DIMECCE Projektsammanfattningen i svenska
Målen för detta tvärvetenskapliga projekt är att utforska migranters erfarenheter av Mellanösternkristna samfund i Europa i syfte att identifiera de kulturella möten som äger rum, samt att
undersöka deras inverkan på att definiera och forma identiteter. Det europeiska sammanhanget är
centralt för att förstå likheterna och skillnaderna i dessa erfarenheter och kan bidra till aktuella
förståelsen om kategoriseringen av migranter och dess konsekvenser på integration och skapandet
av identitet inom migrant grupper. Fallstudierna av den koptisk ortodoxa ( sub-state men global
identitet), assyrier/syrianer (transnationella överstatlig identitet) och kristna irakier (statlig identitet)
erbjuder flera strategier för identitetsskapande inklusive diasporisk, partikularistisk och nationell.
Dessa är i sin tur formade av befintliga strategier för integrering och relationer mellan kyrka och stat
relationer. Länderna för fallstudien är Storbritannien, Danmark och Sverige, och dessa möjliggör en
gränsöverskridande jämförelse av dessa kulturella möten, medan den transnationella karaktären av
samhällena undersöks. Genom användandet av kärn- men omtvistade begrepp, särskilt identitet,
minoritet, diaspora, transnationalism och integration, syftar projektet till att främja kunskap om
följande frågor. Först kommer faktorer som avgör identitetsstrategier att beskrivas. För det andra,
de interna diskussionerna, i de samhällen som relaterar till dessa kulturmöten, undersöks med
erkännande av att olika kollektiva aktörer konkurrerar om inflytande, samt att variabler som kön,
generation och migrationsmönster också har en inverkan. För det tredje kommer uppfattningarna
om dessa möten i värdländerna identifieras på både statlig och samhällelig nivå. Slutligen kommer
relationerna mellan samhällena och andra migranter från hemlandet att undersökas, detta med
hänvisning till upplevelser i hemlandet. Våra fältarbetsplatser är London och Kirkcaldy i
Storbritannien, Köpenhamn och Århus i Danmark, samt Stockholm och Södertälje i Sverige. Genom
intervjuer, fältarbete, arkivforskning och workshops, kommer detta projekt att ta upp Mellanösternkristna migranters erfarenheter från ett socialt och kulturellt perspektiv, samtidigt som
konsekvenserna av dessa möten analyseras, och därmed bidrar till en bredare förståelse omkring
effekterna av trosbaserade samfund på europeiska stater och samhällen.
En av de första uppgifterna i vårt projekt är att genomföra den elektroniska enkäten. Detta kommer
att pågå från november 2013 till februari 2014. På grund av bristen på statistik är syftet med
undersökningen att ge en allmän indikation på situationen i de utvalda samhällena. Undersökningen
kommer att omfatta frågor som identitet, integration och utmaningar, och kommer att genomföras
på relevanta språk till fallstudiens samhälle, samt finnas tillgänglig via projektets hemsida.
Information om hur man deltar i undersökningen kommer att finnas tillgängliga i enkätdelen på
webbplatsen.
Om du behöver ytterligare information i svenska, vänligen kontakta i första hand dimecce@standrews.ac.uk.

