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Att se sig själv med andras ögon

Texter om och av kurdiska kvinnor och en artikel om
kvinnans ställning i det kurdiska samhället präglar detta
nummer av Svensk-Kurdisk Joumal. Dctta ia ovanligt i
kurdiska tidningar, där kvinnor vanligen inte existerar
annat än som anonyma massor av flyktingar, eller offer
för de hilrskande regimernas krig. Endast i bildema frän
Kurdistan ser vi ocksä ibland andra sidor av den kurdiska
kvinnans liv: bamaskötsel, brödbakning, klädtvätt ooh
arbctc pä äkern, ellcr ett liv i slndens fänga gränder.

Hur scr dä det egentliga livet ut br&om dessa bilder ?

Vilka ideer, normo och matedella villkor päverkar dcn

kurcliska kvinnans siutation? Det kan man som nordbo i
rcgcl bara gissa sig tiU.

Yi ser att kvinnorna pä landsbygdcn bail färgglada
kjolar och ofta har en schal pä huvuclct.Bara pä bildcrna
frän städerna bär kvinnorna ibland islamisk dräkt, men

utan slöja. Vi ser kvinnor som arbcte|I tillsammans mcd
män pä äkern, och vi ser kvinnor som dcltar i de traditi-
onclle denscma tillsammans mcd main.

Dessa ytliga obscrvationor bekäftar dcn ul.brcdda upp-

fattningen att de kurdiska kvinnoma har en friare stlill-
ning än sina systrar i de andra islamiska samh:lllena i
Mellcrsta Östem. Som argument för delta framhälles
ofta dct sällsynla brukct av slöja och fränvaron av könsät-
skillnad.

I artikcln "Kvinnans ställning i dct kurdiska samhül-
let" ser Fadil Ahmad dessa drag som rester frän den tid dll
kurderna lcvdc som nomadcr. Mcd stöd av gamla kurdis-
ka folkcpos antyder han att kvinnorna vid dcn tidcn
kanske inte bara var liks[illda mcd männcn, utan ocksä
att de hade en högre position än manncn och att de hade

cn större sexucll frihet. I dagens KurdisLan förcfaller det
som dc olika samhällslyperna kunnat bevara drag frän
dcnna tid i olika hög grad: nomadsamhällena (halvnoma-

dcrna) och de icke-islamiska samhällcna (t ex Yeziderna)
bättre lin dcn bofasta landsbygdsbcfolkningcn, och de
senare ätcrigcn bättre än befolkningen i stlidcrna.

Fadil Ahmad förklarar utvecklingcn frän kvinnomakt
till förtryck av kvinnan med de matsriclla förändringar
som nya produktionssätt mcdfört; han ser säledes inte
idcologin (islam) som dcn kraft sorn förändmt systemet
(tiu patriarkat), utan snamre tväJtom.

Jag anser att Fadil Ahmads hypotcser om historien
och hans tolkningar av det kurdiska samhällol lir inres-
sann, mcn inte alltid hclt övcrtygandc. Idylliscringcn av
dct gamla nomadsamhället, i motsats till dct moderna
bysamhilllet, verkar väl förcnklad och schematiscrad i
förhällande dll verklighetens ofta paradoxala mängfald.
Dct är snarare sä att dct finns - och atl. det alltid har fun-

nits - bäde frigörande och förtryckande krafter i bäda

samhällssystcmcn, även om dessa tagit sig olika ut-
tryck.

En komplicerande fa.ktor som Fadil Ahmad inte
nämner, är även de förhällanden som är beroende av
social klasstil lhörighet. Men inte heller här är det sä

enkelt som att säga att ökat välständ och inflyunde i sig
medför ökad frihct. Ett högt. anseende och en maktposi-
tion mcdför nämligen ocksä ökad prcstige, som gör att
det sllills ännu strängare krav pä en korrekt livsföring, i
synnerhet vad gällcr moral och könsätskillnad, bäde frän

det an&a köncts sida, och frän samhällct i övrigt.
Samtidigt finns dct skäl att ifrägaslitra värdet av dell re-

lativa frihct som cn kurdisk kvinna pä landsbygden kan

tänkas ha. Aven om hon (i enlighet med str:inga mora-
liska rcgler) kan umgäs med män i arbete och fest, och

ävcn om hon inte behöver anvlinda slöja, sä iü det bara i
undantagsfall som hon kan bestämma över sitt eget liv.
Dcn politiska och ekonomiska situationen tilläter henne

intc ens att ldz,t4 i en sädan riktning. Arbcte, stofa och

smä sorger och bekymmer - privata och nätionella -

fyller nog de llesta av livets dagar och är och besümmer
vad som kan gtuas eller ej.

Den danska socialantrolpologen dr Hcnny Harald
Hansen har skdvit ett antal myckct informativa och in-
aesseväckande studicr över kurdiska kvinnor, där hon bl a
bcrör just dessa förhällanden. Hennes framstlillning, som

är ett fößök att tolkä det kurdiska samhällct inifrän,
vcrkar ofla provoccrandc, inlc minst dilrför att hon upp
värderar islam i förhällande till kvinnans situation. Dctta
ovanliga pcrspcktiv gör att man stannu upp och börjar
ifiägasä$a sina egna reaktionsmönster och förhällnings-
sätt.

Hcnny Harald Hansen visar hur vanskligt det ür att an-

vända ett kulturavhängigt och vatdeladdat begrepp som

"frihet" som mättstock pä andras liv. Dctta är ett viktigt
päpckandc i ett Ilelkulturellt samhälle.

Det är alltför enkelt ätt döma utifrän sin egen situa-
tion, i stilllet för att försöka förstä andras - och att ut-
nylÜa dct annorlunda till att se sig själv i ett nytt ljus.

Wenche Larsen

Wenche Larcen tb ordßjrande i Kulturßiteningen Sverige-

Kurdistans norsko s!ste broderorganisatiorr "Soli.latitets-

komitöen lor kurderne". IIon är öven redaktör för kom-

mitttns tidning " Kurdislan-Nytt", vars serußte numner är
ett specialnunvner om kurdiska kvinnor. Tidningen kan be-

ställas frön: Solidaiteskomitöen for kurderne", Pb 1878

Vika, 0124 Oslo L
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Abdul Rahman Ghassemlou
(1930-1989)

Kvällen den 13 juni 1989 mördades dr Abdul Rahman med den nya regcringen - dock utan att nä resultat. Iran-

Ghassemlou, generalsekretrrc för Kurdistans Demokra- ska armdn och rcvolutionsgardisterna anföll snart nog

tiska Parriet - Iran (KDP-Iran) i Wien, Östcrrike. Vid Kurdistan och hundratals människor dödades. Den upp-

samma tillf:ille mördadcs ocksä Abdullah Ghadiri-Azer komna situationen tvingade de kurdiska particma att ta

och dr Fadil Rasul Gadil Mala Mahmud). Nyhetsbyräer upp en väpnad kamp som fortsätter än idag.

och källor inom KDP-Iran uppgav att dr Ghasscmlou Abdulla Ghadiri-Azer, född 1951, var medlem av cen-

var i Wien i spctsen för en delcgation som förhandladc tralkommittön för KDP-Iran och particts represenhnl i
mcd dcn iranska republiken. Man ville nä en lösning av Paris. dr Fadil Rasul, född 1948 i Suleimania i irakiska

dcn kurdiska frägan i Iran. Dcssa förhandlingar blov möj- Kudistan, engagerade sig redan som ung i den politiska
liga an föra efter ayatollah Khomeinis död. kampen. I slutet av 1960-talet var han en av ledarna för

Dr Ghassemlou
föddes 19 30 i
Shino, i ran ska
Kurdistan. Som
ung engagerarde han
sig tidigt i den po-
litiska kampen. I
början av 1950-
talct studerade han i
Paris Oroh äterylinde
sedan till Iran.
Efter bara nägla är
var han dock tvun.
gen att lämna lran
och hamnäde som
flykting i Tjockos-
lovakicn. Där arbc-
tade han som for-
skare i ekonomi
och statskunskap.
Hans avhandling
"Kurdisl3n och kur-
derna" blev en av
dc viktigaste kät-
lorna om den poli-
tiska och ekono-
miska situationen i
Kurdistan. Den är
övcrsatt till flera
s?räk.

fuen 1961 - 1976 undcrvisade dr Ghasemlou vid Prags

universitct. 1976-78 arberadc han sorn lärare i kurdisk
kultur vid Sorbonne i Paris. I början av den fuanska re-
volutionc.n ätcNände han liksom mänga andra iranska
och kurdiska lcdare till tuan för att leda sitt pa i i
kampen mot shahens regim. Eftcr shahens fall hoppa-
des man allmänt att det kurdiska folket skulle fä sina
lsav pä frihet och demokßti tillgodosedda. dr Ghassem-
lou leddc dcn kurdiska delegationen vid förhandlingama

studcntrörclscn i
irakiska Kurdistän.
1978 kom han som
flykting till Öster-
rike, dairn han var
vcrksam som for-
skare i statskun-
skap. Hans avhand-
ling frän 1985
handlar om dcn kur-
diska nationella rö-
rclscn och Sovjet.
De sista ären av sitt
liv var han llirarc i
statskunskap samti-
digt som han utgav
en arabiskspräkig
debat[idskrift.

De flcsta nyhcts-
klillor uppgcr atl dr
Ghasscmlou och
hans vünncr mörda-
des pä uppdrag av
dcn iranska regimen
och att sj älva
morden utfördes av
dcn iranska delega-
tion med vilkcn
förhandlingama
fördcs. Detta pä-

minner mycket om mordet är 1929 pä den kurdiske le-

daren Simko, som kalladcs till shahens represcntantcr
för övcrläggningar, men mördades av dossa.

Andra källor anser att mordct pä dr Ghässemlou utför-
des av imkiska agentcr.

Dr Ghasscmlous och hans kamraters tragiska död är en

stor förlust för den kurdiska befrielserörelscn.
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Under artonhundratalet kän man
irktta en enastäende blomstring för
poesi och historieskrivning i .4rdala-
fle (i iranska Kurdistan), ett cen-
trum fair kurdisk kultur. IIär upp-
stiir en siirskild historisk skola, förc-
trüdd ay en rad fiirfxttare som var
verksamma under dcnna tid, Bland
kurdiska poeter och historiker frän
irrtonhundralalets fiirr.r hdlft är
Nltrh Sharaf-Khanim Kurdistani
s:irskilt intressant. Hon skrey under
pseudunym€n Mosturd (p€rs. "den
dolda, blygsamma, kyska") och var
sa ritt mrn vet den enda kvinnligr
historikern i I'rämre och Mellersta
()stern under denna tid,

Mcst künd blev Mdstara som skapa-
r('r av skönlittcdra, poctiska vcrk som
ulmiirks 3v trhng, skicklighct och för-
finarl smak: qasider, ghazelcr, qit'a
ruöai, clcgier och masnavi. Förl'LtttL\-

E I Yasiljeva

Mastura
- kurdisk kvinnlig poet och historiker -

rcn till "Hadiq-i Nasiriya" Mirza Ali
Akbar Khar irtygar att divancn av
hennes dikter pä dc kurdiska dialckter-
nl lrrsi och gurrni omfutmr omkring
20.000 bayt. It{asturas pcrsiska diktcr
samladcs och gavs ut 1926 av cn kur-
disk lärd och "bcskyddarc av upplys-
ning i Kurdistan", Haji Shckh Yahya
Ma'rifat undcr titch "Divan (dikter)
rv M:th Shrm[- Khrnim KurL]isttrni,
lind undcr pscudon5'mtn Motura .

"Ardalans kriinika" som ocksä för-
fJfllrs irv Milh Shlrlf Khrnirn publicc-
rades först tjugo är scnare, 1946. Till
grund fbr utgävan ligger ett enda ma-
nuskript som dcn kurdiske vctsnskaps-
manncn Nasir Azadpur cflcr stora an-
strlingningar lyckades fä tillgäng till.
Krönikans utgivarc uppger sig veta at't
Masturu skolle ha författat yttcrljgarc
ctr vcrk om musclnr:mska trosförcstlill-
ningar, men dctta manuskipt har han
intc lyckats hilta.

Utgävor av Mastures dikter och krö-
nika innchällcr korta förord av Yahya
M-arifat och Nasir Azadpur mcd kort-
hltadc upplysningar om författaren
och henncs vcrk. Sludcrar man Mas-
lzras krönika fär man veta mcra.
Tcxtcn i Ardalans krönika ger er
(dclvis hypotetisk) rnöjlighct att fast-
ställa milstolpama i poctens liv och att
bilda sig en föreställning om de perso-
ncr som omgivit hcnnc: henncs Ilrrf:ir.
far, aikta man och kusin.

Enligt Nasir Azadpur löddcs Mah-
Sharaf 1220/1805-06 i sladcn Senen-

dcdzje, dcr ardalanska kungadömcts
huvudstad. Dct var under hennes bli-
vande svärfars rcgering, den slränge
och maktailskande Amanallach-khan
(rzr4 /1'1 99-1800 rill | 240/1834-35),
fadcr till Khusraw-khar Nakam (1240/
1824-25 t|ll 1250/1834-35). Dcr sry-
randc husct Bani Ardalan vars väldc
undcr elva- till fjorlonhundratalct
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hade süäckt sig övcr helä sydÖstra

Kurdistan, hade vid denna tid ett be-

tydligt minskat infl ytande. Amanallah-
khan hade dock framgängsrikt centra-

liserat khanernas mäkt gcnom stränga

ätgärder mot separalistiska tendenscr

och framträdanden av Ardalans aristo-

kati. Enligt samtida vittnen skäll han

ha ätnjutit etl nästan kungligt obcroen-
de. Vid den tid dä Maslarc föddes och

under hennes livs första decennier spe-

lade det ardalanska kungahuset och

dcss överhuvud en viktig roll i haindcl'

sernas snabba utveckling i östra och

södra Kurdistan, som blev cenüum för
kurdernas frihetskamp.

Mah Sharaf kom frän cn förnäm

trmilj. I henne förcnadcs tvä müktiga
sluiklcl i det kurdistanska Sanandidzhe:

frän modems sida en släkt av ai.rftliga

vesirer och frän fadems sida familjen

Qadiri. Masures slilktingar pä mÖder-

nct dcltog akrivt i kampcn om mckten i

Ardalan genom att en slödja fustarna
av huset Bani Ardalan. Att döma äv

krönikan visade familjcn Qadiri stor
lojalitet med de Ardalanska hlirskarna,

och mcdlemmar av denna familj intog
höga posidoncr yid hovet. Mastards
farfar Mohammad-aga tycks ha varit
en märklig person. Han levde ett
ganska längt liv, fyllt av brinnande iik-
tivit€t och stormiga haindelscr och var
tydligen Kurdistans nasir undcr ett
halvt fuhundrade, under fyra Ardalan-

dringen av händelser i början av 1780-

talet. Han ingick i kretsen närmast

Khusräw-khan Bani Ardalan (som

med avbrott regerade frän 1170/1756-

5't tlll120511790-91), delog i furstens

fälttäg, och fullgiorde samtidigt viktiga

uppdrag vid dcl kadzjarska hovet.
Genom Khusraw-khans glänsande

segrar över Kermansha, Ismail-khan
och Jaffar-khan blev Mohammad-aga
snart rik pä byten och krigstroföcr.
"Det sägs", berätlff Mastura, "allombt-
liga rikedomar föll pS min ädle fartars

lott av det som dessa hfuskare hade

rövat" .

Muhammad behöll sin ställning och

titeln nasir i Kurdistan ocksä under

Khusraw-khans eftcffädare: Lutf Ali-
khan 1205/179O91 rill 1209 | 1794'95),

dennes son Hassan Ali-khan (1209/

1794-95 rill 121411799-1800) och

Khusraw-khans son Amanallah-khan'
Intill sin älderdom förblev han i ccn-

trum av dc händelser som skakade det

iranska Kurdisfans relativt begränsade

omräde. Muhammad-aga själv och

hcla familjen Qadiri fortsatte hela
tiden att öka sin rikedom. Vid 1800-

talcls början var hans süillning sä stark

att han slöt sig till dcn grupp inom den

Ardalanska aristokratin som ville in-
skränka furslemakten. Som straff
vände Amanallah-khan "under nÄgra

drgar sin blick frän honom, ..., utkfiv-
de av honom fcm tusen tumancr, men

efter aderton dagar utnämnde han

honom äler till nasir och gav honom en

hsdersman€I, och hans stalllning blev
högre ain ridigarc".

Den sluge Amanallah-khan fann dct

tydligen mer fördclaktigt att ha Mu-
hammad-aga som sin m?iktige bunds'
föryant. Utan att för den skull ncka sig

nöjet att bötlllla Muhammad-aga mcd

cn bctydande summa, förlät honom

Amanallah-khan och upptog hans döt-

ßar, Mssturas tas'l]ar, i sitt harem' Hä-

rigenom garanterades Muhammad-
agas fortsatta lydnad mot sin sväger.

Eftcr dessa händclser udörde Muham-
mad-aga särskilt ansvarsfulla uppdrag

ät khanen, sädana som krävdc diPlo-
matisk och miliülr skicklighcf han fick
resa till shahens hov i Teheran och

kuvade ett uppror i Bana.

För detti) blev han "upphöjd och ut-
mürkt bland jämstälda". Muhammad-

aga blev kvar vid dct furslliga hovet

till slutct av Amanallah-khans regering
under dct första fuet med Khusraw-

khan Nakam vid maktcn. Trcts srn

höga äldcr fonsatte han att ta aktiv dcl

i krigföringen. Men Muhammacl-agas

makt och rikedomar lämnade ingen ro

ät den unge furstcn Khusraw-khan,
Masturas blivande man. Plötsligt föll
alla medlemmar av tamiljen Qadiri i

onäd, aresterades och bötfÄlldes med

trettio tusen tumancr. Tvä gänger pä

samma sida i krönikan lalaI Maslura
om sin farfars och fars "onäd", men

tvä sidor llingrc fram, där hon mer i

detalj beskriver dessa händelscr,
nämner hon bara "fadem till författz-
ren" (av krönikan), Abul-Hasan-bag,

samt dennes bröder och brorsöner.
Farfadem Muhammad-aga nämns lnte

hAt av Mdstura.Inte heller nämns han

bland do upproriska stlktingar som be-

friades och ätervann furstcns näd.

Dcnna tystnad kan inte vara tilltillig
och förklaras med födattarens glöm-

ska. Man kan anla att Muhammad-aga,

dä han liksom sina söner och sonsöner

arresterades, slogs i bojor och utsattes

för plägsam tortyr, inte uth?irdadc för-
nedringcn och avled i tängelset. Mas-

tr./d, som tloligen först hadc fÖr avsikt

att bcrätta om farfadcrns vidare ödcn,

föredrog att tiga. Hcnnes ställning vid

dcn tid dä hon skrev dessa radcr, som

änka efter Khusraw-kha , kan ha

spclat sin roll; hon ville inte svär1a

ncd sin avlidne makes minne.
Abul-Hasan-bag, M asluras fat,

avvek till sin karakttu frän sin krigiske
far. Han tycks avgjort ha varit mera

intrcsscrad av intcllcktuella ün av kri-
giska sysselsäüningar. M as lur 4 ber[t-
lar att han stuskilt glima ägnade sig ät

barncns uppfostmn och i synnerhet ät

sin förstfödda, Mah-Sharaf, som

säkc var föremäl för häns stolthet

och stora kärlek. ''Sedan jag kom ur
min moders liY", bcrätaar Mdstura,
''förkovrade jag mig genom dcn hög-

ska furstar. I nasirens äligganden
ingick framför allt att vaka övor dcn
allmänna ordningcn i samhällct och att

upprätthällä lugn, säväl inom furstcn-

dümcI som vid dess gränscr ("nasir",
pcrs = uppsyningsman, övcrväkarc).
Dctta hindrade inte Mohammad-aga
frän alt själv dclta isammansvlirJnin-
gar i dcn ardalanska aristokratins in-
bördes kamp om makten.

Mohammad-aga nämns för fÖrsta

lgängen i Mastaras krönika vid skil-
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stes näd under min fars beskydd och
fostran... med hjälp av upplysningens
klara stjüma och förständes himmel-
ska ljus som närde hans naturliga
kärlek och äkta lidelse till att fostra
sina bam... i synnerhet mig dä jag var
den första rosen i hans rabatt och dct
första skoltct pä hans äng - min hand
lairde känna pennan och mina ögon gc-
nomskädadc dct skrivna. "

Abul-Hasan-bag var lärarc ät Ama-
nallah-khans son Husain-QuliKhan,
som var hans systcrson. Ibland üänst-
gjorde Abul-Hasan-bag i furstendö-
mcts huvudstad som khanens ersättäre
(naib), t ex 123411818-19, dä den
äldste furstcsonen hade gjort uppror
och bclägrat Sanandidzh. Hans fadcr,
Abul-Hasan-bags brödcrs och kusincrs
arrcstering pä Khusraw-khans bcfall-
ning, varom mlaß tidigare, ägde rum
l24l/L825- 26. Krönikans författare
sälter nämligcn denna händclse i sam-
band med att brodem dll dcn regcran-
de furstcn, Husain-QuliKhan, avske-
drdcs frän sin posL som Isfanabads sly-
resman, vilket inträffade äret efter
Khusraw-khans makttiutädc En grupp
inom den ardalanska aristokratin som
undcr dct rysk-ircnska krigct. slutit sig
till dcn ryska sidan, försökte nä en
överenskommelse med Husain-Quli-
Khan. Eftcrsom det ansägs atr familjcn
Qadiri "innehade privata pcngar och
dolda tillgängar, och hans högvälbo-
renhet Husain-Quli-Khan dcssutom
var syslcrson till (min) far, gav hans
höghet Khusraw-khan befallning om
att man skulle dra in ocksä min far i
dcnna historia, sä at! man skulle fä en
förcvündning att beslagta allt som de
bevamde pä hcmliga süillcn."

