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Alevitiska riksförbundet

Startpunkten för den organiserade alevitiska tros-
gemenskapen i Sverige skedde 1995 i och med 
öppnandet av Kulturcentrum för aleviterna i Sve-
rige. Från denna tid började det växa fram lokala 
alevitiska föreningar runtom i landet. Dessa gick 
samman och bildade det Alevitiska riksförbundet 
(ARF) år 2008. Lokala föreningar finns idag i 
Stockholm, Uppsala, Dalarna (Borlänge), Halm-
stad, Malmö och Göteborg. I Sverige uppskattas 
att ca trettontusen personer som har sin bakgrund 
i alevismen. ARF räknar med att ungefär en fjär-
dedel av Sveriges aleviter är organiserade i riks-
förbundet.

Ursprungsområdet för ARFs medlemmar 
finns i Anatolien och Turkiet med en utbredning i 
österut mot Iran, Irak och Syrien samt norrut mot 
Balkanländerna. Det finns aleviter bland olika et-
niska grupper: zazaer, turkar, kurder och araber. 
I Turkiet bor det cirka tjugo miljoner aleviter. I 
Europa räknar man med att det finns uppemot en 
och en halv miljon aleviter.

De troende kallar sig Alevi, Kizilbash eller 
Bektashi och betraktar sig som självständig reli-
gion som sätter människan i centrum. Alevitisk 
tro bygger på att människan och naturen (univer-
sum) är en helhet och tron att Gud är en samling 
av dessa. Gud kallas Hak i Alevismen, vilket även 
betyder rättvisa. 

Inom den alevitiska religionen tänker man sig 
att allt materia – även människor – växlar mellan 
olika lägen, vilket representeras av de fyra ele-
menten luft, vatten, eld och jord. Elden (energin) 
är den drivande kraften. Aleviterna tror inte på 
paradiset. När en person dör, dör kroppen men 
inte själen. Själen är en energi som vandrar ge-
nom de fyra elementen genom inkarnationen tills 
du blir ”den mogna människan”. Då blir du ett 
med ljuset och energin.

Alevitisk religionsutövning grundar sig på 
frivillighet och samtycke (rizalik) som är en vik-
tig del. Utan samtycke existerar inte tron. Från då 

du föds och tills din själ 
lämnar kroppen har 
du en plikt att begära 
samtycke till de reli-
giösa aktiviteter som 
du ska utföra. Sam-
tycket ska även fås från 
samtliga som är delak-
tiga i ceremonin/ak- ti-
viteten. Om det finns 
oklarheter (konflik-
ter) mellan deltagarna 
måste det lösas innan ceremonin kan börja. Även 
de religiösa ledarna är förpliktigade att inhämta 
medgivande från deltagarna innan de påbörjar 
en religiös ceremoni. Även i det dagliga livet ska 
samtycke inhämtas/begäras.

Aleviternas gudstjänst kallas Cem (uttalas 
”djem”) vilket översätts till ”enhet” eller ”försam-
ling”. Cem leds av heliga män (dede) eller kvin-
nor (ana) som antingen ärvt sin status/roll eller 
blivit valda. Förutom att fungera som gudstjänst 
är Cem-ceremonin en plats för kollektiv botgö-
relse där församlingen skall stå till svars för sina 
gärningar. Vid ceremonierna så skanderas religiös 
poesi, man sjunger alevitiska sånger – och dan-
sar (semah). Semah är aleviternas traditionella 
och rituella dans och betraktas som en slags bön. 
Dansen ackompanjeras av sång från gudstjänst-
deltagarna och att ceremoniledaren spelar ett tra-
ditionellt stränginstrument som kallas baghlama/
saz. Sångerna har varit en viktig förmedlare av 
den alevitiska religionen genom tiderna då tron 
bygger till största delen på muntlig tradition.

Aleviternas heliga dag är torsdag. Varje alevit 
tänder då ett ljus på kvällen i sina hem, i ett cem-
lokal (Cemevi), eller där de befinner sig. Ljuset 
symboliserar övergången från mörkret till upplys-
ningen och uppdagandet av sanningen. 

Ordet alevit betyder ”ljus” eller ”att flamma”.
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