likevel tilbake til Kurdistan som 27-åring. Alle reisene for å besøke foreldrene hadde 

gjort at informanten hadde vent seg til ting som tidligere hadde vært umulig å leve med. På 

denne måten bidrar foreldrenes tilværelse i opprinelseslandet til å stimulere anderegnerasjons 

transnasjonale deltakelse (Foner 2002:247). Allan markerte avstand fra det tidligere omtalte 

                                                 
42 Se (appendiks 5 s. 130-131). 
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økonomiske motivet som årsak til hans retur til foreldrenes hjemland, og hevdet at det var 

familien som var hans grunn for å være der. Han var enebarn, og moren hans ville gjerne ha 

ham i nærheten.  

Å tilnærme seg familien som informantenes «hjem» kan synes banalt, men faktum er at 

nesten alle deltakere nevnte familien når de diskuterte hva «hjem» betydde for dem. 

Interessant nok påpekte et flertall av informantene i begge grupper at det var familie som var 

årsaken til at de og deres foreldre befant seg i Kurdistan. Foreldrene har betydelig påvirkning 

på barnas tilhørighet til hjemlandet, og kan både stimulere til og motvirke transnasjonale 

praksiser og identitet hos andregenerasjon. Dette gjelder særlig når begge foreldre kommer fra 

samme bakgrunn (Vickerman 2002:357; Tsuda 2016:41; Gallant 2008:49). 

Alle mine informanter hadde foreldre med kurdisk bakgrunn fra den irakiske delen av 

Kurdistan. Selv om noen av informantene hadde flyttet tilbake på egen hånd, hadde foreldrene 

i de fleste tilfeller også dratt tilbake på et tidligere eller senere tidspunkt. Det var bare to av 

informantene som fortsatt hadde begge sine foreldre boende i Vesten. Bare én familie var blitt 

splittet. Der bodde mor sammen med de av barna som ikke ville flytte til foreldrenes 

hjemland, og far bodde et halv år av gangen i henholdsvis det vestlige landet og i Kurdistan. 

De øvrige foreldrene bodde alle i Kurdistan på intervjutidspunktet.  

Wolf (2002:255) hevder i sin studie på andregenerasjon med filippinsk bakgrunn at sosiale og 

politiske prosesser ikke fullt ut kan forstås uten å ta familiens betydning i betraktning. Også 

for mine informanter spiller familien en svært viktig rolle for opplevelsen av kulturell og 

politisk (for G1) tilhørighet og identitet. Dette var også et av funnene i den før omtalte studien 

fra Sverige om at kurdiske migrantene ikke hadde planer om å reise tilbake i nær fremtid når 

familien ikke hadde nære slektninger i Kurdistan. Noen av disse var til og med uttalte 

motstandere av å besøke landet regelmessig (Emanuelsson 2008:21-22). 

Allan oppfattet imidlertid ikke sitt transnasjonale opphold i foreldrenes hjemland 

nødvendigvis som permanent. Da han ble spurt om hjem og tilhørighet medga han at det ikke 

varsikkert at familien i fremtiden ville være avgjørende for hvor han skulle bo, selv om 

hjemme for ham nå, var der hvor familien hans var. Hans forståelse av «hjem» viste seg altså 

å være mer pragmatisk og fleksibel. 

”Tja, altså, jeg er veldig fleksibel og jeg vil ikke knytte meg til et sted som kalles «hjemland». Akkurat 

nå er familien min grunnen til at jeg er her. Det er et ordtak på engelsk som sier “home is where the 

heart is”, derfor tenker jeg også at der man er glad, er der man har sitt hjem. For meg akkurat nå, er det 
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kanskje Kurdistan. Og hvis situasjonen blir dårlig her, blir det Tyskland. Eller, hvis jeg får mulighet, vil 

jeg ikke flytte tilbake til Tyskland men, dra til Kanada i stedet. [...] Nå kan jeg bedre engelsk, men altså, 

jeg tror ikke at Kanada er et bra sted for en flyktning som trenger flere år for å lære seg språket og sånn. 

Men et bra sted for en som har utdanning og behersker språket deres godt.” 

Allans definisjon av «hjem» gjenspeiler ikke rastløshet over å ikke tilhøre noen steder, men 

derimot følelsen av å være en del av en større helhet (Anthias 2008:8). Allan knytter selv sine 

transnasjonale forståelse av hjem til sin unge alder; fordi han er ung, må han tenke på hvor 

han best kan få seg jobb og skape seg en fremtid. Vickerman (2002:352) betegner denne 

generasjonen oppvokst innen transnasjonale sosiale felt, som «free riders». Allan har kulturell 

og sosial kapital fra to land og er villig til å vurdere sine kvalifikasjoner opp mot mulighetene 

i flere land. Han er et eksempel på at andregenerasjon med migrantbakgrunn kan definere og 

redefinere sin tilhørighet etterhvert som omstendighetene endrer seg. 

Han erkjenner samtidig at han i en forstand er grunnleggende forskjellig fra sine foreldre. I 

motsetning til dem har han ikke hatt en innvandringsreise. Han opplevde aldri å ikke kunne 

snakke språket, å slite med å få jobb og opphold osv. Nå ser han på seg selv som en som kan 

dra hvor han vil og som alltid klarer å starte på nytt, eller som han selv uttrykker det: ”Da er 

det bare en flybillett og et sted å bo jeg trenger, ellers ikke noe mer.” Denne 

tilpasningsdyktigheten er en integrert del av Allans selvbilde på en måte som ville ha vært 

utenkelig for foreldrene.  

Fremveksten av transnasjonale praksiser blant migranter (også blant mine informanter) må ses 

på bakgrunn av forhold ved oppvekstlandene (Levitt og Jaworsky 2007:130). Kurdisk første- 

og andregenerasjon har for eksempel hatt mulighet til å inneha dobbelt statsborgerskap og har 

derfor kunnet nyte godt av muligheter i begge landene (Emanuelsson 2008:44). Denne doble 

juridiske tilhørigheten kan i sin tur åpne for nye transnasjonale bevegelser mellom flere land 

(Guarzino og Smith 1998:9). 

Samtidig må man ikke undervurdere risikoen som et transnasjonalt engasjement i form av 

retur eller langt opphold i foreldrenes hjemland medfører for informantene og deres foreldre. 

Informantene botid i Kurdistan på intervjutidspunktet varierte mellom ett og fem år etter 

returen. Da jeg spurte Allan hvorfor han ville dra til nettopp Kanada og ikke til Tyskland, 

kom han med følgende hjertesukk:  

”Jeg har ikke vært i Tyskland på tre år nå. Jeg kan ikke dømme blindt, men, nå hører man masse rare 

ting i media, og det er mye som har forandret seg særlig etter flyktningstrømmen. Jeg har til og med fått 

e-post fra Tyskland etter at jeg hadde bodd her i ett år. I mailen stod det at “du bodd borte fra Tyskland 
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i ett år, derfor må du oppdatere oss om landet og oppgi adressen der du bor”. Tyskland er et veldig 

strengt land når det gjelder dette. Det blir liksom ikke så lett å bare dra tilbake dit. Og dette har jeg 

erfart. Da jeg bodde her i ett år i 2005 og flyttet tilbake igjen til Tyskland, fortalte jeg folk om 

situasjonen, at jeg var kurder og hadde bodd ett år i Irak. I Tyskland kan man ikke snakke om 

Kurdistan, fordi Kurdistan for dem er bare en region som tilhører Irak. Folk har stereotype oppfatninger 

av Irak. Det første de kommer på når de tenker på “Irak” er radikalisme, terror og ekstremisme og bla, 

bla, bla. Altså, jeg mener ikke at jeg får trøbbel ved å dra tilbake til Tyskland. Men, når det gjelder jobb 

og sånn, er det mulig at jeg ikke finner drømmejobben. Det er nesten sånn at bakgrunnen vurderes 

framfor kvalifikasjoner. Nå snakker jeg generelt, men, sånn tenker de på fleste arbeidsplasser.” 

Den vanskelige økonomiske situasjonen i Kurdistan og trusselen fra IS førte til at levekårene i 

regionen igjen forverret seg. Mange tilbakevendte valgte derfor å flytte tilbake til Vesten, 

både enkeltpersoner og hele familier. I løpet av oppholdet mitt i Kurdistan ble jeg vitne til 

folkets frustrasjon over forholdene, blant annet i form av demonstrasjoner mot korrupsjonen i 

det kurdiske statsapparatet. Informantene hadde utdanning, arbeidserfaring og kontakter i 

oppvekstlandet. Spørsmålet var hvor lenge familiene og ungdommene som i sin tid hadde blitt 

fristet av de gode økonomiske tidene i Kurdistan nå ville holde ut der. 

Hvordan ville da ungdommene og deres familie finne seg til rette på ny i 

oppvekstlandet/mottakerlandet? For mange i Vesten er Kurdistan forsatt et ukjent land og få 

kjenner til den rivende utviklingen som regionen opplevde i de såkalte ti gylne årene. 

Spørsmålet var om informantenes kvalifikasjoner kunne redde dem i den harde konkurransen 

på arbeidsmarkedene i Vesten, eller om de igjen ville bli avhengige av hjelp fra myndighetene 

i disse landene, på samme måte som da foreldrene deres flyktet for første gang? Bare 

fremtidig forskning vil kunne gi et svar på disse spørsmålene. Denne studien har stort sett 

påvist positive sider ved transnasjonalt engasjement, men dette betyr likevel ikke at vi kan se 

bort fra potensielle negative følger av transnasjonale praksiser, særlig når disse har form av 

retur. 

 

6.7 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg fokusert på seks av informantene fra mitt utvalg for å tematisere ulike 

sider ved tilhørighet til to land. Med utgangspunkt i spørsmålet: «Tilhørighet til hva?» har jeg 

undersøkt hvordan disse deltakernes følelse av tilknytning preges av deres transnasjonale 

erfaringer (Anthias 2008; 2016) . Et viktig funn er at informantenes opplevelse av «hjem» 

ikke er låst til stedet de er født eller har vokst opp, men heller er knyttet til transnasjonale 

erfaringer som utfordrer konvensjonelle grenser for kulturell tilhørighet. 
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Andregenerasjon oppvokst innen transnasjonale sosiale felt kan ikke unngå å føle tilhørighet 

til både foreldrenes hjemland og oppvekstlandet. Det var likevel deres og foreldrenes 

erfaringer i begge land som ble utslagsgivende for andregenerasjons opplevelse av hjem og 

tilknytning. Hvordan foreldrene og familien i sin tid hadde blitt tatt i mot i mottakerlandet var 

et eksempel på en transnasjonal erfaring som spilte en viktig rolle for informantenes flytende 

følelse av tilknytning. Mine funn viser at en helhetlig forståelse av det transnasjonale sosiale 

feltet var nødvendig for å kunne forstå identitetsdannelse og tilhørighet hos informantene. 