Quli-Khan hade sett hul skoningslöst
Khusraw-khan hadc behandlrt sina
andra bröder, utförde han uppdraget
samvetsgrant. Han lätsades vara sjuk
och bjöd till sig sin morbror Abul-
Hasan-bag, och iscensatte ett helt skä-
despel inför furstens folk, som stod
gömda bakom etl förhiilge. Masturas
far missEinkte ingenting, och under tvä
timmars samtal räkade han tydligen
säga nägot om sina gömda rikcdomar.
Följande dag arresterades han och
sattes med Masturas övriga släktingar i
flängelse.

Man kan förcsuilla sig vilken skäck
och oro den tjugoäriga llickan kände
för sina nairmastes öden. Det. är möjligt
att hennes böncr, skönhet och vältalig-
het inte lämnade dcn unge fursten lik-
giltig. M asturas fllr, bröder och brorsö-
ner släpptes, bcnädades "med olika
tecken", och Mah Sharaf blcv Khus-
räw-khans huslüv. Masturü meddelar
ingenting om sin fars vidare öde. Man
kan bara sluta sig till att Abu-l-Hasan,
dä krönikan skivits f,irdig, inte Lingre
var i livet, eftersom han pä dess sidor
flera gänger kallas avliden. Tack vare
föräldrarnas ansträngningar lrck M u s -
tura en nägot ännorlunda uppfostran
6n dc flcsta kvinnor i hennes kcts. I
den kurdiska aristokratmiljön lades
största vikt vid kvinnans ftudighet att
kunna sjunga, dansa och rida och vid
olika slag av handarberen. I sista hand
kom boklig bildning. Hur hög strillning
dcn kurdiska kvinnar än hade. var hon
en storartad ryllarinna "som inte
skydde att här överträfa mannen."
Abul-Hasan-bag satte dock tydligcn
sin dottcrs intellckluella utveckling
främst. Den begävade flickans "natur-
liga intresse" och "medfödda lust alt
studera böcker" bidrcg till resulatet.
Hon lyssnade begiüligt till legendcr
om sina lörfädcrs "ädla och lyckliga
gärningar". Framför allt. intJessemde
sig Mastura för poesi - "de gamlas di-
vaner (verscr) och forntida krönikcskri-
vare, det cgna folkets historia och "üll-
förli ig kunskap om Kurdisran". Abul-
Hasan-bag lät inte sin vergiriga dotrer
bara läsa böcker, utan tillsammans be-
sökte de gamla kurdiska ftistningar, de
ardalanska furstarnas mäktiga cihdcll
som lagts i ruiner av turkiska och pcr-
siska hlirskare.

Allteftersom Mastura lafi,e kännn
könikorna och de historiska skriftcma
växte hennes önskan att själv en gäng

bcskriva det ardalanska Kurdistars
historiska tiden: "Dä jag studerade och
giorde anteckningar insäg jag att situa-
tionen för ds styrande i Kurdistan har
blivit beskriven och förklara Men
fast dcn har blivit grundligt beskriven,
sä är den numera, eftersom endasr
kortfattade upplysningar äterstär, en
ogenomborrad pärla" .

Mastura gitte sig tloligen i slurcr av
124111825-26 ellu t börjm av 1242/
1826-27. Khusraw-khan tog Abul-
Hasan-bägs äldsta do(ter till si[t harem
sedan han befriat medlemmama av
familjen Qadiri ur fängcnskapen.
Gcnom detta äktenskap försonades
nägra av ardalanernas m,iktigaste slaik-
ter. NZir Khusraw-khan gifte sig med
Mastura, handlade han pä samma sätt
som hans far gjort för tjugo är sedan,
genom att ädöma sin blivande svärfar
ett högt bötesstraff, innan han log Mu-
hemmad.agas döllrar till sitt harem.

Khursraw-khans handlingssätt läter
sig förklaras som primitiv egenmäk-
tighet och despotism, men man tycker
sig ocksä kunna skönja en annan, mera
subtil orsak till händelsema: den roll
som Khusraw-khan i denna historia
rilldelar sin halvbror (?) Husain-Quli-
Khan lir överraskande. Husain-Quli-
Khan, som var Abul-Hasan-bags elcv
och systerson, Masturas kusin, ut-
mürkte sig ocksä genom sin lirtcrära
bcgävning och var jämnärig med
hcnne. Dcl. är tdnkbarl att Abul-l-bsan-
bag hade Uinkt sig jüst honom som
make till sin älskade dotrcr, dä äk[en-
skap mellan kusiner var accepterat
cnligt kurdisk scd.. Müstura Agnar
ganska s[or uppmdrksamhet ft Husrin-
Quli-Khan i sin krönika. Hon kom
ocksä att tillbringa sina sista dagar i
hans hus i Sulcimania och överlevde
honom bara mcd en mänad. Dct är
tlinkbart att de i sin ungdom förenades
av känslor som var hetare är de som

Man gav i uppdrag ät Abul-Hasan-
bags elev Husain-Quli-Khan att undcr-
söka säkcn och i händelsc av en lyckad
uigäng lovade Khusraw-khan honom
övcrhöShclcn i Isfanabad. Dä Husain-
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brukar räda mellän släktingar, och att

den beräknande Khusraw-khan just
d.ärför tvingade Husain-Quli-Khan atl
förräda sin lärare och morbror, och

därmed ocksä Mdstura... I^4en elt
sädant antagande zt dock ren spekula-

tion och saknar stöd i krönikan.

Khusraw-khan efterFädde sin far
124011824-25 dä han var i tjugoärsäl-
dern. Frän 123511819-20 var han gift
med en kadzjarisk prinscssa, Husn-
Jihan-Khanum, dotter till Falch Ali
shakha Kadzjar. Med hcnne fick Khus-
raw-khan cnligt könikan ("Tarich-i
Ardalan'') tre söner och tre dötrar.

Pdnsessan Husn-Jihan-Khanum för-
blev äldsta hustru ät den ardalanska
fursten, och M4srrra omt.alar hcnne i
sin krönika med obruten aktning ända

till sista sidan, utan afi överskrida
skillnaden i ställning mellan dem.
Tydligen var Mastura inac olycklig i
sitt äktenskap, trots att hon inte fick
nägra barn. Khusraw-khan gav henne

uppenbarligcn ett visst föreräde fram-
för sina andra hustrur. Hon säger själv
att hon blcv upphöjd till vezir-
ändrruns sßllning - ett sllgs 'minis-
tcr" i husets kvinnodel, och hon fick
äran av att dcla lägcr med dcn "ädcl-

modigc" och hon fick ocksä "tuan att

umgäs med honom dag och natt". Men

även om Khusraw-khan visade Masra-
ra sin särskilda kärlek, förs[mmade
han intc hcllcr dc andra innevlnarna i

sitt harem. Toner av svartsjuka lrlinger
ofta igenom i hennes diktel.

Masturas lyrik ger inblick i henncs

känslors och upplevelsen intima vär1d.

Som det finaste instrument ätergü dik-
terna skiltning na i hcnnes sinncstäm-
ningar. Kärleken ät Masturas domlne-
rande tcma. Som exempel pä henncs

k?tlekslyrik anförs här cn av hennes

bästa dikter, som man efter omkvädct
skulle kunna kalla "l dcnna natt":

I

Av ljuset frän din uppenbarelse blir
det ljust i mitt hjiirtas

boning denna natt,

Änglarnu jublar av glansen frdn mitt
gdstabud denna natt.
Av dina kinder, din gestah, din bild-
sköna enlete griper mig

Iidelse -

Du skulle sdga,löftenas uppfyllelse för
narcissen och Liljan

(sd rak som en PoPPel)
i deflna natt '

Med din htirlock, lik Avrary1, päminde

du
om cn ros

V(jrlden tycktes fylld av mysk och av
rökelse denna nLtt,
de mynt som strölls ut för att ärq hans

ankomst tog jag upP

i min hand
Därfijr att i min sjtils boning härskat
itlag solen som tir IIan

i denna natt.
Pris vare Gud, tack vare strdlgrna &v

din sol (som liknar
etl ansikte)

ser jag mitt hjörtas ruiner inge den

tysts grdnden avund
i denna natt

Dä man inför hans ankomst kqstade ut
pengar,lade jag elt

myü i handen (till lYcka),

dtirför att min sjtils hemvist sksll tjtind
som boning dt solen

dewa natt"'
Vd ta ingd konstfulla förklaringar av

mtg nu,
Mttt vaisens penhd stapplar av glädjen

all förenas rned honom,

den dlskade i denna natt.
M.irke.irdigast dr dock att den

tilskade ür hos dig, Mastura,
i dina armar denna natt-

Men varför framkallas
rosengärdens avund av hjdrteblod pö
din
kjortelfäll i denna natt?

Mastura [üble'l furstens älsklings-
hustru ända fram till hans förtida död

dcn 2 rabi'al-awal 1250/9 juli 1834.

Han dog av en sjukdom i levern dä han

var omkring trettio fu och fick därför
tillnamnet Nakam (pers. "den som

inte näddc sina önskningars mäI, inte

fick sitt lystmäte av llet"). Mastura
Yar otröstlig i sin sorg som hon gav

utlopp iör i dikter och elegier vid
Khusraw-khans diid.

Dcn nya ardalanska fursten Riza-

Kuli-khan, Khusraw-khans äldste son

var, liksom dcn kadzjarska prinscssan,

endast elya är gammal, och i praktiken

tog Hüsn-Jihan-Khanum (Fatch Ali-
shahs tjugoförsta dotter med hans fyr-
tiofcdje hustru) makten i sin hand

Hon blev känd i Ardalan under
namnet Valia-khanum ( fru härskarin-
nan"). Hon behöll makten i dct sanan-

dizhska Kurdistän undcr n?irmere sju

är, tills hennes son blev vuxen. Sä dog

hlirskarinnans krönte fadcr, och den

unge lursten utvcrkade 125711841 frän

"maktens boning" ätt bli utnämnd till
"härskare och suverän makthaYare" i
Ardalär

Valia försökte, sedan hon förlorat
makten, pä alla sätt nedsvärta soncn

inför "maktcns stöttor" och använde

bäde infiiger, mutor och skvaller, tills
sonen 1263/1847 genom modems an-

strängningar hannade i fangelse. Till
härskare över Ardalan utsägs gcor-

giern Khusmw-khan Gurji, som gjorl
sig känd gcnom sin grymhet ledan

som guvernör övu GaYan och Isfa-

han.
Sä ser den dramatiska väven av

händelser ut 1834-47. Hur gestaltadc

sig dä Masruras ödcn under dcnna tid?

Krönikan innehällcr inte minsta anty-
dan därom. Mastura nämner inte nägot

om sitt liv före avresan till Baban. Om

Valia uttalar hon sig hela tiden rcspck-
fullt, mcd ett erkännandc av henncs

förstÄnd, skarpsynthet och effektivitct.
Endast en gäng rillärer sig Mastura att

kalla Valias verksamhet för intrigeran-

de, dYS hon nämner sakcrna vid deras

rätla namn. Om Riza Quli-khan utlalar

hon sig ocksä taktfullt, hon fößöker
till och med urskulda den unge fur-
sten, som mänga gänger förlorade sin

självbehtuskning. Endast en gäng, dä

Mastura berä[tar om hur Riza-Quli-
khan gcnom Khusraw-khan C urjis
svck hamnar i fiingelsc i Teheran, kan
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Mastura inte avhälla sig frän att
uüopa: "l sanning. lejonct sklims inte
för sin (höga) rangl".

Men dä man läser krönikan mer upp-
mtuksamt, kan man känna cn i första
ögonblicket omärklig äterhällsamhct
hos författa-rcn, en fränvaro av de v?il-
gängsönskningsr för Valia och Riza-
Quli-kian som air vanliga i liknande
fall. Man finner i könikan ingen upp-
räkning av deras "förtjänster och
dygder". En sädan schablonartad, mcn
obligatorisk üppräkning, brukar följa
skildringen av nästan alla de ardalan-
ska hfuskarnas historia. Man kinner att
Mastura inte har nägra sympatier för
vare sig Riza-Quli-khan eller hans
mor, eller för dcras hätska gräl om
makten,

En dikt som Mastura mäste ha ski-
vit efßr mannens död och innan hon
reste lill Babrn. ger en föreseillning
om hennes situation:

"Jae dr en kvinna och utvald ledare i
kyskhetens rike,
bland enslingars slakte finns ej mtn
likz i vär tid;
Hos oss tir det huvud und.er slöja som
vore vdrdigt en krona,
men vad hjdlper det, dd det svöngande
öd.el förnedrat mig sä:
....berövad. qllt stör er lydiga tjdnann-
na vid tröskeln till

Wilayat

I dikten saknas de i prersisk poesi och
historieskrivning vanliga anklagelser-
na mot ett oblitt ödc, även om det
"svaingande öde[" nämns. Mastura har
förnedrats och bcrövats allt av perso-
ner i hennes samtid, personer som fört
henne till "tröskeln av Wilayet". De
som behandlat henne pä defia sätt air
inga andra än Valije och Riza-Kuli-
khan.

Tydligen fortsatte Mastura sit[ liv
vid det furstliga hovet. Dä Khusraw-
khan Gurji pä shahens befallning grep
Riza-Quli-Khan och förvisade honom
till Tehcran, dä furstens vagnar och
husfolk som "förnämt folk frän arda-
lans Wilayet" skickadcs rill Marivan,
var ocksä Mastura bland dessa flykrin-
gar, nZirmare tusen människor.

Ryktingäma tog vägen genom Aw-
raman och Suleimania. huvudstaden i
det babanska furstendömet, som nu
upplevde sina sista dagar. Här, hos
sina medtävlare om makten sedalr ur-
minnes tider, babalema, hoppades fur-
stefamiljen linna en rygg rillflykt. "De
gick fram i fönvivlan om livet" och pä
sä svära Yägar "att om en öm frän
himlen tlöge där skulle hon r.rppa sina
fjädrar, och om mänen skullc lysa dür
skulle den falla ncd i underjorden'.

Flyktingama spriddes i Shahrzuras
by|tr, men Maslurd rog sin ti[nykt hos
sin kusin Husain-Quli-Khan, som hade
rest till Suleimania längt före dcssa
händelser "(rch levde dlir i aktad ställ-
ning".

Antligcn säg det ut som att Mastura
cfler förnedringen och hopplösheten
som barnlös änka vid furstchovet fick
mö13 värme, deltagande och förstäelse
frän en man som stod henne nära.
Efter mödosamt kring llackande fick
hon :intligen lugn och ro för att fullföl-
ja sin krönika. Men det lyckliga rill-
ständct varade inte länge. Hennes vän
och beskyddare Husain-Quli-Khan dog
hastigt efter en kortare tids sjukdom.
Nägra dagar senare insjuknade ocksä
Ma.rft.ra. Sjukdomen föryZirades och i
muhanam l264ldecember 1847 dog
Mastura i det fyrttofjärde mänäret eller
fyrtioandra soläret av sitt liv. Mah
Sharaf-Khanim begrovs pä kyrkogär-
den Girdi Saiwan, där sroftet efter de
flesta kurdiska artonhundratalspoeter-
na vilar.

Manuslcipten till Manrtrcs verk togs
inte tillvara under hennes livstid eller
vid hennes död. Vid den tidpunkt dä
Yahya M'arifat srüderade klassiska
kurdiska poeter och kom ätt läsa nügra
dikfer av Mastura, var det enligt
honom fä i Kurdistan som kainde till
henne. Yahya M'arifat blev slagen av
det utsökta och sköna i hennes dikter,
och det ledde honom till äu forska i
förfaltarens biografi och att samla
hennes verk. Yahya M'arifat har
dllrmed Ztan av att vära den förste som

upptäckte Masturas poctiska kvarlä-
tenskap. "Sä längt jag kunde, äterupp-
rättadc jag denna kurdiska poets namn
och förde det samman med anüa be-
römda namn", skriver den kurdiskc
forskaren. M asturas personlighet och
hennes verk väckle Jachia Marafats

och hans samtidas häpna fördusning.
"För hundra är sedan", skrev förtärn-
ren till efterordet i utgävan av Diwan
Abul-Baqa, "...dä kvinnors bildning
uppfattades som nägot olämpligt,
mäste man betrakta det som ett undcr
att en sä känslig, framstäende kvinna
som Msstura dyker upp, med sinne
för det sköna, med begävning och
klart förständ".

Mah Sharaf-Khanim är ocksä i sin
krönika ftämmande för den blygsam-
ma ton som utmärker persiska histo-
rieskrivare. Denna kvinna äger en
medfödd självkänsla, som inre kundc
utplänas av de olyckor och sorger som
drabbade henne.

Mah Sharaf-Khanims namn inürr
elt hedersplats bland kurdiska poetcr
och historieskrivare. De kurdiska for-
skarna Yahya M'arifat, Abul-Baka
Mutamadi Kudistäni och Nasir Azad-
pur, har den stora ifan av att ha dddat
hennes verk frän alt bli offer för glöm-
ska (rh fügilngelse.

Översri.uning frdn ry ska :
Annika Bdckström
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Kamaran Mukri

Törst
Brinnande törst,
likt öknen.
Min kvävda längtan
törstar efter en droppe regn'

O, livets moln
kom,
lät regnet falla
- ge oss regn!
Lät regnet skölja bort
det desperata hjärtats förlorkade gräsl
Lät regnets strida ström
skölja bofi
förtryckets och tyranniets sönderfallande borgl

Biltert är mitt liv
- brinnande min törst!

översänning och tolkning: Fehad Shakely
och Christian Bäbetgh

Kamaran Mukri (Muhammad Ahmad Taha)

Mukri föddcs 1927 i Sulcimani i södra Kurdistan. Han debutcrade

som novellist i mittcn av 1940-talet i den kända tidskriftcn Gqlawezh'

Senare övergick han till att skriva poesi och har publicerat flcra dikt-

samlingar, av vilka kan nämnas: Diyari (Gäva) 1957, Shanazi (Stolt-

het) 1958, Gulastga (Lysmask) 1959, Gulala Sura (Röda tulpaner)

och Awat u Ranj (Hopp och lidande) 1968 och Zabri Honrawa (Dik-

tens makt). Muki har även skiYit en rad artiklar och giofi översätt-

ningar.
Mukri var aktiv i clcn kurdiska bcfriclserörelsen under 1950- och 60-

talen. Pä gruncl av sitt politiska engagemang fick han tillbringa flera

är i flingclse. Muki var cn mycket uppskattad och välkänd folkElare'

t9?6 börjadc han a1t arbeta som llira-re i kurdisk litteratu vid univer-

sitctet i Sulcimani, och var verksam dtu fram till sin död den 27 dc-

ccmbcr 1986. Mukris diktcr har haft en stor gcnomslagskraft och de

hflr spelat en viktig roll i dcn kurdiska befrielsekampen
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Ornament
Min häst galopperar
över bergen
och den strida strömmen.
Skymning,
och de kopparglänsande kullarna vilar sig

eJter dagens heta vind.

Fu llmänen,
ett silverne ornament
vandrar över skogar, berg och dalar.
Sadelväskorna fyllda med aska
och de dödas stoft.
Vattenkruset rymmer mina lärar,
hjärlat all min vrede.

Min häst färgas röd som blod.
Barn samlas pä vägar och broar
som fjärilar.
Med sina rosenröda leenden
väver de ett stängsel,
ett hinder tör min länga resa.

Jag kommer med gävor till er
- sKrngra er,
tiden är kort.
Vi dör för er och värt land.

Min häst galopperar
över bergen
och den strida strömmen.

Öveßättning och tolkning: Ferhad Shakely
och Chtistian RAbergh
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FADIL AHMAD

KVINNANS STALLNING
I DBT KURDISKA SAMHALLET

Det kurdiska samhället utmärks -
i likhet med mänga andra orientalis-
ka samhällsbildningar - ay att ut-
vecklingsprocessen, speciellt under
detta ärhundrade, int€ har varit lik-
formig, Moderniseringen har omfat-
tat de stora städerna, medan lands-
bygden ännu bär prägel av en ar-
kaisk samhällsform, Västerlandets
inflytande märks tydligast i arkitek-
tur, teknologi, datorisering etc och
är pä mänga häll sfl starkt, att det
hotar att utpläna de sista resterna
av orientalisk kultur. P& landsbyg-
den har d€n älderdomliga samhäll-
sordningen emellertid knäppast g€-
nomgätt större förändringar. Mot-
sättningarna i utyecklingsprocessen
avspeglas ocksä i den suciala ordnin-
gen. Skillnadernä mellan stad och
landsbygd blir tydlig när det gäll€r t
ex följande förhällanden: ä ena
sidan storstädernas franska manne-
kän guppvisningar. europeiska frisy-
rer, parfym€r och västerländska
värderingar när det gäller kärleks-
relationer; ä den andra sidän rituel-
la enleveringar, brudrov etc, som
fortfarande är viktiga inslag i var-
dagslivet pä landsbygden.

Med denna insikt om olika utr.eck.
Iingsfürlopp inom ett och samma
land €ller samhälle, kan ett veten-
skapligt arbete antingen begränsa
sig till schablonmässiga och ytliga
slutsalser om en "större frihet für
den kurdiska kvinnanrr, eller använ.
da begr€ppet "den kurdiska kvin-
nän" utan hänsyn till de samhälle-
liga utvecklingsprocesserna. Jag
kommer i denna artikel att diskute-
ra den motsägelsefulla bilden av
kvinnans situation i det kurdiska
sambället.

