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Kurdistan lir ilelad mellan
Turkiet, Iran, Irak och Syrien.
Det stäcker sigtdn Taurus bergskzd.-

ja i vdster till den iranska platör i
öster ochfrdn Ararat i norr till Meso-
potamiens slötter i söder.
Dcn kurdiska befolknlnge n

berliknas raru ungcfär 25 mil-
Jo ne r,
Mer dn I0% av vdrldens olja finns i

Kwdislan.
Det kurdiska sp ket tillhör

dcn rö iranska ilelen ay den
indoeuropeiska sprdkgruppen.
Skillnailen mellan kurdiska
och lurkiska tir lika stor som
mellan svenska och finska.

Kurdiska har tvä huvuddialekter: kur-
mandji (nordkurdisle) och sorani (syd-
kurdiskä).
I Swfige bor cirka l5 000

karder

KURDERNA AN NNSA,UUA IGEN

KARDISK KVINNA SKAKAR TURKIET.

öcoNvrrrnESsKILDRrNG

"DE KURDISKA BERGEN OCH BEFRIELSEKAMPEN GER MIG INSPIRATION"

NAGRA BILDER FRAN KURDISTAN

KURDISK KVINNOFöRENING öVERRASKAR SVENSKARNA.

KURDISKT FÖRLAG ETABLERAR SIG I SVERIGE.

STO C K H O LM S D E KLARAT IOI{EN om der kurdiska folkets rättighet€r

C H HERMANSSON Ökad verksamhet av Svenska kommtron för kurdernas
mänskliga rättigh€ter under 1991

KIIRDISKA ORDSPRÄK (1) Aven om äsnan gÄr titr Bagdad blir d€n inte häst.

...OCH SISTA ORDET HAR KURDERNAS PROFET ZARATHUSTRA

Nästa nummer utkommer den 19 februari 1992

4

5

6

7

10

t4
1.7

20

21.

i7

Kurdistan llI99I Sid 2



Bara o
NCT re rader...

KURDISTAN är kurdernas första tidning

Kurdzrnas försa ddning heter Kurdistan och böria-
de utkomma 1898 i Kairo. Den kända och itflytel-
serika kardiska familjen Bedirxan stod bakom
dcrna tidning .

Där det inte konstigt att kpmmittöns nya tidning
heter just KURDISTAN. Det kan päpekts att det
har ägt rum livliga debatter och diskussion kring
tidningens notnn. KURDISTAN blev det natnn som
nißnn alla enade sig bing.

Det är alltid spönnande att starta en ny tidskrift. Sä

ör dct ocksä utan nekan med KURDISTAN. En bra
tidskrift görs inte bara av redaktionen. Det dr iag

överrygad om. Alla medlemmar ör völkomnü att
skicka sina bidrag. Det kan röra sig om en liten
rctis, nägra dokwnentüra bilder eller ett löngre re-
portage. Jag kan redan nu passa pä sä7a att det ör
bäst ni posmr tiII tidskriftens adress det ni skrivet.
Med andra ord befu)ver ni inte rin*a innan ni skkklr
er7 texler eller bimer.

KIIRDISTAN kornmer i stort sett (ttt bestö av tre
olika black; i varje nwruner skall det finrcs ett foto-
reportage med mycket lite text, kurderna i Sverige
och i andra kinder sknfö komnn tiII tals i det andra
blocket och i det tredje blocket slutligen ska lite
tyngre kulur - eller dzbattartiklar fä plats.

KURDISTAN ska ocksä översötta intessanta arti-
klar och dokutnent ifrän olika vörldssprök. Även
pressen i de kinder fuir det bor kurder skall siölv-
kJart uppnuirßammas.

Jag tror inte att det ska bli svört att göra denna
ridskrift dd konunittön har mdnga skrivglada och in-
tresseradc medlerwnar- En tidning utanfotoarkiv dr
som en bbmma som inte för tillröckligt med vatten.
Därför vill jag hör vönda miy till alla medlenunar
som har varit i Kurd,istan eller som sko dit a skickn
rugra bilder tiII vär tidning.

Tillsvidare har jag tänkt mi8 att Kurdistan skn ut-
knmt utan nägon fast redaktion. Ti.dskriften ska
ha olika redaktioner sä att fler medlenvnar enSaSeros
i tidsl<rdtens arbete.

Slutligen vill jag tackn Bilal Cörgu, Kiki R. Karin.
D, och Inger Josberg för deras ounrö liqa energi sti
att detta nunmer kan komtna ut.
En annan som jag vill mcka oerhört mycket ör or'

ganisationssekreteraren Beatrice K hckenberg. Hon
hnr ine bara hjöIpt tiII med det praktiska arbetet utan
ocksä gett vördefulla synpunkter för detta nummer.

KURDO RAKSI

KURDTSTAN 1/1991 (1)
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Kurderna
ar ens&mm& tgen

l,ttrdagen der 7 december

samlas över 100 000 kurder
utanför FN-kontoret i Suley-
mania tidigt pä morgonen.

Utanför byggnaden ekar sla-

gord pä engelska sä att den

multinationella FN-styrkan
sta förstä vad de säger. Sla-
gorden tu mot Saddam-
regimen som fonsäfter att för-
fycka kurdernä - nuförtiden
med ekonomisk blockad.

Det har nu gätt mänga mä-

nader sedan den syarta skär-
torsdagen dä över en miljon
kurder begav sig mot de iran-
ska och turkiska gränserna.

Snart hade de sällskap av 800
journalister frän vlirldens alla
höm.

Vid den stora demonstratio-
nen i Suleymania kunde man

räkna antalet journalister pä

ena handens fingrar. Kurdemas slagord ekade förgäves.
Kurderna är ensamma igen. Ordspräker "Bergen är kur-
demas enda v?lnner" :ü lika äkruelll i dag som tidig e.

Enligr üllförlitliga uppgifter saknar över 600 000
küder fortfarande lak över huvudet, mat för dagen och
kläder. Det Zir mänga icke-kurder som tror ätl Kurdistan
är vamt även pä vintrama. Sanningen ?ü grym; De kur-
diska vintrama konkurrerar liltt. med Norrlandsvintrarna.

Förhandlingarna mellan de kurdiska och irakiska dele-
gationema har minst sagt kollapsat.

I slutet av november var

Masud Barzani, ordförande i
Kurdistanska fronten, i
Bagdad. Allt fler uppgifter
pekar pä att han ätervänt till
Kurdistan helr tomhllnt.

Och vlirldssamfundet har

redan strukit Kurdistan frän

dagordningen.

I Turkiet har den nya social-

demohatiska-konservativa

regeringen "nya" plancr för
att lösa kurdfrägan.

Den nye premiärministem

Suleyman Demirel har i
flera intewjuer päpekat att
kurdemas existens bör er-

kännas i
Turkiet men att att landet

alltid ska behälla sina grlin-

set,

Enligt Demirel fär nu kur-
derna säga att de it kurder
och kan fä tala kurdiska.

Nägon skolutbildning pä kurdiska tu del inte tal om.
Kurdiska sändningar pä radio och TV finns inte heller i
Demirels agenda.

Om jag har förstAtt saken rärt sä är det fütr att ge ut
bäcker, tidningar och musikkassetter sÄ länge det inre
skadar dcn turkiskä statens existenr.
I den iranska delen av Kudistan d& cirka ätta miljoner

kurder bor har det inte förekommit nägra omfatrande
strider pä sistone. Där hjälper fonfarande mänga kurdis-
ka gerillasoldater de kurcler som flydde undan den ira-
kiska regimen i vfuas.

KURDO BAKSI
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Kurdisk kvinna
skakar Turkiet

För första gängen sedan Turkiet blev republik 1923

har en kurdisk kvinna valts till det turkiska parlamentet.
Hon heter Leyla Zana och

är mest känd som hustru till Mehili Zana, f d borgmöstare
i Divarbekir.

När generalerna trog makten i Tukiei den

12 seplember 1980 arresterades Mehdi
Zana, borgmästären i Diyarbekir genast

och placerades i en av vzirldens grymmast€

fängelser; Diyarbekirfängelset. Hemma
stod den 26-äriga Leyla kvar med sina tvä
smäbam och väntade pä ödets nya härda

överraslmingar.
Högst en gäng i mänaden fick hon räffa

sin man bakom galler. Om inte Europarä-
det och Amnesty engagerat sig för hennes

man hade han dödats kanske för länge

sedan.

