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A, vilken härlig frcdl
I BLM nr 8 1966 publicerades ett utdrag ur ett struket
nummer i Hasse och Tbges revy '4, vilken härlig fred".
Det hette "Människans förmäga att bli upprörd över
väldsam död". Jag bäde förstär och inte förstäl varför
det ströks. Skulle det ha strukits ocksä om revyn haft
premiär idag? I tryck bestär det av nägra diagram och
en kommenterande terd som inleds sä häri'Människans
förmäga att bli upprörd över väldsam död är beroende
av följande faktorer: avständet, tidpunkten, antalet of-
fer. offrens art och dödssättetl'.

Kommentaren till det
sista diagrammet lyder:
"Slutligen dödssätt€t.
Det är givet att grymhet
päverkar upprördheten.
Men även här finns na-
turligtvis en gräns för
det fattbara. Iät oss dra
en slutsats! För att upp-
nä maximal upprördhet
är d€t fullt tillräckligt att
3 ä 9 barn just nu pä be-
stialiskt sittt avlivas i vfu
närmaste omgivning.

-Nä, skulle nu rdr upp-
rördhet över de tre ä nio
barnen adderas och
mängdubblas inför kri
gets miljonförluster i en-
lighet med matemati-
kens lagar, sä skulle vi
inte kunna bära pä den-
na upprördhet. Vi skulle
bli galna, eller ta livet av
oss, eller löpa amok, om
vi är av den läggningen.
Nu är ju människan
lyckligtvis inte inrättad
pä det viset; om hon vore
det skulle varje mo-
dernt krig vara otänkbart. Och det vore ju för jävligl:'

Varför blir inte jag galen? Varför är inte krig otänk-
bart? Det är obehagliga frägor, kanske alltför obehagli-
ga för att väckas i en revy? Halabja är ett t€stfall. Halab-
ja är möjligt genom människans förmäga att bli lagom
upprörd erver väldsam död.

Ar det alltsA omöjliF för mig att förstä Halabja? El-
ler formulerat pä ett annat sätt: Kan j ag hitta ett sätt att
transformera min upprördhet i handling?

Jag frägar min vän Mohammad. Det är hans folk
som offras i de kurdiska bergen. Han säger: - För mig
tu Halabja och Hiroshima samma sak,

Halabja är alltsä nägot absolut, en vändpunkt. Inte
därför att gasanfallet var nägot nltt. Redan 19?4 bom-
bades Halabja och andra byar med napalm, och skolor
och sjukhus var bombmäl. Och i fjot i april utsattes
kurdiska omräden i Irak för gasanfall vawid ,10 000
kurder flydde till Iran. Nej, inte därför, men därför att
en reva plötslief slets upp i den kompaktä tystnaden
kring d€t här kriget och världen fick se och höra. Kur-
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derna framträdde, kriget kan inte bam ätergä till det
vanliga. Nu tvingas världen att s€ Kurdistan. Det hand-
lar inte l?ingre om sydöstra Tirrkiet eller gränsomrädet
mellan lran och Irak utan omräd€t har fätt namn: Kur-
distan, befolkat av kurder. Och kurderna som kämpat i
olika grupperingar, som delvis legat i konflikt med va-
rann, de närmar sig nu varann och söker enhet, en ge-
mensam front. Förintelser, bortom lag, moral och för-
nuft, längre ner kan man inte komma, det mäste vara en
vändpunkt. Det visar Hiroshima,

För mig faller Guerni-
ca i tankarna, Picassos
Guernica med den dis-
tans till katastrofen som
konstverket erbjuder. Ar
det signifikativt för min
"svenska'' attityd?

Oförmäga att bli mer
än lagom upprörd, mer
än lagom hoppfull och
handlingsberedd? Den
svenska attityd som ock-
sä tar sig uttryck i att vi i
FN protesterat mot an-
vändningen av gas men
inte mot Iraks sätt att
föra krig? Vi har lätt för
att jämsides med upp-
rördheten över den väld-
samma döden ocksä fäs-
ta uppmärksamheten pä
Iraks taktiska beräknin-
gar bakom anfallet mot
Halabja: uppbädet av
internationell press som
"avslöjar" Irak, "miss-
tagen" med särade sol-
dater i stället för civila i
Röda Korsets hjälper-
bjudande fu det htu

värt sätt att hälla upprördheten pä lagom nivä?
Jag skapar en konflikt mellan det längsiktiga och det

kortsiktiga perspektivet. I det korta perspektivet ser jag
lidandet i Halabja , där vi skall ingripa för att hjälpa. I
det länga finns kriget i hela dess komplicitet diir frägan
om orsak och skuld lätt löser upp sig i stormaktspoli-
tisk omöjlighet. Och sä finner jag mitt "lagom" som
betraktare