Rötterna i nomadlivet
Inledningsvis avscr jag alt älerföra

diskussionen om den kurdiska kvin-
nans stilllning lill hennes situation r
nomadsamhället. Vi utgär inte frän
bilden av den kurdiska kvinnan i

1?

sladen, eftersom hon där stär under pä-
verkan av ätskilliga, sinsemellan olika
kulturer. Härigenom kan vi ocksä fä
en sä realistisk bild som mOjligt av
hennes sociala stiillning och utveck-
ling.

Nomadsamhällct var ju relativt obe-
rörJ av andra samhällsformer eller kul-
turcr, cftcrsom själva levnadssättet
sällan ledde till närmare kontaktcr med
andra samhällen eller till underkastelse
inför främmandc härskare. Först när
nomadlivet successivt minskade, kan
man se de sociala förändringama.

Kvinnan i folkdiktningen
Man har inte tidigare i analysen av

den kurdiska kvinnans ställning för-
sökt spärä samband mellan frams*ill-
ningcn av kvinnan i dc gamla kurdiska
eposen och hennes sociala stZillning i
nomadsamhället, Det var säkerligen
inte möjligt att i dessa epos beskriva
den kurdiska kvinnan ulan ält plver-
kas av de sociala och polidska förän-
dringama, men i i huwdsak har bilden
av henne ätergetts utan att den raditio-
nella bilden alltför mycket förvanskats.

Foto: K. Tawahudi

Som exempel kan nämnas folksagan
"Ferkh och Asti", d:ir bilden av ett ma-
triarkaliskt samhälle framträder tyd-
ligt
- Av sin far utses den unga flicka Astr
bland sina systrar och brödcr att cftcr-
ü:ida honom som familjens överhu-
vud,
- hon badar naken i floden utan att
ägna nägon uppmärksamhet ät en man
som befiaktar henne,
- händelsen medför inget straff frän fa-
miljens sida, eftersom man vill att dc
tvä skall förenas,
- deras sexuella forening väcker ingen
vrede hos männen i familjen,
- kvinnan har möjlighet atl vtuja sig
och motsätta sig familjens beslut,
- hon gifter sig med en man (en herde)
ulan att bryta förhällandet med sin ät-
skare; de bäda männen är visserligen
dvaler och försöker pä olika sä[t kon-
kurrera ut varandra, men kvinnan är
inte beredd att avstä frän nägon av
dem för att ingä ett monogamt äktern-
skap.

I berättelsen understryks kvinnans
auktoritet och styrka. I motsats till
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andra sagor, som snarare visar pä ma-
trifikatets undcrgäng eller pä kvinnans
underordnade ställning i ett stabilt fco-
dalt system, ger denna saga en bild av

kvinnan i nomadsamhSllet, en bild som

dclvis fortfarande äger sin giltighct.

Kvinnan i nomadsämhället
De nomadiserande kurdiska kvinnor-

na har större frihct än de som bor t

städcr ellcr byar. Nomademas levnads-

sätt kräver ständigt stor rödighet och
kvinnans arbetsinsats km inte begr?in-

sas enbart till hushällsarbetet. Kvinnan
et dclaktig i produktionen, och den so-

ciala kontroll som ulövas över henne,

är svag. Nomadsamhället fungerar inte
utan kollektiva insatser frän bäde
mannnen och kvinnan, ävcn om vissa
uppgifter i samband med flyrtningama
och mjölkproduktionen bctraktas som
"kvinnogöra".

Mulla Mahmud Bayazidie, en religi-
ös rättslärd, försökte är 1858 göra cn
jämförelse mellan nomadkvinnorna i
Kurdistan och de europeiska kvinnor-
na, dock utan atr ha haft möjlighet atr
besöka Europa:

"I själva vcrkct är det ovanligt att
kvinnorna drar sig undan männcn.
Deras fruar och döttrar gfu inte och
gömmer sig nai.r männen kommer. De
är lika fria som de europeiska kvinnor-
na." (Vad Bayazidie visste om de eu-
ropeiska kvinnornas frihet i mitten av
1800-täler kanner vi inte tiu). Och
vidare: "De kurdiska kvinnorna är klo-
kare och mer mänskliga än männen.
Dc tu vänliga och tillmötesgäende mot
främlingar. De h:Lr hela ansvaret för
hem och hushäll och sköter ekonomln
utän inblandning frän männen."

Nomader och bofasta
Nomadema gifter sig inte med bo-

fasta kvinnor, eftersom dessa är "vana

vid en behaglig och komfortabel livs-
stil". Enligt Bayazidie stfu de bofasta
kvinnorna inte ut med nomadlivet:
"Sädana kvinnor skulle nog inte ha

stätt ue med nomadlivets slit och de
ständiga förtlyttningarna, djurskötseln
och jordbruket. Om det är nödvilndigt,
fürdas nomadkvinnorna ocksä i farliga
rakter narretid. I krigstid dellar dc i
kampen och hjälper sina män. Bofästa
kvinnor däremot är ängsliga och
lämnar aldrig hemmet. Egentligen är
nomadkvinnorna märkliga som samti-

digt kan leva som kvinna, tjainarinna,
vakt och kdgskamrat. De bofasta har
däremot inget annat än sifl "kvinnlig-
hef'. Tidigt pä morgonen stiger no-
madkvinnan upp, sköter om hästama,

leder djuren till herden, kärnar smör,
kokar mjölk och gör yoghurt. Dzüefter
gör hon upp eld och lagar mat; under
tiden ligger mannen i sin djupaste
sömn."

Rituellt brudrov
I motsats till den bofasta befolknrn-

gen, som lörbjudcr ritucll kidnappning
av bruden, accepteras detta av noma-
dema, dock med vissa undantag.

Jag antar att rituell kidnappning
(radu) har varia det dominerande sättet
ätt inleda ett giftermäl bland de kurdis-
ka nomaderna. Hair förekom inte det
annars sä vanliga köpsläendet mellan
fämiljema. Hos Manggur-stammen, i
Sösnayali och i Pijdar har brudrovet
fortsatt att vara den normala ritualen
vid giftermä|, ävcn om den numera
blivit alltmer sällsynt. Fatima Memissi
päpekar att kvinnorna i ett tidigt skede
av islamiseringen gjorde motständ mot
bl a nya scdcr i samband med gifter-
mä1.

Kvinnan i religiösa kurdiska sekter
I viss män äterspeglas ocksä matriar-

kaliska element i nägra kurdiska
sekter. Deras rötter kan späras tillbaka
tilt förislamiska trosförcstlillningar. Sä

är fallet hos t ex yesidie.rna och Ahli-
Haqq. Dct lir hclt uppcnbart att kvin-
noma i dessa sekter ätnjöt en mer re-
spekterad stüllning än kvinnorna i dcn
isl mdomincradc omgivningen. Yesi-
dierna tillärnpär än idag dct raditioncl-
la brudrovet. utan sanktioncri motsva-
ranc händelse hos araberna innebiir
döden för kvinnan.

Hos yesidiema träffas kvinnor och
män ocksä vid andra tillfälten än fa-
miljehögtider, t ex vid rcligiösa cere-
monicr- Omsklüelse av flickor, som l.ir

vanlig i islamiska länder, förekommcr
ej hcllcr bland yesidierna.

Den poetiska framställning€n
av kvinnan hm Xani

Den kurdiske poeten Ehmedi Xanr
(1650 - 1707) lcvde under en period dä
det kurdiska fcodalsystemet var tämli-
gcn stabilt. Han beskriver i sitt epos
Mem u Zin - som har stora likheter
med Romeo och Julia - det olyckliga

slutet pä kitleken mellan Mem och
Zin. De möter varandra pä en nyärs-
fcst (l',lewroz). Männen har klätt ut sig
till kvinnor och kommer ridande pä

sina hästar. Kvinnoma blir manskläder

och rider även de pä hästar. Vid detta

tillfiille förälskar sig Mem och Zin t
varandra. Scenen visar att det i Kur-
distan ordnades fester där man genom

klädbyre ctc kunde dölja siu kön.
Under dessa förhällanden kunde säväl
män som kvinnor fritt välja partner.

Idag firas inte det kurdiska nyäret pä
samma sält. Newroz är en fest tilläg-
nad det nya fuet, vären och befrielsc-
kampen.

Kvinnan pä landsbygden
Nlir nomadsamhällets produktions-

sätt ändras till en mera bofast levnads-
form, päverkar detta även relationena
mcllan man och kvinna. Tidigare vär-
nade stammen som social insdtuüon i
viss män om kvinnans rättigheter.
Men den gradvisa upplösningen av

dessa institutioner ökade manncns
makt över kvinnan. Pä landsbygden
räknar numera männen sina döttrar till
arbetskraften. Ett giftermäl innebär sä-

lcdes bortfall av arbetskraft. D:tföl
försöker han genom brudpris eller
brudbyte (Jin-be-Jin) utjämna denna
förlust. Männen besüimmer ocksä om
sanktioner vid brudrov.

Kvinnor övertar männens roll
När utvecklingen under den första

hzilften av 1900-talet drasriskt ändrade
lcvnadsmönstret mot en allt fastnre bo-

sättning, framträdde i mänga kurdiska
provinser kvinnor som med tiden blev
bcrömda. Dessa kvinnor spelade en

aktiv politisk roll , t ex Qadam Kher,
som i början av seklet i Luristan ledde

en motständsrörelse mot den peßiska
regimen. Habsa Khan Naqib skev till-
sammans med andra kvinnor under
1930-tälet brev till Nationernas För-
bund med krav pä frihet för Kurdistan
. Under hungerkatastrofen 1917 erbjöd
hon hundratals drabbade tak över hu-
vudet och räddade dem frän döden.

Andra kvinnor Yar kända för att of-
fentligt blira manskläder. Schulri Fazli
beskrev l913 hur en kvinna, Ama,

varje natt anförde en rupp beväpnade
ryttare som skydd för staden, mot
rövare och banditer.

Ytterligare ett exempel var Kuecha
Nergiz flän Schewan, som beväpnad
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till üindemä jägade sina fiender.
Na'a Ncr är en annan prominent

kvinna som under Ibrahim Khans
revolt 1920 i Kifri spelade en viktig
roll. Hon var den första ryttarinnan
som bröt igenom de engelska barrika-
derna. Hon arbetade som vapensmed
och var även skicklig i att reparera
vapen, Hennes efternamn, "Ner" bety-
der "den manhaftiga". An idag säger

hon uppmuntrande till en ung man
som säg trött ut, och med oss samt la-
de hon helt öppet pä ett sält som ingcn
emanciperad stadskvinna skulle vägat
göra.

Stadskvinnan
Aven om den kurdiska bcfolkningen

före första v?irldskiget till tre fjädede-
lar bestod av nomader, fanns dct sedan

av männens maktställning, speciellt i
stndssamhället. Kvinnan mäste baira

slöja och alla lcdandc positioncr i

samhället tu reserverade för män.
Jag delar dock inte uppfattningen

hos västvärldcns orientalistcr att över-
gängen till islam ledde till kvinnans
underkuvande. Jag anser inte att en
"ideologi" ensam kan ästädkomma en

sä omfattande social förändrins om

man i staden Khaneqin till en kvinna
som är fast besluten att släss: ''Du upp-
tlädcr mot mig som Na'a Ner".

Min uppfattning är att kvinnorna
under denna övergängsfas frän nomad-
samhället till mera bofasta förhällan-
den pä detta sätt villc markera den
makt och det inflytande de ämjöt i no-
madsamhället.

Denna position ville de föra med sig
till den nya samhällsform som växte
fram.

Jag har själv träffat en sädan kvinna
i byn Faqina i Qaradag-bergcn, Xatu
Sa'da. Jag besökte henne tillsammans
med 30 andra main och hon tog emot
oss som en aga i sitt vardagsrum (de-
wachan). Hon uppmanade nägra av
männen att släkta djur och lillaga en
mältid. Med faderlig srämma talade

1L

urminnes tider viktiga stadscenlra som
under Ärhundraden bevarade sin egen
szfpräglade kultur.Dessa centra stod
under de sista seklen dock under direkt
päverkan av den islamiska kulturen
och av islamisk lagsüftning. Den obe-
roende sülllning som kvinnoma hade i
nomadkulturen, fräntogs dem gradvis
genom päverkan frän den nya kulturen
och genom lagstiftning.

Den kurdiska kvinnan och islam
Det kurdiska samhället stär, i likhet

med mänga andra orientaliska samhäl-
len, under päverkan av den islamiska
religionen; dvs den grundläggande
samhällsordningen lir likarlad, lrots de
olika särdrag som ursprungligen ka-
rakttuiserat de olika folken och kultu-
rema. Sam hällstru.kturen behärskas här

inte den materiella grunden för örän-
dringen är för händen. Sä genomdrevs

t ex bara i stliderna sultanens förord-
ning att kvinnan ej fick lämna
hemmet; för nomaderna var en sädan

bestämmelse - av naturliga skäl - omöj-
lig au följa.

ÄktiYa kyinnor i orienten ocb pas-
siYa i Yästerlandet

Till skillnad frän Freud, som ansäg

att männen är sexuellt aftliva medän
kvinnoma är passiva, ger leologen Al-
Ghazzali (1050 - llll) utüyck ät den
molsatta uppfattningen. Denna upp-
fattningen lir numera spridd i hela den
islamiska världen. Av den anledningen
tvingas kvinnan btua slöja eller scha-
lett, hon underkastäs omskärelse osv.
Dct är inte som Murdoch hävdar, fräga
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om en strategi för att sanktionera vissa

sexuella normer i samhällct, vilka t
västvärldcn "intemaliseras" under so-

cialisationsprocessen. Författaren och

kvinnoforskaren Kassm al-Amin fram-

höll att kvinnorna bättre kän kontrollc-
m sin sexuäldrift än männen. Därför lir
könsätskillnaden i de muslimska län-

dema ett sätt att skydda männen mot
kvinnorna och inte tvlirtom.

Vi fär dock samtidigt komma ihäg,

att i ett patriarkaliskt samhälle, som re-

geras dcspotiskt av männen, tillgrips
ätgfuder för att fömedra kvinnorna och

d:irmed slä fast männcns överlägsen-

hct. Sä innebär t ex de islamiska poly-
gamireglema inget ännat än en redüce-

ring av kvinnans v:irde till en fjairdedcl

av mannens.

Kvinnorna i Arbil-borgen
Staden Arbil omnämns i sk ftema

redan omkring 3000 är f Kr. Borgen,

som ligger mitt i staden, har än i dag

en bofast befolkning. En kvinna, som

bott i staden har sagr: "Jag är född i
den här borgen, jag har gift mig här

och jag kommer att dö hat, utan att nä-

gonsin ha sett sfaden."
I andra kurdiska staider vtuderades

en kvinna högt som inte var villig att
ge sig ut i staden. Man gav t ex en

kvinna lovord genom alt säga: "Den
hzlr flickan gfu aldrig till staden, hon

har inte setts av nägon, hon har alltid
stannat inomhus."

Symbol för bakstughet
I städerna äterges ofta berättelser,

anekdoter och vitsar om kvinnors ill-
villighet, lömskhet och slughet.
Genom att sprida sädana berätaelser,

rä1tfärdigar man insPärrningen i

hemmet och dct brunla förEYcket.
De kurdiska anekdoter och berättel-

ser som insamlats av Suggadi förstär-

ker bilden av kvinnan som sexuellt
afttiv.

Utbildningens betydelse
Knappast nägon kvinna har lyckats

bli antagen som elev vid en koransko-

la. Nägra familjer som tillhör överklas-

scn eller prästerskapet har lätit sina

döüar studera koranskrifter i hemmet.

I övriga befolkningsskikt har detta

varit omöjligt. Först i mitten av 1900-

talet grundades flickskolor och de

första eleverna kunde las emot. De
flesta analfabeter uppfattade den mo-

derna skolan som en plats där "det
onda lärdes ut", och de som sände sina

bam till skolan förföljdes.
Anmftkningsvärt zir dock att det var

upplysta och inflytelserika teologer

som tog initiativet till att flickskolor
öppnades och att deras döttrarna
saindes till skolan. I suden Mahabad, i
iranska Kurdistan, korn Qazi Muham-
med att bli banbrytare, dä han undcr-
stödde öppnandet av en skola (är

1925) och demonstrativt eskorterade
sina döttrar dit. I shden Koya, i irakis-
ka Kurdistan, spelade mulla Moham-
mecl Jali-Zade redan 1923 samma roll'
Jag tror inte att nägot annat socialt
skikt än dessa upplysta tcologer skulle
ha kunnät spela dcnna banbrytande
roll. Teologema var i sin egenskap av

religionens främsta uttolkars ocksä

samhzillets tongivande andliga ledare.

Süldernas smäborgare förlitade sig pä

de etablerade teologerna i kampen mot

landsbygdens feodala kafter.
Statistik över antalet kvinnliga

grundskoleelever i tvä kurdiska pro-

vinser & 1952 visar att antalet kvinnli-
ga elever , ännu vid denna tidpunkt,
var mycket litet i förhällande till anta-

let kvinnliea analfabeter.

Provins Arbil
Kvelever 759

Lärarinnor 39

Kvinnor (l 131 288

Kvinnor 
(2 

107 940

Suleimania
tt3z
49

|24 633

i01 886

1) Tot.la antiLt kviFor i bcfolkninS$

2) Kvimq äldF än 5 !r, vitkr sl<Li8 gätt i 5koL

Frigörelse genom
kvinnoorqanisationer

Att utrota-analfabetismen var ocksä

ett mäl för de kvinnoorganisationer
som bildades under 1900-tälel Tvä av

dessa organisationer skall här närmare

behandlas,''Föreningen för kurdiska
kvinnors utveckling" och "Kurdistans
kvinnoförening".

En kort tid efter första vtuldskriget
och strax före det osmanska rikets
fall, nädde den politiska attiviteten

l5
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bland kurderna i Istanbul en höjd-
punkt. I maj 19i9 bildade kvinnorna
en egen organisation: "Föreningen för
kurdiska kvinnors utveckling"
(Komela Pesketina Pireken Kurd).
Tyvär finns mycket lite dokumenta-
tion om denna förening och det har
inte heller bedrivits forskning om dess
his[oria. I tidskriften Jin (1918-19)
finns dock föreningen omnämnd. Där
framgär bl a att förcningens ordföran-
de var Anjum Yamulki Xanim och att
dess program var:
- Anpassning av kvinnan till den mo-
derna samhällsutvecklingcn,
- radikala social reformer för familjen,
- hjälp till änkor och föräldralösa barn
som drabbäts av kig ()ch deportation.

Et[ citat frän eLt trl av Xanum visar
pä den närmast humanitära karaktiten
hos rörelsen: "Mälet för vär organisa-
tion är att bisü änkor och föräldralösa
med pengar och att grunda skolor i
vilka kvinnor som har möjlighet dtu-
till, kan fä oavlönat arbctc som lärunr-
nor."

Ocksä i republiken Kurdistan (Ma-
habad-republiken) kunde kvinnoma
1946 bilda en egcn organisation ''Kur-
distans kvinnoförcning" (Yekeriy
Yayani Kurdistan). Hittills har dct
nästan hel! saknats uppgifter om denna
organisation och nägor källmaterial air

inte känt. Mina upplysningar grundar
sig pä samt.ll med bl a föreningcns
ledare Mina Xan och änkan efter Ma-
habad-republikens president. Organr-
sationen hade inga stadgar och utgav
ej nägon tidning. Styrelsen hade 15
medlemmar, som ansvarade för var sin
stadsdcl. Föreningen bedrev social och
kulturell verksamhet; bl a bckämpade
man analfabetismcn genom att starta
kurser för kvinnor och man sydde
kläder och samlade in pcngar till hjälp
för den unga republikens soldater. Fö-
reningens gav ocksä stöd till kvinnor
som var i konflikt med sina familjer.
Dä republiken krossades av iranska
truppcr (1946) upplösles ocksä före-
nrngen.

Kvinnoorganisationerna var oftast
direkt bcrocnde av den politiska situa-
tionen i ländet. När dct fanns möjlig-
het till mera omfattande politisk aktr-
vitet, och nya partier och grupperingar
kunde verka, blommade ocksä kvin-
noorganisationema upp. Men sä snart
som pa .iema förbjöds, försvann ocksä
de smä satcllitorsanisationerna. Detta
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beroendeförhällande försvärade natur-
ligtvis arbetet fft kvinnans frigörelse.
En feministisk organisation efter euro-
peiskt mönster är t ex en omöjlighet
under sädana förhällanden. De kurdis-
ka kvinnoorganisationema var tvungna
att leva i skuggan av de stora partiema

och politiska organisätionema. Först
nlil en politisk demolaati har genom-

förts, kommer dct att finnas underlag
för en kurdisk kvinnorörelse.

Jämlikhet och förtryck
- en enkät

Sociologen Sarfraz Ali Naqschbendi
gcnomförde 1978 en enkätundersök-
ning i staden Dchok. Undersökningcn
omfattade kvinnor och män med ut-
bildning, respektive sädana som var
analfäbetcr. Undcrsökningen publice-

rades i en rapport "Kvinnor mellan
jämlikhet och förtryck". I undersök-
ningen gcs en mera diftbrenticrad bild
av rädande föreställningar och värde-

ringar kring könsroller. Aven om un-
dersökningen lider ay vissa metodolo-
giska brister och ar begränsad till srn

omfathing, är detta den hiltills mcst
informativa sociologiska studien av

kurdiska kvinnor i stadssamhället.
Tyvärr zir den ocksä den enda under-
sökningen pä omrädct.