Den modiga kurdiska kvinnan L€yla Hir-
jade ocksä engagera sig politiskl Dä och
dä hamnade hon ocksä i samma fiingelse
som sin man. Sommaren 1990 bildades
HEP (Folkeß arbetarparti) av kurdema i
Turkiet. Snart blev hon en av de aktiva i
partiet. 45 000 människor rösEde direkt
pä henno i valet till det turkiska parlamen-

tet den 20 oktober. Hon blev den första
kurdiska kvinnan i det turkiska parlamen-

leL
Leyla lir först i en annan fräga ocksä:

hon är den första som talat kurdiska i det

turkiska parlamentet. "Turkar och kurder
är bröder". sade hon. Dessa fem ord har
redan irriterat det turkiskä äklagarämbetet.

Det finns de som vill döma henne till
döden för att hon talat küdiska.
l,eyla?
Hon bara skratiär...

KURDO BAKSI Leyla Zana tu den fö'rsta kurdiska kvinnan i det tu*iska parlamenlet.
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Den l0 juli 1991, Dyarbekir

Den tyska journalisten och
M e dic o - I n t e r n atio n al - me iI ar -
betaren Lissy Schmat följde
hegravningstdget ilen mörda-
de kurdiske politikern Veilot
Aydin den I0 juli 1991.
Schmidt bor I Turkiet sedan
1984 och h sealan 1988 hu-
vudsakligen i Diyarbekir.
Hon taldr flytande kuriliska
och turkiskd. Strax efter mas-
sakern i Dilorhekir Akryav
hon hlindelserna lör Willy
Kuipers, senator i det belgis-
kd parlamentet.

KURDISTAN publicerar
hennes beüittelse för första
gdngen i svensk press.

"Morgonen den l0 juli var jag med
begravningstäger för Vedat Aydin, ord-
förande i HEP:s Diyarbekirdistrikt, f d
lfuare som hade suspenderats av poli-
tiska skäI. Han blev 39 är. Begrav-
ningstäget hade 40 000 deltagare och
gick utän stömingar fram till begrav-
ningsplatsen uhnför staden. Sjätv
befann jag mig i en tväväningsbuss
tillsammans med L[EP:s ledamöter,
turkiska och urländska joumalister.
Bussen körde mitt i folkmassan och
fidn uket

kunde vi se allt. Vid den sista polis-
gruppen före begnvningsplacen hän-
dc det. P g a ett stenkast (förmodligen
en provokation) sköt polisen i ca tvä
minuter utran avbrott rakt in i folkmas-
san. Flera personer skadades. Jag själv
fotograferade tvä ungdomar som blodi-
ga borttransporterades. Sedan fortsane
begravningstäger. PA väg rill kyrkogär-
den säg jag fler skadade.

Begravningen var lugn. När folk ville
gÄ tillbaka till staden var vägen spairrad
av poliser och pansarvagnar. Flera le-
damöter frän Ankara och Bryssel för-
sökl€ atl fä vägen fri för upplösningen
av begravningstÄgel lvlan büjade med
avtransportera smä folkgrupper med
bilar och minibussar.
Under tiden bildade plisen en ny kedja
mellan folkmassan och tvävänings-
bussen dilr joumalisiema och ledamö-
tema befann sig. Jag och en kollega
befann oss i denna folkmassa. Jag
kunde inte se yarför, men ptötsligt
sköt polisens specialtrupper igen in i
folkmassan. Jag säg att det inte var
nägra vamingsskott, i stället sköt de
direkt pä manniskoma, som försökte
fly ner över bergen. Det käslades tärgas
in i mängden för att hindra människor
att fly.

Nlir skjutänder började stod jag bredvid
en grupp poliser. Medan vi försökte
skydda oss slog de mig.

Kurdistan 111991 Sitl 6

Jag försttkte komma in i bussen och
blev dä utsatt för väld. De rog min
kamera. Frän bussen kunde vi se hur
poliser &ev folkmassan framför mig.
De fortsatte att skjuta. Fem minuter
senarc attackerades bussen, De l(rossa-
de vindrutoma med tärgasbomber sA au
vi tvingades lämna bussen. Sarntidigt
hörde vi befttlen utanför: "Döda alla i
bussen". När vi p g a tärgasan ftängde
oss ut ur bussen väntade polisen med
batonger och gevtirskolvar pä oss. Jag
blev dragen i hfu€t och kastades ned pä
marken samtidigt som jag blev slagen
med gevären. De sade fula ord till mig.
"Antligen har vi den tyska horan", ,'Vi

ska visa dig hur vi gör med de som
springer här!" Vi ska slä Kurdistan ur
din kroppl" osv. De rcv av mig
blusen och slog framför allt pä kön-
sorganen. Jag säg eller hörde art alla
andra pä bussen blev likadant behand-
läde.

Parlamentsledamoten Ahmet Turk
blev blodigt slagen som de andra HEP-
ledamötema och kastade pä marken.
Liksdänt gick det för journalistema
Me€it, Mehmet Önder, Faysal Dagn,
Taskim Senol m fl.

När vi lilg med ansih.et marken kas-
tade de flcra tärgasbomber mot oss.
Samtidigt började en diskussion
mellan de ordinarie polismännen och
specialstyrkan om vi skullc dödas eller
inte. Vissa polismän försökte hälla
tiubaka specialtruppema som Eampade
pä oss med sina tunga milit.tirsrövlar.
M. Önder blev sä svärt särad att det
kom vitt skum ur hans mun. Efter ca
en kvart slutade misshandeln. Men om
man rörde sig eller förstjkte att lyftä
huvudet blev man slagen. Bussen to-
talförstördes. Alla vära väskor och ka-
meror blev förslärda och utsl?lngda. Ef-
terät blev vi tvä och tvä bonranspor-
l€rade till sjukhuset- Slurligen blev vi
alla hotade. Polismännen sade üll
mig: "Det var bara början". "Nu vet du
hur det smakar att driva runt hZfl".
Hilrmed fö?klarar jag au allr jag sagr är
sanL"

Lissy Schmialt

Övers. fr- tyska: Bearrice Klackcnbers



" De kurdiska bergen och
befrielsekampen ger mig

inspiration"

Under 1980-talet har flera kurdiska musiker
fätt en fristad i Sverige.

Med svära ekonomiska problem
och tängt ifrän inspirationkällan Kurdistan fortsätter de sin

verksamhet i exil.
Kurdistan har träffat flera av dem för en artikelserie.

Pä de följande uppslagen fär ni
träffa Nasser Razzazi som är

en av de mest kända
och omtyckta kurdiska sängarna.

vAurt

Kurdistan 111991 Sid 7



Kan du berötta om dig sjltlv
och vad du syssltr med?

NR. - Först vill jag täcka dig för att
du velat intervjua mig, Jag fär ofta
fiägan vem jag tu. l^E är född 1955 i
staden Sine i den iranska delen av Kur-
disun. Jag har musicerat i mer än 23
är och har hittills gett ut 30 kassetter.
Jag har gätt ut den humanistiska linjen
pä gymnasiet och jag hade arbetät fyra
mänader som lÄrare dll Shahen föll och
Khomeni tog makten. Som mänga
andra hamnade jag i füngelse i Iran.
Där€fH flydde jag till bergen och blev
Pesh Merga i Kurdistans befrielserorel-
se. Fyra är senare lämnade jag gerilla-
kampen och kom till Sverige. '

Hur hommü det sig atl du är
masiker?

N.R. Mitt musikinFesse kommer frän
mina föräldrar som bäda var musika-
liska och sjöng väldigt vackert. Jag
hck redan som liten den rätta känslan
för musik och jag hade även anlag som

Mina erfarenheter frän
livet i bergen ändrade

min syn pä den
kurdiska frägan i sin

helhet.
Där fanns det ocksä

mänga poeter som var
Pesh Merga, t ex Rdbaz
och jag skrev musik till

deras dikter.
Samtidigt blev jag själv

imponerad av livet i
bergen

giorde att musiken päverkade mig
sta*t.

