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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingen behandlar kurdiska föreningar i Helsingforsregionen. Genom intervjuer med föreningsordförande och sekreterare för sex kurdiska
föreningar har jag försökt få fram om föreningarna fungerar på ett transnationellt fält och i så fall på vilket sätt, samt om föreningarna har en roll
i integrationen av kurder i Finland.
Kurderna nämns ofta som det största folket, närmare 30 miljoner, utan egen stat. Kurdistan, där största delen av kurderna bor, finns i
bergstrakterna där Iran, Irak, Turkiet och Syrien möts. Kurderna har sedan långt tillbaka i historien kämpat för en egen stat, autonomi, eller
åtminstone kulturella och sociala rättigheter i sitt land, men är inte enade sinsemellan. Det finns ett stort antal kurder i exil i Europa, Australien
och Amerika. I min avhandling har jag undersökt kurdernas föreningar i Finland.
De kurdiska föreningarna visade sig fungera på en transnationell arena, med kontakter dels till Kurdistan, dels till kurder i exil i Norden, Europa,
Australien och Amerika. Dessa kontakter var i många fall politiska, men även sociokulturella kontakter fanns. Politiken verkar vara den
förenande faktorn hos kurder i exil, och därför är gruppen en ganska splittrad grupp i diasporan. Kurderna tenderar också att förena sig med
kurder från samma land, det vill säga iranska, irakiska och turkiska kurder har skilda föreningar.
Även om föreningarna fungerar på ett transnationellt fält, försöker de också främja integrationen av sina medlemmar i det nya landet. Det kunde
tänkas finnas en motsättning mellan dessa två verksamhetsområden, men även tidigare undersökningar har visat att den transnationella
verksamheten kan stärka gruppen och främja integration. Föreningarna försöker främja integrationen av sina medlemmar, men lyckas inte alltid
nå målen de satt upp. Däremot verkar de aktiva inom föreningarna välintegrerade i det finländska samhället. De aktiva individerna inom
föreningarna är aktiva aktörer på ett transnationellt fält, men samtidigt är de välintegrerade i det nya samhället.
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