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tJJetta nummer ti[[agnas a[[a l(iimpande R:f.Jinnor som fıar dött ocfı dör för 

jrifıet, sjii[v6estiimmande, miins/ifiga riittigfıeter ocfı fred i 1(urdistan. 

Foto: 
Lennart Asp 
(ur Destana Kurdistane) 
Medspelare: 

Din karlek till mig 

Din kdrlek har int e övergivit mig, 
Jag har hungrat, jag har törstat, 
Natten var mörk, förrddisk, 
Frdmmmande sjdl,tysta sjdl, 
Söndertrasade sjdl. .. 
Och mina hander i handklovar, 
Utan tobak, sömnlös var jag, 
Din kdrlek har inte övergivit mig ... 

AhmetArif 
(övcrsaııning: Esat Ayata) 

Zarife Demir, Serpillnanc, Devrim Ölçer, Heja Hewidar, Fatma Çoban, Nesrin Dilges 
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"JIN" 
eller 

KVINNA 

Meral Gundogan 

redaktör 

Kiira liisare/ 

So m alla vet ardetin te Iii tt att ge ut en ny publikation. Anda i!lr det med stoffhet och gladje 

vi presenterar detta första nummer av var tidskrift. 

"JIN" ar kurdiska och betyder "KVINNA ". J/N liknar del kurdiska ordet för /iv. Förmod

ligen har btıda orden sarnma ursprung, men det gar tör niirvarande inte alt bevisa med 

del material som vi nu har tillgang til/. Den unders!Jkningen lamnar vi diirför til/ sprak

vetenskapen och forisiiller alt presentera var bul/etin. 

Utanförden federala republiken i norra Irak har kurdema in gen ege n sjalvbestamman

deratt, trots att llerta/et kurder bor i Turkiet och resten i Iran och Syrien. 

De kurdiska invandrarkvinnor, s om le ver s om flyktingar i Sverige, har egentligen inget 

hem/and. Kvinnobulletinen "JIN" ar dessa kvinnors röst hiir i Sverige. Men J/Ns hjarta 

klappar ocksa i Kurdistan, för de s om le ver dar idag. 

J/N vi// va ra en röst at de kurdiska kvinnor, s om lever under statligt oc h sociaff lörtryck 

samtidigt med den könsdiskriminering som alffid och överallt drabbar kvinnoma. 

JIN vi// vara invandrarkvinnomas, bamens och ungdomamas röst. 

JIN ki!.mpar mat rasism och tör vanskap och förstaelse me/lan olika kuffurer- tör 

vi!.rldsfreden. Vi vi// motarbeta tördamar och sprida information och finna lösningar pa 

kulturkonllikter. Vi accepterar inte va/d och k!Jndiskriminering. 

JIN vi// va ra en kanal me/lan invandrarkvinnoma och de svenska kvinnoma, samt va ra 

en del av solidaritetsrörelsen. 

JIN ar Kurdistans Kvinnolörbunds tidskrift. Vi vi/1/i!.gga kvinnoperspektiv pa, och dis

kutera innebörden av, ord sam: frihet, demokrati, rattvisa, jamlikhet och sii vidare. 

J/N ska utkomma medfyra nummerper ar. Den arpartipolitisktoch religiöstobunden. 

Vi önskar en var/d Iri Iran svalt, krig, förtryck, utsugning, miljöförstöring och patriarkat. 

1 karthel ska allakanna stolthet och g/iidje över alt va ra manniska. 

Vi hoppas pa Ditt stöd! 
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Nagra ord om JIN 

Beniye Cegerxwin Foto: Sercem Kaplan 

Kvinnofragan ar ett alimant problem över 
hela var iden. Dlirför uppmanar vi allakvinnor 

till samarbe te, att tillsanunans med oss bekampa ra
sism, förtryck och orattvisoma mot kvinnokönet. 

Vi i Kurdistans K vinnoförbund har i S veri ge ar 
nu glada över att kunna ge ut det första numret av 
tidningen JIN inför den intemationell kvinnodag
en. Denna gladje vill vi de la med vara medlemmar 
och tidningens lasare. 

Den kurdiskakvinnan !ev er i en svar situation. Vi 
hoppas att vart arbete kan uppmuntra alla kurdiska 
kvinnor till att aktivt paverka utvecklingen i sam
hilllet. 

Det finns e tt kurdiskt ordsprlık: 
"Ş~r şer e, ci jin e, ci mer e.'' 
("Ett Lejon ar alltid ett Lejon 
Han eller hon s pe lar ingen ro ll.") 
Vi önskar e tt samhillle dar det viktigaste ar att 

vara manniska. Dar alla far utveckla sina talanger 
och fardigheter, utan att hindras av sitt kön. 
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BONIYE CEGERXWIN 

ÜRDFÖRANDE 

Zarife: 
- o/i viffgöra vdra röster 
fıöırfa i massmetfia[mıset. 

Sükran: 
- Ocfı ~nfinRöra 

/Gıraısl(a KJ;innor. 

Meral: 
- 'DenföTtnJck:J:a miiste 
sjiifv ftrmıi!era pro6kmet. 

Serpil: 
- ocfı rfe förtr!Jck:J:a 
nulste samar6eta. 

INNEHALLSFÖRTECKNING 

Din karlekIili mig................................. 2 

Kara lasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . 3 

Nagra ord om JIN... ..... .. . .. . .. ... . . ..... ... ... . 4 

Öppet brev Iili Tansu C iller..................... 5 

Försla kvinnliga ministern. .. .. ... .. . .. . ... .. . .. 6 

ı renes vag... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Vi gar Iili 8 mars med en kampanj ........... 12 

Om Kurdiska kvinnors teater "Medya" ..... 13 

Kurdiska kvinnors rösler ....................... 18 

Kurdisk hisloria ................................. 21 

Fran föreningen Iili förbundet.. ................ 26 

Kvinnoförbunds 2: a kongress ............... 27 

Kurdiska parlamenlsledamöler i Sverige ... 28 

Turkiets försök aıt sprida silt "Smutsiga 

krig" Iili Europa .................................... 29 

Nya gudinna ........................................ 30 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ÖPPET BREV 
TILL TURKIETS FÖRSTA KVINNLIGA PREMIARMINISTER 

TANSU ÇILLER 

TiU Tansu Çiller 

TANSU ÇILLER: 

- Militören 
stöder mig. 

Tansu Çiller och ÖB Dogan GOres 
Foto: FrAn tidningen Hürriyet 

Kan du förestiilla dig tusentals kurdisluı ungdomar s om tvingas liimna sina hem oc h bii gerilla
soldater för atı ku n na befria Kurdistan? 

Kan du förstii hur deras mödrar lider oc h iingslas för sina söner och döttrar som du luıllar 
''te"orister''? 

Kan du förestiilla dig de kurt! is ka kvinnornas kiinslor niir de efter tirata/s vantan vid fdnge/sets 
dö" luınske tilliits triiffa sina miin, barn oc h syskon? 

Kan du förestiilla dig de kurdisluı kvinnornas kiinslor niir de blir föroliimpade av de turkisluı 
soldaterna och uteliimnas dt deras godtycke i viintan utanför föngelsets stiingda port? 

Kan du förstii kurdisluı mödrars sorg över atı inte öppet kunna liira barnen kurdisluı sprdket, 
kulturen och troditionen? 

Kan du lindra de kurdisluı kvinnornas smiirtor? Kan du inte kiinna ndgon skuld över de senaste 
tre drens 900 konstaterode mordfall av "okiinda mördare" i turkiska Kurdistan, enligt turkiska 
avdelningen av Amnestys raport-1993? Kan du kiinna sorg som "mor" över atı du beslutade 
förbereda 5000 speciella likkistor för dina soldater? 

Kan du kiinna ndgot som "kvinna" niir du har sett pd turkiska tv hur kvinnliga gerillasoldaters 
aviitina kroppar b/ir vdldtagna av turkiska soldater? 

Vi/k en sorts "mor" iir du s om tiliiiter atı 870 kurdisluı b yar attackeras av turkisluı arnı en? 
Har du triiffat ndgon av de döda byboarna innan de dog? 
Hur luın du som "demokrat" acceptera atı Turkiet ansliir 26,6 miljoner do/lar i 1994 drs budget 

för atı "bekiimpa terrorismen", det vii/ siiga utpliina en annanfolkgrupp (kurderna)! 
Kan du som "demokratins största jörsvarare" förklara anviindningen av kemiska vapen mot 

civilbefo/kningen u nder den senaste massakern i kurdiska stad en Lice? B/and de överlevandefanns 
manga handikappade och blimla barn! 

V arför ar du int e lika "kiinslig" för massakerna i turkisluı Kurdistan niir du reagerar hdrt mot 
massakema i Bosnien? 

Sukran Duran 

5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Första kvinnliga 
ministern 
i fria Kurdistan 

Nyligen fick Kurdistans 

kvinnoförbund besök av Kafya 

Suleyman, första ministern i det 

n ya kurdiska parlamentet. Hon 

har ansvar {ör alla kommunala 

omraden som sjukhus, skolor, 

transport ete. 

K afya Suleyman ar född 1950 
i Suleymaniye, i den irak
iska delen av Kurdistan. E lter 

avslutad grund- oc h gymnasieskola 
pa hemortan flyttade hon till 

Bagdad, dar hon studerade fysik. 
Aren efter avslutadefysikstudier ar
betade hon som larare pa en gym
nasial flickskola. 

- Mill politiska engagemang 

Sükran Baksi, Kafya Suleyman, Cihan Akrawi och Mesude Kaya vid intervjun. 
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började tidigt, ja radan i grundsl«>
lan da jag blev medlam i Komeley 
Rexirawi Kurdistan, sAger Kafya 
Suleyman. 

- 1985 blev jag Peshmerga, SOl
dal fram tilllntifadan. 

- 1989 i november var jag med 
och grundade Kurdistans Kvlnrıo
förbund. 

-1992 nominerades jag till parla
mentel och blev vald Iili minister. 

Kvinna i Kurdistan 
- Kvinnan har liksom mannen 

kampat hArt och star fortfarande 
sida vid sida med mannan i kampen 
för eti fritt Kurdistan. Trots alt h()n 
inte var organisered har hon iinl:!a 
bidragit stort, men mer i detty~a 
som den "anonyma soldaten.• DEm 
kurdiska kvinnan i stader, byaroch 
berg, kampar och har kampa! tıjp
pert. H on var och ar minst lika del
aklig i kampen-om inte mer! . ! 

- Kvinnan har alltid statl 'iid 
"peshmargas" sida och alltid st!ltt 
och uppmuntrat i kampen sarrltidjgt 
som hon burit det tunga lasset med 
ansvar för hem och barn. Till v~s 
del har kvinnan ocksa karnpat som 
mannan med vapen i ha nd. Efter at
tackerna blev kvinnorna de hardası 
drabbade som förlorade bade sina 
söner oc h man. 

Kafya Su layman siiger vidare att 
Kurdistan i bel ri else ar liktydlig med 
kvinnans befrieise. 

Ska/1 den kurdiska kvinnan 
viinta plı sin befrielse til/s Kurdi-
stan iir fritt? · 

- Först maste den kurdiska kvln
nan bii "upplyst" oc h utbildad för att 
kunna vara delaktig i diskussioner 

Foto: Frlın Didars arklv. 
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om samhallets uppbyggnad, pape
kar ministern. Darmed kan hon 
ocksa ta ansvar för silt öde. Den na 
ufveckling gar stegvis, sakla tram, 
men del ar viktigt all poangtera alt 
Kurdistans betrielse ar en nödvan
dighet tör kvinnans betrielse. 
Denna stegvisa utveckling gar 
hand i hand och ar beroende av var
andra. 

-Nar Kurdistan ar Irili da ar den 
kurdiska kvinnan ocksa Iri! 

Parlamentet idag 
Pariamantel bestar av 1 05 

medlemmar varav 7 ar kvinnor. 
Dessa sju kvinnor motionerar alltid i 
törsta hand kring törbattringar tör 
kvinnan i samhalfet 

- Hillilis har mannen bade accep
terat oc h uppmuntrat "vara" törslag. 

-Vi kvinnor har all rat! alt ta upp 
tragortill diskussion oc h kanneross 
inte asidosatta i parlamentet. 

Kurdistans kvinnotörbund söker 
idag genom olika projekt alt kunna 
paverka och andra pa irakiska la-

Den kurdisks Regionala Nationella Församllngen 

gar, som ar Iili direkt nackdel tör 
kvinnor, exempelvis arvsriitten eller 
kvinnan som vittne i domstolar. 
Kvinnors vittnesbörd behandlas tör 
narvaranda i parlamentet. 

Hur har fundamentalismen 
pfıverkat den kurdiska kvinnan 
och det kurdiska samhiillet? 

- Paverkan sker naturligtvis, 
men den kurdiska kvinnan har anda 
en sarstalining i jamtörelse med ex
empelvis den arabiska kvinnan. 

- Kvinnan och mannen har 
sarnma rattigheter och skyldighe
ter, ar jamlika som individer och 
skall i en demokratisk anda törsta 
och hjalpa varandra. 

Vi/ka förviintningar har dfı mi
nistern pa oss kvinnor i S ver i ge 
och pfı vfırt kvinnoförbund har? 

- Jag ar mycket positiv Iili del ni 
gör och lyckönskar er. Jag ar glad 
all del tinns en organisation som 
omtattartolktran alla de lar av Kurdi-
stan. 