Ofn sjanger Ju kurtllska musi-
ker pd turkiska, persiska eller
arubiska eftersom dcssa sNAk
ör ntllntnon och ger dem möJ-
lighet att sprida sin masik
utan hinder fü att bli bcümda
och rika. Du sjunger i s tllet
pd et förbjudet sprdk. Varför?

N.R. Det finns stora skillnader
mellan de olika delama av Kurdistan.
Den turkiska delen av Kurdisun har
varit väldigt förtryckt under de senaste

70 ären ah spräker har varit föftjudet.
Inte bara att tala och utöva musik pä

kurdiska, uran ocksä att säga "jag itr
kurd", har varit förbjudet. Därför har
man int€ kunnal dra nytta av sin kultur
och musik. I de iranska och irakiska
delama av Kurdislan har det ine varit
likadant.

Särskilt i det irakiska Kurdistan har
man de senaste 50-60 ären haft större
kulturell frihet.
Hlir vill jag poängtera att värt problem
inte bara är kulturellt utan även poli-
tiskt. I den iranska delen av Kurdistan
var läget inte heller som i turkiska
Kurdistan. Spräket var inte förbjudet
utan man fick tala kurdiska hemma, pä
stan eller pä offentliga platser, men
kurdiska var inte skolspräk.

Dstla har lett till att antalet kurdiska
sängare och poeter i de iranska och ira-
kiska delama av Kurdistan var längt
[ler än i den turkiska delen av Kurdis-
tan. Dzirför översatte mänga kurdiska
poeter och sängare sina texter till tul-
kiska. Eftersom det inte var ett offi-
ciellt spräk i Iran eller lrak och dessut-
om var förbjudet i Turkiet sä har jag

Jag började med att sjunga

valt att frarnfdfä mina sänger pä

detta mitt hemlands förbjudna spräk
som för mig innebär en kamp i sig -

en revolt mot regimen.

Vem eller vilka kurdiska
poeter har inspirerat dig?

N.R. Jag började med att sjunga
folkmusik ifrän min hemstad. Sedan

kom wä viktiga händelser som lotalt
förändrade min musik, nämligen den
kurdiska revolutionen i irakiska Kur-
distan och senare den fundamenulistis-
ka revolu[ionen i lran. H.ändelsema i
Iran päverkade ocksä Kurdistan och
folket reste sig mot fundamentalister-
nä,
Vi blev Pesh Merga och drog oss upp
i bergen. Dettä ledde till attjag fick ett
nytt perspektiv pä tillvaron. Under
ären bland Pesh Merga träftade jag
mänga sängare frän irakiska Kurdistan
som sjöng revolutionär musik och det
päverkade mig.
Mina erfarenheter frän livet i bergen
ändrade min syn pä den kurdiska frägan
i sin helhet. DziI fanns det även mänga
revolutionära poeter som ocksä var
Pesh Merga, r ex R€baz, och jag
skrev musik till deras dikter. Samti-
digt blev jag själv imponerad av livet i
bergen och &iorde min musik utifrän
den verkligheten. Det var inre min
uppgift att bara sjunga revolutionär
musik utan ocksä folkmusik och kiü-
leksvisor, och jag har även sjungit om
mitt fosterlands natur.

Vilka instrument spelar du?

N.R. - Jag fick aldrig spela nägra in-
strument för min familj. Mina föräl-
drar var int€ religiösa men lrycket uti-
frän förbjttd mig an spela.

Jag lärde mig lindä att spela pä enkla
och folkliga instrument säsom dahol,

folkmusik ifrän min hemstad.

Kurdistan 1lI99I Sid I



säsom dabol, zeö och def. Efter det att
jag kom till Europa bestilmde jag mig
att studera musik och llira mig grunder-
na för att spela pä ett modemt sätt och
kunna utveckla min musik.

Du befinner dig
hemland. Ar det
göra rnusik dä?

ditr
att

N.R.Exilen skapar tvä stora problem,
naimligen aat man lever lAngt borta frän
sitt land och sina landsmän. Detta
innebtu att den verklighet som man

lämnat och inte kan se med sina egna

ögon fär man i stället via massmedier,

eller via samtal man har med vänner
och bekänta. Ntu man talar om l{alabja
eller om bombningar övcr Behdinan-
provinsen och de senaste händelsemä i
Küdistän och själv inte finns med pä
plats för att ta del av dessa händelser sä

Zü det inle riktigt verklighetsförankat.
Dä k?inns det svärt att rätt äterge hur
man egentligen känner och det blir inte
lika kraftfullt när man genom sina
verk försöker äterge känslan för det
som ske1t. A andra sidan träffar man
mänga unga m:inniskor, knyter kon-
takl,er med kulturer och utvecklas.
Ett annat problem iiI att kurdema ?ir en

sä liten grupp i Europa. Dessutom
talar kurdema olika dialekter säsom

sorani, kurmandji m fl.Varken författa-
re eller sängare kan tillgodose alla
dessa gruppers behov i sina arbeten.
Ingen kullurarbetare kan samla materi-
al frän alla dessa dialekter och beaöeta
del Det eir svärt. Och man kän inte ge

ut sin produktion pä samma sätt som i
Kurdistan. Vill man publicera en bok
eller ge ut en kassett kostar det mycket
hfu. Aven om kostnadsproblemet gär

att lösa är det svärt att finna köpare

efErsom underlagel fu sä begänsat.
Men vi fär inte ge upp utan mäste

kilrnpa vidare...

Har ilu kontakt med stenska
musiker eller poeler?

N.R. Nej, lyvärl. Jag har planer pä att
söka kontakt med den svenska

Vad har du och andra kurdis-
ka masiker Jör roll i dcn kur-
diska befrielsekampen?

N.R.Jag vill hff säga nägot som med
a[[ sannolikhet kommer att ogillas av
kurdiska musikcr. Nämligen alt vi
som lever i exil inte gör ett bra arbete
med vära sänger eftersom vi ligger efter
i utvecklingen. Det kurdiska problemet
stär pä världsopinionens dagordning
och har fätt elt intemationellt perspek-

tiv. Vi kulturarbetare mäste ocksä följa
utvecklingen i den kurdiska frägan.
Vfut ärbete mäste anpassas till den
verklighet som exislerar. vi bör dra
lfudomar av det som sker och utvidga
ramen för värt arbete. vi mäste gc dcl
cn intemationell karaktllr. Nu när flera
länder som har
stött framgäng och utveckling i tredje

vädden försvinner ett efter ett fär vl
kulturarbeure exua mycket att göra.

Det tillhör v&a uppgifter att upplysa
mlinniskor om verkligheten och demo-
kratin.

Kurdistan 111991 Sid 9

längt ifrän
inte svärt

Nasser Rezzazis konserter i Kurdislan vsr välbesökla i somras.

progressiva musiken. Dels för att la del Vad har du Jdtt uppleva uniler
av deras kunnande, dels för att fä sven- alina ,ü resor till Kuralistan i
skamas solidaritet för det kurdiska fol- somras?
kets kamp.

N.R. Första gängen bilade jag med
min famij och gav konsert€r i Shakla-
wa, Diana och Rania. Andra gängen

äkte jag ensam. Vad jag med egna
ögon säg i Kurdistan var att dct hadc

skett en slor folkesning. Trots döds-
hot, hunger och förtryck var folkel pä

plats och k:tnpade.
Här vill jag poängtera att vi kurder

var nära befrielsen under den sista fol-
kresningen. I stilllet kom besvikelscn
dä USA och Europa övergav oss.
Dettä slutade med den dittills störsla
tragedin, även med kurdiska mätt mätl
Hff vädjar jag till svenskarna att
trycka pä sin regering sä att dcn ska sc

det kurdiska problemct som cn poli-
tisk fräga. Man bör slä vakt om kur-
dernas mänskliga rättighcter. Trots
död, hunger och massmord blomstrar
lindä ett rikt kulturliv i Kurdistan. För-
fattff . och konstnfusförbundcn arbeta.r

febrilt med ait bcvara den kurdiska
kullurcn, som är viktig för den kurdis-
kä identiteien.