För Mohammad kan de bäda perspektiven smälta
samman: att Khomeini vunnit en propagandaseger och
Saddam Hussein en militär framgäng vid Halabja för-
klaras av att de gör gemensam sak mot kurderna. "Den
som dödar kurder är en rättrogen muslim" har Khomei-
ni sagt, och hans intressen sammanfaller alltsä med
Iraks, eftersom kurderna försvärar krigföringen mot
Iran: de är opälitliga bäde civilt och militärt och d€ ut-
gör en viktig maktfaktor i det folkfattiga Irak med sina
dryga 2oilo av befolkningen. Upprördheten förstärks
alltsä genom att d€n fokuseras pä folket, människorna
som drabbas fysiskt, mitt i sina liv. I människorna finns
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bäde det länga och det korta perspektivet, det är pä dem
som allting sist och slutligen hänger. Därför är Halabja
en vändpunkt. Folket har trätt fram inför världens ögon

Nu framstär " politiken" snarast som avledningsma-
növrer och som piruetter. Margret Thatchers personlig-
het gör intryck inte bara pä Ingvar Carlsson utan ocksä
pä Türgüt Ozal - men vad har hon att säga om kurder-
na? Vet hon nägot om " bergsturkarna"? Och om hon
visste, skulle det päverka "politikerf'? Beror det pä vil-
ken information hon ffu, frän massmedierna, fränjuris-
terna, frän mänskorättsrörelserna? Ar hon ocksä lagom
upprörd? Onödiga frägor, avledningsfrägor - det
handlar om folket och människorna.

Det är där min upprördhet ska finnas.
Men avständet kan man inte ljuga bort.
Du berättar om brevet som kom tidigt en morgon,

express. Det kom frän en god vän som kämpar med
peshmerga, den kurdiska gerillan. Brwet var skrivet
omedelbart efter den irakiska attacken mot Halabja
och berättade om hur han upplevt den, vad han sett.
Men brevet nädde dej med mer än en mänads fördrfi-
ning, och du fick veta om anfallet genom radion, BBC,
inom ett dygn efter anfallet. Varför skrev han det bre-
vet? Och varför skickade han det express? Det kom till
digtidigt en morgon, du läste det och kunde inte somna
om. Du kunde inte släppa tanken pä brevet under hela
dagen i skolan, tankarna var pä annat häll och du visste
att din tankspriddhet tolkades som okunnighet, oför-
mäga, I'flykting". Vilket folk hörde du dä till?

Den dubblabördan att intekunn! deltai kampen och
att inte fä delta. Att - nästan betraktas som svikare.

För mig *icker det med att inte kunna delta. Ingen
har anledning att räkna med mig. Detta är mitt lagom.
Eller finns det de som väntar pä oss, har vi en plats i
karnpen? Finns det en bas för den gemensamma kam-

pen, folkens kamp?
Om den basen inte finns mäste den skapas. Men den

kan inte grundas pä nationalism, pä hat mot Saddam
Hussein eller Khomeini, mot USA eller Sovjet. Den
mästegrundas pä en gemensam uppfattning om männi-
skovärde.

Det gäller kanske att hitta den punkt i oss själva, där
vi oemotständligt reagerar för "väldsam död" - innan
vi hunnit gardera oss med motargument och avled-
ningsmanövrer. När vi skälver av upprördhet inför nä-
got, innan det hunnit bli gärdagens nyhet - dä skymtar
vi basen för en gemensam kamp. I slutet av maj förgifta-
des plötsligt vära sydliga kustvatten av alg. En forskare
tillfrägades vad den katastrofen i havsvattnet skulle
motsvara pä land, och han sökte ett svar och fann
det:"Som om fäglarna bara skulle falla nei' Dä skälvde
min tillvaro och jag anade en solidaritet med det levan-
de som ären förutsättning för kampen. Mohammad pe-
kade pä ett fotografi av en dalgäng i Kurdistan som han
har pä väggen och sa: "Den där dalgängen har nog
skövlats tjugo gänger genom bombningar och bränder
vid anfall under krigetl' Och jag tänkte: "l Halabja föll
fäglarna döda net''