CIHAN AKRAWI 
BoNıve CeGeRxwıN LoRıN NASBERG Kafya Suleyman 
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•• 

ıR E N E sVAG 
- Det började nog nar jag jörst sag Yilmaz 
Güney s filmer. 
-I "Muren" ar det ett par som skall gifta 
sig i fangelset. Men i rummet dar vigsel
akten skall aga rum hanger det tva snaror 
fran taket och dar blir de Mda hiingda. 
- Jag grat mycket. 

lrene för aıt lara kanna henne battre och presenliıra 
henne tör vara lasare. · 

Vem iir du och under vi/ka törhal/anden viiııte!du 
upp? 

- Jag föddes 1954 i Abrolorpen i norra Sverige. Det 
ar en Iilen by, so m da bestod av sju familjer, cirka ;301km 
norr om Sandviken. Pa var gard bodde jag lillsamm;ıns 
med mamma, mormor, morfar, fem kor, en hast och en 
gri s. Del fanns inle sa manga barn i var by. Dartör liisle 
jag mycket. Böckerna blev mina vanner. 

Min lamili larde mig alt respektera livel och alt rnan 
ska hjalpa den sam ar svagare, biide nar del giiller 
manniskor och djur. U nder 1960-lalel kom manga fin
ska invandrare Iili var by. De brukade jorden och i 

lrene Persson Foto: sercem Kaplan skogen arbeiade de pa samma saıt sam min morfar. 

Vi inom Teater Medya skulle delta i en kurdisk 
solidaritetsafton. Dillarde jag kiinna lrene Persson. 
Detvarhösten 1992. Hon arbeiade i "Stödkommitten 
för kurdiska politiska filngar". 
Sersillnanc har intervjuat lrene. 

Var teatergrupp hade mycket kort tid aıt repetera en 
töresialining Iili en solidaritetsafton och vi behövde en 
"svensk kvinnlig journalist" Iili vilr pjas. lrene Persson 
var en av solidariletsaftonens organisatörer och sprang 
Iran del ena tilldetand ra, ansvarskannande och enga
gerande, med bi!ıde hjarta och hjarna. Trots aıt han var 
mycket upptagen med att arrangera solidaritets
aftonen accepterade hon aıt s pe la "svensk journalisi " 
och gjorde del mycket bra! 

Tyvarr har jag inte hall tid aıt lara kanna deıta 
karleksfulla hjarta sam utan minsta tvekan hjalper sina 
medmanniskor. Dartör ville jag göra en intervju med 
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Hur resgerade fo/ket i byn, eftersom de flnska 
invandrarna kom frlln en plats pa jorden sıl nlira 
Sverige? 

- Vi hjalpte varandra mycket. Vi törstad alt de hade 
lamnal silt land pa grund av fatligdam oc h arbetslöshet. 
De kom tör alt arbeta. De var varken battre eller sam re 
an vi, men de hade ibiand ett annorlunda salt aıt 
upptrada pa an vi. Men del var skillnad mellan dem 
ocksa. 

- Jag int resserade mig tidigt tör internalianella fra
gor och började arbeta i SSU (Socialdemokralernas 
Ungdomsförbund). 

Vartör flyttade du til/ Stockholm? 

- Jag flyttade Iili Stockholm för alt utbilda mig Iili 
optiker. Sa smaningarn började jag sam optiker och 
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FrAn Cizre·Kurdistan, 1992 

blev medlem i den Syndikalistiska Fackföreningen och 
var ordförande dar underen period. 

- E!ter militarkuppen i Chile kom manga politiska 
flyktingar till Sverige. Den syndikalistiska taektören
ingen hade kontakt med Spanien oc h Latinamerika och 
darigenom larde jag kan na verkligheten utanför Sverige 
mycket battre an jag kan göra genarn alt enbart lasa. 

Hur b/ev du bekant med den kurdiska fn§gan? 

- Det började nog nar jag först sag Yilmaz Guneys 
filmer. Efter alt han delade 1: a priset med Costa Gavras 
i Cannes filmfestival 1982 med "Yol" (Vagen), sa bör
jade svenska biografer alt visa hans filmer. Jag sag 
bland annat "Yol" och "Duvar" (Muren). 

- ı "Duvar" ar del ett par sam skall gi!ta sig i lang
elset ı rummet dar vigselakten skall aga rum hanger 
del ıva snaror Iran taket och dar blir de bada hangda. 
Del gjorde eti starkt intryck pa mig och jag grat mycket. 
Jag har seti manga b ra filmer av and ra regissörer, men 
i Yilmaz Guneys filmer fick jag en stark narvarokansla, 
sam om jag sjalv belann mig pa platsen. 

- För alt demokratin skall fungera, sa maste lagar 
oc h domstolsvasende fungera pa eti rattvist salt. Dartör 
ar jag ocksa intresserad av rattssakerhetsfragor. 

- Men del ar mycket svart att salta sig in i den 
kurdiska fragan. 

Varför? 

- Kurderna lever i ol i ka lander oc h har manga ol i ka 
och starka intressen alt försvara. De kurdiska organisa-

Foto: Anders Mattsson 

tionerna ar splittrade och arbetar utifran olika politiska 
standpunkter. 1 Iili exempel vietnamfragan var del latt 
alt ge silt stöd at vietnameserna. Kurderna daremat 
maste sjalva definiera problemen, se den nakna san
ningen och sarnarbela tör alt na en lösning. 

Kurderna törsöker att skapa en enhetsfront. Vartör 
tror du de europiska liinderna iir sa ovilliga att /ösa 
den kurdisks fragan, som iir sa viktig för situatio
nen i Mellanöstern? Tror du inte att viirldsopinio
nen maste hjiilpa til/, som den gjorde i Vietnam
fn§gan? 

- Del iir inte falket sam bestammer! Del ar reger
ingarna. Och handelspolitiska hiinsyn tas. Sverige Iili 
exempel harbra handelsförbindelser med Turkiet, Iran 
och Irak. E!ter gasbombningen av Halabja 1988 gjorde 
davarande utrikesminister Sten Andersson en una
lande dar han fördömde Saddam Hussein.Tva mana
der efter ultalandet kunde vi liisa i Dagens Nyheter alt 
Irak avbrutit handelsförbindelserna med Sverige. En 
kart !id darelter kunde man i sarnma tidning lasa alt 
Pierre Schori (kabinettsekreterare) hade rest Iili Irak 
och alt del "handelspolitiska missförstandef' nu var 
uppklarat! 

- Del finns en klar ovilja h os svenska massmedia alt 
törmed la nyheterfran Kurdistan. Speciellt kriget me Ilan 
PKK (Kurdistans Arbetarparti) och turkiska staten ar 
mycket ensidigt bevakat och bygger en bart pa officiella 
turkiska kallor. 

- För aıt vanliga manniskor ska reagera maste de 
fa korrekt information. 
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so m 
ansvar. Jag önskar atı ller kurdiska föreningar och 
enskilda kurder skulle ta mer koniakl med svenska 
organisationer. 

Vartör har du /iirt dig turkiska? 

- Efter Yilmaz Guneys filmer laste jag mi.gra böcker 
om Kurdistan.! en av dem laste jag om staden Diyarbakir 
med sina basaltmurar. Del var som en sagovarld !ör 
mig. Delvis diirlör började jag lasa turkiska, !ör atı 
besöka mina drömmars stad. 

Du har nu varit nlıgra glınger i Turkiet och Kurdi
stan. Vad upplevde du tör atmosfiir och vad gjorde 
starkast intryck plı dig? 

- Kontrasterna! Mellan guldbutikema i Kapali Carsi 
och den unga mor som tvattade sitt veckogamla spad
barn vid en vattenkran i rannstenen utanför. Kontrasıe
ma mellan den statliga propagandan och verkligheten. 
Alla !alar om "respekt'' och "ara", men ar bottenlöst 
oförskamda mot alla som har lagre status. För mig finns 
inget arofullt i atı fömedra oc h s la dem so m ar svagare. 

- 1992 akte jag och min son Iili Mardin. Det var en 
mycket misstanksam och fientlig atmosfar dar. Nasta 
dag restevi vidaretill Diyarbakir. Detvarflera idenlitets
kontroller undervagen. V ara medresenarer blev oroliga 
men nar mililaren sag vara pass blev vi snabbt ivag
slappta. 

- Nar vi kom Iili Diyarbakir regnade det. Del var den 
första maj. Vi hillade en taxi men eller 15 meters resa 
slog stora flammor upp över hela gatan. Min son fri'ı
gade taxichauffören vad som hiint. Han svarade alt del 
var nagra demonstranter som kastat brandbomber. 
Elden slocknade fort i regnviidret. Vi blev vanner med 
den kudriska taxichauffören. Och han guidade oss runt 
i Diyarbakir. Darelter har jag atervant flera gi'ınger. 

turkiskt tangelse ockslı. 
beriitta om sltuationen diir? 

- Jag har aldrig suttit i langelse i Turkiet men jag har 
varit besökare dar. Hela Turkiet ar militaristiskt och pa 
langelsema syns detta tydligt. Det ar mycket stövtl· 
stampande, meningslöst kontrolleranda och instiftande 
av obegripliga regler. Förbud mot införsel av stek! 
kyckling Iili exempel. Den maste vara kokt! 

Det ar ocksa en del av kvinnolivet i Kurdistan atı sti'ı 
vid langelsegri nden och vi'ınta pa atı fa se en skymt av 
sin man, bror och !ader. En kvinna jag mötte hade rest 
Iri'ın Batman Iili Aydin för atı besöka sin man. Deras 
trettoni'ıriga dotter var med. Flickan var nagra manader 
gammal da hennes far fangslades. Det tar mer an ett 
dygn atı aka Iran Batman Iili Aydin. K vi n nan var fatlig 
och hade inte sett sin man pa över ett ar. Vi kom in i 
besöksrummet tillsammans. Detta bestod av ett antal 
bi'ıs med pansarglas och galler, varigenom vi lörvanta
des kommunicera med fi'ıngen. Efter !em minuters 
besök blev kvinnan och dottern brutalt utfösta. 

- Jag har rest mycket med bu ss i Turkiet oc h Kurdi
stan och di'ırigenom har jag !atı manga tillfailen alt prata 
med kvinnoma. Vi far namligen "damplats" pa bussarna 
eftersom del anses opassande alt kvinnor och mAn 
sitter bredvid varandra. Jag trafiade olika kvinnor Iili 
exempel studerande, arbetare och intellektuella. 

- De kvinnor jag trafiade verkade sjalvstandiga och 
var ofta starka personligheter. Jag tror alt kvinnan 
mastevara valdigtstarkför alt ku n na bryta mot manliga 
traditioner. Men jag vill ocksi'ı papeka atı jag tmlfat 
manga beslöjade kvinnor som under det svarta doket, 
ar starka, livfulla och fulla av humor. Precis som bland 
bakannande kristna finns del stora variationer bland 
troende muslimer. Detlinns fundamentalisteroch varma 
karleksiuna manniskorbiide bland kristna och muslimer. 

ı o-.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~ 
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Bomullsplockerskor i Kurdistan. 

Har du pratat med nlıgra arbetarkvinnor? 

- Da jag var i Aydin i vasıra Turkiet trafiade jag 
bomulls-plockerskor. Dearsasongsarbetare. Kvinnorna 
hade med sig barnen ut pa falten dar ocksa de fick 
hjalpa till. De arbeiade heladagen Iran 6 pa morgonen 
Iili langt fram pa kvallen. En kvinna jag fragade hade 
tjanat ungafar 30 kronor den dagen. Det finns ingen 
organisation som stödjer dem. 

- Manga kurder lever i gelton i turkiska stiider. Del 
ar mycket fattigt i dessa omriiden. Vatten och avlopp 
lungarar inte tillfredsstallande. viiket paverkar halsan. 
Jag blev sjuk och fick amöbadysenteri. 

- Trots atı manniskorna dar var fattiga delade de 
med sig av silt nybakade bröd och gav mig presenter. 
De har inte förlorat sin varme och humor. Jag saknar 
dem mycket, speciellt barnen. Jag minns en pojke som 
skulle lara mig alt rakna pa kurdiska. Jag bad honom 
skriva ner rakneorden. Han lutade sig fram oc h viskada 
i mill öra: 

"Nej. del ar förbjudet. Polise n kan arrestera oss och 
satta oss i fangelse!" 

Vi/ka problem har kvinnorna? 

- Del svaraste för en kvinna i Kurdistan ar barnlös
het. Del finns manga be rattelser om hur svart del ar aıt 
vara kvinna i Kurdistan. Mamman Iili en kvinna jag 
kanner dog och hennes styvmoder vi lle inte ha hen ne 
hemma. Hen blev utkastad pa gatan. Hennes farbror 
log henne med sig hem och gifte bori hen ne da hen var 
14 ar gammal. Hen n es man började dricka. Hansaffar 
gick i konkurs. De lever nu u nder mycket svara ekono
miska förhallanden. Hen har 4 barn nar jag trafiade 
henne. Hon sager alt hennes barn ar hennes alli och 
enda hopp. Jag larde kanna hen ne utanför langelset i 
Aydin. Hennes 16- ariga son hade dömts till 12 ars 
langelse tör alt han hangt u pp en banderoll so m protest 
mot turkiska staten! 

Foto: JC Tordai 

Tycker du att det behövs speciella kurdisks 
kvinnoorganisationer? 

- Rent principiellt bör varje förtryckt grupp, ocksa 
kurderna ha eti eget forum. En plats dar de kan disku
te ra, hitta en gernansam plattform för alt kunna föra sin 
talan. 