Rapporten visar att utbildning och
kontakt med västcrlärdsk kultur hos

kvinnoma skapar ett medvetande om
dct. förtryck de utsätts för. I sladskultu-
ren strävar kvinnorna efter att befria
sig frän den sckelgamla bördan frän
det traditionella samhället. Vägran att
bära slöja ä-r t ex etl sätt uttrycka sin

protest mot de gamla vilrderingarna.
Denna yttre protest har emellertid

ännu inte fördjupats. Inte heller de ut-
bildade kvinnorna har i praktiken tagit
avständ frän de üaditionella normema.
Den yttre frigörelsen har visserligen
päbörjats. För vissä grupper inncbär
"friheten" franska modekläder, euro-
peiska frisyrer och parfymer. Samti-
digt it det endast 28 70 av de universi-
tetsutbildade kvinnorna som motsättcr
sig att en man samtidigt har mer än en

fru. A andra sidan fördömer 85 70 av

dc kvinnliga analfabetcrna polygami.
Bärandet av slöja är ytterligare ett
excmpel ?0 7, av de kvinnliga analfa-
beterna bär slöja av fruktan för att
eljest drabbas av sanktioner; endast
15% bär slöja av religiösa skäI. Hos
de intellektuclla kvinnorna är förhäl-
landct det motsatta: Den andel som av
religiösa skäl inle vill kasn slöjan air

dubbelt sä stor (3070), medim andclcn
som avstär frän att bära slöja Zf blotr
281o .

De intellektuella kvinnorna kommer
oftäst frän upplysta familjer och är
vanligtvis ocksä gifta mcd intellektuel-
la män. Det är nästan utesluFt att en

utbildad kvinna gifter sig med en arbe-

lare eller en bonds. Deras män kan r

viss min ha distanserat sig frän dcn ti-
digare patriarkaliskt-auktoritära in-
stlillningen, men deras frigörelse har
inte nätt sä längt att dcras förtryck äv
kvinnorna skulle ha upphört. Ytligt
sett ff de fängna i ett traditonella be-

raktelscsätt, men de böjer sig inte helt
för sina füders auktoritct. Medan t ex
58Ea av de icke-läskunniga männcn är

positiva lill mänggifte, motsätter sig
samma andel, 587o, av de universitets-
ulbildade männen detta. Pä frägan om
könsdiskriminering borde upphöra,
fördelar sig svaren pä samma sätt; dvs

5870 av analfabetema ?h för dislximr-
nering medan 5870 av de intellektuella
?ir motständarc till denna.

Det bitr tilläggas att de intellektuella
kvinnorna har störe utvecklingsmöj-
ligheter tack vare att de är mera eko-
nomiskt oberoende och att dc har en

bättre utbildning, som ger tillträde till
statliga tjänster. De icke-läskunniga
kvinnorna lir hemmafruar. helt ekono-
miskt beroende av sina män. De har i
praktiken inga möjligheter att försitrja

sig själva. Till för en kort tid sedan,

saloadc de rätt att skilja sig. Det finns
inte heller nägra sociala institutioner
för att hjalpa dem vid händelse av en

skilsmässa (socialhjälp, kvinnohus
etc ).

Dct kurdiska ordspräket äger fortfa-
rande sin giltighet: "Kvinnan skall
baira vita brudkläder när hon inräder i
en mans hus och vit svepning vid ut-

trädet."

Ö v er sd thing frän ty skIL :
Rolf Ilansson

Fadil Ahmed

Fadil Kharim Ahmed är lödd 1952 i Khanaqin-omrädet i sÖdra

Kurdistan. Efter skolgäng i sladen Khanaqin, fodsatle han att stu-
dera lill lärare. Han arbetade under tvä är som lolkskollärare i

smä byar pä den kurdlska landsbygden, vilket gav honom goda

kunskaper om lolkets levnadsvillkor och ocksä möjlighet att
berika sitt kurdiska spräk. under 1970-talet bÖrjadetran skriva ar-

tiklar om litteratur, historia och om kvinnofrägan. Ar 1975 debu-
terade han som novellist. Hiltills har lÖliande böcker publicerats
av Fadil Ahmed: sollörmörkelse (noveller 1981), Att fiska (minko-
man 1986) och lvattenvirveln (noveller 1988).
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Kurdistan
- ett tydligt förtryck under läng tid

Intervju med Ragnhild Pohanka

I januari i är reste fem svenska riksdagledamöter till Turkiet för att undersöka
hur de mänskliga rättigheterna efterlevs. Gruppen besökte ocksä de kurdiska
flyktinglägren i östra Turkiet, dvs flyktingläger för de kurder som flytt frän
Irak efter bl a gasbombningen av Halabja. Gruppen bestod av Berith Eriksson
(vpk), Hans-Göran Franck (s), Ingbritt Irhammar (c), Maria Leissner (fp) och
Ragnhild Pohanka (mp), Svensk-Kurdisk Journal har intervjuat Ragnhild Po-
hanka, som anser att den kurdiska frägan mäste uppmärksammas i betydligt
högre grad av den svenska - och den internationella - opinionen.

Hur kom det sig att Du började
engagera Dig i d€n kurdiska frägan?

Jag har varit intesserad av dcn kur-
diska frägan under ätskilliga är, men
ett mera aktivt engagemang hal växt
fram under senare är. Jag it mycket in-
tresserad av frägor om mänskliga rät-
tigheter, om minorircLcrnas stillning
osv, och det har lctt fram till ctt ställ-
ningsuagande, bäde för kurdcrnas sak,
men även för t ex situationen i Tibet.

Jag Zt ju ocksä myckct engagerad i
miljöfrägan, men jag tycker an frägan
om de mänskliga rättighetsma air lika
viktig, dvs det handlar om ett sr.äll-
ningstagande mot en exploatering av
naturen i det ena fallct, och mot en ex-
ploatcring av människan i det andra.

Du deltog nyligen i en resa till
Turkiet, tillsammans med ändra
sy€nska politiker. Syftet med r€san
var bl a att undersüka lörhillandcna
för de kurdiska flyktinglägren.
Yilken var bakgrunden till resan?

Del. var ett iniriativ som kom upp i
Utrikesutskottet och partiema skickade
själva represcnlrnter, nlfmast mcd ut-
gängspunkt frän ctt pcrsonligt engtgc-
mang i frägan. Utskottct ansäg att det
var angcläget att studera de irakiska
kurdemas situation i flyktinglägrcn i
Mush, Diyarbakir och Kizilfcpc. Sam-
tidigt ville man se närmare pÄ hur dc
mänskliga rättighetcma hanteras i TuI-
kiet.

Undcr resan fick vi vcrkligcn insyn i

t8

överraskande mycket, vi häffäde mi-
nistrar och parlamentsledamöter, bäde
frän rcgeringspartict och frän opposi-
tionen. Men vi hadc ocksä möjligher
att intervjua advokater, före detta
fängar och represenLanter frln organi-
sationcr för de mänskliga rättigheter-
na; i lstanbul, Ankara och Diyarbakir.

Vi kunde ocksä ta cgnc iniriativ, vi
besökte t ex elt flyktingläger i Mush,
utanför dst program som fanns upp-
gjort.

Under vfu resa spelade dc partipoli-
tiska gränscrna ingen roll, för att hinna
se sä mycket som möjligt, dclade vr
upp oss i grupper och under de sju
dagar vi var nere hade vi ett mycket
intensivt program. Vi arbetade ofrä tvä
och tvä, dclade med oss av vära crfa-
renheter och hjälpte och störtäde va-
randm, därför att alla var eniga om att
vär uppgift var viktig.

En oerhört nyttig upplevelse

Anser Du att ni fick se tillräckligt
mycket för att ge en heltäckande
bild av situationen för kurderna i t
ex Turkiet?

Självklart inle. Men jag :iI förvänad
över hur mycket vi ändä fick reda pä.
Flcra av oss hade tidigare kontakter
Incd advokatcr ellcr före dctta politis-
ka fängar och dct hjälpte oss att hitta
viktiga informationskällor. Vi fick
intc besöka nägot fängclse, vilket vr
önskade, men träffade före detta
fängar som kunde bcüI't,a om sina up-

pleyelser. Alla fängar hade erfarenhet
av tortyr. Efter det att Turkiet i janua-
ri1989 undertecknat traktaten om de
mänskliga rättighetema, hade tre ad-
vokater blivit torterade, därför att de
hade försvalat kommunister i en rätte-
gäng.

Rcsan yar en ocrhört. nyttig upple-
velse. Aven om man hört om sädana
händels$, ar dc svärt att förstä hela
deras inncbörd, innan man själv varit
pä plats.

Vad tror Du att det b€ror pä att
man frän myndigheterna sida var
förhällandevis öppen vid ert besök?

Europeiska Gcmcnskapen! - dvs en
strävan att visa upp ett godtagbart
syslcm som gcr Turkict intridcsbiljctt
till det demokraliska Västeuropa.
Dcnna öppenhct finns nu ocksä gentc-
mot FN som inom en snar framtid
kommer att fä tilhäde till turkiska
fängelser för inspcktion.

Turkict hävdar ju ocksä numera att
tortyr inte fär förekomma och fastän
vära vi[tnen tydligt visade pä molsaL-
sen, är det svfut för t ex advokator att
bevisa att tortyr ägt rum. Ofta lämnar
tortyren inga - för advokatema - syn-
liga spär, och de läkare som skulle
kunna pävisa tortyrskador samarbetar
ofta mcd regimen.

Besök i Irak

Att vi if inbjudna av den turkiska rc-
geringen är naturligtvis ett mycket
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ston problem. Vi fir en beglinsad in-
formation, och det vi fär se best.äms till
största delen av myndigheter och rege-

dngsreplesentänter. Samma grupp av

riksdagsledamöter som nu besökte

Turkiet, planerar att i en nlila framtid
ocksä besöka Irak. Det kommer detta
problem säkerligen att bli zin större. A
andra sidan ,lr det viktigt att notera

även det som inte visas, det som vi inte

fär se.

Jag üor afi det är vaidefullt att. göra

den hzir typcn av besök, även om vi
inte tär fritt tillträde till t ex längclser,

eller om vi inte fär trliffa kritiska advo-

kater.

Hur tänker ni använda det mate-
rial ni fätt m€d er frän resan?

Vi lir parlamentariker och det inne-

bär bl a att vi agerar i riksdagen'
genom intcrpellationer eller genom

enkla frägor. Vi försöker ocksä päver-

ka UNHCR (FN:s flYktingkommissa-
rie) och förbättra deras möjligheter att

agem i t ex Turkiet. Turkiet erkänner
ju inte officiellt de kurdiska flyktingar-
na som llyktingar, beroende Pä att

man inte skrivit under tilläggsproto-
kollet trll Genevekonvcntionen'

Vi har även tidigare skrivit en

motion om den kurdiska frägan i riks-
dagen. Vidare försöker vi föra ut väIa

erfarenhcler och kunskaper i massmc-

dia - som nu till exempel - och genom

föredrag och tal.
Jag anser ocksä att det air viktigt att

pävisa det förtryck aY kurderna som

faktiskt sker h?tr i Sverige; jag tänker

Dä kommunaresten av kurder och Pä

dct sätt som misstankama mot kurder
fördes fram i samband med mordet Pä

sbßminister Palmc. Hela folkgruppen
drabbades pä ett mycket negativt sätt'

uEn att egentliga bevis fanns'

Turkiskt dammbYgge

Turkiet plrnerar att bYgga ett
antal dammänläggningar i Eufrat
och Tigris. Detta lär kunna fä stora
konseky€nser för befolkningen i de

trakter som berörs, främst kurder.
Du hade tillfälle att närmare studera
detta dammbygge. Vad fick Du för
intryck?

Det iil i synnerhet 8n jättelik dam-

mantäggning som kan fä stora och ka-

tastrofala följder för bäde befolknin-
gen och för miljön i omrädet. En

annan konsekvens av dct beYattnings-

projekt som ocksä Planeras, är att
grannlandet Syrien kommer att fä be-

tydligt min&e vattenmängder. Syrien
driver kraftverk med Eufrats vatten,

och ill däför starkt kritiskt mot Tur-
kiets planer.

Det finns ocksä tvivel pä dammarnas

konstruktion och hällfasthet; brister t
ex denna jätledamm, sä dr?inks Syriens

slättland av vattnet.
Dcn jord som skall bevattnas

kommer troligen inte hcller att vara

tiuräcklig för befolkningen i omrädet.
En stor dcl av den redan nu fatliga
jordbruksbefolkningen, i huvudsak

kurder, blir utan jord. Ett kav för att

fä del av den bevattnade jorden är

nämligen ocksä, att jordbruket skall
drivas pä ett "modernt" sätt. Män
kräver dtuför att de bÖnder som fär
jord, skall vara lais- och skrivkunniga
och vi vet att en stor del av den kurdis-
ka befolkningen iA analfabeter'

Det finns ocksä en rad andra Yillkor
förbundna med utdelandet av jorden,

villkor som vi inte fick ta del av. Det

& alltsä troligt att de eventuella förbät-

tringar som dammbygget och konstbe-

vatlningen ocksä kan föra mcd sig, inte

kommer de fattigaste - dvs kurdema -

till del.

Ni besökte alla tre flyktinglägren i
Turkiet, Diyarbakir, Mush och Ki'
zilt€pe. Hur Yar situationen i
lägren? Vilken hjälp behövs mest?

Jag ror ätt vissa förbättringar
kommer att ske, bl a tack vare att de

mycket däliga förhällandena nu upp-

märksammats av massmedia och av
politiker. I ett av lä$en, Mush, var st-

tuationen mycket kritisk. Förbättringar
kan dock skc, och det ü viktigt. att ut-
anförsüende observatörer fär insyn i
tägren och att internationella organisa-

üoner ffu tillträde med hjälpinsatser.
Turkiet vill ha hjälpinsatserna för-

medlade via staten, och vi anser inte
att man dä har garanticr för att de an-

vänds pä rä(t sätt.

Svenska massmedia hfi - ätminstone

tcmporärt - uppmärksammat situatio-
nen i de turkiska flyktinglägren, men

generellt bevakas inte den kurdiska
frägan med samma intresse som t ex

händelserna i Palestina.

Svensk flyktingPolitik

Som represertflnt för miUöPartiet
- vad är Din syn Pä sv€nsk flYktinS-
politik?

Jag har nyss skrivit en motion om

flyktingpolitiken. Vad jag bl a för
fram är, att man aldrig bör la emot
flyküngar med polis, vilket ju sker

idag. Flyktingar som kommer till Sve-

rige ha.r nästan undantagslöst mycket
negativa crfarenheter av polismakten '
Mottagandet skall därför i stället ske

av civila, av representanter för olika
organisationer, llikare etc'

Inte heller förhören skall sköBs av
poliser. Inför polisen vägar flyktingen
ofta inte säga sanningen, vilket i nÄsta

lcd gör att hela asYlProcessen kan

äventyras.
En annan sak vi zir tveksamma till är

de fyra stora flyktiügslussar som nu

upprättas i landet. Vi menar att det

bchövs mindre enheter, dzir de asylsö-

kande ocksä kan fä tr:iffa representan-

tcr för t ex Amnesty. Pä sä sätt kan de

ocksä fä välja advokatcr som är kunni-
ga i flyktingfrägor, i ställea för an
hänvisas till sädana som utses av myn-

digheßma.
Slutligen anser Yi, att flyktingpoliri-

ken skall vara generös - i ordets rätta

bcmärkelse. Ingen l?imnar sitt hemland

utan starka skäI.
Miljöpärtiet kommer ocksä fortsätt-

ningsvis att bevaka den kurdiska
frägan. Jag tror att den nu börjar fä
viss uppmärksamhet och det lir viktigt
alt i detta läge stödja den kurdiska
saken. Egen igen borde det inte vara

svfut att fä efi bredare stöd i Sverige

eller ute i världen - ett sä tydligt för'
tryck som pägätt sä länge i Kurdistan.

Intetuiu: Asos Sha-

feek och

Christian Räberyh
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Ulf Lundkvist:

KURDISKA DAGHBMMET
I TENSTA
FYLLER FBM AR
Sornmaren 1984 startade yerksamh€ten vid Sveriges - och Västeu.
ropas - första kurdiska daghem i stockholmsföroraen Tensta. Som
svensk, med svensk förskollärarexämen i bagaget och med flera
ärs arbete rned svenska dagisbarn bakom mig, hade jag fätt an-
ställning pä detta daghem, som lovade att bli näsot helr annor-
lunda än vad jag had€ varit van vid. Men jag säg fram emot den
nya tjänsten med spänning och fairväntan.

Under mina är pä svenska daghcm
hadejag blivit mer och mer intresserad
av frägor som rör invandrarbrncns si-
tuation, deras anpassning till det svcn-
ska sämhället och deras möjligheter att
bevara sin egen kultur. Jag hade med
liv och lust pä min fritid läst kurser pä
uniyersitetet för an bilda mig pä omrä-
det " tväspräkighetsproblem atik", "tvär-
kulfinella relationer" ctc. Men jag läng-
tade efter att gä utanför studickamma-
ren och konfronteras mcd vcrkligheten.

Jag kom att tillhöra dcn ällra första
personalgruppen pä dct nyöppnade kur-
diska daghemmet. Tillsammans med
mig äns[illdes ylrcrligare en enspräkig
svensk förskolltuare. De övriga i grup-
pen var tvä kurdiska barnskötarc. För
oss bäda svenskar var det en självklar
ntidvändighet att dct i personalgruppcn
fanns kurdiska medarbetare. Vi hade ju
när vi började värr jobb ingen kunskap
om det kurdiska samhällct och den kur-
diska kulturen. För atr räda bot Dä
okunnighctcn fick vi ctcn föruta vcckan
via socialförvaltningen en hel dcl in-
formation om kurdernas situation i all-
mänhet, men dct som bctydde nägot
för värt arbete var att vi frän början i
personalgruppcn kundc fä hjälp och
stöd frän vära kurdiska kollcgff.

S präk förb ist ri n g

Hur säg dä den bamgrupp ut som vr
mötte som nyanställda och ocrfarna?
Vad gäller antalet barn avvck daghem-
mel inte frän sina svenska motsvaris-
heter - gruppen bcstod av 15 barn-i
äldcrn 1,5 till 6 är. Men dcras spräkli-
ga situation var naturligtvis helt an-
norlunda. De flesta bamcn kundc nä!.ru

20

enstaka ord svenska, men i praktiken
kommunicerade bamen enbart pä sitt
modcrsmäI. Spräksituationen för de
kurdiska bamen är dessutom - som
bekant - mer komplicerad än sä. Dctta
märktes ocksä i gruppen, dlir 14 av
barncn hade sitt ursprung i dcn turkis-
ka dclen av Kurdistan, medan ett oarIl
kom frän det irakiska Kurdistan. Här
mötte vi alltsä barn som inte förstod
svenska, och situationen komplicera-
dcs dessutom av aü det fanns spräkför-
bistring inom gruppen; sarani, den
kurdiska dialekt som talas i Irak skiljer
sig en hcl del frän t urmandji , den dia-
lckt som kurdema i Turkiet talar.

Det säger sig sjätvr aft den spräkliga
situalioncn frän början var mycket bes-
värlig. För oss svenska förskollärare
gäUde dct att sä myckct som möjligt
bibringa kunskapcr i der nya hemlan-
dets sprät. Men det allra viktigaste för
bamens spräkliga utveckling var alt ge
det kurdiska spräket dct största uüym-
me!. Pä den här punkrcn skiljcr sig ju
det kurdiska daghemmct frän vanliga
svcnska dagis: dct if hemlandcts kultur
som bildar grundcn för verksamhetcn,
inte dcn svcnska kulturen. Och hcm-
spräkets roll blir cenü-al i dcn pcdago-
giska vcrksamheten. För att ge tyngd
ät det kurdiska spräket anställdes en
hem spräIstr'.inare ulänför den ordinarie
personalen. Dcnna speciella hcmspräk-
süäning visade sig slä väl ut, och dcn
har blivit trcstäende pä daghemmet
scdan dess.

Kurdiska - och syenska

Man hadc kanske kunnat vüntl sig
att. dcn dägiiga vcrksamhcrcn pä dag-

hemmet, pä grund av dcn speciella
spräksituationen, skulle bli mycket
annorlunda jämfört med ett svcnskt
daghcm. Der ränkre jag mig ocksä frän
brirjan, mcn sä blev det egcntligen
inte. Jag fann mycket snart att dct
bästa jag kunde göra, var att fungera
som en "vanlig" förskollärare. Det
fanns varken tid el1er ufymme för en
systemalisk spräkundervisning i svcn-
ska, och det häde inte heller varit en
särskilt bra pcdagogisk metod. Dag-
hcmmets dagliga rutiner - frukost,
morgonsamling, lekar osv - ville vi
hälla fast vid, först och främst för att
skapa en trygg samvaro i gruppen.
Och i den dagliga gemcnskapen kom
svenskan att bli dct naturliga sprÄkct i
kommunikadonen mellan oss svcn-
skar och barnen. Undan för undan fick
bämen dcl av dct svenska spräket under
naturliga och spontana förhällandcn.
Svenska blev alltsä ett naturligt inslag
i vcrksamhctcn rcdln frän börjrn, jäm-
sides med att vi i dcr dägliga arbcter
rncd barnen fick tillflille arr förmedla
svensk vardag och svenska kulturmörl-
stcr.

Rcdan under de första mänadcma uo-
plevdc vi vcrksamhcrcn pä deghcmmcf
som mycket positiv. Vi märkte ätt
kontaktcn med bamen fungerade och
frän föräldrarna fick vi redan frän
början ct[ stärkt gensvar och stor sym-
pati. Under ärens lopp har bamgruppcn
kommit att förändras till sin sammar-
sättning sä att dct numera finns en be-
tydligt stönc andel sorani-talande barn
pä dlghcmmet. Mcn sädana födndrin.
gär bctyder naturligtvis inte att dag-
hcmmcts dagliga verksamhet för vär
dcl har bchövt aindras. Undcr hela das-
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hemmets existens har barnens miljö
och vcrksamheten i stort vadt densam-

ma som den vi tillsammäns byggde
upp vid stäiten 1984.