BILAI. GÖRGU



Bergen har varit
deras enda

Yanner
Karin Bengtsson frän Lund reste i tre veckcr i irakiska Kurdistan.

Sina intryck har hon berättat i en rapport som hon lämnat till de
humanitära organisationerna i Sverige. Kurdistan publicerar

nägra av hennes dokumentära bilder cch nägra meningar
ur hennes rapport.

Text och Bild: Karin Bengtsson
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Och när man hör människors personliga b€rätt€lser blir det för mycket för att man
ska kunna ta in aut, berättels€r om tiotusentals spärlöst försvunna människor, anfall
m€d kemiska vapen, kurdiska kvinnor som sälts till Kuwait och massgravar med le-
vande begravda trodd€ jag hörde till en annän tid mgl-lydli8.fl-itldsli.Els-EÄ!
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Saddam Hussein har förstört cirka 4 000 kunliska byar sedan 1975. De ör ruserude
till grunden. Oflast at) dlnamiL
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Standarilen pd ite siukhus och dispenärer jag sd,g varieraile krufügt- Shouman och

Ghoratu var helt i ruiner och i Ghoratu var ilispenslircn apprättad i ltilt.

,..F *r*'.,,,* "

:.,.)

Aüetsbördan verkar vara ojdmnt föüelad. Hur hinner en ltikare se ci*a 500 patien-

ter per dag som läkaren gionle i Diana?
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Foto:Petita Oane

Kurdisk
kvinnoförening

överraskar svenskarna

Kurdiska Kvinnors Demokratiska Förening
bildades hösten 1985.

Syftet var att organisera kurdiska kvinnor
och i dag har föreningen över 300 medlemmar frän

samtliga delar av Kurdistan.
Kurdistan har träffat Sermin Bozarslan,

ordförande i föreningen och medlem i Svenska kommittdn
för kurdernas rättigheter.
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Ndr jag trffar Sermin Bozarslan ber

hon mig att inte koncentrera mig pö
hennes person utan bara bertiua före-
ningens historia och verksamhzt.
Jag vill dndä beröua lite om Ser-min,

eftersom det ger en bild av en mycket
ambitiös och mälnudveten person som
dndd förhäller sig ödmjrk inför livet
och anfua mtinnisfur.

Sermin kom till Sverige i slutet aY

1983. Hon är ursprungligen frän en stad

nZira Diyarbekir i den turkiska delen av
Kurdistan. Hon är gift och har lvä bam.
Innan Sermin kom till Sverige arbetade

hon som lägstadieliüare i te fu efter lai-

rarhögskolan, som ocksä ligger i

Kurdistan.
Efter sedvanlig svenskspräksundervis-

ning och AMU-kurser här i Sverige
började hon barnskötärutbildningen
och arbctade senare i fem är bl a med

socialt handikappade bam.

Nu gär hon pä förskollärarutbildning,
mcn har ytterligare planer pä att vida-
reutbilda sig till specialpedagog. Hon
har ocksä funderingar pä att öppna ett
personalkooperativ för äldre kurdiska
Kurdiska Kvinnors Demokratiska Fö-
rcning bildades hösten 1985, är yerk-

sam i Stor-Stockholm och har cirka
400 medlemmar.

. ldeen alt bilda cn särskild kurdisk
kvinnoförening växte frarn ur insikten
om att. de kurdiska kvinnoma inte har
möjlighet att della i det vanligä före-
ningslivet, eftersom det irte tu anpas-

sat till deras villkor. Syfßt mcd före-
ningen fu att de kurdiska kYinnorna
ocksä ska ha en möjlighet all organi-
sera sig. Sermin lycker all arbctct
klinns mycket meningsfutlt i och med
att kvinnorna tillsammans kan infor-
mera sig om det svenska samhällcts
sociala förhällanden, arbetsmärknad,
barnomsorg etc. Genom att umgäs
med varandra och ulbyh erfarenhcter
hff de slöne möjlighetcr att höras och
synas.

Förcningcn har tvä rum i Midsom-
markransen där en kvinna hällcr sykur-
ser för bam och vuxna. Ibland har dc
ävcn kurser och seminarier
d.llr. I'!l Kungsgatan har föreningcn en

lokal pä 6l kvadratnelcr. En kvinna är
anstillld som kontorselev och en här
beredskapsarbete i väntan pä att
komma in pä den svcnska arbctsmark-
naden. Sju styrelseledämöter tulas om
att hälla öppet pä söndagarna liän fyra
till ätta pä kvällen
- Dä har vi öppet hus och ordnar te-

makvällar, säger Scrmin och bcrätLar
att man bl a inbjudcr represcnumtcr
frän Invandrarförvaltningcn, Koopcra-
tivt Iddcentrum och Socialdistrikt 16.

Föreningen har bett om hjälp trän
socialförvaltningen för att fä cll rum
med ftirräd i Tcnsta.
- Det behövs för de kvinnor som bor r

Tensta och med omncjd. Förrädct är
viktigt för tcatcrgruppcn som tränar r

Tensta Träff pä söndagarna och bc-
höver förrädet till sin lcatcrrckvisita
och klädcr, säger Scrmin-
Föreningen här ävcn andra vcrksamhc-

ter. Musikgruppcn användcr lokalcma
till ungdomar som vill spcla saz (ctt
sexsträngät instrument). Mänga
gängcr ordnas även festßr, födclscdags-
firandcn och sykurscr för kvinnor i fö-
reningens lokalcr. NyMirjar- och fort-
sättningskurs i kurmandji-dialckten
mcd en lärare frän hcmlandct tu ocksä
igäng. Mcn all vcrksamhcl har inlc bc-
driviLs i föreningcns lokalcr. I novcm-
bcr fick 34 kurdiska kvinnor och dcnrs

barn möjlighet att äka till Biskops
Amö folkhögskola över tvä vcckoslut
mcd bamcn.Adela KhatLum, ledate för dcn ktrdiska DjaJ-stanvnen.Biden är tagen I9l9 i llalabjo.
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Mdnga kurdiska kvinnor
ür experter i en rad frdgor,

men
de ör osynliga.

Det har sürkt gemenskapen. Där har de
kunnat diskutera frägor som alla
känner igen sig i, t ex kvinnorollen i
samhället och i hemmet. Kvinnoma
har ocksä diskuterat arbetsmarknaden
fü kvinnor och kvinnorepresenlation i
Kwdiska Riksförbundet. Själv hade
jag bam möjlighet aü vara med under
en söndag för nägra veckor sedan, men
jag hann ocksä uppleva deras gemen-
skap och glädje. Mänga frägor har
väckts om hur kvinnoma ska kunna
stfuka varandra. Vad de som personer
ska kunna bidra med, vilka förvänhrn-
gar man har pä föreningen.

Nästa & ska de üäffas fyra gänger pä
Biskops Amö folkhögskola med lika
mänga ämnen pä dagordningen. En
veckokurs ägnas ä[ all lära sig skriva
pä kurdiska. En tvädagars kurs om fe-
minismens historia tu planerad. Etl
annat ämne är familjens historia och
värdiga relationer mellan man och
kvinna.

1987 beslutade sig styrelsen för att
sprida kännedom om föreningen och
kurdiska kvinnor. Föreningen gav ut
en bok dllr fyra kvinnor frän varje del
av Kurdistan i intervjuer berättar om
sina liv. Bokens titel är "Kurdisk
Kvinna" och textema är pä kurdiska,
turkiska och svenska, för att nä sä
mänga sä mÖjligt.

För att medvBtandegöra de svenska lä-
sarna och visa som händer i det irakis-
ka Kurdistan finns bilder eh fakla frän
folkmordet i Halabja vären 1988 och de
irakiska kurdcmas flyh ti[ Turkier när
Irak pä nyn anföll dem med kemiska
vapen.