- Kvinnorna ar speciellt viktiga, dartör alt kvinnornas 
levnadsvillkor paverkar barnen. Och barndemen ar 
grundlaggande för manniskans personlig hel. 

- Kurdistan ar en krigsskadeplats dar kvinnor ... ~arn 
och aldringardödas va~e dag. Men den turkiska televi
sicnan och de flesta tidningar för en hatpropagartda 
som eldar under motsattningar mellan turkar och 
kurder. Del ar svart alt inte d ra paralleller med det torna 
Jugoslavien dar hatpropogandan "lyckades" ı 

- För alt bygga ett rattvist, demokratiskt samhalle 
maste individen fa möjlighet Iili kunskaper. Frihet inne
bar ansvar. För atı ta ansvar maste alla ha kunskap. 

- Del behövs ller kvinnor i politikeni Kvinnor ar 
lyckligtvis inte sa kvicka altta Iili vapen nar argumenten 
tryter. 

Om du jiimför kvinnor i det svenska samhal/et och 
kvinnor i Kurdistan, vad ser du för skillnad? 

-Den svenska kvinnan har större Irihel atı bestamma 
över silt liv, men ocksa ett större ansvarförvad h on gör 
oc h vem hen ar. Förbudet atılala kurdiska i Turkiet, har 
inneburit stora svarigheter för kvinnoma. Det ar ocksa 
svart för dem tala turkiska med lakare och myndighets
personer. Byborna kan ofta varken lasa eller skriva. 

- Manga kurdiska kvinnor har sin livsvav sa full
slagen med tragedier och fömedring alt jag s ku lle vilja 
likna dem vid "bonsai" triid, del vill saga de japanska 
minitriid som etler hundratals ar av baskarning biivii sa 
vackra och dyrbara alt en oinvigd bara kan se dess 
skönhet, men aldrig riktigt första deras fulla vardel 
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KURDISKA KVINNORS 
"TEATER MEDYA" 

oc h 

VARLDENSKULTUR 
Serpi{ Imınc 

Variden kokar och liknar en bottenlös blodig bardera vara hjarnor. Barnens hjamor, var framtid, 
brunn. Alla mansklighetens varderingar, saval h uma- bombarderas i " The Childrens Channel " av en val-
nistiska so m solidaris ka, ser ut atı ha vants u pp och ner. tecknad, artisiisk "superkrafts ideolog i". Enli gl den na 

lstallet har plötsligt rasism, fascism, extrem "nationa- ideolog i har de "goda" superhjalterna ratt atı anvanda 
lism" och " radikal" marknadsliberalism ateruppstatt sina superkrafter för atı döda de "onda " superhjalte-
fran mansklighetens mörka gravkammare och visat ma. Del ar inte svart tör barnen atı d ra paraleller Iili de 
upp sina !ula trynen. Samtidigt törsöker europeiska vuxnas varld, dar "goda" supermakter anvander sina 
stater skapa en ekonomisk, politisk och militar union, supervapen tör atı döda de "onda", sam törsöker ati 
EU- unionen. stjala supermakternas ravaror. 

Vartör har varldens stormakter beslutat atı skapa en 
"nyekonomiskvarldsordning"? Betyderden nya varlds
ordningen rattvisa, manskliga rattigheter, fred och so
cial valfard tör varldens folk? Den grekiska historie
skrivaren Thukydides (ca 
471 -4001. Kr.) hade inga 
illusioner om "rattvisa" i ut
rikespolitiken, dar "fragan 
om rattvisa bara uppstar 
me Ilan partner so m ar li ka 
starka och de starka gör 
vad de förmar under del 
atı de svaga underkastar 
sig." 

Eller Sovietunionens fall 
s kapades manga problem 
och Irager sam maste be
svaras. Men hur ska vi 
besvara dessa problem 
och utmaningar? Har all
Iing förenklats Iili eti pro
blem mellan "onda" och 
"goda" krafter, sam mark
nadsekonomin törsöker 
inbilla folket? 

Vad har konsten, sam 
en spegel av samhiillet, 
alt saga om mansklighe
tens situation och vad ar 
konsınarens uppgift i delta kaotiska tidevarv? Damine
rande tendensen i varlden, aven i Sverige, tycks vara 
alt glömma bart mansklighetens samiade erfarenhet, 
kritisera "politisk" konst och teater och istallet propa
gera för en "fantastisk" konst och teater utan nagon 
annan funktion an atı "underhalla" folket. 

-Lı ___ U_N_D_E_R_H_A_L_N_IN_G_S_ID_E_O_L_O_G_I___Jr-

La! ass narmare undersöka denna "underhallnings
ideologi". Varje dag törsöker marknadsekonomins 
hantlangares kanoner i mu Itinationella TV-bolag bom-

Lat oss inte glömma atı den första superhjalten 
"Stalmannen" skapades 1933, sarnma ar sam Hitler 
kom Iili makten. Del har sagts alt Stal-mannen 

personifierarden amerikan
s ka drömmen om alt fa 
age ra "varldspolis" i en and 
varld! Leni Riefenstrahls 
propagandalilmervisar tyd
ligt alt aven Hitler var 
mycket medveten om kon
stens törmaga alt paverka 
massorna. 

Lat ass inte glömma alt 
den moder underhallnings 
industrin fick sin första 
blomstringstid i Paris 1848, 
eller alt arbetarnas uppror 
mat massarbetslösheten 
(56%) slutligen skjutits (!) 
ner. "Nu började storhets
tiden för boulevarderna, 
Jaques Offenbachs operet
ter, skandaljournalistik och 
nyrika uppkomlingar. 
("Resa pa anna! salt Paris." 
Gunter Liehr.) 

La! ass inte glömma nutidens Tyskland och vad den 
franske saciclegen Pierre Bordieu skriver i DN 6/21994 
om hotel mat intelektuella förfaltare, konstnarers och 
vetenskapsmans sjalvstandighet. "Halen mat 
aulonemin uppstar ur del alltmer emtattande 
samgaendet mellan konstens och pengarnas varld. 
Jag tanker pa de nya mecenatmönstren, och pa de nya 
alliansersem uppstar mellan vissa företag, afta de mest 
avancerada -i Tysk/and Daimler Benzeller bankerna -
och kulturproducenterna." Bordieu menar ocksa atı 

----------------------------------------------~13 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



"budskapen krymper 1 takt med publlkens tillvtixt" oc h 
alt de sam bestammar inom massmedlema tenderar 
atı lansera "allı ytligare och mer sökta problemstall
ningar, tillkomna en bart i publikfriande syfte, anda in pa 
politikens och kulturens omraden." 

~~------M_O_D_E_R_NA __ "_M_E_F_IS_T_O_" ____ ~~ 
La! ass inte heller glömma nutidens Sverige, dar t.ex. 

en av "-68-ars man", Stockholm Stadsteaters che!, vill 
öka lönsamheten genom atı satsa merplı "latıa" musika
ler, pa bekostnad av den dysıra "tunga" dramatiken. 
"Seriösa skadespelare, t.o.m. Iran Dramaten gör re
klam pa TV och bio för alli Iran smör, öl, tvatımedel, 
rakblad !ili skönhetsmedel. 

Lat ass slutligen inte glömma exemplet Turkiet, eller 
den fascistiska militarkuppen 1980. Manga "progres
siva" intellektuella, förfaıtare, joumalister, skadespe
lare och regissörer Iran film och teater köptes u pp av 
regimen. Sam eıt resultat av denna politik finns de! i 
dagens Turkiet manga exempel pa personer sam van! 
sin kappa eller vinden, lik! modema "Mefisto". (Kiaus 
Mann skrev 1935 boken "Mefisto" och den har senare 
filmats av Ungraren ıstvan Szabo 1981. "Mefisto" ar i 
boken en pseudonym för den tyska skadespelaren 
Gustav Gründgens (1899-1963) sam blev berömd för 
sina rolltolkningar av Goethes "Faust". Eller nazister
nas maktövertagande, 1933 fortsatte han atı spela i 
deras filmer.) Med stöd av banker och stora företag har 
en kommersiell nöjesindustri, med t.ex. manga kom
mersiella TV-kanaler skapats för atı passivisera falket 
och skapa falsk Ilendeskap mallan del turkiska och 
kurdiska folket. 

Endast et! fatal progressiva intellektuella gjorde mat
stand och i dag belalar de priset i form av upprepade 
fangelsevistelser eller, i form av en exiltillvaro utanför 
Turkiet. 

De! ar sarnma sak i he la viirlden. lmperialistiska och 
kolonialistiska makter dödar, tvangsassimilerar eller 
tvangsdeporterar faik sam vi ll vara sjalvstandiga. Men 
samtidigt anvands de underiryekta folkens kultur sam 
eıt "fantastiskt och exotiskt" material. Varje dag förstör 
kolonial maktema ursprungsbefolkningens natur och 
kulturella minnesmarkan sam tillhör hela mansklighe
ıen, t.ex. indianernas, afrikanernas, auborginernas, 
samemas och kurdernas kultur. 

Vartör förhindrar kolonialmaktema dessa agare av 
den "fantastiska' och "exotiska" kulturan Iran atı bii 
sjalvstandiga? Nu i den na magiska !id salder tör "natio
nalism", da inte bara halvöar so m Krim vill bii sjalvstan
diga utan aven enstaka stiider i del forna Jugoslavien! 
Till och med Palestinema ser ut atı fa en egen sıat. 
Svaret pa denna fraga lör kurdama ar kampen om 
OLJAN so m garsom en ırad ge no m Kurdistans blodiga 

historia. Eller sam Hejar, en kurdisk poet frlın den 
iranska delen av Kurdistan skrev: 

"'"' De grymma som har blivit rika plı vdr olja 
lllmnade til/ oss inte ens en tillrllcklig andel 

jtJr atı tilnda vdra lampor i vara mörka nlltter! "'"' 

Sedan 1980-talet har manga kurdiska kvinnor i Tur
kiet branı sig sjalva till döds i förtvivlad protest mat 
turkiska statens förtryck. 

1988 har variden beviıtnat et! "2:a Hiroshima" i elen 
kurdiska byn i Halabja : 
... .: .. en explosion, tvdı- .. tre 

ett moln lika svan som diktatoms 
hjiina. 
Vindendog. 
V aren dog. 
Mamman,pappan,den lille 
undertaketi ett fattigmanshus i 
Halabja 
vid elva. 
Som statyer,stelnade i en sista 

omfamning. "'"' 
( Sherko Bekes ) 

Alla vet vi vad sam sedan hande kurderna under 
Gulf-Kriget ... 

~L ____ T_E_A_TE_R_M_E_D_YA ____ ~~ 
Sam etı vittne av sin tidsalder bildade vi kvlnnor i 

Stockholm 1990den kurdiska kulturens första kvinn~ga 
teatergrupp, Teater Medya sam en del av Kurdiska 
Kvinnors Demokratiska Förening. Var 
sklıdespelargrupp bestar av hemmafruar, arbetare, 
studerande, ungdomar och bam. Men vi har aven 
kurdiska och svenska man som medarbetare i teknik, 
scenografi och sam skadespelare. 

1 vasterlandsk mening finns del in gen kurdisk teater
institution, ellersam kurderna inte har nagon egen stat. 
Men precis sam med samama har teaterns grunder: 
musik, dans, ritualer, baraıtare och epossangare 
("Dengbej") alltid varit viktiga för del kurdiska samMI
Iet. Var tids viktigaste teater- och danspionjarer, som 
t.ex. Martha Graham, Antonin Artaud, Bartold Brecht 
och Peter Brook söker sig Iilibaka !ili dessa ıeaterns 
röıter för aıt viialisera teatern och dansen. Denna 
varldsteater anvander influenser Iran ı.ex. afrikanska 
och asiatiska kulturer, men i eıt funktionellt samband. 
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11 -JAG VET INTE, MIN MAN VET! .. 

En skis frAn första förestallningen • -Jag vet inte, min man vet!" 

Men tyvarr ar den dominerande tendensen i nu tidens 
teater, aven i Sverige, alt teatrarna anvander en 
"exotisk" form, utan annan funktion an alt "underhalla" 
publiken. För var teatergrupp kandes del naturligt alt 
anvanda va ra kulturella Iraditioneri vara förestallningar. 
Men tör oss ar del naturligt alt bekrakta vara traditioner 
i eli funktionellt samband. De ar inte bara "fantastiska" 
och "exotiska" ingredienser utan har en klar funktion i 
vara förestallningar. 
Vi hade dessutom so m mal nar vi startade var teater

grupp: 
-alt skildra Kurdistans nutid och historia ur eli kulturelli 
och sociologiskt perspektiv. 
- alt visa verkligheten tör kurdiska kvinnor under kolo
nialismens och patriarkatets slöjor. 
-alt ifragasatta alla sorts fördomar och tabun i varlden, 
speciellt fördomarna mo! kvinnorna del kurdiska sam
Mlfet 

Var första töresialling döpte vi Iili" Ez nizanim, me re 
min dizani! " (Jag vet inte, min man vet! ) 
Vi ville med den na töresialining stödja den 40:e dagen 
av politiska fangars och deras familjers hungerstrejk i 
Turkiet. Men vi ville samtidigt pa scenen öppet disku
tera religiösa tabun och kvinnorollen i ett patrialkaliskt 
samhalle under kolonialstyre. Som representanter tör 
olika kvinnogrupper visar vi publiken en gammal kur
disk kvinna som varit med om 1938 ars kurdiska uppror 
och nederlag i Dersim. Hennes svagerska represen
terar den Iraditionella kvinnorollen, "Jag vet inte, min 
man vet!" De andra rollfigurerna ger exempel pa 
kurdiska kvinnor i deras roller som gerillakrigare, arbe
tare och intellektuella. 
Rolligurerna spelar ut sin viljekonfilikt oc h s marta över 

situation i Kurdistan. Sa smaningom börjar de samlas 
en och en tör alt diskutera sina problem tillsammans. 
Gradvis andras den Iraditionella mentalileten Iran 
"Jag vet inte, min man vet, Gud vet, Staten vet!" Iili en 
" kanske jag vet ocksa!? mentalitel ". 