Stark gemenskap

Det finns mähända en alldcles sär-

skild och mycket viktig skitlnad
mellan ''mitt" kurdiska daghem och de

vanliga svenska daghemmen. Det
handlar om en specicll och stark ge-

menskap mellan barnen, personalen
och föräldrama, en gemenskap som ät-

minstone jag aldrig mött nägon annan-

sLans. Daghemmet air längtifrän sn "in-

stitütion", det är en storfamilj om man

sä vill, där alla känner ansvar, glädjc
och cngagemang. Daghcmmct har

ocksä blivit en central punkt i kurder-
nas liv och tillvaro, och gcmenskapen

har i högsta grad ocksä kommit oss

svenskar till del. Det är vi glada och

stolta över.
Som svensk lörskollärare har jag

under dessa fcm fu pä det kurdiska dag-
hemmet fätt ovairderliga kunskaper om

liurdernas kullur och förhällanden.
Kunskaperna har vidgat min förstäelse

för hur det lil att lcva som en minoritet
i värt land. Jag ser det ocksä som en

stor förmän att under dcssa är - själv
som en minoritet bland en majoritet

kurder - ha varit med om att bygga
upp daghemmet och dela kurdemas liv
och künna glädje med dem. Det Zü kun-

skapcr och erfarenhetcr som jag
kommer att bata med mig i framtidcn.

Nejimi Gholami
- en kurdisk sängare

Nejirni Gholami är en av de mest populära kur'
diska sängarna. Gholami kom till Sverigel9S6
som ftykting, €fter att flera är d€ltagit i den kur-
diska befrielsekampen. Han har spelat in flera
kassetter och framträder ofta vid olika arrange-
mang i Sverige och i Europa.

- Jag är född 1958 i staden Sine i iranska Kurdistan, bcrät-
rar Gholami. Min far, var vid sidan om sitt ordinarie yrke,

ocksä särgare och jäg lärde mig ridigt att sjunga och att
tycka om musik. Jag gjordc min första inspelning nlir jag
var 14 är, som medlem i ungdomsklubben i Sina.

'Nza jag var 16 är uppträdde jag för lörsta gängen i TV,
och efter det bö{ade jag ocksä komponcra mina egna sänger.

Därefter har jga uppträtt flera gängcn i radio och TV i Kir-
mashan.

Du har komponerat och framfört kurdiska
sänger, Ar detta möjligt i de länder som idag
ockuperar Kurdistan?

I skolan hade vi inte rätt att lära oss värt eget spräk, utan

enbart farsi (persiska). Jag fick 1ära mig kurdiska pä egen
hand, och min strävan var att sä smäningom kunna bli
lärare i kurdiska och musik för kurdiska bam. När jag kom
med i Pesh Merga (den kurdiska bcrfrielscorganisationen) or-

ganiseradc vi olika aktiviteter för de kurdiska bamen, och
jag spelade ocksä in barnvisor. Situationen blev emellertid
allt svärare i de befriadc omrädena, och dct var svärt att bibe-
hälla dessa aktiviteter. Vid den hlir tidpunkten flydde mänga

kurdiska familjer och bam, bl a till Sverige.
Här Du kunnat fortsätta med Ditt arbete med

kurdiska barn i Sverige?
I viss ußräckning har vi kunnat fortsätt och jag anser

att det at mycket viktigt att hälla den kurdiska musik- och

sängtraditionen vid liv, i synnerhet bland barnen. Jag har

hir i Sverigc redan gjort nägra nya bamvisor och jag hoppas

kunna göm fler.

I den kurdiska sÄngtraditionen ryms mänga
slag av sängare och musik, Vilken slags musik
föredrar Du?

Den viktigaste musiken idag är de poliliska och revolutio-
nfta sängema, berocnde pä den situation som milt land be-

finner sig i. Sängema är en nödvändig och myckct levade

del av dcn kurdiska befrielserörelsen, och jag ser som min
uppgift att genom min säng ge mitt stöd till rörelscn. Men

dct finns även anüa, mycket fina kurdiska sänger. Som jag

nämde tidigare, tyckcr jag ocksä att bamvisor har en viktigt
roll i värt folks musik.
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Hero Goran

Vad händer sedan?

Det är kallt idag, sa hon för sig själv. Hon
kände sig väl tillfreds, där hon gick hemät längs
de tomma gatoma. Det hade gätt bra i skolan idag
och hon var glad över att ha börjat med att arbeta
eftermiddagsskift. Hon säg upp mot de rosaf?irga-
de molncn pä himlen, passerade en liten trädgfud,
omgärdad av staket, betrakt4de ftiden och grenar-
na som slingrade sig runt varandra, och som be-
lystes av solens sista sfrälar.

Promenaden hem hade blivit till en vana. och
santidigt brukade hon ocksä beüakta solnedgän-
gen. Under promenaden hade hon tid att bearbetä
tankar och känslor som hon fätt förtränga under
dagers arbete, känslor som ofta förde henne till.
baka lill studietiden, n:ir hon ännu var ung, fylld
av förhoppningar och ambitioner.

Kanske var det faktum att hon hade sett till att
fä en ändrad arbetstid - och pä sä sätt kunnat pro-
mencra hem - elt uttryck för en önskan att ändra
pÄ hcla sin livssituation, att fä tid för eftcrtanke.
Kanskc var det sä... sa hon för sig sjZilv medan
hon tittade upp mot flockama av flyttfäglar, pä
väg hemät.

Hemma hos henne var det varmt och skönt nu,
dct yngsb barnet läg tyggt i sin vagga, hennes
män hade giort i ordning mat till bamet och deras
son lckte fömöjt med sina leksaker. Hon brukade
ägna en stor del av natten och morgonen ät att
sköta hcmmet. Idealet för varje kvinnä mäsie yäl
vara dctta: att ha examen frän universil,etct, att ha
en duktig man och fina bam.

Hon var mycket män om att familjcn skulle
vara lycklig, men Zindä kände hon ibland en kvä-
vande monotoni, en känsla av att hon levde
bakom tjocka, tunga draperier som hindrade ljuset
och den friska lufrcn att kommä in. Hon kände
sig instüngd, hon ville förverkligä sina dröm-
mar, sina ambitioner och sin begävning.

Ibland kändes allt absurt. andra stunder fördun-
kladcs hcnnes liv av mörka moln, av dystra
tankar som först efter läng tid kunde skingras.
Försl dä var hon äter redo alt acceptera sitt dagli
ga liv, dcn vardagliga monotonin.

Hon saktade sina steg och tyckte sig ha
kommit till en viss klarhet om sin egen situa-
tion. Dct val sent och det btirjade mörkna. Fram-
för cn port läg ett litet bam, som ve*ade övergi-
vct. E1t tygknyle läg bredvid bamet. Hon slänna-
de till och väntade en stund pä att nägon skulle
komma ut och hämtä barnet. Ingen kom, och
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hon gick fram rill den li[a pojken för
att rätta till hans kläder sä att de skulle
ge ett bättre skydd mot den kalla
vinden. Pojken grep isüillet tag i
hennes hand, började leka med hennes

fingrar och log. Hon tänkte pä sin
egen son som nu njöt av värmen dZir

hemma.
Hon gick fram till porten och knack-

ade pä. En man med rödsYullna ögon
öppnade och svarade pä hennes fräga
att han inget visste om barnet och
stängde sedän hastigt porten. Det var
scnt och hon mäste komma iväg hem.
Hon tog av sig sin blä ylleschal, säg

pä den och üinkte att dcn var alldeles
ny. Hcnncs vänninnor hade sagt att den
var vacker och den passade till naistan

alla hennes kläder. Hon tvekade en

sekund, och började sedan linda den
runt barnet. Hon smekle honom oä
kindcn och gick därifrän.

Eflcr bara nägra steg mötte hon en

ung puckelryggig man med ett blekt
ansiktc. Det vsrkade som om han hade
tänkt säga nägot, men ängrade sig och
gick vidare. Själv tilnkte hon: Han hör
naturligtvis ihop med det lilla bamet.
Vid grändens slut vände hon sig om
och säg att mannen gäl.t förbi barnet,
samtidigt som ocksä han vände sig om
och säg pä henne.

tl{i:l'

Mötet med manncn hade hos henne
väckt oro och ängest, k:inslor som hon
upplcvde sta*t och som äterkom till
hcnnc när hon i skymningen promene-
rade genom de tränga grändema. Hon
tog alltid samma vä9, och när hon
näst^a kväll passerade gränden, d?ir hon
sett barnet, mötte hon plötsligt den
puckclryggige unge manncn pä nytt.
Dc möttcs sedan llera kvällar, han

stannade varje gäng till och stirade pä

hcnnc. Till cn början brydde hon sig
intc om honom, men sä smäningom
började hon kinna obehag och hon Iick
en känsla av att han stod och väntade
pä henne, att han till och med förföljde
henne. Hon frägade sig: Vad vill han?

Vad är han ute eftefl
Hon börjadc tolka hans beteende uti-

frän sina kunskaper i psykologi; pä

universitetet hade psykologi yarit ett
av hcnncs bästa ämnen.

Kanske var han en srörd pcrsonlig-
hct, kanske hade han komplex pä
grund av sitt lyte? Ntu de möttes för-

sökte hon huka sig för att verka kor-
tare till växten, hon började använda
lägklackade skor. Han som eir puckel-
ryggig och som haltar; kanske hatar
han alla normala. friska människor?
Kanske ?ir han till och med kriminell?
Kanske tog han livet av det lilla bamet
den dZir kvällen, eller kanske tog han

det med sig? Hon var i sä fall den som
sett bamet senasl Varför hade hon inte
väntal, eller se . üll ätt bamet kom i
rätta händer? Hon häde ju knackat pä
pofien, utanför vilken bamet läg, men
ingen hade velat kännas vid det...

Kanske var han en sexualbrottsling
som bara väntade pä ett tiufülle atr för-
gripa sig pä hennc? Hon började sätta
upp sitt länga, blonda här och dölja det
under en schal. Hon kände sig rädd
men foitsätter samtidigt att spekulera
kring hans bakgrund utifrän sina psy-
kologiska kunskaper. Hemma satt hon

och läste de gamla läroböckerna och
anteckningarna frän föreläsningama.
Hon tälade inte om sina upplevelser
med nägon, inte ens sin man. Hon
ville vara ensam och försjönk i kicker
av Skinner, Freud, Jung, Adler,
Watson och andra. I sina gamla anteck-
ningar frän universitelet läste hon:
"Kriminalitetcn tever kvar i mänsklig-
heten och kan liknas vid ett virus som
kan drabba individen. Dcn kriminells
har en apliknande kropp, stora käkar,
markerade kindkotor, tunn överläpp,
stirrande blick..,"

Just ett sädant utsende hade den
puckelryggige mannen! Hon beslämde

sig för att se efter noga nästä gäng de
möttes. Men rair de träffades pä nyrt
säg hon bara hans orangeftirgade skjor-
ta, vars intensiya ffug nästan bllindade
henne. Hon vägade inte se pä hans an-
sikte. hon var rädd att han skall bli
upprörd och kanske gripa till väld.

Hon var besviken pä sig själv och
beslöt sig för att nlista gäng se honom
rakt i ögonen och granska hans ansikle
noga.

t *rlr

Himlen är l:tckt av moln, det tu
mörkt och luftcn känns fuktig. Hon lir
rädd ntu hon ntumar sig gränden och
hennes nerver är pä helspänn. Hän
syns inte till; nägon sekund *inker hon
att hän kanske inte kommcr ikväll,
men sä dyker han strax upp. Han
kommer helt nära henne och hon

hinner tilnka att han ilr den fulaste va-
relse hon nägonsin sett. Hans tjocka,
bläfllrgade läppar öppnar sig och han

tänker säga nägot. Hon samlar alla
sina krafter och skriker ät honom:

- Vad:ir det egentligen du vill mig?!

Han slär tyst, stirrär pä henne, andas

tungt. Nägra svettdroppar glänser pä

hans panna Eots att det llr kdlt. När
han inte svarar upprepar hon med dar-

rande röst:
- Vad vill du mig egentligen? Varför

förföljer du mig?
Med bruten stlirnma svarar han:
- Jag födöljcr dig inte..jag mäste gä

den här vägen värje kväll..jag ?t tvun-
gen att besöka en l?ikare som ger mig
en injektion mot min astma... jag har
sä svärt att andas.

Övenaskad av hans svar lyssnar hon
vidare pä hans ord som han uttalar med
stor ansträngning:

- Varje dag har jag velat...tacka
dig...mcn inte kunnat. Den dit kväl-
len...det var mycker kallt...säg jag hur
snäll du var mot det lilla bamet...att du
gav honom din vackra schal mot
kylan..jag ville att du skulle fä veta
hur mycket jag uppskattade att du gav

bort den. Jag stännäde kvar hos dsn
lille till hans anhöriga kom...dü är en

god människa..jag visste inte hur jag
shlle kunna tacka dig..,Adjö!

IIan gick sin väg med tungä, halan-
de steg. Hon säg efter honom, men
kom sig inle för att säga nägot. Plöts-
ligt kändes det som om de känt varan-
dra länge. Hastigt virvlade tankarna
genom henncs huvud. Den blä scha-
len...hennes misstänksamhet mot
honom...de gamla läroböckerna..
hennes teoricr och spekulationer.

Det. kändes som om möte! var ett fö-
rebud om nägot nytt och annorlunda,
nägot hemlighetsfullr och hoppingi-
vande. Hon tyckte sig ha lzirt myckct
av detl,a korta möte och undrade: Vad
händer s€dan?

NaiI hon gick vidare kändes det som
om hennes steg var i lakt med den
puckelryggige mannens.

Översöttning: Ferlnd Shakely och
Margarem Nordin-Brage

Hcro Coran :ir dotter till defl kände
poeten Abdullah Coran. Hon skiver
noveller bäde pä kLrrdiska och arabiska.
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Mänskliga rättigheter i Kurdistan
- internationell konferens i Bremen

Den lnternationella konferensen "Mänskllgs rättigheter I Kurdistan" ägde rum den 14 till den 16
april 1989 i Br€men i Västtyskland under beskydd av president€n för Br€mens statsparlament, Dr
Dieter KIink. Politiker, vetenskapsmän, författar€ och Journalister frän 16 länder deltog i kon.
f€rensen, som blev till en av de betyd€lsefullaste msnlfestation€rna för mänskllga rättlgheter i
Kurdlstan I modern tid, Frän Sverlge dettog flera rlksdagsledamöter, bl a Berith Eriksson (vpk)
vars hälsnilrgstal till konf€rensen äterges pä följande sida. Svensk-Kurdisk Journal äterger här,
nägot förkortad, den deklaration för mänskliga rättigheter i Kurdistan som antogs l samband med
konf€rensen. Bland undertecknarna äterflnns 42 sv€nska riksdagsledamöter, ett hundratal parla-
m€ntsl€dsmöter frän andra europeiska länder och ett stort antal författare, journalister, konstnä-
r€r, vetenskapsmän och r€presentanter för olika fackllga, ldeella och politlska organisationer.

Dct kurdiska folket eir ett av de äldsta
i Mellersta Östern, med en egen kultur
och historia, och en befolkning pä nlir-
mare 20 miljoner. I sitt uppdelade
hemland - i Turkiet, Irak, Iran och
Syrien - utsätts detta folk för ett ex-
tremt töffiyck. Kurdernas kamp för ett
liv i frihet och förjämlikhet med andra
folk har tills idag blivit brutalt kros-
sad. Under konferensen har detta
kunnat visas genom olika slag av do-
kumentation frän Turkiet och Irak.

Turkiet är medlcm av Förcnta Natio-
nema och Europarädet. Turkiet har un-
dertecknat FN:s deklaration om de
mänskliga rättighcterna och slutdoku-
menten frän Helsingforskonferensen
om samarbete och säkerhet i Euopa.
Trots detta har Turkiet sedan 1925 sys-
tematiskt förnekat existensen av det
kurdiska folkct. Dcn turkiska rcgcrin-
gen strävar efter ält assimlera det kurdi-
sak folket med lväng, att krossa dcss
nationella identitet och ätt "turkifiera"
kurderna. Denna rasistiska politik fort-
gär ohämmat.

Kurdiska barn förvägras rätten till
underuisning i sitt modcrsmä1. Anv?in-
dandet av det kurdiska spräket if för-
bjudct. i lag. Enligt lag är det förbjudet
att publicera litteratur eller tidningar pä
kurtliska, eller att utge eller framföra
kurdisk musik. Firandet av kurdiska
nationella fester fu förbjudet. De tur-
kiska myndigheterna har ersatt alla
kurdiska geografiska namn med tur-
kiska. Militära operationer mot befol-
kade omräden, kollektiva bestraifnings-
aktioner och godtyckliga arresteringar
sker ständigt. Folkomflytrningar pä
grund av "nationella" ellcr "säkerhets"-

24

skäl skcr i ökandc omfattning sedan

militärkuppen 1980. Regeringens be-
gränsade ätglirder för att utveckla de
kurdiska omrädena ekonomiskt
kommer inte den kurdiska belolknin-
gen till del; arbetslöshet, fanigdom
och emigration är följder av den turkis-
ka politiken.

Den irakiska regeringen har de senast

ären päbörjat etr systematisk folkmord
av den kurdiska befolkningen. Tusen-
tals kurdiska byar har förstö s av den
iraliska armdn. Frän byarna har den
kurd iska befolkningen tvängsförfl ytt.ats

till läger, eller massakrerats av armdn.
Gcnom sitt användande av kemiska
vapen har den irakiska regeringen
brutit mot alla intemationella lagar.
Den 16 mars 1988 dödades i Halabja
5000 män, kvinnor och barn och
10000 skadades allvarligt av lraks gas-

bombning. Samma fruktansvzirda öde
har drabbat ätskilliga andra kurdiska
byar. Det är fortfarand€ okänt vad som
hänt med de 8 000 kurder frän Barzan-
omrädct som 1983 rapporterades "för-
svunna", Under april planer.r regenn-
gen deportering av 200 000 kurder
(denna deportering har nu genomförls.
se notis om Qaladize).

Med hänsyn till horct om utpläning
av det kurdiska folket, käver konferen-
scn "Mänskliga rättighetcr i Kurdistan"
följande:

- Förcnta Nationcma mfute omedel-
bart ta upp frägan om det kurdiska
folket till bchandling med utgängs-
punkt frän gällande internationella
lagar och konvcntioner..,,

- medlemsstatema i Europarädet, och
undenecknarna av Hclsingforsavtalet,

liksom Dcn Europciska Gcmcnskapen
(till vilken Turkiet sökt medlemskap)
mäste tvinga den turkiska regeringen
att följa de internationella lagama och
respektera de mänskliga rättighetema,

- de stater som arbeur för en fredlig
lösning av konflikterna i Mellcrsta
Östern mäste försäkra sig om att den
kurdiska frägan kommcr upp undcr
nästa mellanöstemkonferens...,

- dcn industrialiserade världen mäste

avbryta all ekonomisk och militär
hjä1p till Turkiet, Iran och Irak tills
dessa länder respekterar de mlinskliga
rättighetema,

- alh manniskor och organisationer
bör protestera mot förtrycket av det
kurdiska folket, mot förstörelsen av
deras kulturella och historiska arv och
av deras nationella identitet, mot de-
pofleringarna av kurder frän deras hem-
land...,

- för aLt kunna tillförsäkra de kurder
som nu lever i exil spräkliga, kulturel-
la och mänskliga rättigheter, br rege-
ringarna i respektive land ge stöd för
vidmaklhällandet av det kurdiska sprä-

ket och kulturen, i undervisningen och
i massmedia,

- ett örgan, oberoende av stater och
regeringar, bör etableras för att bevaka
det kurdiska folkets situalion och do-
kumentera brotten mot de mänsklica
rättighetema,
- "Bremendeklarationen om män-

skliga rättigheter i Kurdistan" bör till-
stiillas FN:s generalseketerare, Euro-
parädet, Europeiska Gemenskapen,
presidenten för Europaparlam entet, alla
stntsledare och internationella organi
sationel.
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Berith Eriksson:

Världssamvetet sover

Berith Eriksson, riksdagsleda-
mOt för VPK' d€ltog som
svensk delegat vid den internati-
On€lla konferens€n om mänskli'
ga rättigheter i Kurdistan' som
ägde rum i Bremen den 14 - 16

april i ür. vi äterger här
hennes hälsning till konferens'
deltagarna.

Tack för er inbjudan till dcnna konfc-
rens om dc münskliga rättighctcrna för
kurdcrnia.

För brra nlgrx lr scdun visstc jrg
intc myckct om Kurdisl"an. Dcn fraim-

sra orsakcn till dcllx ver, rlt nJr j38

gick i skol:rn, sl fick j:rg bua llirl mig
nägot om Turkict, Iran, Irak och
Syicn, dvs de ländcr som idag ockupc-
rar Kurdistan. Sädana bristcr i vära lä-

roböckcr ilr mycket vanliga i dc flestl
llindcrs skolor.

Dctta är, anscr jag, dct första problc-

met nat det gliller kurdcma - Kurdistan
och kurdcrnas svärighcter tu sä oklinda
i världcn.

I ctt litct land som Sverige kan man
pä rclalivt kort tid fä stor uppmärk-
samhct kring frägor sotn släs upp i
massmcdia. En sädan händclsc var
mordet pä vär statsministcr Olof
Palme och dct faklum att vär siikcr-
hctspolis misstänktc kurdcr för att
ligga bakorn nordet. Massmcdia an-

v:indc ord som "kurdspärcf' och dairmed

blcv alla kurdm utpckadc i folks ögon.