Samma är som föreningen bildädes
blev kvinnolöreningen ocksä medlem i
Kurdiska Riksförbundet under namnet
Kurdiska Demokmtiska Kvinnoförenin-
gen. Nu eftersrävff kvinnoförcningen
ett större inflytande inom Riksförbun-
det. eftersom det bara finns tvä kvinnor
som sitter i verkställande utskottet.
Den 15 december blir det konferens
inför Kurdiska Riksförbundets fusmötet
i februari-9z. Kvinnoföreningen har err
förslag till an ändra stadgama som ska
möjliggöra en stltrre kvinnorepresenta-
tion och inflytande.
Sermin berättar att kvinnoma inte

fick röstrält i Turkiet fönän 1934 och
att de kunde delta i parlamentsvalen
först 1935. Männen har haft möjlighet
att ulbilda sig sedan en längre tid till-
baka och fätt ätnjuta respekt, medan
kvinnorna känner aat de respekteras
törsr nair de bll äldre. Dä känner de sig

Tyvärr är det
alltid männen som

oogar pa semrnarrer
och konferenser

nästan som jämsEillda med mannen.

Föreningen har nägra män som stöd-
medlemmar.

De har även haft tvä svenskor som
medlemmar men det har varit svärt att
hälla dem kvar eftersom alla möten
hälls pä kurdiska.
Föreningen har tankar pä att omorga-

nisera sig och bilda ett förbund som
ocksä har sektioner i andra st?ider i
Sverige. Slutligt beslut om omorgani-
seringen fättas den 2l december pä f0-
reningens ärsmöte.
- Kurdiska kvinnors erfarenheter vitt-

nar om att de i allmänhet är mycket
intresserade av samhällsfrägor, säger
Sermin.
- Mänga kvinnor är expener i en räd

frägor som 1 ex värden av bam, kvin-
nor och äldre, men de är osynliga.
Tyvärr at det alltid män som talar om
dessa frägor vid konferenser och semr-
narier, säger Sermin.
- Vära kvinnor gü det omöjliga; de

sköer bäde arbctet och hushället samt
ftircningsarbetel
Till Svenska kommilFn för küdernas

mänskliga räftigheter - Stockholmsav-
delningen kommer küdiskä kvinnofö-
reningen nägon gäng i februari för atr
informera under temat "Kurdiska Kvin-
nor".
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Kurdiskt förlag
etablerar

slg Sverige
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Antalet kurdiska tidningar och tidskrifter som
utkommer i Sverige ökar alltmer. Sedan 1975 har

cirka 80 kurdiska tidningar getts ut i Sverige.
Flesta av dessa tidningar trycks pä Alis
tryckeri. Kiki R. träffade honom nyligen.

VAND!
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En päskdag i början av
80-talet kom Ali, en
kurd frän Anatolien.
till Sverige.
Hans första möte med
Sverige var ett tomt
och ödsligt Sergels
torg.

Men Ali hade rur och stötte pä en
annan kurd, som kom promenerande
över torget.

Han hjälpte Ali arr begripa sig pä en
svensk telefonautomat och Ali lycka-
des fä kontakt med en vän. Dä fanns
det inte llyktingförläggningar utan
man fick sjlilv ordna med "härbairge" sä
gott det gick.

N?ir Ali kom till Sverige fanns der tre
kurdiska föreningar; Svensk-Kurdiska
Kulturföreningen, Svensk-Kurdiska fö-
reningen, Svensk-Kudiska Arbetarfö-
reningen.

Den Svensk-Kurdiska kulurföreningen
gav ut en tidning, "ARMANC' (bcty-
der mäl pä kurdiska) pä nordkurdiska
varannan mänad. Tidningen ges fortfa-
rande ut men dil log man upp frägor av
mer renodlad politisk karaktär. Sä
smÄningom tog Kurdiska arbetarunio-
nen över utgivningen och idag lir den
mer kulturinriktad.

Perioden 1982-1983 började arbetet pä
att bilda Kurdiska Riksförbundet och
Ali var med om uppbyggandet av
Riksfööundet. Den Svensk-Kurdiska
kultur- och solidaritetsföreningen up-
plöstes sä smäningom, men l98l-
1982 hade föreningen anskaffat ett
tryckeri. Inkomsterna fick man frän
medlemsavgifter, bidrag och genom att
anordna olika aktiviteter.

Man hade inköpt gamla pressar och de
som arbetade i tryckeriet var självup-
plärda. L.everantüema hade egentligen
st.ällt upp och lärt ut det mesta till Ali
c,ch de övriga. Man höll till i lokaler
pä f.d. Tunnelgatan, nuvarande Olof
Palmes gaa. Ali studerade svenska och
sin lediga tid tillbringade hän i Eycke-
riet. Man gav ocksä ut en bamridning,
Hevi (flicknamn som ocksä betyder
hopp pä kurdiska) pä no(üurdiska. In-
formationsbroschyrer publicerades pA

rryckeriet och en kulturtidskdft gavs ut
ett par gänger bland annat, pä nordkur-
diska.

När den S vensk-Kurdiska kullurföre-
ningen upplöstes hade det Kurdiska
Riksförbundet redan bildats och före-
ningen överlämnade sina "ägodelar",
dvs. tryckeriet med pressar osv. till
Riksförbundet. Men det fanns tyvärr
inga till hands som kunde använda ut-
rustningen, utan den hamnade
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i en källare dllr den blev stäende. Ali
fortsatte att medverka i tidningen
"Armanc", men började att studera pä
lilrarhögskolan, och s€dermera arbetäde
han som lärare och som tolk i Stock-
holms kommun pä kurdiska och tur-
kiska.

Samtidigt växte tänken inom Ali pä
att brja arbeta igen som kurdisk kul-
turarb€täre med utgivning ay b(kker
och tidningar pä kurdiska. AIi ryckre
sig ha mtukt hul sYärt det kan vara att
ge ut politiska tidslüifter i exil, efter-
som man befinner sig pä son avständ
frän den politiska verkligheten i hem-
landet, och därför ville han satsa pä ar-
betet med hilrurftägor.

Ali uttrycker det hela själv som sä att
"han ramlade in " i det kurdiska kultur-
arbetet igen .

Av en hlindelse säg Ali en annons i en
tidning om att ett litet tryckeri med A4
pressar var till salu.

Ali präktiskt laget kasrade sig i bilen
och for dit, och bestämde sig pä plats
för att slä till. Inom en halvtimme
hade Ali fattal sitt beslut att köpa
tryckeriel och man kom överens om
ett pris. Ali övertog utrustning och lo-
kaler. Redan följande dag öppnade Ali
sitt nyinköptil tryckeri. "Srackars
min fru", säger Ali under samtalet och
skmnar till vid minnet.

Ali äterkommer
gäng pä gäng

under värt samtal
till frägan om

leverantörer och
hur viktiga de är.



"Jag hade inga pengar egentligen utän
var tvungen att lllna med hjälp av bor-
gentu€f".

Det hade reclan hunnit gä ett antal är
sedan Ali hade arbetat pä tryckeriet pä
Tunnelgatan, och Ali säg sig tvungen
att Mrja lilra om vad gziller hanleringen

av pressar osv. Sä smäningom bytte
Ali ut presmma till A3-pressar som
han Yar mer van vid.

Ali är full av lovord över sina leverän-
törer som giort sitt bästa för att stitdja
och lära Ali hur den maskinella utrust-
ningen fungerar. Ali äterkommer gäng
pä gäng under värt samtäl till frägan
om leverantörer och hur viktigt det itr
att ha goda sädana.

Ali avslöjar att frän början hade hans
bror reagerat ungel?ir som Alis husEu,

d v s snarare med bestörtning än med
förtjusning, men snart var ocksä bro-
dem medärbctäre i företaget.
Crunden till ett kundnät hade man i

Vällingby Ingenjörsbyrä som var de
ursprungliga ägarna Ali hade köpt
tryckeriet av.

I näromrädet, Flygsta-Spänga, hnns
det mänga smäföretagare som APEC-
Tryck och Förlag har som sina kunder.
Aven andra kurdiska förlag och före-
ningar vändcr sig tiu Alis lryckeri.

Iden bakom att öppna ett tryckcri, var
atl grunda elt fö ag som skulle kunna
ge ut tidningar och bdcker pä kurdiska.
AIi har aüetat med ett projekt tillsam-
mans med Skolverket, där APEC-
förlaget i samarbete med dem (SIL-
förlaget) har givit ut ett läromedel i
historia och geogafi för mellan-och
högstadiet pä nordkurdiska. Nu är man

i fürd med aü trycka upp det pä sydkur-

diska ocksä. I december l99l beräknas
historieboken komma ut. Under de se-

naste tvä ären har man bland annat pu-
blicerat poesi av den prisbelönte
Sherko Bekas och Kurd.iska namn och
dtlar av Nasser Rezzazi.