Mäste vi erfara allting själva, pä vär egen hud, för att
förstä? För att spränga värt lagom och hitta ner till ba-
sen för solidaritet och gemenskap? Kan vi ätminstone
inte försöka öya in oss i solidariskt och medmEinskligt
tänkande med hjälp av de erfarenheter vi ändä har?

Det är ett förhällande som paradoxalt nog inger stort
hopp: hittills har fä eller inga allvarliga försök gjorts t
ex i massmedierna, i kyrkorna, i skolorna att med kon-
sekvens hävda alla människors lika värde. Det allra mes-
ta äterstär att pröva och att göra. Jag tycker uppgiften är
entusiasmerande. oerhörd.

Bengt Nordling
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Rappon frän Halabia
Text och bfld: Stefan Hjut6n
Den 17 mars bombade irakiskt flyg den kurdiska staden Halabja
med giftgas. 5 0O0 människor omkom. Strax efter bombningen in-
bjöd de iranska myndigheterna ett tiotaljournalister att besöka den
katastrofdrabbade staden. Stefan Hjertdn frän TT var den enda
svenska journalisten pä plats. Svensk-Kurdisk Journal äterger här
Stefan Hjert6ns rapport frän Halabja.

Halabja har blivit en symbol. Ett prog-
ram i radio angäende kemiska stridsme-
del hette Frän Ypres till Halabja. Det
som hände i Halabja den 16 mars 1988

är redan klassat som en viktig historisk
händelse. Men det är inte helt
oproblematisk. Tlskarnas användning
av senapsgas i belgiska Ypres l9l5 och
USA:s atombomb mot Hiroshima 1945
är entydiga.

Halabja är annorlunda, främst för att
staden blw offer för tvä helt olika krig:
det mellan Irak och de irakiska kurdiska
organisationer som vill se ett självstän-
digt Kurdistan och det mellan Iran och
Irak. Eftersom det var minst 5 000civila
kurder som blev offer är Halabja främst
ett led i kriget Irak-kurderna, ett krig
som kommer att hälla pä länge än och
har oviss utgäng. Men orsaken till att
Halabja har väckt sädan uppmärksam-
het är att IIan säg det som en viktig del
av kriget mellan Iran och Irak att peka
ut Irak som skyldigt till användande av
gift mot civila. Därför förde den iranska
krigsapparaten in tiotals journalister i
Halabja. Kurderna har i ett är försökt
dra världens uppmärksamhet till Iraks
giftkrig utan att lyckas. Iran hade resur-
serna, och lyckades.

Lät mig gä direkt pä det som gör mig
annorlunda än de riktiga experterna -jag var där, i Halabja den 22 mars, pä
sjätte dagen efter giftbombningen. vi
kom, ett femtontal journalister, med tvä
Huey-Bellhelikoptrar frän Bakhtaran.
Över de enorma bergen, i lägflykt längs
en lloddal, söderifran mot Halabja.
Landade sydväst om staden, pä en gräs-
slänt invid en gravplats, Shahidan. Heli-
koptrarna släppte av oss och försvann
blixtsnabbt vi märkte snart att den ira-
kiska aktiviteten i luften var omfattan-
de. Vi säg mot Halabja: en grä samling
hus mellan de gröna bergen bakom och
den gröna slätten framför, som gick än-
da ned till den rekantiga sjön Darban-
dikhan en mil bort.

Pä ett par flakbilar fördes vi de kan-
ske 400 meterna till Halabjas utkant.
Plötsligt fick vi ett exempel pä att vär re-
sa var väl organiserad av iranier i be-
stämda syften (jag säger inte att det var
oacceptabla syften, men man mäste va-
m medveten om saken). Där kom nämli

gen i sin svarta turban alatollah Hakim,
omgiven av en grupp revolutionsgardis-
ter och beledsagad av sin traditionella
ljudkuliss, en koransängare Hakim lät
sig fotograferas och uttalade nägra fra-
ser om att Halabja kan vara lyckligt över
att ha befriats av Iran.