SAPO kopplade sina misstankar till
dcn kurdiska organisationcn PKK, och

för allmlinheten blev kurd och PKK
samma sak.

Men scdan nägra mänadcr, c[[er
mänga skandaler och avslöjandcn om
oegcntlighetcr inom SAPO, och ävcn
bland cnskilda mcdlemmar inom rcge-
ringcn, börjadc människor att fdrstä

btdc all dcr linns olik] kurdiska or8a-
nisirt.ioncr och att SAPO hadc hxlt fcl;
det var varken kurdcrna cller PKK som

läg bakom mordet. Till stor del bcrod-
de dcnna händelscutvcckling pä mass-
mcdias rapportering. Massmcdias roll
är myckct betydelsefull nair dct gäller

nyhctsrapportcdng, bädc i cn ncgaliv
och cn positiv riktning.

Dct andra prob'lemct nilr det gällcr rn-

stültningcn till kurderna äI daillör mass-

medias mpportering. Kurdema behöver

elt välvilligt bemötalde fr.ln massme-

dias sidä.

Vi vet att Irak, Iran och Turkiot har

mänga vänncr, vänner mcd ekonomis-
ka och politiska intresscn i Kurdistan.
Av samma skäl har kurderna fä vänncr

bland väddens länder.
Vi vet ocksä att inget land i världcn

kommer att ta sig an kurdernas sak,

om inte folkopinioncn i det landct blir
sä sEJk att den kan tvinga landets rege-

ring till dctta. I Svcrige ser jag post-

tivt pä dctl]] ärbctc, bl a hiu vi nyligcn
bildat cn kolnmiltc för kürdcrnas rät-
tighetcr mcd landcLs mest kända fackfö-
rcningslcdare som ordförande och mcd
mänga andra inflytclscrika pcrsoncr i
styrelsen. Ett stort arbete ligger nu

framför organisationen.
Men jag anser, att dct inle lllcker

med ord, man mlslc visa i handling
vrd ordcn stür [ör. Vära ländcr, Svcrigc
och Västtyskland, mäste för dcl första
själva bli medvctna om hur vi behand-

lar kurderna, och för del anüa, vidta ät-
gärdcl för att ändra pä missförhillan-
dcn, stlida upp bland teroristlagar och
förföljelse av "vära" kurdcr. Dctta
arbctc är absolu( nödvändigt om vi
med trovärdighet skall kunna fördöma
regimerna i Turkict, Iran och Irak.

Det är fullkomligt otroligt att mas-
sakern av kurdcr i Halabja kundc ske

inför världens ögon utan att reakho-
nen blev starkarc. Gasbombningarna
tog ju intc slut efter Halabja, de fort-
satte och Saddam Hussein sitter fortfa-
rande kvar vid makten. Vad Hussein
lärt av Halabja är, att han kan fortsätla

med sitt folkmord, utan att nägön reä-

gerar. Världssamvetct sovcr. Dcttl är

en stor och oacccptabel skam.

Diktaturerna
ttnormaliserasrl

Pierre Schori i Irak

Den 16 mars 1989 ordnadcs solidan-

tctsmöten till stöd för det kurdiska
folket pä mänga häll i Svcrige. I
Stockholm taladc ulrikcsminister Slcn
Andersson vid ctt möte pä Scrgcls
torg.

Vid dcssa möten fördilmdes kafLfullt
bl a Iraks brutala rcpression mot det
kurdiska folkct. För exakt ett är scdan,

dcn 16 mars 1988, utlörde den irakiska

regimcn dcn hittills mcst omfatande
atEcken med kemiska stridsmedel mot

en oskydddad civilbcfolkning. Denna

kcmiska krigföring har därefter fort-
sntt, trots internationella protester.

Irak rcagerade omedclbart pä detta

stüllningstagande frän svensk sida. Irak

avbröl inof ticicllt sina handclsförbin-
delser med Svcrigc.

Fljrhällandct mcllan Sverigc och Irak
har dock förblittrats. Efter kabincttsc-
kctcrarc Pienc Schoris bc*1k i Bagdad

undcr vfucn uppges förbindclscma ätcr

vara "normala"...

Saatchi & Saatchi
gör reklam för
'Iurkiet

Dcn lurkiska regcringcn har slutit ett
konüakr mcd cn av vfuldcns största re-

klambyräer, Saatchi & Saatchi. Re-
klarnbyräns uppgift ar att förbätra
dcn turkiska diktaturcns anscende hos

dcn internationclla opinioncn. Kon-
üaktct uppgcs vara ett av de största

som förckommit i reklambranschcn.
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Massoud Barzani
i Paris

Undcr värcn har flera betydandc kur-
diskä ledare besttkt llinder i Vlisteuropa
och USA i syftc att bedriva s k tyst di-
plomati. Bland besökarna märks de
kurdiska pa iledama Jalal Talabani, Dr
Mahmoud Osman, Sami Mahmoud
Abdoulrahman. Dr Gassemlou. och nu
senast. Massoud Barzani. ledare för
KDP i irakiska Kurdistan.

Vid siu bcsök i Paris käflade Barzäni
bl a franska regeringslcdarnöter och re-
prcscnlanücr för olika humanilita orga-
nisationer. IIan hade äyen ett samman-
fäffande med den franska presidentcns
huslru Danielle Mitterand, som nyli-
gen besökt de kurdiska flyk-tinglägren
i Turkiet. Vid en presskonferens berät-
tade Barzani att syftet med hans rcsa bl
a var att informera om siLuetioncn i
Kurdishn och att förmä vlirldssrmfun-
det att protcstcra mot och förhindra den

irakiska regimens utrolningspolitik
mot kurdema.

Barzani underströk att dcn intematio-
nella opinionen tycks vara sn:u atl [ör-
döma dcn rumänska regimcns föflryck
och deponering av den ungerska mino-
ritcten, mcn tigcr nlir det gällcr det li-
kafiade och än brutalare förtlycket mot
kurderna. De scnaste dcponeringarna
frän bl a staden Qaladize och Sengcscr
bcrör mer än 200 000 människor och
sammanlegt har omkring en miljon
kurdcr ftirdrivits frän sina hem.

Barzani kitiserade ocksä den interna-
tionclla konferensen om kemiska
stridsmedel, som avhölls i Paris janua-
ri 1989. Dc som begfu brotten mot in-
ternationella och humanitära lagar fick
nkvara, men inte de oskyldiga offren,
framhöll Barzani. Ingcn rcpresentant
för det kurdiska folket fick nairvara, dä-
remot Irak, ett land med vilket ocksä
de flesta av ytuldens ländcr fortfarande
uppätthäller ekonomiska och politiska
relationer.

Vad gl lcr de kurdiska flyktingarna i
Turkiet, ansäg Barzani att dessa borde
behandlas som politiska flyktingar.
Idag är situationen i de kurdiska nyk-
tinglägren mycket dälig. Enligt upp-
gift har Turkiet ocksä ti-llätit en irakisk
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delegation att besöka laigren, vilket
inte kan accepteras.

Den enda rimliga lösningcn aü att de
kurdiska flykringarna ges flyktingsta-
tus och att deras omhändertagände
över|;ts av UNHCR och det inLematio
nclla röda korsel Turkiet bör ocksä ka-
nalisera den hjälp som erbjudits frän
andra ländcr via dcssa organisationer.

Barzani berörda under presskon feren-
se!: även den kurdiska bcfriclscrörel-
sens nuläge och framtida strategi. Fort-
satt gcrillakrigföring och en ulvidg-
ning av operationcrna till de urbana
omridcna, ansäg Barlani vara nödvän-
digt. Pä en fräga om han troddc pä tcr-
rorism som politiskt vapen, svaradc
Barzani att dc kudiska organisationer-
na lördömer tcrorismcn och inte anser

dcn vara ctt acccplabclt mcdcl för poli
tisk kamp.

Barzani undcmtrök slutligen att kur-
dcrna helst ser en fredlig lösning av de

konlliktcr som nu finns mcllrn dc fyra
stater som ockupcrar Kurdistan och den
kurdiska befolkningen. En lösning av
dcn kurdiska frägan är en förutsättning
för stabilitet och slikerhet för alla rn-
blandade parter, framhöll Barzani.

Danielle Mitterand
i Kurdistan

Prcsidcnt Mitterands fru. Danielle
Mitterand, har eftcr en vädjan fiän de

kurdcr som undcr vlrcn flytt frän ira-
kiska Kurdistan, bc-sökt flyktinglä-
grcn i dcn kurdiska dclen av Turkict.
Fru Mitterande resa ägde rum mellan
den 30 maj och dcn 2 maj 1989.

Undcr sin korta resa, besökte fru
Mitterand tle läger (Diyarbakir, Mus
och Mardin), i vilka det idag finns
38000 irakiska kurder som flyfi undan
dcn irakiska regimens kemiska krig.

För att bättre förstä dessa flyktingars
situaLion samhladc hon med ctt üugo-
tal flyktingar. En tolk hade s.lirskilc en-
gagerats för dsssa samtal frän Paris. I
likhet med andra av fru Mitterands
besök utomlands, sam manträffade hon
med flera jurister som arbetar för dc
mänskliga rättighetema, samt med per-
soner som drabats ay förföljelse pä
srund av sina fuikter. I Ankam träffade

hon bl a professorn i sociologi, Ismail
Besikci, som tillbringat 12 fu i tur-
kiskr liingclsc pl grund av siLt fors-
kningsarbete om kurder, och Serafettin
Elci, socialdemokatisk minster i Ece-
vits regering, som varit ftingslad i rc
är som en följd av att han olfentligt
deklarerat sig v:u-a kurd.

I Diyarbakir üäflade hon ocksä för-
fattarcn och dramaükern Musa Anter,
75 Är, som tillbringat äLskilliga är i
ftingclse efter att ha publicerat sig pä
kurdiska, samt modern till en kurdisk
fänge som nyligcn försökl bcgä själv-
mord som en protcst mot dcn omän-
skliga bchandling och tortyr som do

kurdiska flngarna utsätts för.
En viktig symbolhandling var ocksä

fru N4ittcrands sammanfäffandc mcd
fru Leyla Zana, hustru till Mchdi
Zana, tidigarc borgmästare i Diyarba-
kir. Mchdi Zana är dömd rill szunman-

lagt 40 ärs fängclsc för att undcr sin
ämbetsutövning ha talat kurdiska,
samt för att under rättegängen lörsökl
hälla sitt försva$ul pä kurdiska.

Enligt uppgiftcr i turkisk press, de-
k.lärcrade fru Millcrand lydligt sina av-
sikter att under besöket skaffa fram
noggranna uppgifter och bevismaterial
om de kurdiska llyktingamas och dcn
kurdiskr bc fr-rlkningens situxtion i

Turkict. Före sin resa, underströk fru
Mittcrand i en intcrvju i fransk Tv, att
hon stödde kurdcrnas kamp för att
bcvara sin kulturella sürart.

Fru Mitterands resa till Kurdistan
inncblt en historisk händelse ulan
motstyckc för dct kurdiska folket.
Faktum är, att dct är första gängen

undcr 1900-talct som cn sä framträdan-

de, utländsk pcrson beträdde kurdisk
mark. Kurdema, som längc känl sig
utstötta av vffldens länder, var djupt
rörda över dcn omtanke som kom dem

till del frän Frantrikes "First l,ady".
Deputcrade frän olika kurdiska pro-

vinser och av skilda politiska schatte-
ringar välkomnadc - pä kurdiska - fru
Mitt*and pä flygplatsen i Ankara. Hä-
rigenom bröt man mot cn rad olficiella
och inofficiella fööud frän den turkis-
kä statcns sida. Dct var försa gängen i
den turkiska republikens historia som
det kurdiska spräket, som fu officiellt
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förbjudet, användes offentligr vid flyg-
platsen för att välkomna en utländsk
gäst. De kurdiska deputerade medföljde
sedan fru M.itterand under hcla besöket

under skydd av en nog sä bdcktig par-

lamcntarisk immunitet.
I de kurdiska provinserna i Turkiet

dder sedan 1978 krigslagar och befolk-
ningen utsätts ständig( för rcpression
och tral<asserier frän de turkiska myn-
dighetcrnas sida. Trots detta gav den

lokala kurdiska bcfolkningen fru Mit-
terand elt översvallande mottagandc. Pä

Diyarbakirs flygplats övcrhopades hon

av rosor frän den stora grupp kvinnor
som kommit för att välkomna henne:
pä liknande sätt möttes hon av sympa-

tiyttringar undcr hela sin resa.

Irak deporterar
200 000 kurder

April 1989 genomforde dcn irakiska
regimen den hittills mcst om{attande
deporteringcn av kurder. 200 000
kurder boende i nlirheten av dcn iranska

gdnscn har tvängsförflytläts till inter-
neringsläger. Den irakiska armdn om-
ringade bl a den kurdiska staden Qala
Diza och tvingade den kurdiska befolk-
ningen att med kort varsel att lämna
sina bostilder.

Füe ordem om depo ering utdelade

dcn tuakiska arm€n Ilygblad rill b€folk-
ningen med texten: "Armin kommer
att pÄbörja utpläningen av staden den
25 april. Ni har ingen möjlighct att
stanna kvar och vi räder er att samarbe-
ta sä alt transportema kan ske pä smi-
digast möjliga särt. Varje familj
kommer alt erbjudas plats pä en
armöjeep eller pä annat transportme-
del..."

Den irakiska regimen har för avsikt
att skapa en särskild "säkerhetszon"

Lings med landets norra gräns. Syensk-
Kurdisk Journal har tidigare r.rpponemt
om dessa deportationer, vars syfte är
att pä sikt utpläna dcn kurdiska befolk-
ningen.

De senaste tvängsförfl ytmingarna har
väckt protester även i västv?tlden. Vi
äterger här delar av ett upprop födattät
av Nobelp stagarcn Elie Wiesel:

"Alla män och kvinnor som vill för-
svara rättvisa och anstaindighet mästs
omedelbaft protestcra mot den irakiska
regimens tvängsförflyttningen av200
000 kurder till intemeringsläger. At-
g:irden zir djupt inhuman och dess kon-
sekvcnser för de &abbade kurdema är

oerhört allvarliga. Om vi inte proteste-

rar nu pä dct kurdiska folkets vägnar,

som drabbats av sä mänga förödmju-
kelser, och sä myckcn förföljelse, av

sä mänga regimer under vär genera-

tions tid, at detta en skam för var och
en av oss som anser sig tillhöra etl ci-
viliscrat samhälle."

Kurder i Sov.iet
önskar eget
lan d

Kurdcr i Sovjet här genomfört spon-
tana demonstrationer i Moskva för att
ge eflerlryck ät sina kräy pä ett eget
territorium.

Idrg lever nürmare en miljon kurdcr i

Sovjet i omrädcna Azerbaidjan, Arme-
nicn och Georgien. Mänga hyser oro
för att deras spräk och kultur skall ut-
plänas och kurdernas föreüädare,
Mamddov, har i en skrivelse riktat sig
till Folklongressen med krav pä större
självstaindighet för kudcma.

Kurdiska läkare
besöker flyktinglägren

Den i Sverige bosatte kurdiska läka-
ren Abdulbaghi Ahmad har med stöd
av Svenska Rädda Barnen kunnat ge-

nomföra en resa till de kurdiska flyk-
tinglägrcn i Turkiet. Resan ägde rum
under november - december 1988, och
Dr Ahmad äterger sina intryck frän
resan i en rapporl som utkom under
vären 1989. Hans undersökningen
gällde stuskilt de kurdiska flyklingbar-
nens situation, och han konstaterar r

rapponen bl a följande:
- Undernäring och hög dödlighet är

vanligt förekommande bland i synner-
het barnen i flyktinglägren. Det finns
stora brister i livsmedelsförsörjningen,
bristen pä vattcn mycket stor och

varken bam eller vuxna hade tillräck-
ligt med kläder som skydd för kylan.
Undemzidngen bland barnen gör att
deras motständskraft nedsätts och flera
allvarliga sjukdomar, säsom malaria,

tytus och andra magsjukdomar före-
kommer.

- Lägcrinnevänamas rüelsefrihet är

sä begränsad att lägren snalarc bör be-

üaktas som fängläger än flyktingläger.
Utifränkommande besökare har i vissa

fall ar:resterats efter kontäkter med
flyktingama. Konfrontationer mellan
lägerinnevänama och polisen har i len
till att tvä flyklingar dödats.

- Dcn medicinska värden av flyktin-
garna var frän början förhällandcvis
adckvat, men eftersom förhällandena i

lägren sä snabbt försämrats, behövs nu

bctydligt störe insatser.
- Den turkiska rcgeringen befinner

sig ictt sväfl dilemma p g a flykLin-
glägren; ä ena sidan vill man visa upp

en demokratisk och humanitär fasad, ä

den andra sidan innebär existensen av

kurderna i lägren en risk för att kurdcr-
na i Turkiet medvetliggörs och
kommer i förstitkt konflikt mcd den

turkiska regeringens anti-kurdiska po-
litik. Som bckant förnekar den rurkis-
ka regeringen existensen av kurder r

Turkict; aLt ula kurdiska air ett brotL.

- Turkiet har vägrat internationella
organisationer, som t ex UNHCR, att
medverka i hjälparbetet i flyktinglä-
gren. Dcn lurkiska regeringen har
begärt att de hjälpinsatser, i form av
pengar som crbjudits, skall distribue-
ras direkt av de turkiska myndighelerna

till flyklinglägren.
- De kurdiska flyktingama har inte til-

lerkänts Ilyktingstätus av den turkiska
regeringen. Delta är nödvändigt fÖr alt
UNHCR skall kunna medverka i det
fortsattä hj:ilparbetet för fl ykingama.
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|{trIAL IURI(TY

Abdul Majid Lutfi
Zigenarens profetia.
Roman. Kurdish Housc for
and Publishjng. Bagdad 1988.

Culture
184 s.

Diwani Haqiqi
(Haqiqis diwan)
Diktsamling. Utgiven av Centret för
kurdisk kultur och litteratur i irnaska
Kurdistan, Wurme. 1988. 278 s.

Humphreys memoarer
Hägkomster av en engelsk spion frän
en resa i Kurdislan undcr 1?00-talct.
Centret för kurdisk kultur och littcratur
i iranska Kurdisun, Wurmc. 1988.
116 s.

28

Rafiq Sabir
Lawiki Halabja
(Rckviem över Halabja)
Dikter. 1989. 48 s.

Mele Mehmud Dersewi
Mistaxa ciya ji gotinen
Pesiya
(Vira förldders gävor frän bcrgcn)
Kurdiska ordsprÄk fanskriberade av

Scrbest Zäxoyi. Stockholm 1989. 27 6
s. Rashced. M. AB, Bcrgengatan 12,

2tr, 161 35 Kista.

Eva Boholln-Olsson &
Pham van Don
T uan.
Barnbok. Oversatt till kurdiska av

Ferhad Shakely. 1988. Utgivcn av
Kurdiska Kulturförlagct, Box 16139,

103 23 Srhlm.

Rohat
Cagdas Türk Edebiyalinda
Kürtler (Kurdcr i dcn moderna tur-
kiska litteraturen). Förord av Marl.in
van Bruinesscn. Vcjin-förlaget, Box
39122, 100 54 Stockholm.

Den kurdiska frägan i
0sterrikes parlament
Oversättning till kurdiska av Kurdo
Ali. Salzburg 1989. 40 s.

azadi

Kemal Burkay
Azadi fi jiyan
(Frihct och liY)
Diktcr. Roja nu förlagcl , Döbclnsga-
nn l6 B, I lJ 27 Sthhn 1988. 256 s.

Tragedin i Halabja -
Kurdistans Hiroshima
Utgivcn av Informationsbydn för isla-
misk-kurdiska armön. Septembcr
1988. Ill. 52 s.

Report on the violations of
human rights in turkish
Kurdistan.
Utgivcn av Socialist Party of Turkish
Kurdistan (SPTK). Maj 1988.

Xezani Muselman
(Familjcn i islam)
Utgivcn av Al-balagh-stifl.clscn i Iran.
1989. 128 s.
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M. Emin Bozarslan
Masiyen Beji
(Fiskar pä tona land)
Bambok. 1987. 64 s.

Ji Dinan Dintir
(Galnare än dc galna)
Barnbok. Utgivcn av Förlaget ''Deng",
Box 3050, 750 03 Uppsala. Illustrcrad
av Cano.1988. 64 s.

Ali Mir Fetrus
Islamnasi (Kunskap om Islam).
Ovcrsättning frän pcrsiska av Siamak
Babak. 158 s.

Bssays on Kurdology
Översältning frän ryska till kurcliska av
Anwar Kader Muhammad. Utgiven av
Kurdiska Kulturföreningen i Sverige,
Box 402'7, 164 04 Spänga. 1989, 149

s,

Malmisanij &
Mahmud Lewendi
Kurdisk journalistik
i norra Kurdistan och
Turkiet 1908 - 198f.
Utgivcn av Jina Nu, Pb 24012, 750
24 Uppsala. 1989. 309 s.

M M van Bruinessen
Agha, Scheich und Staat;
Politik und Gesellschaft Kurdistrns.
Edition Parabolis, Berlincr Institut für
vergleichende Sozialforschung (BIVS)
Berlin 1989. 541 s.

Rebwar
Dang Halbira (tJöj din röst)
Dikter. Puya-förlerget 1988. 136 s.

Ibrahim Salman
The eternal office.
Translatcd by Maarlcn van Hinte,
Amstcrdam.

)
{'*

Sirwa (Bris)
Nr 32 1989. Utgiven av Salahuddin,
Centret för kurdisk kultur i Iran.