Det var ikke bare variasjon mellom de to gruppene (G1 og G2) med hensyn til motivet for å 

flytte til foreldrens hjemland, men også mellom informantene innad i hver gruppe. En 

fellesnevnerne var likevel familietilknytning, som var et viktig aspekt ved transnasjonal 

deltakelse i begge grupper og for foreldregenerasjonen i hver av gruppene. Ungdommene i G1 

hadde videreført foreldrenes drøm om å dra «hjem» og ga selv uttrykk for at de ønsket å bidra 

med noe i foreldrenes hjemland. For G2 var det primært foreldrenes bekymring for vestlig 

kultur eller foreldre som selv ikke fant seg til rette i mottakerlandet som påvirket familiens 

avgjørelse om å returnere til Kurdistan. 

De bedrede politiske og økonomiske rammebetingelsene i både Kurdistan og Vesten fremmet 

bevegelse over landegrensene, noe som har gjort det mulig for informantene å realisere seg 

selv som transnasjonale aktører. Ungdommene grep mulighetene foreldrenes hjemland hadde 

å tilby i form av å skaffe seg utdanning (G2) og å iverksette sine prosjekter der (G1). 

Informantenes aktive deltakelse i foreldrens hjemland var ikke et tegn på at de følte seg 

mistilpasset i Vesten. Snarere ble de lokket av den gode økonomien og den stabile politiske 

situasjonen i Kurdistan på flyttetidspuntet. 

Ingen av informantene utelukket muligheten av å returnere til oppvekstlandet med tanke på 

fremtidige studier eller når barna ble større. Dette gjaldt også dersom mulighetene på 

arbeidsmarkedet i Kurdistan forverret seg eller utviklingen der på andre måter ikke innfridde 

deres forventninger. Tilgang til bedre alternativer i oppvekstlandet, informantenes 

transnasjonale innstilling og deres gode kvalifikasjoner var faktorer som kunne bidra til å 

gjøre valget om å vende tilbake enkelt dersom problemstillingen meldte seg. Gradene og 

formene for transnasjonal deltakelse blant informantene var ikke konstant, men varierte blant 

begge grupper avhengig av foreldrenes deltakelse i slike praksiser, men også av 

andregenerasjons livsfaser, holdning og behov. 
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7. Avslutning  

Jeg har i denne oppgaven belyst temaet identitet og tilhørighet blant kurdiske migrantbarn 

oppvokst innen transnasjonale sosiale felt som vendte tilbake til foreldrenes hjemland. Den 

teoretiske tilnærmingen har bestått i å undersøke betydningen av transnasjonale sosiale felt for 

å forstå identitet og tilhørighet blant informantene. I dette avslutningskapittelet oppsummerer 

jeg argumentene og funnene i de foregående kapitlene med utgangspunkt i de tre formene for 

transnasjonale praksiser: lineær, ressursbetinget og reaktiv. 

 

Funn 1:  Lineær transnasjonal praksis 

Hovedmønsteret i mine empiriske data var at vedlikeholdet av transnasjonale bånd blant 

kurderne var lineært. Denne formen for transnasjonale bånd kjennetegnes av at migranter 

bygger transnasjonale institusjoner i mottakersamfunnet for å kunne opprettholde sosiale 

relasjoner og tilknytning til hjemlandet (Itzigsohn og Giorguli-Saucedo 2005). Denne type 

praksis innebærer også overføring av verdier fra generasjon til generasjon (Levitt 2002). 

Identitet og tilhørighet dannes delvis ved hjelp av overføring av normer og tilknytning fra 

foreldregenerasjonen og tas derfor opp i tilknytning til den lineære formen for transnasjonal 

praksis. 

Årsakene til og omstendighetene rundt flukten fra hjemlandet bidro til institusjonalisering av 

transnasjonale bånd blant kurdere i Vesten på 80-tallet. Mottakerlandets aksept for å 

praktisere kurdiske tradisjoner og kulturelle støtteordninger var andre faktorer som la til rette 

for fremveksten av et kurdisk transnasjonalt liv blant kurdere i Vesten på denne tiden. Siden 

kontakt med avsenderlandet i denne perioden var forbudt, var mottakerlandet den eneste 

mulige arena for å opprettholde transnasjonal kontakt mellom kurdere fra de fire statene 

Kurdistan er delt opp i og for gjenopprettelse av bånd mellom slektninger og kjente bosatt i 

ulike land i Europa.  

Da den kurdiske regionen fikk selvstyre i 1991, fikk kurdiske flyktninger for første gang 

mulighet til å gjenopprette transnasjonal kontakt med sitt hjemland i form av telefon, besøk 

og pengeoverføringer. Samtidig førte den urolige politiske og økonomiske situasjonen til en 

ny type flyktninger til Vesten, som ikke direkte hadde deltatt i motstandskampen og med mer 

apolitiske holdninger enn flyktningene på 80-tallet. 
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De kurdiske foreldregenerasjonene fra 80- og 90-tallet hadde likevel til felles at de ga sine 

barn kunnskap om røttene. De la til rette for at andregenerasjon kunne opprettholde kontakt 

og tilknytning til foreldrenes hjemland og delta i lineære transnasjonale praksiser. 

Andregenerasjons deltakelse i transnasjonale sosiale praksiser initiert av foreldrene førte dem 

inn i et transnasjonalt sosialt felt, uten at de nødvendigvis selv hadde så mye valg (Lee 2008). 

Gjennom informantenes beskrivelser syntes foreldrenegenerasjonen generelt å ha vært mer 

aktiv enn barna med hensyn til transnasjonale praksiser med opprinnelseslandet. Dette er også 

i overensstemmelse med funn fra tidligere forskning (Portes 2001; Rumbaut 2002). Det var 

imidlertid også forskjeller innad i andregenerasjon. For ungdommene i G1 forble ikke det 

transnasjonale engasjementet på et følelsesmessig og symbolsk nivå. Det ble til aktiv handling 

da de valgte å dra tilbake til foreldrenes hjemland og realisere foreldrenes drøm om å 

gjenoppbygge landet når den politiske situasjonen hadde bedret seg.  

For informantene i G2 var det ikke deres egen beslutning å dra tilbake til foreldrenes 

hjemland, men derimot familiens. Ungdommene i G1 skilte seg også fra dem i G2 ved at de 

selv hadde lagt ned en innsats for å utvikle sine transnasjonale ferdigheter da de fortsatt bodde 

i Vesten. Å behandle informanter i begge gruppene som like transnasjonale vil derfor ikke 

fange opp prosessene i mitt materiale. 

Familiens bakgrunn og overføring av verdier fra foreldregenerasjonen var, som vist i kapittel 

4, blant faktorene som påvirket identiteten til informantene. Alle ungdommenes fortellinger 

refererte til noen felles verdier som oppfattes å ha blitt overført til dem av deres foreldre. Det 

var likevel systematiske forskjeller mellom gruppene, både med hensyn til transnasjonal 

praksis og identitet. Ungdommene ga for eksempel uttrykk for sin «vestlighet» og 

«kurdiskhet» på ulike måter. 

Identiteten hos informantene i G1 var preget av foreldrenes bakgrunn (årsaken til flukten og 

omstendighetene rundt denne). Når det gjelder deres identifisering som kurdere var denne 

primært ikke et svar på utfordringer i de vestlige landene der ungdommene vokste opp, men 

derimot knyttet til en kollektiv erfaring av å være kurder og ikke iraker. Som vist i kapittel 5 

hadde G2s identitet som kurdere derimot et apolitisk og nostalgisk preg; for denne gruppen 

var kurdisk identitet først og fremst knyttet til kulturelle identitetsmarkører i form av musikk, 

mat og skikker. 
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For å forstå bakgrunnen for mine informanters identitet og utøvelse av transnasjonale 

praksiser måtte jeg derfor sette meg inn i årsakene til foreldregenerasjonens flukt fra 

hjemlandet (dette ble redegjort for i appendiks 3). Hver av familiene hadde med seg egne 

erfaringer i bagasjen da de flyttet til et annet land. Foreldregenerasjonens erfaringer hadde 

formet barnas identitet og bidratt til å skape bånd til foreldrenes hjemland på en måte som var 

unik for hver informant. Dette funnet var i tråd med tidligere forskning (Dawson 2008).  

Selv om ungdommene i min studie videreførte sentrale aspekter av foreldrenes identitet, 

utformet de likevel en egen identitet ved å kombinere elementer fra både kurdisk og vestlig 

kultur. De hadde fått inngående kjennskap til begge kulturer gjennom sin oppvekst i et 

transnasjonalt sosialt felt (Levitt og Glick-Schiller 2004) og kunne bruke dette som ressurs i 

sin identitetsdannelse. Ungdommene konstruerte derfor sin identitet på en måte som ikke var 

forankret utelukkende i oppvekstlandet eller foreldrenes hjemland, men basert på deres 

tilværelse i to land. 

Informantenes opplevelse av sin identitet var tett forbundet med for eksempel deres 

beherskelse av to språk. Deres evne til å snakke kurdisk gjorde det mulig å gi uttrykk for sin 

kurdiske identitet og opprettholde transnasjonale bånd til foreldrenes hjemland. Med kurdisk 

språk kunne de også signalisere at de som kurdere var et eget folk forskjellig fra de 

statsbærende folkene i landene som Kurdistan er delt inn i.  

Det vestlige språket var også sentralt for deres identitet ved å ha fungert som deres 

hovedspråk i oppveksten. Informantene hadde hovedsakelig tenkt og uttrykt seg på 

oppvekstlandets språk, noe som både var en ressurs og en potensiell begrensning i det 

transnasjonale feltet. Språket deres var nemlig ikke bare en del av grunnlaget for 

informantenes subjektive og selvopplevde identitet, men også for deres identitet slik den ble 

tilskrevet og erfart av andre. I Kurdistan ble for eksempel informantene avslørt og kategorisert 

som vestlige som følge av sine fremmedartede aksenter og uttrykksmåter.  

Ungdommene ble, som nevnt i kapittel 5, ikke sett som vestlige i oppvekstlandet, men heller 

ikke som kurdiske i foreldrenes hjemland. Dette åpnet for identitetsmessige skifter og 

motsetninger avhengig av kontekst (Anthias 2008).  