Samtidigt pagar fangarnas familjers hungerstrejk ut
anlör langelset Kvinnorna anslutar sig ocksa Iili strej
ken, men de blir genasi brutalt attaekerade av turkiska 
soldater. En sak blir klar tör dem: 

...,..,. som solen nulste skina 
sam vattnet nulste rinna 
som f!Jgeln mas te sjunga 

m!Jste vi ocks!ı kiimpa! 'f''f' 
Clara Zetkin www.a
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1 v~r andra förestö.llning "Destana Kurdistane" 
(Legenden om Kurdistan) vill vi p~ eti symboliskt Mit, 
genom dans och musik, visa hur v~r kurdiska legend 
och hlstoria skall lysa upp v~r vö.g mot den slutliga 
befrielsen av Kurdistan! 
Vi anvander aven eldfacklor p~ ett symboliskt salt, dels 
tör atı elden ar helig i kurdisk kultur, men ocks~ tör alt 
elden anvants av kurdama för alt försvara sig mot 
fiender. 1 torna lider anvande kurderna klubbor som de 
smetade in med en klelig massa och tande eld p~. utan 
alt veta atı del var olja! lnte kunde de töresialla sig atı 
denna kletiga massa i senare lider skulle leda Iili 
kolonialmakternas ockupation och förhindrande av 
kurdiski sjalvstyre. 

Före islam bakande sig del kurdiska folket till 
"Zaroastrismen ", en religion so m bildades i Persien av 
Zarathustra (Zoroaster) p~ 500-talet f.Kr. Denna reli· 
gion ville bevara renheten hos naturens element; jor· 
den, valinet och elden. Templen hade Iili huvuduppgift 
althalladen re na elden vid liv. Alt tjana Ah ura Mazdas, 
denende gudens vilja, hade en praktisk karaktar. Alla 
skulle tala sanning och visa barmhll.rtighet mot all! 
levande och aven odla jorden, sköta boskapen val med 
mera. 

ı förestallningen visar vi aven mytologin om "Newroz" 
(Nya aret), som ar gemensam tör perser, kurder och 
afghaner. Newroz firas den 21: a mars, da man gör en 
stor eld och dansar och sjungar runt den. Enligt legen· 
den var Kawa en s med, som ledde förtryckta folk,för atı 
befria dem fr~n en grym tyrann, Dehak, viiket Iili sisi 
lyckades den 21 mars. 

Under Mahabad Republiken 1946, den första kur· 
diska republiken, dekiarerada dess president Qazi Mu· 
hammed den 21 mars som en nalianeli helgdag. Det ar 
dartörsam newroz fortfarande ar en i evande symbol tör 

"Det ö.r lnte tid att kissa!• 

kurdiski sjalvstandikhet. Varje kurdiski uppror ar en 
"eld" för kurdiski nalianeli sjalvstl!ndighet. En eld som 
en dag skallleda Iili ett enda sjö.lvstö.ndigt Kurdistan i 
Eller som en kurdisk poet, Cemshid Mar, silger; 

1"1" ... en dag som Tigris och Eufrat floderna 
ska/1 mina arrnar en dag Aterförenas. 1"1" 

..ı DET AR INTE TID ATT KISSA ı.. 
-ıl..__ _____ -..ır 

Den tredje förestallningen kaliade vi tör "Ne w~e 
mizi ye" (Del ar inte tid alt kissa). 

Förestallningen utspelas i ett langelse i Turkiet i en 
kvinnoavdelning. 1 turkiska IAngelser anvander man 
alla metoder för alt beröva fangarna deras person lig· 
hel. Direkt attackeras kvinnofangarnas kön genom 
fysiska narmanden och indirekt genom sexuella an· 
spelningar, för alt bryta ner kvinnornas mostAndskraft. 
Men aven et! nalurllgi behov som alt kissa anvands tör 
atı sexuellt ırakassera de kvinnliga f~ngarna. Kvin· 
norna m~ste be vakterna om lov atı ga till toalettens, 
men förvagras olla detta av vakterna "'Det ar inte tid att 
kissa!". 

"TRE ÖRE RACKER INTE TILL FEM 
KÖTTBULLAR!" 

Den fjarde pjasens namn ar" Yok uc kurusa bes köft$1" 

Pjasen utspelas i en tingsratt i Turkiet. En kvlnnlig 
svensk journalisi har fotograferat och skrivit om sin 
ertarenhel i Kurdistan oc h publicerat lotona och artikElin 
i svensk massmedia . 
Hen var intresserad avparagraf 125 ( riktad mot kurdisk 
politisk aktivite! och folk som hjalper, organiserar eller 
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propagerar tör kurdiska rattigheterl) som har anvants 
tör kurdiske filngarna i turkiska lagen. 

ı Turkiska Kurdistan ar alliing "törbjudef', aven ratten 
aıt leva, som del var 1 VlldaVAstern, "Den enda goda 
indianan ar en död indianl". Men i Turkiet ar det 
kurderna som iir "indiane(. ı pjasen, precis som i 
verkligheten, har en butiksiigare arresterats och 
torterats, dartör aıt han dekarerat sina fönster med 
gröna, vita, röda och gula fiirger, del vi ll siiga sarnma 
farger sam kurdiska flaggan! 

Del finns en kurdisk kvinnlig journalisi i tingsratten, 
dartör aıt han har skrivit artiklar om verkligheten i 
Kurdistan och dömts sam "terroristjournalist". 

En gammal kurdisk kvinna hartagits in Iili tingsriitten, 
dartör aıt hon berattat tör en kurdisk journalisı om h ur 
turkiska soldater förstört husen i byn och viildlagit 
kvinnorna. Men av misstag blandar damaren ihop de 
arresterade personernas papper och förviixlar deras 
fall med varandra. Isliillet tör aıt domaren, sam en 
symbol för den turkiska staten, if{lgasiitter de anklaga
des motiv, börjar de tre arresterade personerna itr{lga
siitta damarens (turkiska staten) fördomar mat kurder 

Detta ar en tre-spffikig töresialining p{l turkiska, 

"Vad ar fôrlorat?" 

svenska och kurdiska. Med hjalp av "tolken" i 
förestalningar ar dialogen latt alt första aven tör en 
intödd svensk publik. 

• "TRE ÖRE RiiCkER INTE TILL FEM KÖTTBULLAR " 
Detta ar ett vanligt ldiom i Turkiet. Det kan anvandas i mAnga 
sammanhang, till exempel. "den kurdiska frAgan"; turkiskastaten kan 
inte acceptera att nc\gra manskliga ffittigheter till kurderna "gratis"! 
Om kurderna vill ha nfı.gra r8ttigheter, mAste devara beredda att sitt 
"betala" i eget blod! 

Den temte pjasen ar "Ci wunda buye?" 

ı VAD AR FÖRLORAT? L _L_ _____ __j~ 
(Vad ar törlorat?) 

Pjasen utspelarsig i Stockholm under"Farstamannens" 
och "Lasermannens" tid. ı samband med aıt bland 
anna! svenska tidningar rapporterat om aıt en kurdisk 
kvinna biivii mördad i Halland av sin mans bror, dartör 
alt hon varit otrogen och darmed törlorat sin "namus" 
(heder) vi lle vi ocks{l varna tör" Kurdiske Mannen"l 

Vartör anvands vald mot kvinnor? lslamiska och 
patrialkaliska systemens tördamar törtrycker kvinnorna 
Mellanöstern oc h Kurdistan. Om du reagerar mot dessa 
tördamar som kvinna, miiste du siratlas av dina man
liga tamiljemedlemmar, för atı du törlorat din "heder". 
Manliga tamiljemedlemmar vaktar kvinnornas "heder". 
Kvinnorna kan inte ha oberoende heder som man
niska. Dartör har "kvinnorna langt har men Iilen 
hjarna". "Kvinnornasjalvaanses inte kunnaavgöra vad 
so m iir ratteller tel". 

Heder har en sexuell betydelse. Med "kvinna utan 
heder" menas "hora"! 
Vi vill diskutera vad heder iir och h ur mannan ocksa iir 

offer tör samhallets tördomar. 

~ KOLLEKTIVT ARBETSSATT ~ 

Alla pjiiser utom "Destana Kurdistane" har en svart 
humor, sam en matkraft mat den svara situationen 
(precis som i del dagliga livet i Kurdistan). 

Var grupptörtattare ar Meral (Zilan) Gundogan och 
gruppscenograt ar Lennart Asp, som tormgıvit atıi

scher och programblad. lnom 'Tea ter Medya" har vi eti 
kollektivt arbetssiitt. Del betyder alt pjasens och tex
tens slutliga version utarbetats av alla i ensemblen 
tillsammans, under arbetsprocessens improvisatio· 
ner. 

Nu törbreder vi en barnförestiillning , som skall heta 
"Stora Björnen & Li Ila Björnen" sam pa ett symboliskt 
siitt med hjiilp av humor,dans och musik skall törklara 
tör publiken vartör del tinns tlyktingar och rasism. 

Serpillnanç började 1968 att spel.a 
profsssionenıeater iden försl'.a "Halk 
Oyuncu/ari" (FoJkets Sk~r:Jespeltıre) 
tmsammansmed bl.a. Tunce/Kurtiz. 
NB.r denna grupp stıfngdes 1971 
fortsatte hor! spsla i (J/ikB progres
siva. testergrupper, bJ.a. Ankara 
Korıst Tester, TV-tester, film och 
gjordeSvenregf. Horıvaristyrelsen 
ftır TISAN, (ftırsts orgsn/sationen 
ftır teaterarbetam 1 Turklet). Efter 
mHftlirlwppen 1980 1 Turk/et tvfnga
des hon fly ut ur landeL 1982 kom 
hon tm Sverige och bJJdade til/sam
mans med Tuncel Kutrtiz och sex 
andra skSdespeJam i exiJ frBn Tur
kiet en andra 'Halk Oyuncu/ari'. 
Gruppen spe/ade 1982-88/ Dıama
rens Nybropav/Jjong och utlllndska 
teaterlestivaler, b/.a. Avignon-

men pga ekonomiska problem 
flyttade gflJppen tN/ Paris. 1989 -90 rsgisse
rade hon och spelade politisk gatutaater 
med kurdisks och turkiska kamrater; pro
test mot den politiska situationen i Kurdistan 
och i T urkiet. Nu ar hon gruppregissör octı 
skadaspalara i Teatar Medya. 
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Zeynep. gammal kurdisk kvinna i norra Kurdistan: 
ll 

LV UT 11TAGGEN 11 UR DlNA HANDER! 
Zarife 'Demir 

Zeynep Uzum ar en av de 
kurdiska kvinnor vars födel· 
sedatum ar okiint. Anied
ningen till att Zeynep minns 
viiket ar hon ingick sitt första 
aktenskap iir att det var under 
det viiikanda kurdiska uppro
ret, som iigde rum i staden 
Dersim i turkiska Kurdistan. 
Det sil kaliade Dersim U pp ro
ret", 1938. 

Del var da, 1938, u nder "Der
sim"- upproret, sam manga kur
der blev massakarade av tur
kiska soldater, dartör gar d et i nt e 
atı sudda ut minnena Iran det 
upproret. 

Zeynep iir en av dem sam 
överlevde. Han iirfamiljens enda 
bam, men han kunde iinda inte 
fa del av familjens arv, etlersam 
han iir kvinna. Familjens arv 
uppdelades mallan hennes far
bröder och hennes manliga ku
siner. 

Zeynep har gift sig tre ganger. 
Fran de ıva första iiktenskapen 
har hon latt 12 barn, men inget 
av barnan har överlevt mer iin 
fyra manader. Orsakan Iili döds
fallen iir"teva" (olörklariga miss
fall och plötslig spiidbarnsdöd). 

Niir jag intervjuade hen ne var 
han siingliggandeoch sjuk. Diir
för ville jag inte besvara henne 
för mycket med mina fragor. Jag 
förstod dock alt Zeynep hade 
mycket mera atı beriilla om silt 
liv, speciellt nar vi namnde mas
sakarn i Dersim. Da rann ta
rama i hennes ögon, niir han 
upplevde de dagarna igen. 

Zeynep anser alt situationen 
idag iir li ka dillig som vid Der
sim- upproret. 

- Fertterande dödar de oss 
utan avbrott. Niistan dagligen 
bombarderar de vara byar och 
stiider. Utplaningspolitiken fort
siitter. 

- De vill rycka upp oss med 
rötterna, men kommer aldrig alt 
lyckas, siiger hon med sorgsen 
röst. 

- Jag bortrövades av min bii
vande man och fördes Iili en an
nan by. Diir hörde jag alt min far 
hade anmiilt oss till polisen. Vi 
gick till en annan stad, som heter 
Pertage. Dar blev vi förhörda av 
polisen. Vid förhöret sade jag atı 
jag hade flyttat av egen Iri vilja oc h 
darelter atarviinde vi til i byn och 
gifte ass. 
Hur gick ert bröllop til/? 