Husen oskadda

Hakim leder de landsflyktiga irakiema i
han och har av iranierna län ansvar även
för irakiska krigsfängar i han. Vad han
hade med Halabja att göm skulle klama
senare Nu gick vi förbi ett trevaningshus
med tjocka mumr, den irakiska garniso-
nen. Och plötsligt var vi pä en gata där det
läg bylten. En människ4 och en till, och
en till. Direkt till höger, vid en trappsten,
läg en man framstupa öler sin lilla dotter
som han velat slrydda eller snabbt bära in
i huset. Stadsdelen Pir Muhammed ligger
i norra utkanten av staden. Husen var hela
och det läg döda människor tjverallt. Väl
bibehallna, till synes utän skador, ofta
med öppna ögon. Kor fortfa.rande tjudra-
de utanför husen, men hopsjunkna, katter
som tycktes njutä av den kurdiska värso-
len. Fasadema rzar oskadade Inga tecken
pä bomber kunde späras. Grindama av
jäm stod pä elänt, sä att människobylten
skymtade inne pä gängen fram till husen.
I nägra fall klev jag in - nägot jag aldrig
har kunnat göra i andra kurdiska hfar och
städer jag besöld - och fann alla hemma
men döda. Ingen ored4 ingen panik i d(i.
den utan en srnbb, troligen helt omärklig
död. Sairskilt minns jag ett hus med en
gammal kvinn4 en yngre kvinna och sju
bam. Senare hörde jag av Likare att dessa
människor hade drabbats av qanväte och
dött pä 20 sekunder utan att känna nägot.

Antägligen var det Pir Muhammed som
gav iranierna id€n att göra nägot stort för
vEirldens massmedia och sam\€te av Ha-
labja: det var inte sanmanstörtade hus
och lik som kanske dött av &q kanske av
annat. Här var husen hela och människor-
na döda. Ingen kunde tveka om dödsorsa-
ken: nägon sorts giftgas.

Inka.lbefolkning fanns det inte mych.
En gammal farbror visade hur han hade
överlevt i en källare medan familjen dog.

Stefan Hjerten arttetar pd T1:s ulik6re-
daktion pdan 1978. Han har giort reporta-
geraor till 7üxkiet, Synen Libanon Imn
och GrYklaruI

En l4ärig pojke lytu tigande bort en lilt
frar ett lik nail vi gick förbi. Pä nägot sätt
lerkade allt r€gisserat. Inga soldater fanns
bland de döda och knappt nagra män alls.
Strax norr om staden faffß ett rep ör€I en
infart till just den här stadsdelen och iran-
ska soldater som vaktade: troligen skulle
den kurdiska lokalbefolkningen hindras
fnän att gä in i Pir Muhammed och begra-
va sina döda innan världen hade fätt dG
kumentera den spölika synen.

Vi joumalister gick ut och in i husen
plar öst. Nägon civilklädd innier fran Tb-
heran mr med. men vi var inte fösta eller
dirigerade Fast när jag försitkte gä uppför
en backe där ingen aman varit mötte jag
plötsligt en revolutionsga.dist som vägrade
läla mig passera-

Hur mänga offer?

De döda inne i staden var beviset pä
giftbombningen och det viktigaste i värt
besök i Halabja. Det är bilderna därif-
rän som har gjort sä stort intryck.