Tidligere forskning viser at identitet blant andregenerasjon ofte dannes som en reaksjon på 

utfordringer i form av for eksempel diskriminering, rasisme eller deprivasjon som følge av å 

vokse opp innen to kulturer (Espiritu og Wolf 2001; Doswell 2001; Hiller og Chow 2005). 
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Dette var imidlertid ikke erfaringer som var fremtredende hos informantene. Mine funn viste 

at ungdommene ikke subjektivt identifiserte seg som utlendinger noen av stedene, men at de 

likevel opplevde å bli tilskrevet en identitet som «utlending» både i opprinnelseslandet og i 

foreldrenes hjemland. Samtidig hadde de mulighet til å bestride og forhandle om slike 

uoffisielle kategoriseringer.  

Ungdommene hadde emosjonelle bånd til familie, steder og tradisjoner i begge land. De 

kunne oppleve seg som både vestlige og kurdiske i den forstand at en del av deres identitet 

var «vestlig» og den andre «kurdisk». Som drøftet i kapittel 5 og 6, er tilhørighet og identitet 

ikke primært knyttet til statsborgerskap, fødested eller foreldres hjemsted. Ungdommene følte 

for eksempel ikke tilknytning til Irak, selv om de hadde fått irakisk statsborgerskap. De 

utviklet derimot tilhørighet gjennom erfaring av anerkjennelse, inkludering og verdsettelse. 

Dette er i samsvar med Anthias’ teori om tilhørighet. 

Et interessant funn med hensyn til min problemstilling var at informantenes 

identitetsutforming ble påvirket av stedlig innflytelse (tilværelsen i foreldrenes hjemland). 

Dette var spesielt tilfelle ved lengre botid i Kurdistan og når informantene kom i direkte 

kontakt med kurdisk kultur. Det å identifisere seg som vestlig i foreldrenes hjemland ble 

formulert gjennom fravær av lokale venner, forhold til slektninger, å ha en annen tankegang 

og smak. Ungdommene i G1 følte svakere identifisering med og tilhørighet til Kurdistan etter 

en viss botid i Kurdistan. Flere av informantene hadde hatt idealistiske og utopiske 

forestillinger om det kurdiske hjemlandet som ble knust i møte med Kurdistans politiske og 

sosiale realiteter. Mange ga uttrykk for skuffelse over korrupsjon, ulikhet og byråkrati, og 

oppholdet fikk informantene til å innse at de ikke kunne klare å bo der permanent.  

Det viktigste forskningsresultatet med hensyn til identitetsdannelsen blant informantene var 

opplevelsen av å være både vestlig og kurdisk. Andregenerasjonen redefinerte 

meningsinnholdet i begge identiteter og fant nye uttrykksformer for sin selvidentifikasjon. 

Oppveksten i et transnasjonalt sosiale felt gjorde det mulig for denne generasjonen med 

kurdisk bakgrunn å bytte identitet etter den konteksten de var i. På bakgrunn av de erfaringer 

ungdommene hadde gjort seg, ga det tilsynelatende lite mening for dem å bare identifisere seg 

med ett land. Som et kurdisk ordtak uttrykker det: «De har hodet i mer enn ett land».  

Den lineære overføringen av identitetsskapende normer og verdier fra foreldregenerasjonen 

ble altså utfordret gjennom ungdommenes egen identitetsutforming og ikke minst i møte med 
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det kurdiske samfunnet i løpet av oppholdet deres. Ungdommene understreket sin opplevelse 

av det fleksible og kontekstuelle ved sin identitet. Videre utformet de selv aktivt sin 

individuelle kurdiskhet eller vestlighet, i motsetning til en passiv videreføring av innholdet i 

disse kulturelle kategoriene. Deres identitet kan beskrives som flytende, situasjonsbetinget, 

dynamisk og viljestyrt som drøftet i kapittel 5. 

 

Funn 2: Ressursbetinget transnasjonal praksis 

Den andre formen for transnasjonal praksis innebærer at migrantene forsøker å gjenopprette 

båndene til opprinnelseslandet. Imidlertid kan de ikke gjør dette umiddelbart etter at de har 

migrert siden de mangler de nødvendige ressursene. Dermed trekker fremveksten av 

transnasjonale praksiser ut i tid (Itzigsohn og Giorguli-Saucedo 2005). 

Kurdernes transnasjonale bånd var imidlertid ikke bare betinget av de ressurser de hadde 

tilgang til i mottakerlandene, men også av ressurser og muligheter i Kurdistan. Fremveksten 

av transnasjonal engasjement blant kurdere i Vesten kan tilskrives en rekke forhold som 

inntraff på samme tid og som medførte transnasjonale bånd til hjemlandet.  

Opprettelsen av en kurdisk selvstyrende region i 1991 og Baath-regimets fall i 2003 bidro 

sammen med økonomisk vekst og bedre kommunikasjonsmuligheter til at det ble mulig for 

kurdiske førstegenerasjonsmigranter å gjenopprette kontakt med hjemlandet. Mens det 

transnasjonale engasjementet tidligere hovedsakelig hadde funnet sted gjennom nostalgisk 

gjenopplevelse av kurdisk kultur, historie og tradisjoner, ble det nå mulig med fysisk og 

direkte kontakt. Som drøftet i kapittel 4 preget foreldrenes hjemland dermed andregenerasjons 

dagligliv på en helt annen måte. 

Når man undersøker transnasjonale praksiser må man ta hensyn til omstendighetene og 

mulighetene innen det transnasjonale sosiale feltet for å kunne danne seg et fullstendig bilde. 

Dersom Kurdistan fortsatt hadde vært preget av den politiske og økonomiske uroen som 

kjennetegnet landet på åtti-tallet og delvis på nitti-tallet, ville det for eksempel ikke ha vært 

mulig for første- og andregenerasjon å videreføre kontakten i form av besøk eller retur til 

«hjemlandet». 

I kombinasjon med mulighetene og situasjonen i Kurdistan virket også andre faktorer inn på 

reproduksjon av transnasjonale praksiser blant andregenerasjon. Det fremgikk av intervjuene 
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med informantene at livsfase var en av de viktigste omstendighetene som påvirket graden av 

transnasjonal praksis i form av retur. Dette er i samsvar med tidligere forskning (Levitt 2002; 

Smith 2002: Vickerman 2002). Samtlige av informantene som kom tilbake på egen hånd 

gjorde dette i en alder da de selv kunne bestemme over sitt transnasjonale engasjement og 

allerede var ferdig med utdannelsen sin. Den gunstige økonomiske situasjonen i Kurdistan på 

denne tiden lettet også tilpasningsprosessen til foreldrenes hjemland.    

Oppveksten i Vesten spilte også en sentral rolle for informantenes tilpasning ettersom den 

hadde gitt dem tokulturell kompetanse, mange erfaringer og et utvidet mulighetsrom. Det var 

nettopp deres vestlige bakgrunn i form av utdanning og språkkunnskaper som hadde gjort det 

mulig for ungdommene å tilpasse seg og å leve et behagelig liv i foreldrenes hjemland. Deres 

oppvekst i to kulturer ga dem et fortrinn sammenlignet med sine jevnaldrende i Kurdistan og 

bidro til å gi dem et selvbilde som ressurssterke aktører. 

Informantene hadde mulighet til å velge mellom to bostedsland og sammenlignet sine 

muligheter på arbeidsmarkedene i henholdsvis Vesten og Kurdistan. Ungdommene var 

gjennomgående veltilpasset i Vesten, og deres orientering mot oppvekstlandet kan ikke anses 

som en transnasjonal praksis av reaktiv type. Det var den gode økonomien og den stabile 

situasjonen i foreldrenes hjemland på flyttetidspunktet som var tungen på vektskålen i favør 

av å slå seg ned der. 

Endringer i de økonomiske og politiske rammebetingelsene i foreldrenes hjemland hadde gitt 

informantene mulighet til å bli transnasjonale aktører. Samtidig var det integreringen i 

oppvekstlandet som hadde gitt dem ressursene som var nødvendige for å engasjere seg 

transnasjonalt. Som vist i kapittel 6 skyldes ikke deltakernes transnasjonale praksis i form av 

retur mangel på tilhørighet til oppvekstlandet. Tilpasning til det vestlige samfunnet og 

transnasjonal involvering i Kurdistan var to sider av samme sak for informantene. Mine funn 

på dette punkt er også i samsvar med tidligere forskning på kurdiske 

førstegenerasjonsmigranter (Akkaya 2011; Gran 2008).  

 

 

 

 



103 

 

Funn 3: Reaktiv transnasjonal praksis og skepsis til assimilering 

En forklaringsfaktor for retur blant en del av foreldregenerasjonen i G2 var såkalte reaktive 

transnasjonale praksiser. Dette innebærer at den transnasjonale aktiviteten betraktes som en 

reaksjon på negative erfaringer med integrasjon i mottakerlandet (Itzigsohn og Giorguli-

Saucedo 2005). Reaktive praksiser kan også kobles til et ambivalent forhold til 

mottakersamfunnet hos foreldre. De kan se det som ønskelig at barna passer inn, men likevel 

være motstandere av mot kulturell integrering (Levitt 2009; Waters 1994).  

I utvalget var det to familier i G2 der returen til Kurdistan kunne tolkes som en reaktiv praksis 

i lys av foreldrenes manglende tilpasning eller skepsis til vestlig kultur. Begge disse 

informantene utelukket likevel ikke at foreldrenes valg var betinget av den gunstige 

økonomiske utviklingen i Kurdistan, slik at valget om å dra tilbake også kan betraktes som 

ressursbetinget. For en av informantene hadde trolig farens manglende tilknytning til 

mottakerlandet påvirket tilhørighet til begge land negativt, selv om hennes valg om å bli 

boende i foreldrenes hjemland også kan skyldes livsfase. 

I begge disse tilfellene var det, ifølge informantene selv, far som ønsket å dra tilbake til 

Kurdistan, mens døtrene foretrakk å holde seg i Vesten. Samtidig var situasjonen til mødrene i 

familiene noe uklar i mitt materiale, siden jeg hovedsakelig hadde informasjon om døtrene. 

Uansett kan ikke funnene i min studie tas til inntekt for en hypotese om at den kurdiske 

foreldregenerasjonen returnerte til hjemlandet utelukkende fordi de ønsket å kontrollere 

kvinnene. Selv om alle i G2 – gruppen som hadde flyttet tilbake sammen med foreldrene – 

var kvinner, var det for eksempel også kvinner blant informantene i G1 som hadde dratt 

tilbake alene. 

Denne studien forsøkte også å fokusere på utfordringer ved transnasjonal deltakelse, identitet 

og tilhørighet. Likevel fant jeg at oppveksten innen transnasjonale felt gjennomgående syntes 

å ha vært en positiv og gunstig erfaring for informantene. Utvalget på 12 informanter var 

variert med hensyn til kjønn, alder, og bakgrunn. Imidlertid var det forhold ved rekrutteringen 

som kan ha ført til en skjev sammensetning.  