- Enligt vara traditioner. ı tva 
dagar spelade man pa trummor 
och blasinstrument. Och som vi at 
kebab och bulgur! 

- Sa fördes jag bart med hiist. 
Niir vi nadde !ram till brudgum
mens hus stad han pa terassen 
och siktade pa mig med ett iipple. 
Kastel misslyckades. Jag ıralfa
des namligen inte av applet pa 
huvudet! Da blev en gemmal 
kvinna arg pa brudgummen och 
sade sa har "Del var djavligt!" 
Hur manga ar varade första 
iiktenskapet? 

- Det höll bara ıva ar, etlersam 
min man gifte sig med en annan 
flicka, sam var sviigerska Iili min 
svager, medan vi var gifta. Hans 
lörklaring Iili tvegiftet var sa har: 

Denna Ilieka var föriilskad i en 
turkisk pojke och de skulle gifta slg, 
men hennes familj var emot deras 
giftermal, etlersam del var en skam 
i sternmen atı gifta bart flickor Iili 
turkar. 
Hur kunde han gifta sig med ml· 
gon annan medan han redan l/llr 
gift med dig? 

- En dag ko m flickan hem Iili oss 
oc h slannade dar en miinad. Diijag 
friigade min man vem flickan var, 
fick jag Iili svar atı han var "giisf'. 
Etleren man ad gav hon sig avtill sin 
familj. Han ko m lillbaks niigra dagar 
senare. Da sag jag atı hennes han
der var malade med "Bröllops
henna". 
Vad blev din reaktion dil? 

- Jag brasl i gral och sörjde med 
den na so rgesan g: 
"Solen stiger upp 
trade! vid heliga graven 
skinar av solsiralar rycklel om bröl
lopel nadde mig". 
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KURDISKA KVINNORS 
ROSTER 

- Och jag gick till morbror. 
Eftersom jag gifte mig mo! min 
familjs vilja, vagade jag inte söka 
skydd hos min egen familj. 

Efter etı lag kom en van Iili 
familjen och log mig !ili min man 
och hans nya fru. Etı ar !evde vi 
tillsammans. Sedan orkade jag 
inle med atı ıeva pa de! visel oc h 
en dag lamnade jag honom. Sa 
upplösles vart aktenskap. 
V art tog du viigen? 

- Jag gifte om mig med en 
man som ocksa redan var gift. 
Vartör uppförde du dig pa 
sarnma siitt som din förra 
man? 

- Jag ville hamnas! 
Nar du gifte om dig hur upp
förde sig hans första fru? 

- Hon var inte hemma, efter
som mannen hade !ört bor! 
henne. De hade et! bam och en 
dag blev barnet sjukt sa atı 
mannen blev lvungen atı kalla 
hem sin fru. Hon kom Iilibaka 
och sedan !evde vi tillsammans. 
Hur var det sexuella samlivet 
mellaner? 

- Han valde vem han vi lle. 
Hur liinge /evde ni sa dar? 

- Lan ge! . Tills min man dog, 
i 30 ar. 
1 dag lever du med din tredje 
man. Hur skedde detta sista 
gittermal? Var det utifran 
egen vilja? 

- Nej! silger hon och suckar 
djup. Jag blev tvungen, efter
som jag inle hade na go n annan 
möjlighel atı försörja mig. lnte 
heller ku nde nagot bam ta hand 
om mig. H u rkan du !eva narlivet 
ar sa har? De! ar inte viijan sorn 
bestammer, utan du ar tvungen 
atı gifta dig tör atı överleva! E nda 
utvagen ar atı söka skydd hos 
mannen. 
Vad kan du rekommendera 
kurdisks och andra kvinnor? 

- At! de sjalva tar ut taggen 
ur i sina hander, inte överister 
at mannen atı göra det at dem! 

!ntervju. Bonlye C!gerııwln: 

K VI N NAN 

HÖJER SIN RÖST ... 

Kan du presentera dig tör oss ? 
- Jag ar 25 ar och ogift. Jag har 

genomgatt sexarig grundskola. 
Sedan blev jag tvungen atı sluta 
skolan, men min bror forsatte atı 

studera. Min syster var Iilen da och 
eftersom min marnma blev svart 
sjuk maste jag sköta hushallsarbe
tet. Sedan harjag biivii kvarhemma, 
beriittar Fatme. 

- Nu för !iden ar de! battre tör 
flickor. Familjen !anker !ata min sys
ter !asa vidare. Det ar bara jag som 
inte har fatt nagon utbildning. Om 
jag har utbildning kan jag fa ett b ra 
jobb. 
Kan du inte jobba i en butik eller 
affiir eller nagot liknande? 

- Nej. absolut inte! Min pappa 
tycker atı sAdant jobb inte passar 
för kurdiska och muslimska flickor. 

Vartör inte ? 
- Samhallet har inte gett oss Iri

heten atı arbeta med sadant som atı 
salja mat eller kla.der i stan. Det ar 
inte "kvinnojobb", tycker min pappa 
och de flesta and ra man. De svalter 
hellre ihjal an de later sina döttrar 
eller systrar arbeta med nagonting 
sAdantı Folk kommer atı prata illa 
om ossoch ingen vi ll riske ra "familje
hedern" för pengarnas skull! 
Hur ser dina önskemal och fram
tidsplaner ut ? 

- Min önskan ar atı jag far fort
satta mina studier oc h far en utbild
ning. Men tyvarrfarjag inte igenom 
min vilja. 

Nu sitter jag och drömmer och 

vantar pa atı en ryttare skall 
kornma ridande pa en vit hast 
och fria !ili mig! Jag drömmer 
faktiski om atı skaffa en lamili och fa 
bam. Jag skall försöka atı skapa 
gla.dje och lycka at dem. 
Ar du med i nagot parti eller na
gon kvinnoförening? 

- Nej. Kvinnoföreningar, alllsa 
sjalvslandiga kvinnoföreningar, 
finns inte. Del som finns ar partier. 
De styrs av man och nastan alla 
medlammar ar man. De! ar fa kvin
nor som jobbar aktivt, bara nagra 
som ar sympatisörer. De ar slakt 
med de manliga medlemmerna. Folk 
pratar illa om de har kvinnorna, sar
skili om de ar ogifta. lngen man 
kornmer att gifta sig med dem. 
Vad tycker du om kvinnans be
frielsekamp och jiimlikhet me/lan 
kvinnor och man? 

- Jag skrattar mycket nar jag har 
sana fanlasier. "Jamlikhet" kom
mer del aldrig atı bii. Tank, min 
pappa och min bror ar politiker och 
arbetarförsamhallsutvecklingen. De 
tycker inte atı jag skall vara med i 
nagot parti, inte heller jobba aktivt 
och ga pa möten och vara bland 
man. Jag kan inte heller jobba i en 
butik! V ad skulle folk saja. De! 
skulle gla.dja mig om jag en dag blir 
en Iri manniska! 

- Anda hoppas jag atı de! han
deren dag at! vi faruppleva fullstan
dig jamlikhet, nagot som hitintills 
inte ens vasterlandska kvinnor har 
fatt uppleva! Och vad ar vi i jamfö
relse med deras utveckling? Vart 
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land ar delat och ockuperat av tyra 
lander. Om inte vart lan d blirtritt kan 
del aldrig bii jamlikhet och rattvisa. 
Viskaheller inte glömma religionen 
och dessa fyra landers kulturer. 

Del ar mycket som inte tillhör 
vara traditioner, men genom ocku
pationen har del med !iden biivii en 
del av vart samhalle! 

Tycker du inte att lcvinnans ro/1 i 
samhiillet iir passiv ? 

- Jo, del ar mycket möjligt. Jag 
haller med, men den största skuld
den ligger pa samhallet och mans 
mentalitet. Mannens perspektivpa 
kvinnors varde och roll! 
Tror du att utbildning och jobb, 
al/ts~ att vara ekonomiskt obe
roende, hjiilper /cvinnan att ut
veck/a sig? 

- lnte till hundra procent! Hon 
kan höja rösten och skrika men "en 
kvinna ar en kvinna"! Trots alt hon 
ar lakare eller larare eller vad som 
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AMLIKHET 
.KOMMER DET 
ALDRIG ATT Bll! 
helst belraktas hon som eti hembi
trade. Alli hemarbete, alt laga mat, 
diska, stada och sköta barn, anses 
vara "kvinnans jobb"! 

Behövs det lcvinnoföreningar et
ler liknande som kan ta upp 
kvinnofr~gor och kvinnors si
tuation? 

- Del later tint och del gladjer mig 
alt del tinns kvinnotöreningar i era 
landeri Men tyvarr, tror jag inte alt 
dettinns sadana kvinnori Kurdistan 

som kan offra allt och kampa mo! 
samhallet. Del arför mycket begart! 
Det har ar inte Sverige! Ni har ar
bete och pengar. Rad och möjlighet 
atı jobba tör kvinnofriigor. Men var
ifran ska kvinnorna i Kurdistan fa 
hjalp? Dessulam styrs vart sam
halle av man och del ar de som 
varderar kvinnornas arbete. 

- Om vi skulle ha sadana fören
ingar, maste vi ha stöd av va ra man, 
annars kommer de alt stoppa vara 
töreningar. 

Vad tycker du om Kurdista('ls 
/cvinnoförbund i Sverige? 

- Ni har all min respeki och upP
skattning! Del som ni gör ar av stor 
betydelse och eti start framsteg lör 
kurdiska kvinnor. Jag önskar alt~
dant skulle tinnas hos kvinnorna i 
Kurdistan, som verkilgen behöver 
deli 
Vi/ka förviintningar har du pll oss 
i Kurdistans Kvinnoförbund i 
Sverige? 

- Först och Iramsi önskar jıııg er 

TT 'JI(_u sitter jag 
ocfı ıfrömmer ocfı 

vantar pd att 
en ryttare 
sfca[{ f(pmma riıfaıufe 
pd en vit fıiist 

ocfı JrUı. ti[{ mig! ...... 

lycka Iili i ert arbetel Jag litar pa' er 
och hoppas att ni kan hjalpa oss., Vi 
behöver hjalp med alt ge kvinnan en 
starkare position i vart samhalledch 
.dessutom behöver vara kvinnor 
större trihet. 

- Taek för alt du gav mig en 
c han s alt beriilla om kvinnors situa
tion i Kurdistan, nagot jag bor'de 
berattat om tör lange sedan. 

Tillsammans ska vi och ni h&ja 
vara röster och skapa ett samhalle 
dar alla ar lika! 
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EN LANG, TRAGISK OCH OFULLBURDAD SYMFONI 
eller 

KURDISK HISTORIA ! 

Statema i FrB.mre Orienten före mitten av 500 e. Kr. 

llliJI Mederriket 

Niirmiinniskomabörjadebosiitta 
sig vid stora ftoder och bördiga 
floddeltan uppstod de första 
högku/turema. 1 Mellanöstern 
fanns de första högkulturema 
krlng de stora flodema Eufrat 
och Tigris. 1 den bördiga markan 
me/lan dessa floder uppstod 
Mesopotamien {"landet me/lan 
flodema"), ett av jordens iildsta 
ku/turliinder. Under sin 5000-
ar/ga historia har /andet tillhört 
o/ike fo/k och riken, b/and annat 
de babylonska och assyriska 
rikena. 

K urdernas töriiider tillhör 
Mesopotamiens manga 
folkslag. Men det ar inte 

he lt klart vii ka dessa var. En teori ar 
aıt kurderna harstammar Iran 
"kardakerna", ett bergsfolk so m 
omnamns i den grekiske författaren 
Xenofons bok " Anabasis", Arkeo
logiska utgravningar har aven hittat 
kilskrillstavlor Iran cirka 2000 f.Kr, 
dar det talas om "Kar-Da-Ka-lan
del" söderom Vansjön. Denna teori 

ar inte helt bevisad. 
Det finns dock mycket som talar 

för att kurderna harstammar Iran 
"mederna". De var ett nomadfolk; 
so m grundade sit! ri k e "Median" cirka 
700 f.Kr. vid Zagrosbergen i nard
vasıra Iran och var$ huvudstad var 
Ekbatana. Medien lyckades erövra 
assyriernas huvudstad Nineve 612 
f.Kr, men cirka 555 f.Kr. erövrades 
Median slutligen av Persien. 

Det goda mot det onda 
Före lslams utbredning bekande 

sig majoritaten av kurderna till 
"Zoroatismen", en religion grundad 
före 600 f.Kr. av Zoraastar i Per
sien. Zoroasters förkunnelse ren
adiade dualismen mellan "detonda" 
oc h "d et goda" so m ka m par om mak
ten, en kamp som skall sluta med 
det godas seger! 

635 e.Kr. kom kurderna för törs
ta gangen i kontakt med islam. 
Kurdernas matstand mot islam var 
mycket hart och pa BOO-talet gjorde 
manga kurdiska stammar uppror 
mot islam. För kurderna var islam 
liktydigt medarabisk erövring (eller 
"det onda"!?). Majoritaten av de 

kurder som araberna lyckades arn
vanda till islam blev "sunni"· 
muslimer. ı de iranska och turkiska 
cieıarna av Kurdistan finns det 
ocksa "alawiter". Alawiterna erkan
nar bara Muhammeds svarson Ali 
som "imam" (religiös och social le
dare) eller Muhammed. 

Kurdistans första 
separatister 

Eller arabinvasionen harskade 
ol i ka kurdiska dynastier över mind· 
re delar av Kurdistan, till exempel 
"maıwaniderna" (990-1 096). 