Ibland kontaktas APEc-förlaget av en
författare som själv är beredd alt stä för
kosmadema för en utgivning.
Ali nämner att man ocksä givit ut en

bok pä svenska av Landelius, skriven
pä 50-talet, som tar upp alkoholpro-
blematiken. APEC-förlaget försöker
hälla sig under marknads-priserna,
uppger Ali.
NiiI det gäller distributionen gär
APEc-förlaget genom kurdiska före-
ningar, bibliotek, och en del gär "pä
export" utomlands. Men Ali berättar
aü distributionen är det led som funge-
rar sämst fff företaget idag. Det är dyr-
ban aü skicka tidningar och Uicker
utomlands och man lycks inte ha arbe-
tat upp ett ti[fredsställande kontaktnäL
Därenot air man väl medveten om pro-
blemet och har planer pä hur man ska
förtättra det ledel

För närvamnde arbetrr fya penoner d
heltid pä företaget, Ali, hars bror,
samt tvä beredskapsarbetare, den ene ?ir

kurd ah den andre är polack.

För närvarande ärbetär man pä en fram-
tida utgivning av en roman som är
skriven av en kurd som bor i Storbri-
tannien. Den har nu översatts frän syd-
till nordkurdiska. Man har erhällit
bidrag frän Kulturädet och man beräk-
nar att ge ut en upplaga pä 1000-
1500 btkker. De skolbtlcker man givit
ut har en upplaga pä i runt tal 3000.
Ali tror att det ?ir mycket viktigt atl del
finns ett kurdiskt tryckeri för atl möj-
liggöra utgivning av kurdisk litteratur
och stimulera kurdiska skribenter.

Aven andra invandrarorganisationer
och invandrare med smäföretag vänder
sig tilt APEC. Ali tror ätt en del av
dem känner sig mer obesvärade till-
sammans med honom än med en
svensk, speciellt ifall de inte till fullo
behärskar det svenska spräket. När
man trycker pä sydkurdiska anlitar Ali
exra hjälp. Tryckeriet har reproutrust-
ning, ur bilder och gör lay-outcn. Dä-
remot mäste man lämna bon böckema
till bokbinderi dä
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Av en händelse säg Ali
en annons i en tidning
om att ett litet trycke-

ri var till salu.
Ali kastade sig i bilen
och inom en halvtim-
me hade han fattat sitt
beslut att han skulle

köpa tryckeriet.
ttStackars min frutt,

säger Ali under
samtalet.

man p g a bristande lokalutrymme inte
sjäva klarar den delen av produktions-

PrcCeSSen,
Under fie & har APEc-förlaget givit ut
16 böcker förutom de man tryckt upp
ät andra ftirlag.

Under samtalets gäng kommcr Ali[ill-
baka till frägan om leverantörer/ och
deras enorma belydelse för att man ska
lyckas i sina föresatscr som förctägare.
Ali beskriver hur han i sista stund

lyckades undvika att bli grundlurad,
"äka pä en rejäl bläsning", i föreuges
begynnelse. Han höll pä att luras att
undeneckna ett kontrakt pä en myckct
dyrbar utrustning som han aldrig hade
gän iland med au klara av ekonomiskl
Utrustningen motsvarade dessutom
egentligen inte alls Alis behov, ütan
skulle bara ha fitt honom att gä i kon-
kurs,

Det är inte utan stolthet Ali beskriver
Eyckeriets och Rirlagets arbcte och dcss

expansion, mcd dcn kunskapen i bak-
hüvudet, att det brukar vära utomor-
denttigt svfut för invandrare/fl yktingar
att slä sig fram inom dcn grafiska
branschen i Sverige. Och Alis sista ord
innan vi skildes ät: Försa sßget mot
att lyckas som företagare. Välj rä le-
verant(i!

KIKI R.



STO CKHOLMSDEKLARATIONEN
OM DET KURDISKA FOLKETS RATTIGHETER

antagen av den internationella konferensen
"Recognition of Kurdish Rights"

(r'Erkännandet av det kurdiska folkets rättigheter")
Stockholm 15-17 mars 1991

Den internotionella konferensen "Recognition of Kurdish
Rights" ("Erkännandet f,v kurdernas rättigh€terrr) ägde rum den
15-17 rnars l99l i Stockholm pä inbjudan av Svenska kommittdn
för kurdernas mänskliga rättigheter.
Bland de 240 deltagama frän tjugo länder fanns repr€s€ntant€r för

kurdiska politiska partier och kulturella institution€r samt fram-
stä€nde €nskilda kurder i exil. Solidaritetskommittder frän mänga
länder delaog, OcksÄ parlamentariker och sndra repres€ntanter för
olika politiska parti€r i Europa var närvarande. Bland deltagarna
och observatörerna märktes vidar€ tjänst€män frän int€rnation€lla
hümanitära och politiska organisaaioner. Mrssrnedia hade inbju-
d its.
Konferensen tog del av och analyserade rapporter om siluationen

beträffande d€ mänskliga rättigh€terna i de kurd-iska ornrÄdena i
Iran, Irak, Syrien, Turkiet och Sovjetunionen. Ätgärder för att
ästadkomma förbättringar diskuterades, bl a mot bakgrunden av
det aktuella läget i M€llersta öst€rn.

Konfer€nsen antog följande deklarationen, "Stockholmsdeklara-
tionen om det kurdiska folkets rättigheter":

Omvärlden kan inte längrc stillatigande
äse det förtryck som utövas mot de
mer än üugo miljoner kurdema. Det
hotar freden och stäbiliteten i Mellersta
östem och utgör en känkning av de
intemationellä konventionema om de
mänskli ga rätti gheterna.

Kränkningama av de mänskliga rättig-
heterna i olika delar av Kurdistan har
pägäü i mänga är och är fortfarande
systematiska och utbredda: människor
utsätls för godtyckliga arresteringar;
tortyr; stränga bestraffningar efter
skenrättegängar eller helt uun föregä-
ende dttegäng; "feNvinnandefl"; alTätt-
ningar utan föregäende dom; kemisk
krigföring; de deporteras och fräntas
sina försörjningsmöjligheter, deras
bostllder raseras, deras boskap slaktäs;
de förvägras rätten till spräk, litteratur,
musik och undervisning om den egna
hisnrien; i flyktingläger rädcr grymma
och omänskliga förhällanden.

Irak - det enda land som ätminstone pä
papperct har bevilja! kurdema en viss
autonomi - har genom utövandet av
förfyck och tillsättandet av marionet-
tjzinstemän urholkat det aytal som träf-
fats.
lran, Irak, Syrien, Turkiet och Sovje-

tunionen har alla vid olika tidpunkter
avsikdigt strlvat efter att försyaga kur-
demas nationella identitet genom att
försöka förändra den demografiska ba-
lansen i de kurdiska regionema.
Sä länge dessa orättvisor bestfu är

ingen verklig fred möjlig i Mellerstä
östem.