Siden jeg hadde begrenset med tid til rådighet var det nærliggende å rekruttere informanter 

der jeg tenkte sjansen var størst for å finne dem. Jeg kontaktet private universiteter og deltok 

på akademiske konferanser med deltakelse fra tilbakevendte kurdere. Det at mine informanter 

gjennomgående hadde et høyt utdanningsnivå skyldes at jeg rekrutterte fra slike miljøer. I 
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tillegg befant jeg meg i Suleimani, den nest største byen i Kurdistan og et intellektuelt og 

kulturelt sentrum i regionen. Dermed kan utvalget ha blitt dominert av velintegrerte personer 

med mye kulturell og sosial kapital.  

Fremtidige forskning på tilbakevendte kurdere i den kurdiske regionen kan derfor ta for seg 

informanter med mindre økonomisk og sosial kapital og fra ulike områder i Kurdistan for å 

sikre et helhetlig bilde av situasjonen. Funn fra tidligere forskning viser at det transnasjonale 

engasjementet hos barn av migranter kan også oppstå som en reaksjon på hindringer mot 

sosial mobilitet i form av diskriminering, sosio-økonomisk deprivasjon og mangel på 

tilhørighet (Doswell 2001), noe som medfører at transnasjonale praksiser blir en nødvendighet 

og ikke et valg (Levitt 2002). 

Min studie kan først og fremst gi innsikt i og dypere forståelse av identitet og tilhørighet blant 

enkelte medlemmer av andregenerasjon med kurdisk bakgrunn oppvokst i Vesten. Det unike 

ved mitt perspektiv er at jeg tar for meg identitet og tilhørighet blant andregenerasjon med 

kurdisk bakgrunn som vender tilbake til foreldrenes hjemland. Imidlertid kan ikke funnene 

generaliseres til å gjelde alle i denne gruppen eller andregenerasjonsungdom generelt. Studien 

forteller nødvendigvis heller ikke så mye om kurdere fra andre deler av Kurdistan siden 

landene er forskjellige med hensyn til religion, identitet, sosial, politisk og kulturell bakgrunn. 

Transnasjonal kontakt i form av retur er dessuten mest aktuelt for kurdere fra den irakiske 

delen. 
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Appendiks 1: Kurdistan: En historisk innføring 

 

Denne oppgaven tar for seg sentrale aspekter ved transnasjonal erfaring, blant annet spørsmål 

knyttet til identitet, tilhørighet og «hjem». Jeg drøfter betydningen av å ha vokst opp innen 

transnasjonale sosiale felt og hvordan dette har påvirket identitet og tilhørighet hos unge med 

kurdisk bakgrunn som flyttet tilbake til foreldrenes hjemland etter å ha tilbrakt oppveksten i et 

vestlig land. 

 

Innledningsvis gir jeg en kort introduksjon til kurdisk historie, geografi, språk, religion og 

befolkning. Det kan være hensiktsmessig å introdusere landet, siden Kurdistan er en lite kjent 

nasjon med en komplisert historie og med et territorium inndelt i flere stater. Selv om kurdere 

har sitt eget språk og sin egen kultur, har de ofte blitt sammenblandet med arabere, tyrkere og 

persere, avhengig av den staten de bor i. 

 

Deretter følger en redegjørelse for kurdernes flukt fra den irakiske delen av Kurdistan. Dette 

er relevant ettersom bakgrunnen for førstegenerasjons flukt er en av faktorene som påvirker 

migrantenes tilpasning i oppholdslandet (Guarnizo m.fl. 2001:22). Også andregenerasjons 

transnasjonale engasjement varierer og påvirkes av førstegenerasjons erfaringer i 

oppvekstlandet (Eckstein 2002:212). 

 

Jeg gir også en innføring i bakgrunnen for den positive politiske og økonomiske utviklingen i 

Kurdistan i de senere år. En forståelse av konteksten for kurdernes historie, flukt og 

transnasjonale kontakt med hjemlandet, samt forholdene som påvirket de kurdiske 

generasjonenes valg om å vende tilbake «hjem», danner en nødvendig bakgrunn for analysen. 

 

 

Appendiks 2: Kurdistans geografi, språk, religion og befolkning 

 

Kurdistan er den tradisjonelle betegnelsen på landområdene der kurderne holder til. Navnet 

Kurdistan er avledet fra kurdisk «kurd» som betyr kurder og «stan» som betyr land – 

«kurdernes land». Landet er delt mellom statene Tyrkia, Irak, Iran og Syria. Det er også 

kurdiske minoriteter i Armenia, Aserbajdsjan, Georgia og Turkmenistan (Kendal i Wahlbeck 
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1999: 39). Kurderne omtales ofte som verdens mest tallrike etniske gruppe uten en egen stat 

(Ignatieff 1993:139; Gran 2008:13; Wahlbeck 1999:39). 

 

Kurdisk er et indoeuropeisk språk som tilhører den iranske språkfamilien. Det finnes et stort 

antall dialekter og underdialekter (Alinia 2004:42). De to største dialektene av kurdisk er 

sorani og kurmanji. De kan også anses som ulike språk og ikke dialekter, siden sorani- og 

kurmanjitalende ikke uten videre kan forstå hverandre (van Bruinessen 1992:21). Kurmanji er 

mest utbredt, og snakkes av de fleste kurdere i den tyrkiske og syriske delen av Kurdistan. 

Blant kurdere i den irakiske delen snakkes badini (nært beslektet med kurmanji) i nordvest 

mot Tyrkia. I byene Suleimani, Kirkuk og Hawler46 og i de kurdiske områdene av Iran 

snakkes sorani. I tillegg finnes dialektene gorani som snakkes i områder i Iran, og zaza som 

brukes enkelte steder i Tyrkia (Vindheim 2016:40). 

 

Da Kurdistan ble oppdelt i ulike stater, tok man i bruk de tilgjengelige skriftsystemene i de 

ulike landene for å skrive språket. Blant kurdere i den iranske og irakiske delen ble kurdisk 

skrevet på et tilpasset arabisk alfabet, mens et modifisert latinsk alfabet ble benyttet av 

kurdere i tyrkiske og syriske deler av Kurdistan (Vindheim 2016:41). Likevel var det bare i 

enkelte byer i den irakiske delen at kurdiske barn fikk undervisning i kurdisk som språk på 

skolen. I andre deler var kurdisk språk forbudt (Wahlbeck 1999:51). 

 

Det finnes mange religiøse minoriteter i Kurdistan, men det antas at fleste kurdere er 

sunnimuslimer. Noen av dem forener elementer fra islamsk tro og praksis med fragmenter av 

eldre tradisjoner. Disse tradisjonene har nedfelt seg både innenfor islam og i egne religiøse 

grupperinger, som for eksempel kakaier, shabaker, yezidier47 og alevi.48 Det finnes også 

urgamle kristne trossamfunn og et lite antall kurdisktalende jøder (Kreyenbroek 1996:104-

105; Vindheim 2016:46-47; Wahlbeck 1999:49). Mange kurdiske samfunn har levd isolert, 

                                                 
46De tre store byene i den irakiske delen av Kurdistan heter på kurdisk Suleimani, Kirkuk og Hawler. Baath-

regimet innførte de arabiske betegnelsene Sulaymaniyah, Tamim og Arbil. I denne oppgaven omtales byene med 

de kurdiske betegnelsene. 
47Yazedismen er en esoterisk, religiøs og kulturell tradisjon med røtter langt tilbake i historien. Den har hatt stor 

betydning for kurdisk identitet. Ved festlige anledninger karakteriseres den som kurdernes opprinnelige religion 

(Vindheim 2016:55). 
48Alevisme er en betegnelse på et stort antall heterodokse miljøer. De har til felles at de tilhører verken sjia- eller 

sunniretningen innen islam og at de ikke utfører de tradisjonelle muslimske ritualene (Bruinessen i Wahlbeck 

1999:49). 
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noe som sammen med en sterk tradisjon for muntlig overlevering har bidratt til utvikling av 

ulike religiøse tradisjoner (Kreyenbroek 1996:105). 

 

Selv om det antas at flertallet av kurdere er muslimer, har religionen likevel ikke spilt en 

samlende rolle blant kurdere (Alinia 2004:42). Islam kan heller ikke fungere som etnisk 

markør siden det finnes kurdere som bekjenner seg til andre religioner (Wahlbeck 1999:40). 

Kreyenbroek (1996:85) hevder at det ikke kan nektes for at islam spiller en stor rolle i kurdisk 

kultur. Religiøsitet hos kurderne uttrykkes imidlertid på mange forskjellige måter som ikke 

nødvendigvis lar seg forstå gjennom en vestlig forklaringsmodell og den typisk vestlige 

forståelsen av islam (Kreyenbroek 1996:85). 

 

Religiøs identitet og synet på religion varierer også mellom kurdere i de ulike landene. Islam 

som religion har blitt brukt på ulike måter for å bekjempe kurderne i ulike stater (Alinia 

2004:49-62). Det finnes mange eksempler på dette: Saddam Husseins Anfal-felttog49 mot 

kurderne, den islamske staten Irans henrettelse av kurdere og IS’ overgrep mot den kurdiske 

yezidi-minoriteten. En del kurdere oppfatter islam som en fremmed religion, påtvunget 

kurderne gjennom arabisk imperialisme. Mange velger derfor å være sekulære (Vindheim 

2016:65). 

 

På den annen side var Atatürk, grunnleggeren av det moderne Tyrkia, sekulært orientert, noe 

som førte til at enkelte kurderne i Tyrkia samlet seg om islam da de ble undertrykket av den 

tyrkiske staten. Likevel har motstand mot fremmed påvirkning ikke kommet til uttrykk 

gjennom religion, men i form av tradisjonell stammebasert autoritet og i senere tid moderne 

ideologier som nasjonalisme og marxisme (Alinia 2004:49-51). 50 

 

Kurderne utgjør en betydelig minoritet i mange land i Midtøsten. Imidlertid finnes det ikke 

nøyaktige og oppdaterte tall for størrelsen på den kurdiske befolkningen totalt. Bøker, studier 

og artikler som omhandler kurdere opererer med ulike anslag med hensyn til størrelsen på den 

kurdiske befolkingen i de forskjellige landene som utgjør Kurdistan. Kendal (1996) og Alinia 

                                                 
49Anfal-felttoget fikk sitt navn fra al-Anfalsuren i Koranen. Dette var den irakiske Baath-regjeringens kodenavn 

på en rekke militæroffensiver mot de kurdiske styrkene (peshmerga) i den irakiske delen av Kurdistan mellom 

1986 og 1989, som kulminerte i 1988. Sverige, Norge og Storbritannia har offisielt anerkjent Anfal-felttoget som 

et folkemord (Human Rights Watch 1993). 
50For ytterligere informasjon om kurdisk religion, språk og tradisjon, se Alinia (2004:41-48), Ignatieff 

(1993:135-139), Kreyenbroek (1996:85-105), Gran (2008:13-19) og Vindheim (2016:25-67). 
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(2004) presenterer en oversikt over den kurdiske befolkningen etter staten de er bosatt i. 