Nar turkmener och mo ngoler In
vaderade Kurdistan pa 1200-1300· 
talen började en elandig period för 
det kurdiska folket. Manga delar av 
landetavfolkades genom massakrer 
och genom att manga kurdertvinga
des fly. 
Elleratı kalilatel i Bagdad störtats, 

var i början av 1500-talet de turkiska 
ottomanernas kejsardöme och de 
persiska safavidernas kejsardöme 
jamnstarka. De bade rikena kunde 
dartör utnyttja kurderna för sina 
maktstravanden och gjorde en 
första delning 1639 i Kasr-i Shirin-
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avtalet. 
Man skulle kunna silga aıt dessa 

bMa kejsardömen ilr Kurdistans 
första "separatlster". 

Oljan ger imperalisterna 
"blodad tand" 

Nar del ottomanska valdet ska
kades av upprorsförsök, 1807-08, 
utnyttjade stormakterna Ryssland, 
Frankrike och Storbritannien situa
tionen Iili alt spela pil olika gruppers 
missnöje med sultanen. Men de 
hjalpte li ka otla till aıt s Iii n ed upprors
försöken! 

Kurdistan lilg i ett strategiskt vik
tigt emrilde av variden och för Stor
britannien gallde deliramsi alt sakra 
landförbindelserna tilllndien. 1800-
talet har av kurdisks historiker kal
Iats för "kurdernas hundrailrskrig"l 
De mest belydande upproren u nder 
1800-talet var följande: 
Abdurrahman Pasha Baban, 1805 i 
Suleymanie. 
Mahmut Pasha Mireko,r 1830 i 
Rewanduz. 
Mir Muhammed, 1832 i Rewanduz. 
Bedir Khan, 1842-46 i Jezireh. 
Yezdan Sher, 1846-50 i Jezireh. 
Sheik Ubeydullah, 1880 i Wan
Urmiye. 
19061yckades Ryssland och Stor

britannien dela Persien i eti nordligt 
ryskt och eti sydligt b riliiski "intres
seomrilde". Det framsta skalet var 
naturligtvis oljanl Redan 1901 h ade 
Storbritannien knutit förbindelser 
med Kuwait. Aven Tyskland hade 
börjat intressera sig för omrildet pil 
grund av oljan oeh Mellanösterns 
ökade strategiska betydelse. Tysk
land byggde jarnvagen Berlin
Bagdad för att underiatta förbindel
serna med oljefalten oeh öppna en 
ny marknad för den tyska industrin. 

Kurdistans nuvarande 
separatister gör entre 

Etler första varldskriget blev del 
en fredsöverenskommelse i Sevres 
utanför Paris 1920. 

ı fredsöverenskommelsen erkan
des bilde kurdernas oeh 
armeniernas ratt alt bilda sjalvstan
diga stater i enlighet med artiklama 
62, 63 och 64! Men etler turkarnas 
seger över grekerna i deras "befriel
sekrig" mot grekerna i Mindre Asien 
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trıli~t fôrdro.~d i Shres 1120 

/<urdernos !ovudsok/;1' 
· utbrednıııqsamtıidr 

1922, inleddes nya fredsförhand
lingar i Lausanne. 

Kemal Ataturk,Turkiets grundare 
och första president, tvingades vid 
de nya fredsförhandlingama seeep
tera Storbritanniens krav alt de 
oljerika Kirkuk- oeh Mosulomrildena 
i Kurdistan skulle tillhöra den nybil
dade staten Irak. 

Storbritannien hade namligen 
redan kontrol! över 50% av oljan i 
omrildet och de and ra 50% av oljan 
ville USA och Frankrike dela pil! 1 
gengald lovade Storbritannien och 
Frankrike alt inte stödja kurdernas 
sjalvstandighetsrörelse och den ti
digare överenskommelsen i Sevres. 
Den vasıra delen av Kurdistan fick 
Ataturk behillla. 

Resultatet av den nya freds
överenskommelsen blev alilsil alt 
inte ett ord om kurdernas rattigheter 
namndes och alt Turkiet, Iran oeh 
ırak tillsammans delade upp Kurdi
stan. 

Kolonialmakterna Storbritan
nien, USA Frankrike och 
mellanösternstaterna Turkiet, Irak 
oeh Iran, Kurdistans nuvarande 
"separatister," hade gjort entre! 

Sedan dess lever kurderna, 
"mellanösterns största folkgrupp 
utan eget lan d", sapararade pilolika 
sidor av Mellanösterns granser! 

Syriska stats-terrorister 
ı del franskstyrda Syrien fanns 

en relativ Irihel för kurderna. Men 
nar Syrien blev sjalvstandigt 1941 
församrades gradvis kurdernas 
situation. 

Kurdisks skolor existerar inte och 

publieering av kurdisk litteratut ar 
förbjuden. Millet ar alt "aratıistlıra" 
den kurdisks befolkningen. ~ri~ns 
granser drogs sil alt kurdisks sl.kt
ers omrilden delades mill itu. ' 

1957 bildades etler irakisk IÖre
bild KDP ( Kurdistans Demokrati$ka 
Parti), men partiet ar inte officlellt 
erkant Del finns ytterligare ınf\Qra 
kurdisks organisationer, merll d' ar 
ocksil illegala, etlersom del e~ligt 
Syriens konstitution inte ar tilillet 
alt bilda kurdisks organisatiorller. 
Kurderna betrakasofficiellt inte som 
en "etnisk" folkgrupp, utan sorri en 
"socialgrupp"! 

Syrien bedriveri likhel med Kurdi
stans övriga ockupationsmaktet en 
hard assimileringspolitik oc h salrer
hetspolisen och mililaren utgör en 
stark repressiv makt. 

lranska stats-terrorister 
Sedan mer an 5000 ar lever 

kurderna i Iran i sarnma omraden. 
De olika iranska hilrskarna har un
der historiens lopp slagit ned maııga 
kurdisks uppror. 

Eller första varldskriget gjorde 
ısmail Aga Simko uppror,1920-30, 
men det slogs oeksa ned. 

Eller and ra varldskriget utropide 
iranska KDP 1946 den kl.l'diska 
republiken "Mahabad" med Qazi 
Muhammed som president. För 
första gangen fiek Kurdistan en offi
ciell flagga. Sovjetarmen, som stan
nat kvar i norra Iran etler antıra 
varldskriget, stödde först den rva 
republiken. Men ellersom andra 
varldskriget var slut ville vastmak
terna, med USA och Storbritanrien 
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Qazi Muhammeds avrattning i Mahabad 1947. 

spetsen atı Sevjet skulle dra sig 
tillbaka fr1ı.n Iran. Aven Frankrike 
tryckte pa töralt Sovjetskulletvingas 
lamna Iran, sa Förenta Nationerna 
tvingades besiula alt Sevjet skulle 
lamna Iran. Mot löfte atı fa utnyttja 
lrans olja (!), drog sig Sevjet dartör 
Iilibaka tran Iran i maj 1946. Utan 
sevjetiski stöd klarade inte 
Mahabad-republiken av alt försvara 
sig, sa nagra manader senare stör
tade Iran den kurdiska republi
ken.1947 avrattades republikens 
president Qazi Muhammed och 21 
andra ledare av den iranska regi
men. Men överbefalhavaren för re
publikens arme Mustafa Barzani 
lyckades dock fly Iili Sevjet med 
nagra gerillakampar. 

Irakiska "stats-terrorister" 
Efterförsta varldskriget proklame

rade Sheik Mahmut Serzenci 
1920 "Kungariket Kurdistan" i 
Suleymania-omradet, men 1924 

slogs upproret ned av Irak. 1930-32 
gjorde kurderna eli misslyckat 
upprar,darför atı del irakiska 
kungadömet inte respekterade 
kurdernas kulturella rattigheter. 

1958 atervande Mahabadrepu
blikens överbefalhavare Mustafa 
Barzani tran Savjet, för alt leda d et 
kurdiska upproret i 1 rak. Sam ett 
resultat av uppraret fick kurderna 
utökade rattigheter, Iili exempel 
erkandes afficiellt Kurdiska Dema
kratiska Partiet, som bildas 1946. 
Enligt den nya kanstitutianen be
stad Irak av araber och kurder. 

Men 1960 kande sig den irak
iska regimen aterigen stark ach för
bjöd KDP och alla lidigare löften Iili 
kurderna sveks. Kurderna svarade 
med alt begara sjalvstyre ach u nder 
he la 1960-talet pagick intensiva siri
der mellan irakiska armen ach kur
disk gerilla. 

Till slut tvingades Irak 1970 aıt ge 

kurderna i norra Irak "autonomi", 
med egna skoloroch polisvasende. 
Oljeinkomsterna Iran Kurdistan 
skulle delas mellan Irak och Kurdi
stan . Men 1975 upphiivde lraks 
president Saddam Hussein -
aulonemin och kurdema under led
ning av Barzanitvingades ateruppta 
gerillakriget. 

1988 blev den lilla kurdiska sta
den Halabja kand i hela variden 
sam "del andra Hirashima". Den 
enda skilinaden mot Hiroshima var 
alt de irakiska planen anvande se
napsgas, för alt döda mer an 5000 
kurdiska civila, barn, ungdomar, 
kvinnor, man och aldringari Tictu
senials civila kurder, radda för att 
sarnma öde s ku lle drabba dem, 
flydde över gransen till turkiska ach 
iranska Kurdistan. 

Efter "Gulfkriget" 1991 uppma
nade amerikanska presidenten 
Bush ach FN-alliansens andra le
dare, Frankrike ach Storbritannien, 
lraks befalkning atı göra upprar mot 
Saddam Hussein. Kurdena trodde 
alt del innebar alt de skulle fa stöd 
av USA ach FN-allliansen, om de 
gjorde uppror. Kurderna gjorde dar
tör uppror och erövrade stora delar 
av Irakiska Kurdistan. Men nariraki
ska flygplan och helikoptrar attaek
erade Kurdistan med bomber och 
gas, gjarde FN-alliansen inget tör 
att stoppa dem. 
Civila kurder började frukta ett "nytt 

Halabja"! Panikslagna flydde cirka 
1,3 miljoner kurder mot granserna 
till Turkiet ach Iran. Manga kurder 
dog pa viigen Iili granserna pa grund 
av de svara förhallandena pa vin
tern. Bland dödsaffren fanns del 
acksa manga barn som svalt ihjal, 
dog p1ı. grund av brist pa medicin 
och frös ihjal i vinterkylan pa ber
gen, i vantan pa alt eventuellt bii 
inslappta i Turkiet! 

FN-alliansen hade förmadligen 
daligt samvete, sa de skapade i 
april1991 en "tempararskyddszon" 
tör kurderna i norra Irak (norr om 
36:e breddgraden). 

Den 4 Juni 1992 bildade de iraki
ska kurderna, efter ett intematio
nellt övervakat demokratiski val, en 
egen regering och parlament, med 
Erbil sam huvudstad. Genarn FNs 
ingripande har flyktingarna efter 

======================================23 
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Cizre· Kurdistan 1992 

Gulfkriget kunnat atervanda Iili 
irakiska Kurdistan. 

Turkiska "stats-terrorister" 
Eller den orattvisa Lausanne

överenskommelsen ledde Sheik 
Said 1925 eti kurdiski uppror i Tur
kiet. Eller atı tiotusentals kurder 
hade dött och Sheik Said avrattats, 
lyckades Turkiet krossa upproret. 

Men kurderna gav inte upp, utan 
fortsatte alt göra uppror, varav de 
mest kt!.nda t!.r upproret i Agri (1927-
1930) och upproret i Dersim (1938-
1942). Alla dessa uppror slogs ned 
med stor brutalitet. Upproret i Der
sim kosiade över 100.000 kurder 
livet och del skulle dröja över 20 ar 
innan kurderna i Turkiet ater revol
teradel 

Eller Dersimupprorets krossande 
gjorde Turkiet silt yttersta tör alt sla 
ned restema av kurdernas mot
standsvilja. Kurdiska namn pa sta
der och byar andrades Iili turkiska. 
Obligatorisk undervisning i turkiska 
infördes i skolorna, tör alt assimilera 
de kurdiske barnen och internat
skolor byggdes tör alt skilja de kurd
iska barnen Iran deras föraldrars 
sprakpaverkan. "Kurdistan" ersat
tes i alla officiella publikationer med 

24 

"östra Anatolien" och "kurd" ersat
tes officiellt av "bergsturkar''! 

Fran 1925 var turkiska Kurdistan 
en "militarzon", förbjuden tör utlan
ningar. 

Kurderna skulle isolaras Iran om
varlden. Först 1965 öppnades om
radet tör utlandska besökare. 

EfterTurkiets sjalvstandighet har 
alla turkiska regeringars "kurd
politik" genomsyrats av denna 
"assimileringspolitik" oc h dessutom 
en "turk-nationalistisk" ideologi, i vi I
ken del pastas alt turkarna ar ett 
överlagset folk (precis som Hitler
Tysklands ideologi ansag atı tysk
arna var ett överlagset folk!). 

Kurder som gör matstand och 
havdar kurdernas manskliga ratlig
heter sıratlas med langa fangelse
straff, dödsstraff eller dödas av 
"okanda garningsman" 
(sakerhetspolisens och milittı.rens 

"contra-gerilla" del vill saga "döds
patruller'', precis som i Latin-och 
Centralamerika) ! 

Militiirkupp vart tionde lır 
Sedan den millara statskuppen 

1960 har turkiska mililaren gjort 
statskupp ungafar vart tionde ar. 