11^1 l t'!,
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Shano (Teater)
Nr 4 1989. Tidskift för scenkonst och
teater. Utgiven av Kurdiska konstföre-
ningen, Box 4027, 164 04 Splnga.

Karwan
Utgiven av Seketariatet för kultur och
ungdom, Arbil, Irak.
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Kurdistan-Nytt
Spccialnummcr om kvinnor i Kurdis-
tan. Ett intressant urval av a iklar
som behandlar den kurdiska kvinnans
situation frän bl a sociologisk, poli-
tisk och ckonomisk synvinkel. I en re-
daktionell kommentar päpekar man
svärigheterna med att hitla material
skrivet av eller om kurdiska kvinnor:
"vi har derfor lagt vekt pä ä fä kurdis-
ke kvinner selv i tale. Dette har ikke
vart enkelt, og vi har derfor i stor grad

mätret benytte oss av materiale som
har v&rt skrevet for andre fora enn
Kurdistän-Nytt. Dct storste problemet
motle vi imidlcrtid med ä forsoke ä fä
tak i stoff om kvinnlige forfa(tere,
konstncre, vitenskapskvinncr, politis-
ke/nasjonale lcdcre eller stammeledcre
osv. Disse kvinnerne finnes, og de har

eksistert opp igjcnnom helc Kurdistans
historie, men allikevel var dct ingcn
som cntcn villc cllcr sa scg i stand til
ä {ramskaffe stoff om disse kvinncne
og dcrcs arbcid... Dctte kan sclvfolge-
lig ogsä vare et uttrykk for den stätus
kvinner tillegges, at deres innsats och
arbcid ikkc vcrdsettes pä samme nivä
som mennencs, at dc ikke tilleggcs gc-
nerell betydning i samfunnct. Mcn dct
mÄ ogsä tilfpyes at det er lite av kur-
dernes historie, kultur og littcratur
som er ul.forsket og dokumentert over-
hode, noe som selvsagt henger
sammen med dcres nasjonale situa-
sjon..." ULgivcn av Solidaritctsko-
mitöen for kurdcrnc, pb 1878, Vika
0124, Oslo 1, Norge.

30

#il;,"-'"--"
Ungdomstidning utgiven av invandrar-
ungdomar frän olika ländcr. Special-
nummer om Kurdistan: "Kurder - ett
förbjudet folk" .

Svartvitt, Armdgatan 321613, 17L 59

Solna.

Utgiven av Kurdish House of Culture
and Publishing, Irak.

Roja nu
Nr 24 1989. Utgiven av SYensk-
kurdiska arbel^artöreningen, Döbelnsga-

tan 168, 113 58 Sülm.

Koger
Barn- och ungdomstidning. Nr 5,
fugäng 2, sommaren 1989. Box 2068,
172 02 Sundbybqg.

4jS ,gl;..sat-"

;E ,ld ,rr 'j,rc aN )'S 
",,tJ-.'--r, ü+!,üjur*<J",

li.jr ;u-!J ! .t:,1,5
,{riF .; .j J,3.J ,r-l'jt

s,_,t ra(r .l jU jJU

Mamostay Kurd
Nr 7, vären 1989. Kultur- och debatt-
tidskrift, utkommer mcd 4 nrAr.
Adrcss: Box 615, 191 26 Sollcnlunr.

Hawsa r
Nr I Yfuen 1989. Utgiven av Kurdis-
tan Kultur Sentcr, Pb 90, Ankertorget,
0133 Oslo I, Norge.

Nr l-5, l988.Fransk utgäva. Utgiven
av Kurdiska institutet i Paris. Utkom-
mer pä arabiska, persiska, turkiska,
engelska och franska. Inslilute Kurde
de Paris, 106, ruc La Fayette, 750 10

Paris.

Kurdistan info
Nr 9, 1989. Utgiven av Svensk-
Kurdiska Arbctrrföreningen (Komkar-

Swed), Döbclnsgatan 16 B,2tr, 113

58 Sthlm.
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HALABJAThe Kurds
Rapport nr 23, reviderad upplaga' Ut-
given av The Minority Rights Group,
29 Craven Str, London WC2N 5NT,
L'I(

Kurdernas vänner
Kristet periodiskt informationsbrev om
kurder (samma namn som föregäende

tidning). Nr 2juni '|989, tug 5. Utgi-
ven av Sädd och Skörd förlag, Box 490

62,400 64 Göteborg.

Antologi med dikter, bildkonst och ar-

tiklar om Halabja. Utgiven i London.

giSdJlidi 9ot41
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Peshraw (Avantgarde)
Organ för Kurdistans avdelning av

iranska kommunistiska Par ri
(Komala). Nr 29, ärg 6, maj 1989.
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Kurdernas vänner
Nr 2 februari 1989, nr 3 mai 1989. Ut-
given av föreningen Kurdcmas vänner,

Box 54,137 54 V:islerhaninge.

I
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Kurdistan
Nr I ärg 2 februari 1989. Külturtid-
ning utgiven av Kurdistans ungdoms-
och sludentunion i EuroPa. UKSYE,
BM, Box 4332, London WLIN 3XX,
England.

Bergeh
Tidskrift för politik, kultur och fors-
kning. Nr I 1989. Adrcss: Box 39122,
100 54 Sthlm.

Alekok
Vol 1, Nr l, mars 1989.

Utgiven av The national Association
of the Kurdish Community in Canada,

PO Box 774, Stn. Q, Toronto, Onta-

Canada.

Nr 25, ärg 5, 1989. Utgiven av stiftel-
sen för islamsk information.
P.o.Box I 3 13/14155, Tehcran, Iran,

l(urdernos vünner
FVr|('raü|GrEar,-rr3 |'öÖwl
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Gel
Nr 34 april-maj 1989, ärg 8. Organ för
Kurdislans dcmokratiska folkp ti.
Konespondensadress: Box 5042, l3l
05 Nacka, Sweden.

Rebazi Lawan
Nr 15 mars 1989. Organ för The Kur-
dislln Union of Socialist Youth. UU,i-
ven i dc bcfriade omrädena i Kurdistnn.

Ala
Nr 12, juni 1989. Utgiven av Kurdis-
tans Ccmokratiska enhetsfront, PSK,
Box 399, 751 06 Uppsala.

Al-Jabha al-Kurdistaniya
(Kurdistans front)
Nr 1, maj 1989. Utgiven av Irakiska
Kurdislans front.

@

Sarbakhoyi
Nr 13 april 1989. Organ för Kurdiska
socialistiska parti eASOK).
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Hiway Qutabyan u Lawan
Nr 11, v&en 1989. Organ för exilav-
delningen av Förbundct för Kurdistans
dcmokratiska studenter och ungdomar.

Internationella bokmässan i Genöve

Dcn fedje intemationella bok-och
pressmässan ägde rum den 26 till den
30 april i Genöve. 750 utstltllare deltog
frtn ett ücuio|2l l:indcr och annleL be-
sökarc var drygt 100 000.

Undcr mlLssrn uldclodcs etl :rnlal ny-
instiftadc litterära och kulturella priser.
Ett av dcssa är instiflat. till minne av
dcn kurdiskc förf:lttaren Noureddinc
Zaza, doktor i pedagogik vid universl-
tctcl i Lausanne och tidigare grundarc
ay det kurdiska demokratiska partiet i
Syricn, Nourcddinc Zaza var under sitt
liv djup[ engageräd i dcn kurdiska
frägan och utsatles för olika regimers
förföljclsc pä grund av sina suillnings-
tägandcn för kurdcrnas frihetskamp.
Zaza lcvde sedan 1970-Ialct i exil i
Schwciz. Han avled 1988.

Zaza har skildrat sitt dramatiska och
händelscrika liv i dcn självbiografiska
boken "Ma vie de kurde", utgiven

1982 (rcccnserad i Svensk-Kurdisk
Joumal nr 3/1985).

Noureddine Zaza-priset är tillkommet
pä initiativ av Kurdiska inslilutct i
Paris och Zazas fru, journalisten Gil-
berte Favre och är avsett att hcdra
franskspräkiga joumalister som i sitt
arbete pä olika sätt kunnat öka allmän-
hctens mcdvetenhet om den kürdiska
frägan.

I är delades priset mellan tvä journa-
lister, Antoinc Bossha (Iournal de
Genäve crch Gazette de Lausanne I crh
Bernhard Langlois (Polltis i Paris).
Priset övcrlämnadcs av Kendal Nezan,
le.dare för Kurdiska institutet i Paris
mcd moliveringen: "Förtrycket hämtnr
sin näring uI tysmaden. Ni har med er
journalisliska gärning brutit denna
tystnad."

Antoine Bosshard arbelar numcra
som chefredaktör för tidningen La Ga-

zelte de Genive. Tidigare var han d-
ningens korrespondent vid Förenta Na-
tionernas högkvarter i New York.
Bosshard Zir känd för mänga uppmärk-
sammadc rcporlagc frän skilda länder
och medarbctar ävcn i andra tidningar
och media i Frankrike och Schweiz. I
sirL |:lcktäl framhöll Bosshard att vrrjc
journalist borde vara skyldig att bcrät-
ta om det kurdiska folkets situation
och al.t bryta dcn tystrad som nu rädcr.

Bernhard Langlois är framför allt
känd som produccnt av det mycket
uppmärksammade TV-programmet
R4sistance i Antenne 2 mellan 1982
och 1986 (programmet päminncr om
den svenska televisioncns "Dokument
utrfrän"). Langlois var 1977-1981 che-
fredaktör för Le Ma[in. Han är sedan
1986 chefredaktör för veckotidningen
"Politis".
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Tysk monografi om kurder och Kurdistan

En mycket gedigcn monogralt
om kurdcma och Kurdistan har u1-

kommit pä tyska. Monografin om-
fattar tre volymer och är pä närmare
1000 sidor. Första volymen utkom
1984 och den sista 1988. Utgivare
är G esellsc haft für bedroht e völker,
cn orsanisation som är verksam i
vasnysKland ocn uslcmßc ocn vars
uppgift bl a är a(l gc stöd äL lör-
tryckta minoriteter runt om i värl-
dcn. Organisationen har ävcn lidiga-
re engagcrat sig i dcn kurdiska
frägan genom informations- och so-
lidaritetsarbcte. I förcningens tid-
ning, Pogrorn , har ocksä publice-

rats flcra artiklar om kurdcr och
Kurdistan.

Pogroms rcdaktör, Tilman Zijlch,
har ävcn skrivit förord till verket,
som i övrigt författats av cn rad
mycket promincnta kännare av dcn
kurdiska frägan. Den första voly-
men har rcdigcrats av GCrard Chali-
and, förlattarc till cn rad böckcr och
aniklar om Kurdistan- I dcnna
volym mcdverkar dessutom: Kcndal
(turkiska Kurdistan), Abdul
Rahman Ghassemlou (iranska Kur-
dislan), Ismcl Chcrif Vanly (irukis-
ka Kurdistan), Mustafa Nazdar (sy-
riska Kurdistan), Archie Roosevclt

Jr (om dcn kurdiska republikcn).
Volymcn avslutas mcd en utfÖrlig
biografi.

Andra volymen är i huvudsak
skrivcn av Ismct Sherif Vanly och
är en fördjupad studie av den kur-

diska frägan i Turkict och i Irak,
mcd särskild tyngdpunkt pä nulä-
get. Vanly har tidigare publicerat
flcra böcker om Kurdistan, bl a ur
ctt historiskt perspcktiv.

Tredjc volymcn bchandlar de kur-
diska minodtetcma i andra dclar av
världcn, t cx i Libanon, Jordanicn,
Egyptcn, Isracl och i Västeuropa.
Här ätcrfinns ocksä uppsatscr om
kurdemas situation i Sovjctunionen
och i Syrien. Dcn dävarandc amcri-
kanska ambasadören i Iran bcrällar i

cn artikel om etI möLe mcd Ayatol-
lah Khomeini och läter även publi-
cera ctt tidigare hemligt dokumcnt
om ockupationcn av USA:s ambas-
sad är 1979.

En ljärdc vo'lym är under utarbc-
tande och komrncr bl a att handla
om Gollkrigct och dct irakiska ur
rotningskrigct mot kurdema. Hu-
vudförfattare är ävcn i dcnna vo'lym
Ismct Shcrif Vanly.

I de hittills publiccrade volymcma
finns hundratals unika bildcr,

kartor, konstverk och andra illus-
trationcr som ytterligarc fÖrhÖjer
vcrkets värde. Monografin bör
kunna bli ett standardverk för ve-
tcnskapsmän, journalistcr och
andra intrcsscradc när dct glillcr dcn
kurdiska frägan, bädc i historia och
nutid. Värdcfulla fakta finns ocksä
att hümta inom skilda omräden,
säsom frcds-och konlliktforskning,
bcfrielselörelscr, tledje världen och
u- landsfrägor. Dcn omfattande bio-
grafin ger dessutom yttcrligarc för-
diupningsmöilighcter.

l<ohat

Kurdistdn und ilie Kurden,
Band 1, utgiven av Gdrard
Chalianil meil bidrag av
KendaI, Nazdar, Ghdssem-
Iou, Vanl!, Roosevelt, Göt'
tingen & Wien 1984.

Kurdistdn und die Kurden,
Band 2. Türkei under lrak..,
I'ortsetzung. Göttingen &
IYien 1986.

Kurilistan uttd die Kurden,
Band 3, SJrien, Emigration,
UdSSR, US B ootschafspa-
piere. Güttingen & Wiett
1988.
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Mirella Galletti

Kurderna och massmedia
Det kurdiska folket har inte som andra folk eller minoriteter möjlighet att göra sin röst hörd i
massmedia, hävdar den italienska forskaren och journalisten Mirella Galetti i denna arti-
kel,Galetti har besökt Kurdistan ätskilliga gänger sedan mitten av 1970-talet. Senast besökte
hon de kurdiska flyktinglägren i turkiska Kurdistan i november förra äret. Tyngdpunkten i
artikeln Iigger ocksä pä en beskrivning och analys av situationen i Turkiet, och Galetti visar
med flera exempel att den s k demokratiseringen knappast berört den kurdiska minoriteten.

"AIla narioner är komplexa fenomcn, som dr sam-
mansatta av etniska, geografiska och etiska faktorer.
Men även isolerade kan enskilda faktorer spela en
mycket viktig roll. Naf det gäller kurdema, som är
spridda öyer ett vidstfickt omräde, är de väsentligas-
te fakiorerna deras speciella levnadssätt och framfd-
rallt deras spräk." '

Det kurdiska spräket har varit det främsta sam-
manhällande elcmentet för atl bcvara dct kurdiska
folkets nationella identitet. Att fastställa dct kurdiska
spräkets egenart är inte enbart en lingvistisk fräga för
ett fätal specialister, utan ocksä en politisk faktor av
stor vikt. Erkännändet av det kurdiska spräket at den
faLlor som sä$kiljer kurdema frän den emiska grupp
som har makten i respektive stat. Därför är ocksä för-
trycket av kurdema inriktat pä ett undertryckande av
dct kurdiska spräket och kulturen.

I Turkiet och Syrien är det förbjudet att ge ut ellcr
inneha publikationer pä kurdiska, liksom att äga
grammofonskivor med kurdisk musik. I Irak har an-
talet utgivna kurdiska publikationcr rcduccrats undcr
de senaste ären och underkastats en mycket hfud
censur. I Iran utges mycket fä kurdiska publikationer,
och i dem avhandlas endäst "neutrala" ämnen. I Sov-
jetunionen har det kurdiska spräket och kulturcn varit
erklinda under lhg tid.

I denna repressiva omgivning represcnterar använ-
dandet av det kurdiska spräkct och förckomsten av en

stärk kulturell rörelse, det kurdiska folkets nationella
medvetenhct. De element som vidmakhäller idcntite-
ten blir dtuigenom till en dynamisk faktor i det socio-
kulturella sammanhanget i de stater mellan vilka
Kurdistan Zt uppdelat.

Kurderna och massmedia

Kurdema har inte tillgäng till massmcdia eftersom
dessa kontrolleras av makthavama. Om vi bct.änkcr
de turkiska, iranska, irakiska och syriska regimernas
karaktif, förstär vi varför dessa regimer tiger om fö-

aL

Mirella Galletti föddes den 25 lebruari 1949 i Ahzola
Emilia (Bologna) i ltalien. Hon har studerat statskunskap
vid universitel€t i Bologna. I samband med sitt arbete
med sin avhandling om den kurdiska frägan besökte Gal-
letti hak för första gängen 1973. Hon har däreller besökt
Kurdistan llera gänger, senast 1988
Gallettis verk om den kurdiska litteraturen publicerades
1978 och, iarabisk översättning, 1980. Det finns även
översatt lill kurdiska, utgivet 1987 i Sverige.
19gg gjorde Galletli sn resa till Syrien och Turkiet, där
hon bl a b€sökte de kurdiska llyktinglägren. Hon har pub-
licerat flera aniklar om den kurdiska lrägan i olika tidskrif-
ter och är numera verksam som frilansjournalist vid sidan
om sitt arbete vid universitetet i Boloqna.www.a
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rekomsten av en kurdisk kultur och om
den kamp som kurderna utkämpar
inom respektiYe stats gräns,

Däremot framhäller man ofta cen
roll som kurderna spelar nlir de be-
kaimpar grannstaternas regimer. Dlirför
utnyttjas kurderna i olika mcdiasam-
manhang i propagandan för bäde nati-
onella och intemationella syften. Den
kurdiska frägan används som ett medel
för utpressning gentemot''obekväma"
grannar och för alt bibchälla spännin-
gen i Mellersta Österns oroliga hörn.
Vi bü hä detta i äanke nlir vi analyse-
rar hur information hanteras i turkis-
ka, iranska, irakiska och syriska
media. HZir finns nämligen stora likhe-

Manipulerad information

Imam, en tidskift som utgcs i den
islamiska rcpubliken Imn, har t ex ma-
nipulerat information frän dr Abdul
Rahman Ghassemlou, lcdare för Iran-
ska Kurdistans Demokratiska Partr
(DPIK). Ett av hans uttalande pästäs

vara: "Ledaren för det olagliga Kurdis-
ka Dernokratiska Partiet har bcrätlat
om dc brott som begätts av pafüet. Vid
ett seminarium, där 2 000 f d antirevo-
lutionlirer deltog, hävdade han att par-

tiet arbetrl för främmande makt allse-
dan 1979 fus islamiska revolution och
under denna tid erhällit alla former av
stöd. inklusive livsmedel frän lrak."
Qman, nr 46, febntari 1986, s 33).

Men tidningen lovordar samtidigt
aktioner iscensatta av irakiska kurder:
"Den 27 augusti. I en framgängsrik
aktion blev tvä ledande funktionärer ur
Ba-atl-partiet dödade i Ankawah av
tcvolutionära irakisk-kurdiska musli-
mer..." (Imam, nr 48, september 1986,

s 15). Fakta är, att de kurdiska politis-
ka parLicrna är sckulariserade i hög
grad, även om kurdema själva är mus-
limer.

"Kurdistans röst"

Det har sagts att "om det inte finns
undervisning i ett spräk, utrotas det."
Man har även sagt: " En isolerad id€ är
en död idd." Utan utbyte av idder och
spridning av information är en kultur
dömd att försvinna. Av dct skälet igno-
reras ocksä vanligtvis det kurdiska fol-
ksts spräk, kultur och historia av de
media som kontrolleras av makthavar-

na. Avsikten air att skärpa Kurdistans
geografiska isolering och att politiskt
avskärma kurdema nationellt och in-
ternationellt.

För att motverka denna uürysning
frän media har den kurdiska rörelsen
alltid, nlir sä varit möjligt, försökt upp-
rätta radiostationer mcd läSfrekvens-
sändare i de befliade omrädena. Dessa
"Kurdistnns röst"-slationer har en stor
lyssnarskara i den kurdiska b€folknin-
gen och:ir viktiga fdr informations-
spridningen. De olika regimema försö-
ker pä alla sätt ätt störa dessa utsänd-
ningar.

I omdden d?t det finns en stor andel
analfabeter, och där media är rege-
ringskontrollerade, har "Kurdistans
röst" en stor betydelse för att b€vara
kurdiska spräket levande i media. Be-
folkningens mod sttuks och man kan
sprida nyheter som regeringskontrollc-
rade media ej förmedlar.

Jag minns frän min resa, i september
1988, tilt det irakisk-kurdiska flyk-
ting-lägrcl i Yüksekova i turkiska Kur-
distan, atl transistoradion hade den
mest skyddade och betydelsefulla plat-
sen inne i tlilten. Radion ut&iorde dcn
enda länken mellan kurdema och om-
världen. När jag frägade peshmerga-
soldaterna frän Badinan vad deras
näste steg skulle bli, svarade de alltid:
"Vi lyssnar pä radion, för att höra
vilket budskap Masoud Bffzani har till
oss-,

Kurderna och pressen

I Turkier är, sedan 1924, tu*iska det
cnda sprä! som är tillätet i offentliga
sammanhang. Det kurdiska spräket fär
inte lüras ut i skolan. dct fär inte an-
vändas pA offcntliga platser, t ex i
domstolar eller kontor, och det Zt för-
bjudet att publicera nägot pä kurdiska.
Dct tu t o m förbjudet att pä turkiska
skriva om kurdemas historia. kultur
eller etniska identilct. Ett exempel pä
detta är den tükiska sociologen Ismail
Besikci, som fick lillbringa ätskilligä
är i fängelse efter att ha gett ut nägra
böcker om den sociala struklurcn i

Kurdistan.
Den turkiska tidninge[ Cumhuriyet

rapporterade den 19 februari 1987, att
240 böcker ocb andra publikationer
under de senaste tre Ären hade konfis-
kerats av turkiska domstolar p g a "se-

Daralism" och för att de var "en fara

för den nationella sammanhällningen".
Bland de fa iga publikationerna

fanns bl a kartverken "Map of the
World", ''Map of Europe" och "The
Wo d", utgivna av Penguin; "The Na-
tional Geographic Atlas of the World"
och fickatlasen "Nouveau Petit Laro-
usse illustr€''. Samtliga ansägs befräm-
ja separatism, eftersom namnen "Kur-
distan" och "Armenien" förekom.
"The Academic American Encyclopa-
edia" förbjöds därför att den undergrä-
ver "nationalkänslan", även om ordem
om beslagtagande hävdes.2

Under senare är har den turkiska
pressen ägnat stor uppmärksamhet ät
dcn kurdiska frägan. Orsaken är den
process mot en gradvis demokratise-
ring av Turkiet som päbörjades under
mitten av 1980-talet. En annan orsak
tu det gerillakig som förts i turkiska
Kurdistan sedan 1984 under PKK:S
ledning. Aven den kamp som förts av

kurdiska fängar för rätten att i fängel-
set fä tala kurdiska, kan ha spelat en

roll; fängarna lick dcnna rätt i februari
1988 efter längvariga hungerstrejker.
Idag är det säledcs möjligt att pä ät-

minsLone en plats i Turkiet tala kurdis-
ka - i ftingelserna.