Tyrkia har den største kurdiske befolkningen i regionen. Iran kommer på andreplass, fulgt av 

Irak og så Syria. Mange kurdere bor også utenfor de tradisjonelt kurdiske områdene, først og 

fremst i storbyer som Teheran, Tabriz, Damaskus, Ankara, Izmir, Konya og Istanbul (Alinia 

2004:52,56,60, 62; Kendal:1996:7-9). Utenfor Midtøsten er det flest kurdere i europeiske 

land, men man kan finne kurdiske migranter i land over hele verden (Wahlbeck 1999:62). 

 

Det er også ulike anslag på hvor mange kurdere som befinner seg i vestlige land.51 Verken i 

mottakerlandene eller i Kurdistan finnes det etterrettelige data på dette. Det er heller ikke klart 

hvor mange kurdere fra Vesten som har vendt tilbake og hvem de er med hensyn til for 

eksempel utdanning og bakgrunn. I vestlige land registreres kurdere kun som borgere av det 

landet der de har sitt statsborgerskap (Tyrkia, Irak, Syria og Iran). I Kurdistan finnes det 

ytterligere årsaker til mangelen på data.52 De fleste kurdiske førstegenerasjonsmigranter 

innehar, i henhold til nyere kurdisk lovgivning, to pass (Emanuelsson 2008:22,44). Dersom 

man opprinnelig er fra Kurdistan, trenger man heller ikke søke visum ved besøk eller flytting 

til Kurdistan. Dermed vil man heller ikke registreres på denne måten. 

 

Under skriving av oppgaven har jeg forsøkt å fremskaffe nøyaktige, pålitelige data om mange 

forhold som gjelder kurdere og Kurdistan. Min erfaring er at mye er anslag, antakelser, 

upresis og ganske overfladisk informasjon. Om for eksempel SSB oppgir at det er 1420 

irakiske statsborgere som får norsk statsborgerskap et gitt år (SSB 2014), vet man ikke hvor 

mange av dem som er kurdere. Man må anslå; det er veldig lite presis informasjon 

tilgjengelig. 

 

 

                                                 
51For en oversikt over tallet på kurdere bosatt i ulike europeiske land henvises til Alinia (2004: 52, 56, 60, 62) og 

Wahlbeck (1999:62). 
52I løpet av mitt feltarbeid i Kurdistan i september/oktober 2016 kontaktet jeg det kurdiske motstykket til 

Statistisk sentralbyrå i byen Suleimani for å få oppgitt antallet “vestlige” kurderne som hadde vendt tilbake. 

Imidlertid fantes det ingen nøyaktige tall, ettersom grensene var åpne. På flyplassen ble det heller ikke registrert 

om de ankomne var der for et kortvarig besøk eller om de hadde kommet for å bosette seg. Jeg ble fortalt at disse 

opplysningene kanskje var registrert ved folkeregisteret, men at de av sikkerhetsgrunner vanskelig lot seg 

fremskaffe. Bevegelsene av personer frem og tilbake over landegrensene i regionen skjedde hurtigere og mer 

ukontrollert enn tidligere på grunn av krigen og trusselen fra IS, og det var derfor vanskelig å få nøyaktig 

informasjon. 
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Appendiks 3: Faser i kurderes migrasjon: 70-, 80- og 90-tallet 

 

Fra 1970 var et økende antall kurdere tvunget til å flykte fra forskjellige konflikter i Kurdistan 

(Wahlbeck 1999:1). Kurdisk flyktningemigrasjon til Vesten økte ytterligere rundt 1980. 

Endringer i den politiske situasjonen i Irak, Iran og Tyrkia hadde gitt vind i seilene til ulike 

kurdiske bevegelser. Dette ble i sin tur møtt med mer vold fra statsapparatet (Alinia 2004:30). 

 

Jeg vil i denne oversikten konsentrere meg om den irakiske delen av Kurdistan, da alle mine 

informanters foreldre stammet fra dette området. Det er viktig å gi en gjennomgang av 

bakgrunnen for flukten, siden foreldrenes erfaringer kan ha påvirket identitetsdannelsen og 

bidratt til at andregenerasjon utviklet bånd til foreldrenes hjemland (Dawson 2008:72). 

 

Den kurdiske befolkningen i den irakiske delen hadde noe større mulighet til å utøve sin 

kultur enn kurdere i de andre statene som Kurdistan er delt opp i (Wahlbeck 1999:51). Men på 

samme tid opplevde de nesten et helt århundre med krig og væpnet konflikt, folkemord, 

forvisninger, kjemisk krigføring, massehenrettelser og massive brudd på 

menneskerettighetene fra irakiske styresmakter (Alinia 2004:53-54; Wahlbeck 1999:52-53). 

Likevel har kurderne klart å bevare sin kurdiske identitet (Wahlbeck 1999:51). 

 

I følge Akkaya (2011:2) kan vi snakke om fire store migrasjonsbevegelser av kurdere fra den 

irakiske delen etter 1970. De tre første fasene på 70- og 80-tallet skyldes konflikten mellom 

kurderne og den irakiske staten, mens den siste fasen skyldes indre strid mellom kurdere og 

internasjonale sanksjoner på 90-tallet (Akkaya 2011:2). 

 

Røttene til den store migrasjonen fra Kurdistan går tilbake til 70-tallet. Da lå iransk-støttede 

kurdiske peshmerga53-styrker i konflikt med det irakiske militæret. I 1975 ble Iran og Irak 

enige om at begge skulle trekke støtten til kurdere og at grensen mellom landene skulle 

stenges for disse. På dette punktet var faktisk avtalen til begges fordel, for Irak hadde støttet 

kurdere i den iranske delen, på samme måte som Iran støttet kurderne på irakisk side av 

grensa. Som følge av dette kollapset den kurdiske motstandsbevegelsen samme år på kort tid, 

og titusenvis av peshmerga og sivile flyktet til utlandet (Leraand 2017; Vindheim 2016:113). 

                                                 
53Peshmerga kan oversettes med «den som møter døden» og er betegnelsen på de kurdiske militære styrker i den 

irakiske delen av Kurdistan. Parallelt med veksten til den kurdiske nasjonalistbevegelsen ble identiteten som 

peshmerga en viktig del av kurdisk kultur (Lortz 2005: 66- 67). 
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På tidspunktet for utbruddet av krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet hadde peshmerga 

utviklet seg til en effektiv geriljastyrke som klarte å holde seg skjult for Saddam Husseins 

irakiske hær. Som følge av fremgangen til de kurdiske styrkene intensiverte Baath-regimet 

sine overgrep mot kurdiske sivile, fremfor alt mot peshmerga og deres familier. Kurdiske 

bosetninger ble bombet, og innbyggere i nærheten av den iranske og tyrkiske grensen ble 

utsatt for massedeportasjoner (Lortz 2005:66-67). 

 

Etnisk rensing og folkemord fant også sted under det såkalte Anfal-felttoget, en 

militæroffensiv som startet 1986. Et sted mellom 150 000 og 200 000 kurdere ble drept eller 

forsvant, og rundt 4000 kurdiske landsbyer ble ødelagt (Alinia 2004:54; Vindheim 2016:101; 

Wahlbech 1999:52).54 Som et ledd i dette felttoget angrep irakiske styrker i 1988 den kurdiske 

byen Halabja med kjemiske våpen og så mange som 5000 kurdere kan ha blitt drept 

(Vindheim 2016:126). 

 

Som følge av Anfal-felttoget brøt det kurdiske opprøret i Kurdistan sammen (Wahlbeck 

1999:52). Flere hundre tusen kurdere flyktet til Iran og Tyrkia for å søke beskyttelse fra 

angrepene til den irakiske hæren.55 Dette kom i tillegg til de mange kurdiske peshmerga-

familiene som allerede hadde flyktet til Vesten som asylsøkere fra begynnelsen av 80-tallet 

(Lortz 2005:66-67;Wahlbeck 1999:52). 

 

Anfal-felttoget representerte en kraftig opptrapping av den irakiske statens forfølgelse av 

kurderne og kan karakteriseres som et folkemord rettet mot den kurdiske nasjonen som helhet, 

uavhengig av deltakelse i motstandsbevegelsen. Nettopp vissheten om felles skjebne kan ha 

virket samlende på det kurdiske folket og bidratt til utvikling av felles identitet og tilhørighet. 

Historikeren Michael Ignatieff (1993:151) knytter følgende bemerkninger til forholdet 

mellom folkemord og en nasjons forståelse av seg selv som et folk: 

 

” Before the experience of genocide, a people may not believe they belong to a nation. Before genocide, 

they may believe it is a matter of personal choice whether they belong or believe. After genocide, it 

becomes their fate.” 

 

                                                 
54Det er forskjellige anslag på antall ofre under Anfal-felttoget, fra 50.000 til 200.000, se Human Rights Watch 

(1993). 
55Anslagene på det totale antall flyktninger varierer fra 250.000 til 400.000, se Wahlbeck (1999:52). 
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Verdenssamfunnet reagerte ikke da Baath-regimet gjennomførte Anfal-offensiven og begikk 

grusomhetene i Halabja. Det var ingenting som tydet på at kurderne skulle oppnå sitt mål om 

selvstyre; snarere kunne det synes som kurderne stod foran undergangen som eget folk. Alt 

dette endret seg da Bath-regimet sendte sine styrker inn i Kuwait. Den irakiske invasjonen ble 

slått tilbake av styrker fra USA og andre land, og kurderne tok kontroll over sine områder i 

den nordlige delen av Irak. 

 

Den hittil seneste fasen i kurdernes migrasjon fant sted på 90-tallet, etter at kurderne i 1991 

hadde oppnådd en selvstyrt provins i Kurdistan. Bakgrunnen for den nye bølgen av migranter 

var den FN-støttede embargoen56 som førte til økonomisk krise og humanitær nød. I tillegg 

eskalerte embargoen den indre spliden mellom kurdiske politiske grupperinger fra 1994 

(Akkaya 2011:2-3), og konflikten brøt i 1995 ut i åpne kamper. Etter nye runder med kamper i 

1997 ble det omsider etablert en våpenhvile (Vindheim 2016:138).57 

 

I takt med endringene i det politiske landskapet skiftet migrasjonen fra Kurdistan karakter. 