Konferensen:

ID.pIEa;IAI regeringama i lran, lrak,
Syrien, Turkiet och Sovjetunionen att
respektera FN:s allmänna förklaring
om mänskliga rättighetema, samt att
till fullo üllämpa dem ocksä i Kurdis-
tan och andra omräden med kurdisk be-
folkning;

Det kurdiskä folket har aldrig ämjudt
demokrali och ?in mindre självb€st:h- t'|!Uf&Aüaf särskilt de ansvariga rege-
manderätt iegentlig mening. ringama:

- an omedelbart upphöra med att de.

ponera kurder, rasera deras boslilder,
fränta dem deras förs&jningsmöjlighe-
ter och slakta deras boskap;

- att omedelbart frige samdiga kurdis-
ka samvetsfängar och sälta stopp för
all tortyr och alla alräthingar;

- att tilläta de politiska flyktingarna
att äErvaindä frän exilen och att ge dem
samtliga de medborgerliga rättigheter
som lagligen tillkommer dem;

- att upplösa de organ inom polisen,
slikerhetsülinsten och de milit.ilra styr-
korna som har utnytüats i förtrycket
av det kurdiska folkeq

- att bringa lagstiftning och rättväsen
i överensseimmelse med intemationel-
la deklarationer och konventioner om
de mänskliga rättighetema;

- att goügöra offren för tidigare be-
gängna k'rnkningar av de mänskliga
rättigheternä;

- att respektera kurdemas räü Lill sitt
spräk och sin kultur, däri inbegripet
rätten att använda det kurdiska spräket
i skrift och tryck samt elermedia, och
att respektera kurdiska bams och ung-
domars rät'l till undervisning pä sitt
eget spräk;

- att behandla kurdiska flyktingar
humant och i enlighet med gällande
intemationella lagar om de mänskliga
t'ättighetema och behandlingen av flyk-
tingac

- att inte l.:inge förhindra kontaktema
mellan küder över statsgränsema utän
i stället undedätta dem;
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Ökad verksamhet sv Svenska
kommitt6n för kurdernas män-

skliga rättigheter
under 1991

Det gdngna äret har Hinnetecloßß ae

starkt fuatnatiska händcher för kwdcr-
na, frandör alh i den dcl av Kwdistan
som ligger inom lrak. Kurdema
Eodde att mälsättningama om demo-
krati och nationell bestämmanderätt
skulle gälla ocksä dem. De tog över
demonstrationen av sina egna omrä-
den, men sveks grymt av den segrande

koalitionen under USA:s ledning.
Saddam Hussein gavs fria hilnder att
slä ned de kurdiska ftihets$relvandena
med vapenmakt. Hundratusentals
kurder, bam och äldringar, kvinnor
och män, mäste lämna sina hem och
fly upp i gänstmkternas bergomrä-
den. Tiotusenlals liv föröddes. Om-
v?irlden säg pä.
Den dramatiska hllndelseuwecklingen
inleddes mitt under under den stora in-
temationella konferens om kampen
för kurdernas mänskliga rättigheter,
som den 15-17 mars ägde rum S LO-
skolan Hasseludden utanför Stock-
holm. Iniativtagare och arrangör var
Sv. kommittdn för kurdemas män-
skliga räüigheter. Konferensen samla-

de runt 150 deltagare frän olika länder,
dffibland ett 5Gtal represenhnter för
olika kurdiska organisationer. Massme-

diabevakningen var omfauande. Konfe-
rensen antog enhälligt ett dokument,
clen s.k. S tockholm sdeklarationen, som
sEkade ut en intemationell strategi för
solidaritetsarbetet, Ett nätvärk började
ocksä skapas mellan solidäri tetsorgani -

sationer för kurdema i olika länder.
(Detta arb€te fortsattes genom en inter-
nationell konferens i Bonn 27-28 sep-
lember. d?lr en intemationell kommitt€
bildades).

Flyktingfagedierna i den irakiska delen

av Kurdisun ledtk till en omfattande Iü-
relse äv protesler och solidaritet i
mänga länder, däribland ocksä Sverige.
Under vären och försommaren hölls en
rad möten och demonsFationer pA olikä
plaßer. I Slockholm hölls möten varje
lördag under s€x veckor. Vid ett. möte
pä Sergels Torg talade representanter
för alla riksdagsparier, däribland flera av
pai-tiledarna. Mörcna arrangerades av
kurd-kommiu€n med en rad andra orga-
nisalioner. Ett omfattande insamlingsar-
betc ägde ocksä rum för biständ till de
kunliska flyktingama.

Ett uppmärksammat inslag i detta soli-
dadtetsarbete var den slora artistgala

som kommitt€n med Göstä Ekman
som primus motor anordnade pä

Folkan i Stockholm den 26 maj.
Mänga svenska anister sgillde upp i
solidaritet med kurdema.

Under hösten har en fotoutst?illning
om Kurdistan ägt rum i Kulrurhusct i
Stockholm. Kommitten har varit med-
arrangör lillsam mans med
K.Riksförbundet och ABF. Denna ska

nu gä vidare till andra plalser.

I styrelsen för kommittdn sitter perso-

ner tillhörande samtliga riksdagspar-
tier. Dclta har varit en stor styrkä för
kommittdn och vi vill att samma för-
hällande ska gälla ävcn efter riksdag-
svalet 1991. Kommittdn har nyligen
sänt ett brev till sämtliga riksdagslcda-
möter och inbjudil till medlemsskap.
De ledamöter som tu medlemmar i

kommitt€n har under det gängna ärct
varit fliriga mcd frägor, interpellationer
och debattinlägg i riksdagen om kur-
demas problem. I nästa nummer aY

Kurdistan kommer förhoppningsvis en

redogüelse.
Dä kommcr ocksä uppgifter om kom-

min€ns planer för 1992, däribland om
den komplettering av hittillsyarande
informationsarbete med dLekt bisländs-
verksamhet som nu Dlaneras.

C.H.HERMANSSON

g4149961 dessa regeringar att erkein-

na det kurdiska folkets rätt till själv-
bestämmände och främja diskussioner-
na kring frägn hur denna rätt skall för-
verkligas pä ett sädanr särr att f&häl-
landet mellan kudema och de omgi-
vande samhälena kan bli fredligt och
till ömsesidigt gagn;

vädjar till alla regeringar i Förenla
Nationernas kommision för de män-
skliga rättighetema ta upp frägan om
de allvarliga kränkningar som sä

mänga kurder har utsatts och fortfaran-
de utsätts för i alla de länder där de

leven

jidiÄltillaUa regering au ener-
giskt verka för att de internationella
avtal som förbjuder anvilndningen av
kemiska vapen efterlevs;

vädjar till alla regeringar att i sam-
band med olika fredsinitiativ för Mel-
lersta östem i efterdyningama av kriget
vid Persiska viken ocksä tä upp den
kudiska frägan - med avseende bädc S
kurdernas mlinskliga rättigheter som

enskilda individer och pä det kudiskä
folkets rätt till sjlilvbesüimmande;

vädjar till Förenta Nationemas gene-

ralseketerare att, ftr den händelse han

sammankallar en in temationell konfe-
rens om fieden i Mellersra östern, i det
sammanhanget ocksä la upp den kur-
diska frägan;

vädjar tiu Förenta Nationemas gene-

ralsekretcrare au undenöka och utfärda
rekommendationer för hur det kurdiska
folket och andra stätslösa folk lämpli-
gast bör vara representerade inom
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ramen för Förenta Nalioncma.

IIIEAIA! alla regeringar atl. bchand-
la kurdiska nykdngar humant och ge

dem samma rätt till asyl som andra
flyktinggrupper - under beaktände av

den svära förföljelsc kurdcrna uts:itts
för i sina hemländer

yädiAltill Förcnta Nationemas fl yk-
tingkommissärie att lägga största vikt
vid att skydda och hjälpa kurdiska
flyktingar i Mellersta östern, framför
allt i Turkiet, Irak och lran, och vädjar
till alla regeringar att stödja Förentä
Nationernas flyk ting kom m issariat i
detla avseende.

Ö yusÄLninS-t Maria Ekman



blir den inte en häst.

Ker bige Diyarbekir ji
nabe hes tir .

(kurmandj i-dialekten.l

.r;-,,J$ 4U ,;llsar d-h.t )aS
(S orani-dialekten)

Ordspräk ör universella i
sitt sätt att ta upp olika äm-
nesomräden som ör viktiga
för mönniskan. De är ocksü
specifika för sin kultur och
innehdller levnadsvisdom
och folklig erfarenhet som

förts vidare frän generation
till generation.

All översättil ordspräk frän cß spräk
till ett annal ,ir inte nägon lätt uppgift.
Atl förmedla ett sak- eller iddinnehäll,
en andemening och samtidigt behälla
ursprungets koncisa eller klimfulla ut-
tryckssätt ih inte alltid möjligt. Ord-
spräk äI ju just ofra hnkeväckande
inneMll i ordknappa vändningar. Den
"lilter:lra kvälißtdn', dct fdrgstarka i ert
ordspräk, kan förstäss ocksä lätt gä
förlorad i en översättning: man har inte
möjlighet att äterge ordlekar, allitera-
tioner eller att bibchälla rim och ryun i
översättningen.