Det "demokratiska' Turkiet

Urder senare tid förekommer arti-
klar om den kurdiska frägan allt oftare
i den turkiska pressen. Det hela starta-

de med en debatt i veckotidningen
Ycni Gündem (nr 54, 15-21 mars,
1987). I dcbatten deltog nägra av le-
darna för nationalförsämlingens par-
tier, en generallöjtnant, en övcrsle i
gendarmeriet, en hög officer i den tur-
kiska säkerhetstjänsten (MIT) och ord-
föranden för Kurdiska institulel i
Paris, Kendal Nezan - den ende kur-
diske representanten. I debatrcn analy-
serades i detalj dc sociala, ekonomiska
och kulturella problemen bland kur-
dema i Turkiet. Artikeln var en unik
händelse i den turkiska pressens histo-
ria. För förstä gängen i det modema
Turkiet verkade milititer och politiker
vara medvetna om att det finns kurder
och en kurdisk fräga i deras land. Fem

dagar efter publiceringen, och när
numret var slutsält, beslagtogs tidnin-
gcn av den statliga säkerhetsdomsto-
len. 3

I Turkiet finns säledes mänga be-
gränsningar och förbjudna diskus-
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sionsämncn. Den välkändc lurkiske
kolümnistcn Aziz Nesin blcv den 25
dcccrnber 1987 ställd inlör den strtliga
säkerhetsdomstolen i Istanbul, ätalad
för att ha krävt kulturclla rättigheter
för kurderna i en intervju publicerad i
tldskriftet 2.000ö Do6ru . Han ankla-
gades för "käkning av nationalkäns-
lan, rasdiskriminering (sic!) och skym-
fandc av Atatürks minne".
I juli 1988 ställdcs Mehmet Ali

Birand, välkänd kommentator och
journalist pä en av Turkiets största
dagstidningar, Milliyct, inför den stat-
liga säkerhetsdomstolen, ätalad för att
ha publicerat en intcrvju med Abdullah
Ocalan, PKK:s ledare. I ätalct bc-
skrcvs intervjun som "propaganda som
skadadc dc pafiotiska känsloma i Tü-
kiet". De tvä journalisterna har nu att
vänta cn längclsdom pA uppemot 15

är.4 Intervjun kunde pübliceras endast
dclvis, cftcrsom sükcrhclsdomstolen
förhindrade den fortsatta utgivningen
av tidningen.

Omskrivningar nüdvändiga

Idag utkommer i Turkie[ tvä tidskrif-
ter som i viss utstr:ickning bchandlar
dcn kurdiska lrlgan. Mctlya Cünesi
("Solens omgivningar"), en mänatlig
tidskrifr, som hittills utkommit mcd sju
nummer, har anknyoing till dct poli-
tiska pafliet PeJer?8. Dc första numren
hade enbart turkisk text, men senare
tillkom parallcll kurdisk text. Mänads-
magasinet Ozgür Gelecek ("Fri fram-
tid") är knutct rill Turkiska Kurdistans
Socialistparti (SPTK) och utkommcr
endast pä turkiska.

Bäda dcssa tidskriftcr bchandlar den
kurdiska frägan. Eftersom de inte kan
skriva "KurdisHn" görs omsk-rivnin-
g:rr som 'Ostcr om Turkict'' ellcr
"Värt land".

De oppositionclla i Turkiet söker
ständigt tänja pä de grainser för yttran-
dcfrihcten som myndigheterna be-
stämt: "Omrädet för vad myndighetcr-
na de facto blererar har gradvis utvid-
gats. mcn de som stlr vid frontlinjen
glömmcr aldrig att lagama och makt-
apparaten hcla tiden finns och närsom-
helst kan träda i funktion". 5

Delta fär mig att minnas en händelse
undcr mitt besök i Istanbul i maj 1977.

Jag besökte redaktionen för den kur-
diska tidskriftcn Rlzgrzrl, vars lokaler
bestod av ett enda rum med ett bord

)o

och nägra stolar. Den unge redaktoren
förklarade att män inte kunde lörvara
redzrktionellt material i lokalcn, cftcr-
som poliscn ofta gjorde razzior. Iag
fick ocksä veu att jag med nöd och
näppc hade undgätt att söta ihop med
polisen, som hade lämnat lokalerna
endast cn halvtimme tidigare.

Förbjuden kultur

Förrycket drabbar varje lbrm av
kurdisk kulturyttring. I ett dekret frän
den 15 april 1983 heter det bl a: "Of-
fentliggörande, spridände eller innehav
av artiklar, foton, affischer, filmcr cllcr
kassctter om eller av Yilm^z Cüney är
pä den turkiska statens tcrritorium för-
bjuder." Redaktören för tidskriften
Yeni Cürulem ätaladcs av domsnlen i
Istanbul den 2 februari 1987 för att ha
publiccrat cn artikcl om den berömde
kurdiska regissören Yilmas Güncy.
Turkiska konstnärer och intellektuellä
bekämpar detta dek-ret och käver att
Güneys minne skall äterupprättas.

Förtycket när ocksä utanför Tur-
kiets gränser. En av landcts mest be-
römda sängare, Ibrahim Tatlises, har
fätt erfara dctE. I fcbruäri 1987 ätala-
des han för att vid ett framträdandc i
Stockholm, pä publikens begäran, ha
framfört en kurdisk säng. Han ställdes
inl-ör den statliga säkcrhetsdomstolen,
anklagad för att ha "skadat landets an-
secndc och nationclla intressen".

Ökande förtryck i Iran och Irak

I Iran publiceras myckct litc material
pä kurdiska. Dct i,r ocksä mycket säll-
synt att dcn kurdiska frägan behandlas
i pcrsiska tidningar eller i persisk litte-
ratur. Mycket av det som publiceras,
utges undcrjordiskt av rädsla för re-
prcssalicr. I Urmieh (iranska Kurdis-
tan) utges kvartalstidskriftcn Sirlee ,
mcd littcrärt. och kulturellt innehäll.
Jag har redan naimnt hur den islamiska
presscn skymfar iranska peshmergr..

I Irak, som ännu för nägra är sedan

betraktades som e1t centrum för kur-
disk kultur och bokutgivning, har anta-
let publikationer pä kurdiska minskat
betydligt. Den arabiska pressen ägnar
inget utrymme ät den kurdiska frägan,
utom ndi man ger offentlighet ät de
upprepade amnestier som Saddam
Hussein har lovat kujderna.

I Ba'ath-particts Lidningar letar man

förgäves efter information om det ut-
rotningskrig som Srddam Hussein för
mot dct kBrdiska folket mcd hjilp av
kemiska vapcn och bakteriespridning.
Arabprcsscn bcskdver däremot ulför-
ligt det kig /rans,ta Peshmerga för
mot dcn islamitiska rcgimen.

Syrisk opportunism

I Syrien offentliggörs ibland böckcr
om kurdcrna pä arabiska, men de finns
tillgängliga endast i ett fätal av landcts
boklädor. Titlarna är allmänt formule-
rade och ofta mäsle man ta del av
böckcrnas innehäll för ätt konstatera
om den kurdiska frägan är bchandlad.

I detLa srmmnhf,ng erinrar jag mig
clt bcsök icn bokhrndcl i Damaskus i
juni 1988. I skyltfönstret fick jag syn
pä dcn arabiska översättningen av ro-
manen "Sivane Kurd" (Den kurdiske
färahcrdcn) av Ereb Semo. Ntu jag
frägadc efter boken fick jag veta att
den nyss utkommit och att man därför
först skulle ögna igcnom den, vrrcf[cr
den skulle finnas tilt försäljning nästa
vecka. Jag bad dä en god vain köpa
bokcn och sÄnda den till Italien, men
jag fick vänta förgäves, eftersom dcn
syriska censuren förbjuder all export
av publikationer om kurdcrna. Dctta
förhällande har jag senare fätt bekräf-
tat frän flera häll.

NiI dcn syriske presidcnten Halez
al-Asad pä 1980-tatet behövdc slöd
frän kurdcrna för att stärka sin ställ-
ning pä hemmafronten, demonsllcra-
dc dcn syriska regimen dock en stöffe
tolerans mot kurderna. Dcn arabiska
pressen iaktur tystnad när dct gällcr
dc syriska kurderna, men ger stort ut-
rymme ät dcn kamp som förs av dc
irakiska kurdcrn3. sorn h sitt politis-
ka högkvarter i Damaskus. peshmerga

benämns dock vanliglvis "styrkor till-
hörande den patriotiska irakiska oppo-
sitionen i norra Irak".

Diktatur och dem0krati

Kurdcrnas svärighctcr alt göra sin
röst hörd i massmedia :ir ett exempsl
pä de villkor som minoriteter och et-
niska gruppcr lever under i en diktatur.
Kurderna är liksom kommunislerna,
de arabiska shiamuslimcma och andra
oppositionella grupper utestaingda frän
mlssmedia. Siluationcn är dcnsamma i

Iran, Irak, Syrien och Turkiet, även
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om det finns gradskillnader. Den be-

srimmandc faklorn är det auktorit:fa
stylelseskicket i de flra stäter, d:ir kur-
dema lcver,

Man kan i nulägct inle heller skönia
nägon förändrad attityd i massmedias

behandling av dcn kurdiska frägan.
Den "tolerans" som regimema tid efter
annan visar kurdisk prass och aniklar
om eller av kurder, ür att beFaklä blott
som poliüsk opponunism. Mediema ir
strängt kontrollerade av regimema i re-
spektive land. Det tydligaste tecknet pä
bristen pä debatt och demokrati lir dcn
tysmad som rädcr i media om siturtio-
nen för de kurder som lever inom dct
egna landets gränscr.

Man mäste ocksä vara mycket kn-
tisk mot de rcgimcr som i propaganda-

syftc ulnytüar situationen för kurderna
i ett argrlinsande land. Ett excmpel är

de frukl,i]nsvärda sccncma ftän dcn ira-
kiska krigsmaktens massaker i Halab-
ja, visatle i iransk telcvision som ett
lcd i propagandakriget mot Saddam
Hussein,

Dct kurdiska folket här tröttnat pä att
vara en bricka i ett spel. Kurdcrna,
som levt i Kurdistan i fyra tuscn är,
och som nu dör för sitt land, vill pä
samma sütt. som andra folk i Mellcrsta
Ostem ha en plats i mediema.

ö v er s öl t ning frän enge ls ka :
R olJI I onsson.

1) Vladimir Miwrsky: "Izs origines des

Kurdes", iTravaux du XXe Congrös lnter-
national des Oriettalßtes. Bryssel )940, s
145.

2) John Mepham: ''Turl,.ey: Reading thz
SnaU Prin!" iThe Mildle East Report , nr
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3) Michael M Gwter: ''The Kurdish Pro-
blem iaTurkel" iThe Middle East Ioutnal,
ar 3, 1988, s 389-406.
Omer Karasapan: "Denocracl and the
Ktards" i Mid.lle East Report ar 153 (jul-
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Martin van B r uines sen: " B etween G uer il Ia
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TURKISK PRESS OM
DANIELLE MITTERANDS

BESOK I DE KURDISKA
FLYKTINGLAGREN

Som vi berättat under rubriken "Noterat" i detta
nummer av Svensk-Kurdisk Journal, besökte Danielle
Mitterand pä en resa under vären 1989 bl a de kurdis-
ka flyktinglägren i turkiska Kurdistan. Som ett exem-
pel pä det slag av journalistik som förekommer i tur-
kiska tidningar, och som Mirella Galetti beskrivit i sin
artikel, äterger vi här översättningar av tvä turkiska
Iedarkommentarer till Danielle Mitterands besök.

Miliyet 5/4 1989

I politiken av Cockun Kirca:

Fru Mitterand
Den franske presidentcns fru, Da-

nielle Mitterand, har gjort ett inoffi-
ciellt besök iTurkiet. Naturligtvis in-
officicllt endast inom de ramar som
gäller för er sädan person. Dct alr i
dettn sammcnh$rg inte möjligt att göra

en ätskillnad mellan henne och dcn
franska naüoncn. Dcn franska regerin-
gen borde idag känna sig manad att
lämna dcn l.urkiska regeringen vissa
förklaringar till en hel del av vad
denna besökares företog sig.

Sanningen orn inslitutet

Fru Mitterand är medlem av det kur-
diska forskningsins[itutct i Paris. Det
vore naivt att tro. att detta institut
enbart syssladc mcd forskning. De per-
soner och grupper som arbetar för au-
tonomi, cllcr till och mcd sj vständig-
hct för vad de kallar "det kurdiska" i
olika llindcr, har idctta institut funnit
en plattform. Det har uppgivis att fru
Mitterands besök i vfut land enbart
skulle gäUa Peshmerga-flyktingarna
och deras fapiljer. Vär gästs nyfiken-
het kring denna fräga, hade dock
kunnat inncbiira en fara för att de spi-
rande fransk-turkiska relationema
skulle förslimras . Vi kan nu efterät, till
vfu stora sorg, konstätera att sä ocksä
blivit fallet.
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Ar detta inblandning?

Om vi läser nyhetsrapporterna om
vissa av fru Mitterands upplevelser,
säger hon sig inte vara szfskilt nöjd
med den polilik som Turkiet har fört
sedan grundandet av republiken, en
politik som förbjuder rasism, som er-
bjuder jatrnlikhet för alla turkiska med-
borgare och som ätrninstone strävar
efter att erbjuda vissa av dem s&skilda
spräkliga och kulturella rättigheter.
Om dessa pressuppgifter är korekta,
bör dessa uttälande inte ses som nägot
annat än en inblandning i vära inre an-
gelägenheter, pä ett omräde som är
sitskilt kzinsligt för oss. Den turkiska
regeringen kan inte läta detta passera

obemtukt.

En od€lbar nation

Turkiet eir, liksom Frankrike, en
odelbar nationalstat. Det äligger den
turkiska republiken, liksom den fran-
ska republiken, att ge alla dess med-
borgare en profan utbildning med ut-
gängspunkt frän ett nationellt spräk, en

nätionell kultur och en egen nationell
historia. Turkiet vidtar inga olagliga
metoder mot medborgare som talar ett
annat hemspräk, än turkiska. Den tür-
kiska republikens plikt är att lära alla
dess medborgare turkiska och göra

dctta nationella spräft till en del av
vardagslivet. Den turkiska republiken
ser inte att det skulle finnas nägra skäl
att bevara vissa andra, primitiva
spräk. Och tro inte att Frankrike har
handlat annodunda mot vissa regiona-
la spräk som t ex baskisk!, provencal-
ska ellcr brctagnska .... eller ens gente-

mot vissa stora civiliserade spräk som
italienska och tyska!

Och fader Gr6goire?

Fru Mitterands make beslöt den 18

april i är att flytta fadcr Grögoires, en
av hjältama ftän franska revolutionen,
kista till Pantheon, dtu den franska na-

tionens hjältrr vilar. Denne store man
var medlem av revolutionsrädets ut-
bildningsutskott. Hans viktigaste verk
var den berömda undersökningen ''Om
nödvzindigheten att utrota de regionala
tungomälen och att sprida användandet
av det franska spräket samt metodema
för a1t nä detta mä1". Denna rapport
antogs av revolutionsrädct och är en av

38

grundpelarna i det franska nationella
utbildningsväsendet. Jules Ferrys
arbete hunalra är senare, som syftade
till att ästadkomma en likartad stav-
ning av franska spräket, var inspirerat
av dcnna rapport.

Ar det verkligen sant? Ja, den fran-
ska revolutionen, pä samma sätt som
Atatürks revolution, skapade inte bara

ett sekulariserat samhälle, utan ocksä

en odelbar nation.
Finns det nägon som har pämint fru

Mirierand om dessa fäktä? Det känner
vi tyvZirr inte till. Men kanske kan "ut-
rikesministem" päminna sin make om
att även den tu*iska republiken följer
den franska revolutionens vlig - och att
vi inte alls är glada över att nu lära oss

en helt annan läxa.

Tercüman, 215 1989

Ledare av Ralct Tamer:

Fru Mitterand
Om ett ombud för värt land skulle

vilja undersöka det korsikanska pro-
blemet (bara som ett exempel), skulle
fransmännen omedelban motsättä sig
detta.

Om ett ombud för värt land skulle
vilja undersöka förhällandena för de
korsikanska politiska fängama (bara

som ett exempel), skulle detta väcka
ett ramaskri.

Men fru Mitterand kan, utan att
nägol händer, göra en resa till de sy-
ddsra delama av vfut land och lugnt
företaga sin inspcktion.

Det är knappast hennes förtjänst,
snarare vär svaghet...

Det ser i det närmasle ut som om
Turkiet var en koloni.

Och vad kunde vara mera "normalt"

än att hon företog sin inspeketion dcn

försh maj? Skulle hon kanske kommit
mitt i den smällkalla vintem?

Om fru Mitterand, denna frihetsgu-
dinna, hads varit sä gripen av frägan
om Peshmergas rättigheter och fri-
hetskav, skulle hon ha bett sin make:
"Lät oss ta emot tvä eller tretusen
Peshmerga i Paris,,. ge dem husrum..
.kläder.., jobb" - och hon kunde ocksä
ha mobiliserat sin stiftelse för detta än-

damä1.
Hon ville inte ha "skydd", hon ville

inte ha nägra följeslagare, hon ville

inte ledsagas av officiella representan-
ter frän Turkiet.

För att säga sanningen: det handlar
inte om mod utan om artighet - men

sädant br],r hon sig inte om.
NäväI, mängder av tjänare kommer

att följa henne pÄ femtio meters av-
ständ...

Pä samma sätt som de som under
välkomstceremonin vid flygplatsen
laälade i stoftet. framför henne, när
hon talade kurdiska.

Det allvadigaste lir tystnaden frän
vära politiska partier...

Lät oss säga att vi kan usäkta nägra

av dem...deras händcr är bundna...de
kan inte tala. Men de övriga? Varför
tiger vära nationalister?

De tävlar om makten.
De minns inte ens längre Atatü*s

princip om den "nationella pakten".
Hade de varit de enda som kunnat höia
sin rösl?

Denna inblandning i vära inre ange-

lägenheter har inte väckt nägot intres-
se...inga röster har höjts vid universl-
leten... pressen har inte rört ett finger.

Fackföreningama fät sina medlem-
mar att ropa "Vi & hungriga" och vill
fim första maj. Om arm6n, olycklig-
tvis, skulle höja sin röst, skulle vi sä-

kerligen säga: "Varför lägger sig mili-
tären i allt?".

Det iil fullt naturligt.
Milit.ären kan inte ingripa, inte heller

polisen eller utdkesministeriet - men

en franska lady kan, natudigtvis, lägga

sig i värt lands inre angelägenhclcr.
Väd iil det vi försöker bevisa?

Och för vem?
Ingen fransman skulle acceptera det

som vi utsätts för.
Eftersom han i första hand är frans-

man - och dilrefter liberal. Eftersom
han i första hand är fransman - och
dlirefter konscrvaliv, republikan, roja'
list etc,

Det sätt pä vilket fru Mitterand kom
till värt land, liksom de egentliga mo-

tivsn för hennes resa, har upprört 80

% av befolkningen. De som sträYar

efter makten, fortsätter att tiga med

tanke pä de äterstäen de20 Vo.'

*Anspelar pä förhällandet att premiärmr-

nister Turgut Ozals parti cndast fick 20 ?o

av röstema vid det senaste konrmrmalvalet

(vtu am).
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Bertold Brecht

Tankar om landsflyktens varaktighet

1

Slä ingen spik i väggen,
släng rocken pä stolenl
Varför hysa bekymmer för fyra dagar?
Du ätervänder i morgon!

Lämna det lilla trädet utan vatten!
Varför plantera ett träd?
lnnan det är trappstegshögt
gär du glad härifrän.

Drag ner mössan i ansiktet, när folk kommer förbil
Varför bläddra i en främmande grammatik?
Budskapet, som kallar dig hem,
är skrivet pä välbekant spräk.

Liksom kalken flagas av bjälklaget
(gör ingenting för att hindra det!)
skall väldets stängsel murkna,
det som vid gränsen upptörts
mot rättfärdigheten.

2

Se där spiken i väggen, den som du slog dit!
När. tror du. skall du ätervända?
Vill du veta, vad du tror i ditt innersta?
Dag för dag
arbetar du pä befrielsen.
Sittande i dln kammare skriver du.
Vill du veta, vad du anser om ditt arbele?
Se det lilla kastanjeträdet i trädgärdshörnet
dit du bar en kanna f ull med vatten !

Svensk översättning: Johannes Edfeltwww.a
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