Kurderne som migrerte på 80- tallet hadde vært politiske flyktninger som forlot landet som 

følge av Baath-partiets undertrykkelse, og mange hadde selv tatt del i den væpnede kampen 

mot Baath-staten. Syv av mine tolv informanter var barn av tidligere peshmerga-familier som 

hadde flyktet med sine familier fra angrepene i den kurdisk delen av Irak. Deres foreldre 

hadde vært politisk aktive og var sterke motstandere av daværende irakiske myndigheter. 

 

Flukten fra Kurdistan på 90-tallet fant derimot sted som følge av borgerkrig og indre splid 

blant kurderne selv, samt de humanitære konsekvensene av verdenssamfunnets sanksjoner 

mot Irak. De som dro, forlot et Kurdistan med svært svak økonomi, men under kurdisk styre. 

Fem av mine informanter hadde foreldre som hadde forlatt hjemlandet på 90-tallet. 

 

Kurderne som forlot Kurdistan på 90-tallet ble ikke tatt imot på samme måte i Vesten som 80-

tallets flyktninger. I stedet for politisk asyl fikk de gjerne opphold på humanitært grunnlag. I 

Norge fikk mange kurdere fra 1999 bare status som «Muf-ere»; personer med midlertidig 

oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening. Man mente at de ikke hadde et 

                                                 
56FN opprettholdt sine økonomiske sanksjoner mot Irak og dermed også mot Kurdistan over en periode på nesten 

tretten år mellom 1990 og 2003. Sanksjonene ble innført som et svar på Iraks aggressive fremferd og som følge 

av frykt for fremtidig fremstilling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. Resultatet ble en av de verste humanitære 

krisene i verden i moderne tid (Worldfinance 2017). 
57For ytterligere informasjon om borgerkrigen, se Gran (2008:17-20, 25) og Vindheim (2016:136-140). 
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beskyttelsesbehov (Noas 2003). 90-tallets flyktninger har i noen sammenhenger blitt omtalt 

som økonomiske flyktninger, men dette har blitt imøtegått (Kurdish institute 2001). 

 

Mine informanters foreldre forlot altså Kurdistan på ulike tidspunkter og av ulike årsaker og 

hadde høyst forskjellige erfaringer fra hjemlandet. Hva foreldregenerasjonen opplevde i sitt 

hjemland er en av faktorene som bidrar til å forme identiteten blant andregenerasjon (Dawson 

2008: 72-79). Tankene om «hjemlandet» hos barn av foreldre som forlot Kypros før landet ble 

uavhengig av Storbritannia i 1960 var for eksempel i mange tilfeller sammenvevd med 

foreldrenes opplevelser og minner om kolonitidens Kypros (Dawson 2008:78). For å forstå 

mine informanters identitet, transnasjonale kontakt og tilbakekomst til foreldrenes hjemland 

er det derfor nødvendig å forstå den historiske bakgrunnen for kurdisk migrasjon og årsakene 

til foreldrenes flukt. 

 

 

Appendiks 4: Historisk bakgrunn for kurdernes transnasjonale aktivitet 

 

Bakgrunnen for den positive politiske og økonomiske utviklingen i Kurdistan i de senere år 

går som nevnt tilbake til Iraks invasjon av Kuwait i 1990, som medførte en helt ny situasjon 

for kurderne i den irakiske delen. I mars 1991 kom hele den nordlige delen av Irak under 

kurdisk kontroll etter et spontant opprør blant den kurdiske befolkningen (Alinia 2004:54; 

Wahlbeck 999:53). 

 

Da kurderne oppnådde selvstyre over kurdiske områder i den irakiske delen av Kurdistan, 

hadde deres historiske drøm om en egen statsdannelse omsider gått i oppfyllelse. Endelig fikk 

de et område de kunne kalle sitt eget land. Fraværet av en kurdisk stat hadde hatt en 

dyptgripende innvirkning på kurdisk kultur og identitet. Historikeren Michael Ignatieff uttalte 

følgende om hva etableringen av selvstyre betydde for det kurdiske folket: 

 

” Now that the world’s most numerous stateless people have a small place that they can call their own. 

Stateless people have a way of making visible the securities which people with states take for granted. 

The best way to find out what a nation state means to a people, what it does to their character, is to 

spend time among a people who have never had one of their own.” (Ignatieff 1993:139). 

 

Den endrede politiske situasjonen medførte at det igjen ble mulig for kurdere i utlandet å ha 

kontakt med sitt hjemland. Før 1991 hadde all form for kommunikasjon mellom kurdere 
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bosatt i utlandet og øvrige familiemedlemmer i Kurdistan vært forbudt av Baath-regimet58. 

Etter 1991 begynte kurdere som hadde forlatt Kurdistan å gjenoppta kontakten med 

familiemedlemmer, venner og slektninger som hadde blitt igjen i landet. 

 

Den nye situasjonen med kurdisk selvstyre og gjenopprettelse av kontakt med hjemlandet fra 

1991 ga mange kurdiske flyktninger i Vesten håp om en gang å kunne flytte tilbake 

(Wahlbeck 1999:5,53). Interessen for å returnere blant kurdere som hadde forlatt Kurdistan er 

også nevnt i andre studier (se Alinia 2004:329; Emanuelsson 2008: 5,47). 

 

Kurdere i utlandet hadde fortsatt svært begrensede muligheter for kontakt med hjemlandet i 

de første årene etter at selvstyre var oppnådd i 1991. Den politiske og økonomiske situasjonen 

var vanskelig, og det var ikke vanlig å foreta reiser til Kurdistan. Det var ikke flyplasser, man 

måtte foreta lange, farlige reiser gjennom nabolandene og man ble bestandig stoppet i 

grenseområdene. De som likevel reiste, tok med seg brev, bilder og videokassetter fra Vesten 

til Kurdistan, og fikk det samme tilbake (Gran 2008:124-125). 

 

Telefonsamtaler var derfor den mest utbredte formen for kontakt. Fra 1991 fikk kurdere i 

Kurdistan mulighet til å reise til Iran for å snakke på telefon med familiemedlemmer i Vesten. 

Man kunne også ringe fra et spesielt callsenter. På denne tiden var dette den eneste måten å 

ringe på. Selv om dette var et fremskritt, var kommunikasjonsformen fortsatt upraktisk og 

heller ikke billig (Gran 2008:124). At kurderne likevel benyttet seg av slike 

kommunikasjonskanaler viser hvor høyt de prioriterte kontakten med familie og venner etter 

mange år uten kontakt. 

 

Mellom 1991 og frem til 2003 var den økonomiske situasjonen for mange i Kurdistan ytterst 

vanskelig på grunn av de internasjonale sanksjonene mot Irak. I denne perioden var det svært 

vanlig at kurdere bosatt i Vesten støttet familie og andre i hjemlandet økonomisk 

(Emanuelsson 2008:8; Gran 2008:122). Overføringene fra kurderne i Vest-Europa spilte 

derfor en viktig rolle som inntektskilde i regionen i krisetidene på 1990-tallet (Michiel 

Leezenberg i Gran 2008:122). Omfanget av denne sosiale og økonomiske kontakten viser 

engasjementet blant kurdere i utlandet for sitt hjemland. 

                                                 
58Kurdere som forlot den irakiske delen var i all hovedsak politiske flyktninger og hadde ikke lov til å reise 

tilbake til områder kontrollert av det irakiske Baath-partiet. 
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Etter at Saddam Hussein ble fjernet for godt av amerikanske og britiske styrker i 2003 kom 

økonomisk trygghet og politisk stabilitet til Kurdistan. Den nye staten ble hjulpet av 

inntektene fra oljeutvinning og prisoppgangen på olje.59 Mens store deler av verden opplevde 

nedgangstider, vokste den oljesmurte økonomien i Kurdistan. En artikkel i avisen Aftenposten 

beskrev på denne tiden en oljerikdom i den kurdiske hovedstaden Hawler60 som tilsynelatende 

ikke stod tilbake for emiratenes: 

 

”I 1991 var Kurdistan som en stor landsby […] [det var verken] telekommunikasjon eller motorveier 

her, og bare et par sykehus. I dag er det 17 utenlandske konsulater her, syv universiteter og to 

internasjonale flyplasser med direkteruter til byer som Wien, Frankfurt og Stockholm." […] Den raske 

veksten i denne regionen har ikke overraskende gitt Hawler tilnavnet «det nye Dubai».” (Gattoni og 

Fagotto 2014).  

 

Etter Saddams fall i 2003 forsvant frykten. Håpet om å en gang dra tilbake hadde blitt tent i 

1991, men nå kunne drømmen virkeliggjøres. Kurdiske miljøer i utlandet ønsket å hjelpe til 

med å bygge landet og bidro også til å sette kurdernes sak på dagsorden internasjonalt 

(Emanuelsson 2008:47). Kurdistan var i samme situasjon som mange andre mindre utviklede 

land: Når staten i begrenset grad bidrar til utvikling og velferd, er det ofte landets migranter i 

utlandet som tar ansvaret (Faist 2008:24-25; Piper 2009:98). Vestlige kurdere, hovedsakelig 

førstegenerasjonsmigranter, bidro økonomisk til utviklingen av hjemlandet ved å skape 

arbeidsplasser og ved å investere i helse og utdanning. Samtidig tok de også med seg ideer og 

metoder for undervisning og barneoppdragelse fra Vesten (se også Gran 2008:257). 

 

På denne tiden skjedde det også endringer i forholdet mellom kurdere i Vesten og kurdiske 

myndigheter. Politiske krefter i Kurdistan la om sin holdning til kurdiske miljøer i utlandet 

(Akkaya 2011:5). I forbindelse med valget i 2009 understreket Nawshirwan Mustafa, tidligere 

leder for den offisielle opposisjonen i Kurdistan, betydningen av kurderne i utlandet som 

politisk og kunnskapsmessig ressurs for den nye nasjonen: 

 

” The Kurdish community in exile is a great human resource. The future of the Kurdistan Region 

depends on your political, social and educational awareness in many areas. In the past years, your 

devotion and determination, alongside the courage and persistence of your compatriots inside the 

                                                 
59For mer informasjon om den bedrede økonomiske situasjonen i Kurdistan fra 2003 og videre se McKiernan 

(2006:318-319) og Vindheim (2016:162-170). 
60Byen som på kurdisk heter Hewler betegnes i artikkelen med dens arabiske navn Erbil. 
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region, were a good boost for the democratic and civil movement in Kurdistan.” (Rojnamy Rojnama 

2009) 61 [min oversettelse fra kurdisk til engelsk, S.K.]. 