Det sväraste problcmet [ör översätta-

ren uppstär när "visdomsorden" är
hämtade ur en specifik rcferensram och
ordspräken speglar en speciell kulturcll
förete€lse. Ordspräkens kulturella kon-
text, dvs den symbol- och värdebak-
grund som gör ordspräken begripliga
och tollningsbara för lyssnaren, stäm-
mer inte längre.

Det lir intressant att järnföra ordspräk
frän olika länder eller spräkomräden
och man upptäcker mycket snart att
gemensamma tankar kan förekomma r

olika skepnad ellcr ultryckta pä olika
sält. Ett ordspräks sensmoral, dess
budskap kan äterfinnas frän spräk till
spr;lk. Ibland kan ordErräken vara iden-
tiska eller sä lika att man tydligt kan
härleda dem till samma ursprung.
Andra gänger är likheten mer subtil. I
vissa fall är de "utländska ordspräkens"
betydelse helt höljda i dunkel för den
som inte zir väl förtrogcn med spräket
och kulturen frän vilket det är hämtat.
Med roliga historier förhäller det sig
pä sänma sätt.
Jag har mänga gänger t:lnkt pä, när jag
urngätts med kurder, arr jag ine begri-
per mig pä vad som är roligt i en kur-
disk historia.
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(Aven om den har berättats pä sven-
ska, kanske jag skulle tillägga).

Trots att ordspräken i olika spräk ofta
hämtas ur olika refercnsramar och
olika kullurella kontexter tycks de ha
det gemensamt att de innehäller lev-
nadsvisdom och folklig kunskap. De
förmedlar hur man som människa bör
förhäla sig till olika fcnomen, de dis-
kuterar om olika egenskaper är eflcr-
strävansvärda eller ej. Exempel pä
egenskaper som prisas eller kitiseras
iü feghet, egoism, skrytsamhet. girig-
hel, lättja, rädsla, omtanke, mod, mß-
stänksamhet, svaghet osv. Motsatser
d?t det ofta gäller att hitla en "lagom
nivä".

Ordspräken beskriver verkligheten och
berör offa omräden som kärlek, lycka
och olycka, tur och otur, rättvisa och
orättvisa, barnuppfostran osv.
Bland de kurdiska ordspräk, nord- och
sydkurdiska, som jag träffat pä (sedan
jag ätagit mig att skiva denna anikel)
har jag ibland funnit en svensk mot-
svarishet.



Den duktige tuppen gal
redan i ägget.

K
Iör

(K) Allt som är längt borta
gläns€r. (nordkurdiska)

Sv: Grä.ret ör grönare pö andra
sidan smketet .

Alla vita kupoler är inte
valltörd.

(n.kurdiska)

Sv: Allt är inte guld som glimmar.

K Ingen möblerar ett hem ät
andra,

(n.kurdiska)

Sv: Var och en ör sig sjölv nörrnast.

K Han grävde en brunn ät
andra och föll qiälv i,

(sydkurdiska)

K Sträck bara ut benen sä
längt mattan räcker.

(s,kurdiska)

Sv: Manlär rtitta munnen efter nnt-
säcken.

Det bör noteras att ordspräken har an-

givits som nord- eller sydkurdiska be-
roende pä vem "jag fätt dem av". Det

betyder inte att de inte kan förekomma
pä den andra dialekten. Den soranita-
lande kurd jag tillfrägat kändc inle igen

särskilt mänga av de nordkurdiska ord-
spräk jag fätt översatta till svenska.

Jag vet förstfu inte sä mycket om hur
dessa 75 nordkurdiska ordspräk valts

ut, eller hur vanliga och allmänna de

klinns för andra kurmandjitalande.

Det enda i nordkurdiska förekomman-
de ordsoräk som dennc sorallita-

tande omdelban kände igen - och själv
använder - (det stod mcd pä min lista
över sydkurdiska ordqpräk) var Rävens
vittne är häns svans. (människor som
har nägot gemcnsamt genom att de

tillhör ett pani, en familj, en social
grupp, en stäm osv häller varandra om

ryggen).

Ett norclkurdiskt ordspräk som jag
tycker llr ett bra exempel pä en käm-
fullt uttryckt tanke är det humoristiskt
formulerade; Den duktige tuppen gal
redan i ägget. Jag kan i skrivande
stund inte komma pä nägon svensk
motsvarighet, men det Zir ett cxcmpel
pä ett ordspräk som man kan förstä
utan alt yara sä väl föruogen med den
kurdiska kulturen. Andra sädana häm-
tade frän sorani, är t. ex "Korpen sa

till en annan korp, vad du är svart i an-
siktet!", "Hjaiflat är som glas, när det
gär sönder gär det inte att laga".

Ett annat sydkurdiskt humoristiskt
ordspräk som kräver lite mer förkla-
ring var "Aven om äsnan gfu till
Bagdad blir den inre häsf'. (Den som
är dum kan inte tillgodogöra sig nya
erfarcnhctcr/utbildn in g) Detta ordspräk

air ocksä exempel pä den mänga gänger

agrua rcferensram de kurdi*a ordsprä-
ken har. Bilder och symboler har ofu
anknytning till jordbruk och lantlig
miljö.

Till sisl bör det sägas att ordspräk är
levande företeelser som helst b(ir up-
plevas i en verklig situation och i ett
konkret sammanhang - pä original-
soräk - för au vara helt autentiska.

RARIN D.
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En mor
En familj som hade drabbats av fas-

cismens klor levde i fattigdom, i eld-
flammor och blodets stad som Ham-
rins enda dott€r. Familjen hadc dcpor-
terats frän Kirkuk till ett s k modeml
koncenüationsläger efBrsom manncn

i familjen var Pesh Merga.
Dä tenom spreds bland befolkningen

och oskyldiga greps och müdadcs, ülg
de vägen till Halabja, särets och
düens släd, varifrän de drog sig mot
den iranska gränsen, Hon var ulmatlad
p g a hunger kyla och trötthct. Hon
räknäde den slingrande vägens kök-
ningar mellan Biara och Tawcla, mcn

den sisla svängen av vägen syntes

aldrig till. Dcn nyblivna modern, vars

nytMda barn hadc inandaE dcn gifiiga
luften av Gorans och Tahis Bagi Djafs
stad, fick namnet FLYKTINC.
Det sägs att "ett gift par utan bam är

som etl ofnrklsamt räd". Men hon ön-

skade frän hela sitt hjlirtas djup att
hon hade varit dctla Eäd.

Hon och henns spädbam kom ifrän
massorna. Hunger och kyla syntes
klart i henns trötta ögon.
Hon vär trött. Och bado1a hade hon

gätt sä mänga dagar au hennes foLsulor

hade spruckil.
Hon hade lindat dem mcd trasor och

plastpäsar som hade spridits med
vinden - precis som när man bindcr
sln mäge.

Hon var pä väg mot sbden Pawe.

Just pä Tvä - Flodcns bro vat hon sä

uünattad och hjälplös att hon kashde
sitt älskade bam ner i floden som var

brun av lera och hade sköljts ncr av

regnet. Flyktingama som yar runtom-
kring dem i flyktinglägren Hero, Tvä
Vatten och Shekan, blev sorgsna och
gripna av den tragiska händclscn och
förstod inte dct som skedde.

Hon var en revolutionär som Pavcls

mor men sömnlöshel, ensämhet, lröt-
thet och smlina hade knäckl hcnnc.

MAM HOSMEND
Övers.fr. kur disko : Karwan

Ur den rnänatliga tidningen Kerkok, nr
2, september 1991



AVSANDARE:
Svenska Kommittdn ör Kurdemas
Mltnskliga Ränigheter
Box27320
102 54 Stockholm

TiIl vilket land sla iag flY?
Vart skajag gdför anflY?

Man utsti)ter mig ur min farnili, och min stam,

Varkcn byn eller landets ondafurstar

tir mig nädiga

Hur slall iag vara dig tiII belng?

Zarathustra

SVENSKA KOMMITTEru TÖN

KURDERNAS MANSKLIGA RATTIGHETER