Eller 1960 blev del nya 

Foto: Anders Mattsson 

militarkupper 1971 och 1960. 
Ellervarje militarkupp har all politisk 
verksamhetförbjudits. Men efter:ett 
tag ar del bara "vansterpartier'' Qch 
"kurdiska" partler som förbjuds! 

Speciellt eller 1971 ars rııilit!r
kupp fangslades manga medlam
mar av politiska kurdiska ungdoms 
organisationer. För första glıngen 
sedan 1942 ars förbud mot alt öppet 
diskutera "kurdiska problemef', vlı
gade dessa ungdomar inför dom
stolarna öppet försvara kurdernas 
ratlig h eter. 

Eller 197 4 ars "alimanna amnesti" 
bildades, mallan 1974-1980, flera 
olika kurdiska politiska organlsatic
nar och partier. 
De mest kanda ar följande: 
"Rizgari" (Befrielse), 
"Kawa" (namnet pa en my1ologlsk 
kurdisk hjalte), 
KUK (Kurdistans Nalianella Befri
are), 
TSKP (Kurdistans Socialisıparti i 
Turkiet), 
DDKD (Revolutionara Demokra
tiska Kulturföreningen) och PKK 
(Kurdistans Arbetarparti) . 
1980 var den hillilis blodigaste 
militt!.rkuppen i Turkiet. Tusentals 
medlammar och ledare av kurdiska 
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partieroch ungdomsorganisationer 
tangslades.Trots tortyr i tangelsema 
och mililarens massakrer i Kurd
istan gav inte kurderna upp sin 
kamp. 
Som ett resultat av Turkiets stats
terrorism praklamerede PKK 1984 
ett gerillakrig mot den turkiska sta
ten. PKK har cirka 10.000 gerilla
medlammar och miljoner sympati
söreri Kurdistan. Den 20 mars 1993 
proklamerade PKK vapenvila, men 
turkiska regeringen brydde sig inte 
om detta, utan fortsatte sin utrot
ningspolitik mot "terroristerna" och 
"separatisterna"l 

Dartör dödas sa gott som varje 
dag bade kurdiskcivilbefolkning och 
gerilla och tusentals kurdiska poli
tiska tangar sitter i tan gelse. Valdet 
trappas hela !iden upp och del ar 
ingen överdrift atı saga atı turkiska 
mililaren genomför en ren masse
ker pa den kurdiska civilbefolk
ningenl 

Nar skall turkiska regeringen för
sta atı del aldrig gar atı genomföra 
en militar lösning pa del "kurdiska 
problemet"? Del enda möjliga ar 
en fredlig politisk lösningl Del ar 
ocksa del bii.sta tör bii.de Turkiets 
och Kurdistans civilbefolkning! 

Aven om hillilis ingen ny militar
kupp agt rum under 1990-talet, sa 
styrfortfarande mililaren mycket av 
Turkiets politik genom "Nationella 
Sakerhetsradet". Detta rad bestar 
av generalataben (över
befalhavama, förarmen, !lottan och 
flygvapnet}, presidenten, premiar
ministern och inrikesministern. 

Dessutom produceras standigt 
nya lagar mot politiska fangar och 
kurder. Sedan 1924 ar §125 riktad 
mot kurdisk politisk aktivite! och 
folk som hjalper, organiserar eller 
propagerarför kurdiske rattigheter! 

Kurdiska kamp i 
Turkiets parlament 

Den 14-15 oktober 1988 dellog 7 
kurd is ka parlamentsledamöter Iran 
SHP (Socialdemokraternas Faik
parti) pa en konferans i Paris om 
"Kurderna, manskliga rattigheter 
och kultureli identitet". Nar de kom 
Iilibaka Iili Turkiet blev de pa order 
av sin partiledare, Erdallnönu, ute
slutna ur SHP! 

ı protest bildade da kurdiska 
parlamentsledamöterna ett eget 
kurdiski parti HEP (Folkets Arbetar
parti). Partiet stangdes av myndig
heterna 1993, dartöratı parlaments
ledamöter i sina politiska tal öppet 
telade om "kurda( och "kurdiska 
folket" och darmed var de aven 
"separatister''! lnnan dess hade 47 
partimedlemmar och lokala ledare . 
mördats av "kontragerillan"! 

Nar HEP 1993 hotades atı förbju
das bildade de kurdisks parlaments
ledamötena ett nytt parti DEP (De
mokrati Partiet). Men aven i del nya 
partiet har hitills 19 partimediem
mar dödats av "contra-gerillan", in
klusive parlamentsledamoten 
Mehmet Sincar! 

Nu, 1994, vi ll Turkiets riksakla
gare och konstitutionsutskottet 
stanga DEP och ta bort de 17 kur
disks parlamentsledamöternas par
lamentariska immunitet.Utan parla
manlarisk imunitet kan riksaklaga
ren atala dem !ör "separatism", en
lig!§ 25 i den turkiska brottsbalken, 
viiket medtör obligatoriskt döds
straff! (se Amnesty Press nr 7 De
cember 1993) 

Den 27 mars 1994 skall del bii 
kommunalval i Turkiet och "sydöst
ra Anatolien" (turkiska Kurdistan!) 
"Sydöstra Anatolien", under skug
gan av mililarens vapenmakt i Tur
kieti 

Sedan ett ar törsöker dessutom 
Kurdistans Socialistparti, PKK, och 
and ra kurdiske partier i Turkiet alt 
s kapa en ge mensam nationell front. 

LennartAsp 

Kiillor piıı svenska: 
"Kurdistan, om förtryck och befrielsekamp" 
av Elin ClasonMMahmut Baksi. 
"Om kurder" av Alar Kuutmann. 
"Om kurderna" av Bazil Nikitin. 
Nationalencyyklopedin, 
bandı ı (Kurder), ı993. 
Köllor piı engelska: 
"Kurdistan-The origins of Kurdish civitisa
tion" av J. Kurda. 
Köllor pi turkiska: 
"Kurtler" av Hasan Yildiz. ''Tarih Boyunca Kurt
Ermeni lliskileri" av Goran Sasuni. 
"Kürtler'' av V. Miners ky. 
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Fran 

Ti ll KURDISTANS KVINNOFÖRBUND 

- Jag ör en av de fa som har funnits med fren början oeh 
jobbat flera ar som medlem, styrelsemedlem och ordtö
randa inom Kurdiska Kvinnors Demokratiska Förerıing 
from till Kurdistans Kvinnoförbunds bildande, söger Ser
min. Har nedan en kort historik om den processen. 

Sermin Bozarslan 

Ereningen bildades hösten1985 nar ett fyrtiotal kurd· 
iska kvinnor samlades i föreningslokalen i Tensta. 
Verksamheten innefatıade Storstockholm. Mltlet var 
bland anna! aıt stödja kurdiska kvinnor i del nya sam· 
hallet och lun ge ra som en lan k me Ilan kurdiska kvinnor 
och del svenska samhiillet, sami informera svenskar 
och and ra om den kurdiska kvinnans situation. 

Nar vi tiltar baka! ser vi aıt vi hunnit göra mycket mer 
an vad vi trott vara möjligt, trots de bagransade resur· 
sema och trots kurdiska kvinnors verklighet och viiikor 
nar de! galler föreningsarbete. Senası hadevi en lokal 
pa Kungsgatan. In nan dess har vi haft en lokal i Tensta. 
Var huvudsakliga verksamhet bestod av ternamölen 
seminarier, öppet hus, teater, folkdans, kurser med 
mera. 

Vi kunde inte na sa manga kurdiska kvinnor genarn 
var verksamhet ellersam den var bagransad Iili Stock· 
holm. Del fanns behov av en ledande organisation, en 
verksamhet av rikskaraktarför kurdiska kvinnor i Sverige. 
Pa en föreningskonferens diskularada medlemmarna 
den fragan. Beslutet blev atı bilda en arbetsgrupp !ör aıt 
förbereda bildandel av Kurdistans Kvinnoförbund. Ar· 
betsgruppen bestod av representanter Iran Kurdiska 

Kvinnors Demokratiska Förening och Kurdiska Riksför
bundet. Vi har redan sam lokalförening varit medlem i 
Kurdiska Riksförbundet tör aıt kunna skieka deltagare 
Iili deras arsmöte. 

Enligt den nya organisationsformen skulle det bildas 
kvinnosektioner inom de lokala kurdiska föreningarna i 
ol i ka kommuner vilka var medlammar i Kurdiska Riks· 
förbundet. Kurdistans Kvinnoförbund skulle fungera 
sam paraplyorganisation tör kvinnosektionema inom 
de kurdiska kommunföreningarna. 

19 december 1992 konstituerades förbundet pa ett 
möte sam agde rum i Medborgarhuset i Stockholm. Just 
nu har förbundet 14 kvinnosektioner i olika stiider i 
Sverige med sammanlagt 500 medlemmar. Arbetetför 
all bilda annu ller kvinnosektioner forsatter av förbun
dets styrelse som valdes pa del första konstituerande 
riksmötet. Kurdistans Kvinnoförbund ar partipoli
tiskt och religiöst obundet. Del mest gliidjande ar aıt 
kvinnor Iran alla dalar av Kurdistan finns inom förb~n
det. Del so m aterstar ar all önska lycka Iili at förbundets 
styrelse oc h alla medlammar i del svara men vardefulla 
arbetet. 
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KURDISTANS 
KVINNOFÖRBUNDS 

2:a KONGRESS 

Vi hoppas att fler kurdiska kvinnor kommer att 
delta i det sociala och politiska li vet i samhallet. 

Tıı Kurdistans Kvinnolörbunds 2: a lighalen i det delade Kurdistan och ter som ska representera de kur-
kongress ko m 23 delegater , de praktiska svarigheter som löljer diska kvinnoma i Sverige. 
Förbundsmedlemmaroch gastervar av detta . 
ocksa narvarandavid kongressen. 

8 delegater kom Iran Uppsala 
och Örebro. De Iranvaranda 
delegatema bor utanlör Stockholm 
och hade ekonomiska problem alt 
resa hit. 

Kongressen öppnades med en 
minnesstund över alla som dödats i 
befrielsekampen i hela Kurdistan. 

Manga halsningar och gratula
tioner hade kommit Iili kongressen; 
Iran Kurdistans Nalianella Parla
meni och Regeringens Regionala 
Svenska lnlormationskontor, Kur
diska Ungdomsförbundet, Kurdiska 
Föreningen i Spanga, Kurdiska 
Kvinnoförbundet (KOMJIN) i Tysk
land. 
Delegatema talade olika kurdiska 

dialekter, sa ibiand behövdes hjalp 
av en tolk. Nagra arsrapporter Iran 
sektionen har skrivits med arabiska 
alfabetet. Resten var skrivna med 
latinska alfabetet. Delta visar verk-

Diskussionspunkter 
Nagra Irager som togs upp: 

-Kvinnoförbundet maste mera 
aktivt driva sociala Irager och 
kvinnolragor, utifran en politisk och 
nalianeli synvinkel. 

-Kvinnoförbundet bör ha en stark 
förbindelse med hela Kurdistan. 

-Kvinnoförbundet bör ha kontakt 
med svenska organisationer. 
-Kvinnoförbundet bör ha lle ra med-

lemmar i Sverige och sprida mer 
information. 

Stadgariindring 
Eller en diskussion om lörbun

dets stadgar andrades en paragrat. 
Tidigare fick varje lokal förenings 

saktion valja en delegat per 1 O med
lemmar. Delta andrades sa an sek
tionen far skieka en representant Iili 
kongressen per 5 medlemmar. Sa
ledes kommer del alt bii ller delega-

Sammanfattning 
Den nalianella fragan och kvinno

problemen behöver diskuteras 
mera. 

Del vore bra med ller represen
tanter Iran svenska organisationer 
och andra invandrartöreningar. 

Jag hoppas alt ller kurdiska kvin
nor kommer alt delta i del sociala 
och politiska livet har i Sverige. 

Med mera arbete följer ller kon
takter och ller medlammar betyder 
ocksa större stöd och framgang 
under del nya aret. 

Valkommen till Kurdistans 
Kvinnoförbunds tredje kongress 
1994. 

Vi vill tacka de kvinnliga arrangö
rema lör en trevlig och valordnad 
kongress. 

JIN 
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FÖBSÖK IILL POLII!SKT SIÖP FÖB KUBPEBNA 

KURDISKA 

PARLAMENTSLEDAMÖTER 1 SVERIGE 

Den 27 mars 1994 skall det bii 
kommunalval i Turkiet. Aegi
men törsöker med all medel 
att förhindra kurder att rösta 
pa DEP (Kurdiska Demokrati Par
tiet). DEP:s partilokaler har bom
barderats. Högkvarter i Ankara 
har totalförstörts av en bom b 
som dödade en person och 
skakade 20 andra personeri 
Turkiska staten ar orolig över aıt 
DEP skall fa manga rösterav kurde
ma, dartörharTurkiets riksaklagare
förbjudit DEP och upphiivt de 17 
kurdiska parlamentsledamötemas 
immunitet. Om parlamentet god
kiinner Riksaklagarens beslut kan 
de kurdiska parlamentarikema ata
las för"separatism", eli b rol! som ar 
belagt med dödsstraff enligt § 125 i 

turkiska strafflagen:"Var och 
en ... som utför en hand/ing avsedd 
att splittra den turkiska stat- ens 
enhet ska/1 straffas med döden." 

Tva representanter för DEP har 
varit i Europa för all informera om 
situationen inför valet. De har be
sökt Belgien, Holland, Storbritan
nien, Erankrike, Danmark, Finland, 
Tyskland och Sverige. 