 

Det ble også lettere for kurderne i Vesten å engasjere seg i hjemlandet siden de kunne bevege 

seg fritt mellom Kurdistan og mottakerlandene. I henhold til internasjonale avtaler kunne 

kurdiske migranter ha vestlige pass og samtidig beholde sine irakiske pass. Noen politiske 

partier baserte seg på eksilkurdernes stemmer for å vinne valg, jf. Newsherwans valgtale sitert 

overfor. Siden kurdere i Vesten gjerne har to pass (Emanuelsson 2008:22), kan første- og 

andre generasjon stemme ved valg både i mottaker- eller oppvekstland og i Kurdistan. 

 

I tillegg mottar mange tidligere medlemmer av peshmerga-styrkene i utlandet og deres barn 

også utbetalinger fra den kurdiske regjeringen. I løpet av arbeidet med oppgaven innførte 

kurdiske myndigheter et nytt lønnsutbetalingssystem som krevde at mottakeren registrerte seg 

med fingeravtrykk.62 De fleste av dem som reiste tilbake for å registrere seg var barn av 

foreldre med roller i det kurdiske maktapparatet, ifølge kurdiske aviser (Awene 2017). 

 

Under de såkalte ti gylne årene mellom 2004 og 2014 opplevde Kurdistan en stabil politisk 

situasjon, sikkerhet og gode økonomiske tider. Ved å tilby stabilitet og ressurser virket 

etableringen av en de facto kurdisk stat fremmende på mange forskjellige transnasjonale 

praksiser, som reising, økonomiske investeringer og overføring av humankapital (Akkaya 

2011:7). Mange kurdere i mottakerlandene besøkte sitt hjemland for å pleie kontakt med slekt 

og venner og for å ivareta profesjonelle og økonomiske interesser. Enkelte bestemte seg også 

for å vende tilbake. Det var ikke bare førstegenerasjon som dro tilbake, men også medlemmer 

av andregenerasjon, som denne oppgaven handler om. 

 

Appendiks 5: Tidligere forskning på feltet 

 

De siste tiårene har kurdiske transnasjonale migrantmiljøer oppstått i forskjellige land over 

hele verden som følge av den intensiverte kurdiske migrasjonen og endringer i den politiske 

                                                 
61Se også president Massoud Barzani tale på Den andre kurdiske verdenskongressen (WKC) i 2012. Han 

oppfordret den kurdiske diasporaen til å dra tilbake og støtte Den kurdiske regionale regjeringen (KRG) (Paasche 

2016:16). 
62Såkalte biometriske systemer som krever fingeravtrykk er nå innført som identifikasjonsmåte ved utbetaling av 

lønn i Kurdistan (Awene 2017). Bakgrunnen var utbredt korrupsjon og svindel. I noen tilfeller stod avdøde 

personer registrert som offentlig ansatte og mottok lønn (Kurdistani Nwe 2017). 
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situasjonen i Kurdistan (Alinia 2004; Wahlbeck 1999). I det følgende gir jeg en gjennomgang 

av tidligere forskning på transnasjonale bånd og identitet hos kurdiske migranter. 

Andregenerasjon med kurdisk bakgrunn i Europa, er et forholdsvis nytt fenomen, og det er 

foreløpig gjort svært lite forskning på den. Eksempler på studier av andregenerasjonsungdom 

med bakgrunn fra den irakiske delen av Kurdistan de siste årene er Emanuelsson (2008) og 

Alinia og Eliassi (2014) i Sverige og Toivanen (2014) fra Finland. 

 

Östen Wahlbeck (1999:3) baserte seg på diaspora-begrepet for å forstå sosial organisering 

blant førstegenerasjon kurdiske flyktninger og deres situasjon i Finland. Han argumenterer for 

at en studie av flyktningenes situasjon i mottakerlandet også måtte ta hensyn til grunnen til at 

de flyktet (Wahlbeck 1999: 3,6). Han fant at hans informanters identitet ble definert av 

forholdet til hjemlandet, av myter og historier om Kurdistan, samt av opplevelsen av å være 

fordrevet. I tillegg spilte også fremmedgjøring i Vesten en rolle for flyktningenes identitet 

(Wahlbeck 1999: 2,179). Han påviste også det han vurderte som transnasjonale sosiale 

relasjoner mellom kurdiske miljøer i utlandet (Wahlbeck 1999:2-3). 

 

Minoo Alinia (2004) fokuserte på kurdiske førstegenerasjonsmigranter i Sverige. Hun fant at 

det kurdiske miljøet i utlandet bidro til spredning og styrking av kurdisk nasjonalisme (Alinia 

2004:331). Den kurdiske diasporaidentiteten var primært konstruert i motsetning til de 

dominerende nasjonale identitetene i opprinnelseslandene, og ikke til svensk identitet eller 

Sverige som samfunn (Alinia 2004:333). Min studie kan på den annen side belyse om også 

andregenerasjons identitet var mest preget av kurdisk historie og etniske og politiske forhold i 

Kurdistan, eller om det var situasjonen i Vesten som hadde størst betydning for mine 

informanters identitet. 

 

Wahlbeck og Alinia fokuserer på ulike temaer, men et felles funn blant deres informanter var 

et ønske om å flytte tilbake til Kurdistan (Alinia 2004:329; Wahlbeck 1999: 5,53).63 På dette 

tidspunktet hadde deres informanter  likevel ikke noen reell mulighet til å vende tilbake til 

hjemlandet (Alinia 2004: 329; Wahlbeck 1999:179) ettersom Baath-partiet fremdeles 

kontrollerte store deler av landet. 

 

                                                 
63Wahlbecks feltarbeid fant sted mellom 1994 og 1995, like etter at kurderne oppnådde selvstyre i Kurdistan, 

(Wahlbeck 1999:5). Alinias (2004:141) feltarbeid ble utført i 1999 og 2001.  
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Espen Grans doktoravhandling (2008) tar for seg førstegenerasjons kurdere som vender 

tilbake til Kurdistan fra Norge og er en av få studier med et transnasjonalt perspektiv som tar 

for seg transnasjonale prosesser i avsenderlandet. Gran gjorde flere overraskende funn, blant 

annet at reising til hjemlandet skapte avstand mellom kurdiske migranter og kurdere i 

Kurdistan og dermed motvirket og ikke fremmet etnisk identifikasjon blant migrantene (Gran 

2008:256).  

 

Gran fant videre en kobling mellom det å være integrert i mottakerlandet og transnasjonal 

aktivitet, der man ofte har antatt at transnasjonale bånd skyldes feilslått assimilasjon i 

mottakerlandet (Gran 2008:255-256). Informantene hans som engasjerte seg i transnasjonal 

aktivitet og satset på en tilværelse i hjemlandet var typisk høyt utdannede og integrerte i 

mottakerlandet med tanke på språk og arbeid (Gran 2008:147, 257-258).  

 

Mens Gran studerte førstegenerasjonsmigranter, skulle jeg studere hjemvendte 

andregenerasjon. Denne tilnærmingen ville gjøre det mulig for meg blant annet å studere 

koblingen mellom integrasjon og transnasjonale bånd hos andregenerasjon med kurdisk 

bakgrunn som har vokst opp i Vesten. I tillegg kunne jeg undersøke hvordan andregenerasjon 

opplever sin tilværelse i Kurdistan og hvordan dette påvirket deres identitet og tilhørighet. 

Man kan forvente at kontrasten og kultursjokket ved å flytte tilbake til Kurdistan ville bli enda 

større for andregenerasjon. 

 

Ahmet H. Akkaya (2011) sin artikkel er basert på en studie han utførte blant elitene i kurdiske 

miljøer i Sverige, Storbritannia, Nederland og Belgia i 2008. Akkaya viser til at tidligere 

studier hevder at nesten alle kurdiske flyktninger uttrykker et ønske om å returnere når 

forholdene ligger til rette for det.64 Forestillingen om at alle kurdere vil vende tilbake til 

Kurdistan synes imidlertid å være en myte. Ifølge Akkaya (2011:4) viser tall fra IOM – 

Verdens flyktningeorganisasjon – at det totale antall som dro tilbake mellom 2003 og 2007 

var på under 11000 personer. 

 

Akkaya fant også at de kurdiske migrantenes transnasjonale praksiser, identitet og tilhørighet 

var ikke stabile størrelser, men endret seg i takt med forandringer i Kurdistan. 

Grenseoverskridende former for tilhørighet og erfaringer med å leve i to land skapte en ny 

                                                 
64Også Wahlbech (1999:5,53) og Alinia (2004:329) hevder dette. 
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opplevelse av hjem, uavhengig av forestillinger om tilhørighet til en bestemt stat (Akkaya 

2011:8). Akkaya deler Gran (2008:256) sin holdning om at transnasjonale bånd og integrering 

ikke er gjensidig utelukkende, men utfyller hverandre og at det er positiv korrelasjon mellom 

dem.  

 

Ann-Catrin Emanuelsson (2008) tar i sin studie for seg transnasjonal kontakt og retur blant 

kurdisk første- og andregenerasjon i Sverige. Hun fokuserer primært på andregenerasjons 

erfaringer. Emanuelsson fant en kobling mellom botid, alder og transnasjonale praksiser. 

Mange unge voksne som hadde bodd i Sverige i kortere tid enn åtte år ønsket å vende tilbake 

til Kurdistan etter at de hadde fullført utdanningen sin. Også unge voksne andregenerasjon 

som hadde bodd i lengre tid var positive til å besøke Kurdistan, men bare for å reise på ferie 

og for å ta seg arbeid midlertidig (Emanuelsson 2008:22).  

 

Emanuelsson fant videre at når familien ikke hadde nære slektninger i Kurdistan hadde 

informantene hennes ingen planer om å reise tilbake. Noen ønsket heller ikke å besøke landet 

regelmessig (Emanuelsson 2008: 21-22). Familie spilte altså en avgjørende rolle for deres 

transnasjonal kontakt med Kurdistan. Det var også en tydelig forskjell på mennenes og 

kvinnenes transnasjonale deltakelse og identitet i Emanuelssons studie. Kvinnene i første- og 

andre generasjon ønsket generelt å bli værende i Sverige mens mennene ønsket å returnere 

(Emanuelsson 2008: 20). Jeg ville også sammenligne kjønnsforkjeller blant informantene i 

min studie.  

 

Minoo Alinia og Barzoo Eliassi (2014) tar i sin studie for seg identitet og tilhørighet hos både 

første- og andregenerasjon i det kurdiske migrantmiljøet i Sverige. De fant at andregenerasjon 

i likhet med førstegenerasjon fortsatte å søke etter hjemland, tilhørighet og identitet (Alinia og 

Eliassi 2014:73). Likevel var det klare forskjeller mellom generasjonene. 

