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Ingemar Karlsson och Leif Stenberg från Lunds
universitet; Centrum för Mellanösternstudier

Regionförbundet Jämtlands län i samarbete med Länsstyrelsen inbjöd till en seminariedag i
Östersund om Syriens kultur och samhälle. Salongen på Storsjöteatern blev ganska välfylld.
Nästa år kommer antalet asylsökande överstiga 50 000 där flyktingar från Syrien förväntas komma
att utgöra den största andelen. Även detta avspeglar sig på länets mottagande, i år och nästa år.
Leif och Ingemar berömde länet för detta.
Professor Leif Stenberg och f d ambassadören och författaren Ingmar Karlsson föreläste och gav
oss som var där ökad kunskap och förståelse i dessa komplexa frågor. Som islamkännare och
forskare gav de oss också en bild av religionens roll i Mellanöstern och hur den har vävts ihop med
politisk utveckling och maktstrukturer. Vi fick veta mer om maktstrukturer, politik, religiösa frågor
som politiserats, demografi men också att i hög grad handlar dagens oroligheter om socioekonomiska frågor och hur en nästa generation ser på sin framtid.
Båda föreläsarna gjorde analysen att dagens kris kommer att dra ut på tiden, förhandlingsläget
synes låst tyvärr, och att ännu många människor kommer att ge upp sin tillvaro i landet.
Frågor som togs upp:
- den historiska bakgrunden till religiösa och etniska
minoriteter
- den arabiska våren i Syrien
- syriskt vardagsliv
- religionens roll i politiken
- fortsättning och möjliga slut
- olika tänkbara scenarier för Syriens framtid med de
konsekvenser dessa kan få för svensk flykting- och
invandringspolitik
Mera…
Sid 2 /nedan finns ytterligare exempel på Leif Stenbergs
arbete i frågorna om islam och Syrien som land och samhälle.
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Forskning som gör skillnad för Syrien
Publicerad 2013-09-06 10:45

Leif Stenbergs har visserligen inte kunnat fortsätta sitt fältarbete om större moskémiljöer i
Syrien sedan 2010, men han är i högsta grad aktiv inom forskningsområdet. Dessutom
efterfrågas hans kunskap alltmer av samhället.
– Jag har inte besökt Syrien sedan november 2010, men har kontakt med informanter och vänner i
Syrien via Facebook och har träffat vissa av dem i Beirut och Dubai, säger Leif Stenberg på en sprakig
mobilvåg.
Våren 1997 fick Leif Stenberg pengar från Vetenskapsrådet
för ett projekt om hur islam tolkas i en moskémiljö i Syrien.
Projektet avslutades men han har fortsatt med egna medel
och andra bidrag.
– Det var en ren tillfällighet att jag inriktade min forskning på
Syrien. I början av 90-talet fick jag ett brev från en gammal
studiekamrat som bjöd in mig till Syrien, vilket väckte min
nyfikenhet säger Leif Stenberg.
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Leif Stenberg, i samtal

I projektet Bashar al-Asad’s First Decade: A Period of
med Syriens mufti Ahmad Kuftaro
Transition for Syria? samlade Centrum för
(avled 2004).
Mellanösternstudier, med bland andra Leif Stenberg, forskare
från en rad olika ämnesområden. Syftet var att initiera forskning om nutida Syrien ur ett
flervetenskapligt perspektiv. Den tidigare forskningen om nutida Syrien var inte omfattande och
genomfördes ofta inom respektive disciplin, utan kontakter mellan forskarna.
Som en del i projektet anordnades en RJ-finansierad konferens våren 2010 om Bashar al-Asads tid
vid makten och det samtida Syrien. Närmare 100 nationella och internationella forskare med intresse
för Syriens samhällsutveckling deltog. Det unika var att forskarna kom från olika vetenskapliga
discipliner och konferensen blev en mötesplats för ett samtal som inte ägt rum någon gång tidigare i
forskarvärlden.
– Konferensen var den största som enbart har fokus på nutida Syrien, förklarar Leif Stenberg. Som ett
resultat av konferensen ligger nu två böcker för en sista genomgång på Syracuse university press
innan de skickas till tryck.
Leif Stenberg beskriver böckerna som ”två av de mest omfattande akademiska analyserna av samtida
Syrien som existerar i forskarvärlden. I samråd med förlaget har vi och deltagande författare under
2011 och 2012 bearbetat texterna i de båda volymerna i syfte att väga in de händelser som skett i
Syrien efter mars 2011. Detta har även öppnat upp för ytterligare reflektioner om utvecklingen i
samtidens Syrien som såväl tecknar en bakgrund som förklaring till händelserna i landet under de
senaste åren. Till exempel har vi funnit en röd tråd i volymens artiklar som pekar på en utveckling av
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en form av subtil regimkritik som framträtt på olika kulturella områden som inom litteratur, film, TVdrama-produktion, dans, mode och inom utvecklandet av religiösa rörelser.”
Intresset utanför forskarvärlden har ökat i och med konflikten i Syrien och det ökande antalet
flyktingar.
- Vi är en liten grupp forskare som har lång erfarenhet av religiösa grupper i Syrien. Jag har medverkat
på flera seminarier och konferenser ibland annat UD:s regi men har också kontaktats av EU-organ och
svenska kommuner - då ofta i migrationsfrågor. Snart kan jag klara mig ekonomiskt enbart på
uppdragen, skämtar han.
Framöver hägrar en konferens i Lund, som främst riktar sig mot allmänheten. Därefter planerar han för
en konferens om försoningsprocesser.

Text: Hanna Köllerström
Centrum för Mellanösternstudier
Mer om Leif Stenbergs forsking: Iran: land eller stereotyp
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