Den 14 januari 1994 var Ali Ygit 
och Leyla Zana pa Medborgarhus
et i Stockholm. De sade aıt de ville 

ha en observationskommitte Iran 
svenska riksdagen, för aıt deltaga i 
eli intemationellt övervakande av 
valet och Newrozfirandet. De hade 
ırafiat nagra svenska parlaments
ledamöter som var redo all delta i 
en svensk observationskommitte. 
De sade aıt valet kommer aıt hallas 
"under mililarens vapenskugga" 
med ho!, vald och förtryck. Vidare 
sade de aıt Turkiet törsöker andra 
vallagama, förattförhindra aıt DEP:s 
kanditater blir valda. Men Ali Ygit 
och Leyla Zana lovade all kiimpa 
"Iili sista minuten" tör aıt delta i 
valet. Om deras kandidater hindras 
all delta kommer de aıt 

uppmana kurdema aıt bojkotta 
valet. 

JIN har !agit koniakl med lngela 
Martensson (fp) och Bengt Hurtig 
(v) i Sveriges Riksdag. Ben gl Hurtig 

sade aıt Sveriges Riksdag vantar 
pa en officiell inbjudan Iran Turkiet, 
innan dekansanda en observations
kommitte till valet. 

Eller silt stockholmsbesök fort
saile de ıva parlamentsledamötema 
Iili EU-radet i Strassburg. 

Del kan tillaggas aıt Leyla Zana 
ar en av de mest hatade bland den 
17 kurdiska parlaments
ledamötema. Om Riksaklagaren far 
som han vill kommer Leyla Zana aıt 
bii bland de lörsta i den kurdiska 
parlamentgruppen sam döms Iili dö-

leyla Zana ar den första kvinnliga kurdlska 
ledamoten 1 turkiska parlamant 

den ı 
Leyla Zana iir gilt och har ıva 

bam. Hennes make, Mehdi Zana, 
har i lle ra omgangar sultil fiingslad 
i Turkiet. Den senaste periade n va
rade i elva ar. Amnesty Internatio
nal har vid eli flertal til~allen upp
marksammat Mehdi Zanas fall. 

Amnesty International har aven 
uppmiirksammat Leyla zana och 
uttryckt oro över mordhot sam han 
varit utsatt tör samt över risken aıt 
ho n atalas tör brott sam kan leda Iili 
dödsstraff. 

1 april 1992 delades en skrift uı i 
olika stilder i turkiska Kurdistan i 
vilken 28 manniskor mordhotades.l 
den na sk rili omnamndes Leyla Zana 
speciellt: 
"Vi muslimers var alt horarı Leyla 
Zana (namnet följt av de öv~iga 
27) skall slaktas i Allahs naım." 
Trots all hotelsema ger sken av all 
kornma Iran en islamisk organlsa
tion tillskrivs de alimant de turkiska 
sakerhetsstyrkorna. 

1 april 1992 rapporterade en brit
lisk miinnniskorattsorganisation Iran 
Tepe, nara Bismil, aıt de tillsam
mans med en lokal polisehel och 
yıterligare en kurdisk parlaments
ledamot bevittnat hur Leyla lana 
blev hotad av chefen tör rnililiir
polisen i Diyarbakir. Han skall enligt 
uppgilt ha sagt: 

"Ni ar min fiende. Jag komrner 
inteva ra nöjd törran jag tan ert blod 
attflyta. Aven om jag dödadeer och 
drack ert blod, skulle jag inte vara 
nöjd. Jag skall döda er men först 
skall jag vanara er." 
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Turkiets försök att sprida sitt 

"smutsiga krig" till Europa 
USA, Tyskland oc h Frankrike ar del 
största vapenlevarantörerna Iili Tur
kiet. Deras beslut alt törklara PKK 
sam "terrorister" utlöste starka re
aktioner has kurder i exil i Europa, 
ellersam de tvingatas i exil sam en 
konsekvens av avanstaende sta
ters vapenleveranser till Turkiet. 

En av dessa reaktioner svarade 
YRWK (Kurdistans Patriotiska ln
tellektuellas Union) tör. Den 23 
december samlades YRWK vid 
tyska parlamentet i Bonn tör alt ar
rangera en "trihetsmarsch" Iili EU
parlamentet i Bryssel. 

Frihetsmarschen tran Bonn till 
Bryssel propagerade tör följande 
krav: 
- Stoppa vapenförsaljningen til/ tur
kiska staten! 
- Stoppa turkiska statens massa
kar i Kurdistan! 
- Ja til/ politisk /ösning i turkiska 
Kurdistan! 
- Ja til/ dialog me/lan PKK och tur
kiska staten! 
- Nej til/ förbudet av PKK och nar
stilende organisationer i Tyskland 
och Frankrike! 

Den 1 januari 1994 kom frihets
marschen fram Iili silt mal i Bryssel. 

Turkisk militar söker "terorrister" i staden Cizre. 

Darmöttesdeltagarna avcirka 500 
turkiska ungfaseister, organiserada 
av turkiska arnbassaden i Bryssel 
och MIT (turkiskasakerhetspolisen). 

Med knivar, bensinbomber oeh 
basebolltra attaekerades marseh
deltagarna. Men den belgiska pali
sen ingrep, stoppade attaeken oeh 
arresterade eirka 50 turkiska 
faseister! 

Senare törklarade Belgiens imi
kesminister alt turkarna hade at
tackerat kurderna oeh alt kurderna 
var Belgiens giister! Turkiet protas
terade mat inrikesrninisterns utta
lande oeh turkiska massmedia pa
stad alt kurderna hade attaekarat 
turkarnal Senare tvingades doek 
turkiska massmedia medge alt del 
var turkarna sam attaekerat, men 
de gjorde del tör alt de biivii provo
eerade av kurdernal 

Den belgiska senatom Willy 
Kiepers arrangerade eti möte med 
8 deltagare Iran frihetsmarsehen, 
senator, Hugo van Rompay oeh 
parlamentsledamöterna Jef 
Slookys, Nelly Maes, Paul Polack, 
Joseph Benker, German Dutarz 
och Hugo van Dienteren_ Senatar 
Hugo van Rompay sade vi d mötet 

alt han törstad kurdernas situation 
och alt han sjalv inte skulle tveka alt 
"ga till bergen med mill vapen",om 
hans hemby skulle plundras oeh 
förstöras av militareni 

Han tyekte dartör inte alt PKK 
ku nde belraktas som "terrorister", 
utan sam gerillakampari Han 
trodde atı Tansu Ciller var en klok 
kvinna niir h on ko m till makten, men 
tyvarr visade hon sig bara vara de 
turkiska generalernas marionett! 
Parlamentsledamoten Jel Slookys 
anklagade Turkiet tör alt sprida silt 
"smutsiga krig" Iili Europa! Han an
sag alt kurderna var ett fridfullt folk 
oc h fördömde den turkiska statens 
maktpolitik! 

Den kurdiska historikern ısmet 
Serif Van li Iran frihetsmarsehens de
legation, konstaterade alt kurderna 
mestadels styrs av odemokratiska 
stater, sasom Syrien, Iran och Irak. 
Trots detta ar del Turkiet, den 
enda "demokratiska" staten, som 
star tör del hardaste förtryeket av 
kurdernal 

lnfomıation hartagits trAn "Kurdisch-deutsche 
Presseagentur den 5 januari 1994 • _ 

JIN 

Foto: EPA 
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Xwuşkiııı HlıJ3 
Em hemU baş dızanın kı,ı ıiyana penaberiya pır diıwar ıı. Problemlııı malbati ro1 bı 

roı z6de dıbe Jinıllon kı.ırdlın penaber, diıri ıiyana ciyati dimirıın 
iro dıımıi'IIE!n gelı@! me her çar parçen Kurdıstane şereki dııwar didominın 

Gele kurd tlt qırkınn Jın6n kurd ten wındakırın. 

Xwuşkno 

Bı 1\evre emA karıbın pıştgirtiya welatt} ~wa batır bıkın 

Em iı bı hev re betır bıkarıbın lı ser pırst}n jınan. zarokan xebal bıkın U problemin 

ıwe çareser bikin 
Jı bo jiyanek xweş iı azad 
Jı bo nzgarıya ıınitn Kurdostanit wenn em destiı ıcwe bidin hev iı derıge .we tıılond 
bıkın. 

Xebata Yekıtıya Jıntn Kı.ırdıstaniı bi peşn•yar iı rexnlın we peşve dıçe 
Werın bıtıın andamen Yekılıya Jınen Kurdıstane 1o Swediı 

Bo beşdarıya we emdtl kiıhweş b•bın 
Bı hev re em ~ı.ırtırın. 

Bıslaviın dostarıiı 

Komita Çapemeni 
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TURKIETS NYA GUDINNA ! 
I 

En av lndiens manga gudinnor ... 
Den vii da o ch blodtörstiga KAL!! 
fyra armar 
i en hand ett svard 
i en annan hand en sk8.1 
tör att fanga upp rött blod 
frlı.n det avhuggna huvudet! 
ett "hals-band"-med blodiga halsari 
friı.n flera avhuggna huvuden! 
Med tungan hiingande utanför 
trampar Kali plı den passiva ,döda mannen 
men samtidigt,SAMTIDIGT,gör 
gudinnan ansprak pa att vara en 
öm och beskyddande "MODER"! 

II 

Men plötsligt, PLÖTSLIGT, 
ar en ny,vacker,vild 
och blodtörstig gudinna uppenbarad 
iTURKIET! 
men samtitidigt, SAMTIDIGT, 
gör gudinnan ansprak pa att 
ocksa vara en 
öm och beskyddande"MODER"I 
Dessutom sager sig den nya gudinnan 
vara "STORA SYSTER"! 
Hennes jordiska namn 
ar visserligen officiellt "PREMIARMINISTER 
Tansu Ciller", MEN 
alliing pekar pa att del AR 
den vilda och blodtörstiga gudinnan KALI! 
som har behagat 
inkarnera sig i 
"PREMIAR-MINISTER Tansu Cillers" gestalt! 
1 Turkiet! ALLAH ar stor! Viiket M IRAKELI 
Fast i början han bara var 
en natt,liten reinkarnation 
av den vilda CHRUST JOV, 
nar hon i Turkiets parlamant 
kraftfullt dunkade den !illa naven 
i bordel och lovade att 
"hitta" alla "terrorister"! 
MEN, nar hon senare i turkisk television 
gladje-strlılande tillkannager 
att h on slagit "NYTT REKORD", 
genarn att ha "hittat'' tusen "terrorister" 
pa !em manader, 
del vill saga DÖDAT tusen gerillasoldater 
pa !em manader 
fanns det ingen tvekan langre. 
Del var INTE Chrustjov 
utan den vilda och blodtörstiga 
gudinnan KALI, som inkarnarats i 
den vilda och blodtörstiga 
"PREMIARMINISTER Tansu Ciller"! 

III 
1 Turkiet! ALLAH ar stor! Viiket MIRAKEL! 
sager turkiska affarsmannen. 
Affarsmannens nya gudinnat 
1 amerikansk television 
pastar amerikaneka 
affarsman, att kurdiska "terrorismen" 
hindrar Turkiets demokratiska 
utveckling! MEN 

affarsmlinnen ser Kali .. .förlat! 
"PREMIARMINISTER Tansu Ciller'' 
som en viktig symbol mot 
muslimska fundamentalister! 
1 Turkiet! ALLAH ar stor! Viiket MIRAKEL! 
sager turkiska fundamentalister. 
Fundamentalisternas nya gudinna! 
Kalis ... förlat! 
"PREMIARMINISTER Tansu Cillers" 
regering vill inte hindra 
en muslimsk tundamentalistisk lynchmobb 
att MORDBRANNA 
trettiosju 
författare, konstnarer och intellektuella 
i Sivas! 

IV 

1 Lice i turkiska Kurdistan blev manga barn 
biinda av turkiska flygvapnets "kemiska vapen"! 
Men förmodligen var det inte "riktiga" barn, 
utan blivande "terrorister", 
enligt deras "MODER"I 
Hur mlıga vuxna som dog vet sakert 
inte ens deras "STORA SYSTER"I 

V 

Vi vet ju att Kali kraver blodsolfer 
MEN i en avlagsen framtid 
mas te val av en Ka li ... förlat 
"PREMIARMINISTER Tansu Ciller" 
bii matt pa blod 
och börja visa den ömma och "moderliga" 
aspekten av silt gudomliga vasen? 
Nar skall detta, detta MIRAKEL intraffa 
att kolonialmakten 
Turkiet slutar att T -E-R-R-0-R-1-S-E-R-A 
och S-E-P-A-R-E-R-A Kurdistan? 
Kanske nar oljebolagen pumpat upp all OLJA 
tran Kurdistans inre? 
Kanske nar Atatürkdammen har druckit upp allt VATTEN !ran 
Eufrats och Tigris kallar 
i Kurdistans in re? 
Kanske nar Turkiet oc h Kurdistans and ra 
kolonialmakter lyckats plundra,förgifta 
och lörvandla Moder Kurdistan 
till en olruktsam anka, 
i en steril och död öken? 
Kanske nar varldens olja tagit slut 
om 100 lır eller 1 000 ar ? ... 
B ara Moder Jord vet svaret... 

VI 
Under !iden ... 
1 SVERIGES RIKSDAG pastar 
Tansu Çillers "lillasyster" Margereta af Flıglas ... förllıt! 
Sveriges "utrikesminister'' Margereta af Ugglas! 
att det finns "demokrati" 
i Turkiet... 

Dik! & bild: Lennart Asp 

D :'%' 
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