 

De yngre som var vokst opp i Sverige følte større tilknytning og tilhørighet til Sverige, mens 

den eldre generasjonen kunne bygge sin oppfatning av hjemlandet på egne erfaringer (Alinia 

og Eliassi 2014:73-75). Andregenerasjons erfaring av etnisitet var i tillegg mer 

situasjonsbestemt og refleksiv enn hos førstegenerasjon (Alinia og Eliassi 2014:75). 

Hjemlandet var for den yngre generasjonen et imaginært, forestilt sted, som imidlertid også 

kunne oppleves i virkeligheten gjennom turer til «hjemlandet» (Alinia og Eliassi 2014:78). 
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I sin studie av tilhørighet hos unge kurdere i Finland tok Mari Toivanen (2014) for seg 

eksklusjonserfaringer som et fremtredende aspekt ved erfaringene til unge andregenerasjon 

med kurdisk bakgrunn i Finland (Toivanen 2014:199). Informantene hennes beskrev grenser 

for tilhørighet til det finske og opplevde å bli kategorisert som utenfor det finske i sosiale 

settinger. Samtidig knyttet både finner og kurdere finskhet til synlighet i kraft av å ha en 

annen bakgrunn (Toivanen 2014:192). Hun fant at informantene likevel hadde rom til å 

bestride disse kategoriseringene og at de utviklet mestringsstrategier. De kunne reforhandle 

“finskheten” og vise tilhørighet til Finland ved blant annet å vise til sitt finske pass og ved å 

beherske det finske språket (Toivanen 2014:198). Slik kunne informantene bestride forsøk på 

å utdefinere dem fra det finske (Toivanen 2014:198). 

 

Erlend Paasche (2016) sin avhandling fokuserer på effekten av korrupsjon på psykososial og 

økonomisk reintegrasjon av kurdere i den irakiske delen som flyttet tilbake fra Norge og 

Storbritannia. Avhandlingen beskriver hvordan mange av de tilbakevendte ble desillusjonerte i 

møte med de kurdiske realitetene. Paasche fant at mange i denne gruppen, til tross for den 

økonomiske veksten og den politiske stabiliteten, klaget på korrupsjon, ulik fordeling og 

politikere som syntes å være hevet over loven (Paasche 2016:126). I tillegg til å skape 

problemer for deres forretningsvirksomhet, gjorde den utbredte korrupsjonen i Kurdistan det 

vanskeligere for migrantene å identifisere seg med den kurdiske nasjonsbyggingen og 

undergravde følelsen av tilhørighet med hjemlandet (Paasche 2016:126). 

 

Felles for informantene i de ovennevnte studiene var at erfaringene fra reisene til Kurdistan 

var sammensatte og komplekse. De var til dels positive, men opplevelse av skuffelse og 

desillusjon påvirket identitet og tilhørighet hos informantene. Dette vil tjene som 

sammenligningsgrunnlag når jeg i oppgaven vurderer resultatene av min egen forskning. 
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Appendiks 6: Informasjonsskriv 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet  

 

Oppvekst i transnasjonale sosiale felt: 

En kvalitativ studie blant andregenerasjon med kurdisk bakgrunn i foreldrenes hjemland 

Studiens bakgrunn og formål: 

Jeg tar en mastergrad ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. 

Prosjektets formål er å undersøke identitetsutforming og -forhandling hos ungdom med 

kurdisk bakgrunn som har vokst opp i Vesten og som returnerer til Kurdistan.  

Jeg har spurt deg om å delta i studien siden jeg studerer identitet hos ungdom med kurdisk 

bakgrunn som har vokst opp i Vesten og som vender tilbake til foreldrenes hjemland. 

Hva innebærer deltakelse i studien?  

Datainnsamlingen i forbindelse med studien vil skje gjennom et såkalt kvalitativt intervju 

(intervju med utfyllende spørsmål), med varighet på om lag én time. Jeg intervjuer deg og vil 

stille deg spørsmål som omhandler bakgrunn, identitet, tilknytning og familieforhold med 

utgangspunkt i en intervjuguide som jeg har utarbeidet på forhånd. Dataene vil noteres for 

hånd, og samtalen vil bli tatt opp på lydopptaker. Deretter anonymiseres alle data, før de 

analyseres. Studien vil bli publisert i anonymisert form.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Kun jeg vil behande opplysningene 

og ha tilgang til dem. Samtalene fra intervjuet er den eneste informasjonen som samles inn. 

Enkeltpersoner vil ikke kunne gjenkjennes i oppgaven. Alt datamateriale anonymiseres og 

alle opptak og personopplysninger slettes ved prosjektslutt, 01.12.16.  
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Du kan 

også trekke deg etter intervjuet, da tar du kontakt med meg Sara Karim, via e-post 

sarah_ahmadh@yahoo.com eller på telefon (+47 45699033), og så sletter jeg alt fra intervjuet.  

 

Veileder: Mette Andersson, UIO, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD –Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sarah_ahmadh@yahoo.com
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Appendiks 7: Intervjuguide 

Gruppe 1: Faktaspørsmål 

Hvor gammel er du?  

Hvor lenge bodde du i Vesten? 

Hvilken religion tilhører du? 

Hvilken by er du fra?  

Hvor mange år gikk du på skole i Kurdistan og i Vesten?  

Er du gift?  

Har du barn?  

Hva jobber du med?  

 

Gruppe 2: Selvoppfatning og selvforståelse  

Husker du den dagen du flyttet tilbake til Kurdistan? Hvordan føltes det?  

Kan du fortelle hvorfor kom du tilbake til Kurdistan?  

Var livet i Kurdistan slik du hadde forventet? 

Hvor er det best å bo, i Vesten eller i Kurdistan? Hvorfor? 

Hvor mange ganger var du i Kurdistan før du flyttet tilbake? Hvor lenge var du der per gang? 

 

Gruppe 3: Familie og samfunn  

Fikk du råd av foreldre/slektninger/venner/naboer/kolleger om hvordan du burde oppføre deg 

i Kurdistan?  

Støttet du/familien familiemedlemmer økonomisk i Kurdistan da dere bodde i Vesten? 

Får du pakker fra Vesten?  

Har du venner her? Hvem er de? Er det slektninger eller folk du ikke kjente fra før? 

Er det lett å ta kontakt med folk og finne venner her (Kurdistan)?  

Holder du kontakt med venner/kjente/naboer i Vesten? Hvordan?  

Hva av vestlig kultur ønsker du å videreføre til dine barn? 

Snakket du godt kurdisk da du bodde i Vesten? 

Hadde dere kurdisk Tv i Vesten? 

 

 

Gruppe 4: Tilhørighet  

 

Føler du deg vestlig noen gang? Hvordan?  

Fortell om en opplevelse da du følte deg kurdisk? 

Hvor er hjemlandet ditt, hvor hører du til?  

Pleier du å oppdatere deg på det som skjer i Vesten eller landet du vokste opp i? Hvordan? 

Du, bor i Kurdistan. Hvorfor er det viktig for deg å holde deg oppdatert på hva som skjer i  

Vesten? 
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 چاوپێكەوتن رێبەری :8پاشكۆ
 
 

 گروپی یەكەم: پرسیاری تایبەت
 تەمەنت چەندە؟

 لەئەوروپا ژیاویت؟ چەند ساڵ
 لەسەر چ دینێكیت؟

 خەڵكی چ شارێكی كوردستانیت؟
 كوردستان بووەو چەندی لەئەوروپا؟چەند ساڵ لەقوتابخانە خوێندوتە؟ چەندی لە

 هاوسەرگیریت كردووە؟
 منداڵت هەیە؟

 پیشەیەكت هەیەو وەك كار بەچییەوە خەریكیت؟چ 
 

 
 گروپی دووەم: بۆچونی خۆیەتی و تێگەیشتنی خود

 بیری ئەو رۆژەت دێت كەیەكەمجار گەڕانەوە بۆ كوردستان؟ هەستت چۆن بوو؟
 بۆچی گەڕانەوە بۆ كوردستان؟

 ژیان لەكوردستان بەو جۆرەبوو كەتۆ چاوەڕوانت دەكرد؟
 ئەوروپا یان كوردستان؟ بۆچی؟ ،چ شوێنێك باشترە تێیدا بژیت

 كردووە پێش گەڕانەوەت؟ ماوەی سەردانەكانت چەندی خایاندووە؟ چەندجار سەفەری كوردستانت
 

 
  و كۆمەڵگەگروپی سێهەم: خێزان
و بەرچاوڕونیان و هاوڕێكانتەوە ئامۆژگاری كراویتو كەسوكار، دراوسێلەالیەن خێزان، خزم

 چۆن هەڵسوكەوت بكەیت؟پێداویت كەدەبێت لەكوردستان 
وە لەكوردستان، كاتێك ئێوە و كەسوكارتان كردوهیچ هاوكارییەكی ماددی ئەندامانی خێزانەكەت

 ئەوروپا بوون؟لە
 دێت؟ لەئەوروپاوە هیچ دیاریەكت بۆ

 و ناسیاون یان خەڵكانی بێگانەن؟هەتە كێن؟ خزم و هاوڕێت هەیە؟ گەرلێرە لەكوردستان دۆست
 دۆزینەوە، لێرە لە )كوردستان( كارێكی ئاسانە؟ هاوڕێ وپەیوەندی بەستن

 و ناسیاوەكانتەوە ماوە لەئەوروپا؟ گەر ماوە، چۆنەو بەچ شێوازێكە؟و هاوسێپەیوەندیت بەهاوڕێ
 چ كلتورێكی ئەوروپیت بەالوە پەسەندەو، دەتەوێت فێری منداڵەكەتی بكەیت؟

 ئەوروپا بوویت زمانی كوردیت باشبوو؟كاتێك لە
 كوردیتان هەبوو؟  TV تێك لەئەوروپا دەژیانكا

 

 
 گروپی چوارەم: ئینتیما
 هەست دەكەیت ئەوروپیت؟ گەروایە چۆن؟الی خۆت هەندێكجار 

 دەتوانیت باسی روداوێكمان بۆ بكەیت كەهەستت كردبێت زیاتر كوردیت؟
 نیشتمانی تۆ لەكوێیە؟ ئینتیمات زیاتر بۆچ شوێنێكە؟

 و بەچ ڕێگایەك؟؟ چۆنیتلەو واڵتەی كەتێیدا ژیاو ئەو هەوااڵنە بیت دەربایسی ئەوەیت كەئاگاداری
لە )كوردستان(  بۆچی بەالتەوە گرنگە ئاگاداری ئەوەبیت كەچی لەئەوروپا روودەدات، لەكاتێكدا تۆلێرە

 دەژیت؟
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