En självklar ambition hos journalis-
terna var att fä en bild av hur mänga
som dog i Halabja. Var det 4 000 som
PUK hade meddelat först eller 5 000
som iranierna i Bakhtaran sade till oss
samma morgon? Därför räknade män-
gaav oss lik och frägade dem vi stötte pä
var övriga fanns. Vi mötte dä och dä in-
vänare i staden: nägon man som passe-
rade, nägra barn bakom ett staket. Med
blandade kunskaper i kurdiska, arabi-
ska och farsi försökte vi fä ut fakta ur
dem. Det turkiska Tv-team som vi hade
med gick runt och frägade efter folk
som kunde turkiska tills nägon halabja-
bo snäste ät turkarna: vi är kurder, inte
turkar. Nägonstans blahd oss fanns sä-
ke ett iranskt ögamed uppdrag att häl-
la reda pä vad vi säg och milt leda oss
rätt. Det stod klart för de4 personen att
journalisterna räknade lik och defini-
tivt inte skulle kunna bekräfta nägra
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5 000 döda. Det som följde var inte för-
berett utan snabbt improviserat, tror
jag. TVä lastbilar dök upp och tog oss
med pä en trrl i omgivningarna. Först
ville man visahur striderna hadegätt till
och var mot byn Dujeileh irakierna hade
drabbat samman med iranier och dö-
dats. Det läg bra mycket irakiska solda-
ter vid vägkanten. Plötsligt fick vi artil-
lerield pä oss, bäde framför och bakom
oss pävägen. Vi vände för att komma ur
skottlinjen och körde tillbaka mot Ha-
labja. Dä svängde förarna plötsligt in pä
en liten väg till vänster strax före Halab-
ja och päen slingrande stig upp mot byn
Enap. Vad vi säg där var avgjort inte re-
gisserat.

Vi körde längs vägen och upptäckte
lik i dikena, pä ängarna och bakom trä-
den. De var bäde giftskadade och skada-
de av explosiva bomber. Överallt läg fil-
tar, husgeräd och kläder. Tfoligen var de

flyktingar med alla sinaägodelar pä väg
frän eller möjligen till Halabja.

De hade angripits av irakiska plan
som sköt eller bombade Dä gömde de
sig var de kunde och drabbades av ga-
sen. Byn läg ät samma häll som Pir Mu-
hammed, sä det kan ha varit samma
giftmoln. Till slut stannade bilarna vid
en grässlänt där 80lik läg packade i vän-
tan pä begravning i massgrav. Khomeiny
hade tillfrägats och i en särskild fitwa gi-
vit.tillständ till b€gravning utan sedvan-
lig tvagning, av hänsyn till de levande.
' Utflykten till Enap visade oss kata-
strofens omfattning och förtog lusten
att tvivla pä uppgiften att tusentals
människor ödades. Därefter körde vi
in i staden igen genom marknadskvarte-
ret, bazaaren. Det var totalt sönderbom-
bat med konventionella bomber. Om
där funnits döda, vilket är troligt, var de
undanskaffade Under nägon timme

väntade vi sedan pä helikoptrarna pä en
äng utanför Halabja och kunde betrak-
ta en rad artillerikanonader frän iranska
batterier mot irakierna. En pjäs var ka-
mouflerad inne i Halabja, övriga fanns
längs sjön. Dä passerade ocksä flera ira-
kiska plan pä väg österut - dagen efter
fick vi veta att de var pä väg mot b}?r i
bergen med giftbomber. När vi stod där
säg vi ocksä pä avständ en grupp kvin-
nor och ett barn pä väg in i staden: det
var den största anhopning av Halabja-
bor vi säg under hela besöket.

Innan vi besökte Halabja hade vi gätt
genom ett sjukhus i Teheran med pati-
enter frän Halabja och haft ett längre
samtal med en läkare där om vilkagifter
som användes. Pä vägen till Halabja
landade vi i Bakhtaran och fick av en
broder Shafiq, pasdar, en beskrivning
av striderna runt Darbandikhan. Dagen
efter Halabja kunde vi intervjua de 25
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irakiska officerare som blev fängari Ha-
labja och betrakta de 3 000 meniga
krigsfängarna, när de fick en predikan
av Hakim, samme gamle Hakim. Till
sist fick vi möta militärtalesmannen
Kharrazi och under 100 minuter Raf-
sanjani. Jag träffade ocksä en represen-
tant i T€heran för PUK. Allm sist räkade
jag pä tre läkare frän Belgien och Hol-
land som besökt Halabja 25 mars och
kunde ge en medicinsk sammanfattning
av vilka gifter som använts.

Det är nu konstaterat att cyanid och
senapsgas dödade människor i Halabja.
En belgisk professor, A Heyndrickx,
menar sig ocksä ha konstaterat använd-
ning av nervgaserna tabun, sarin och so-
man. Han tror dessutom att ett mikro-
biologiskt ämne som brukar kallas Gult
regn ingick i blandningen över Halabja.
En svensk expert som jag har talat med,
Johan Santesson frän FOA, anser att cy-
anid och senapsgas är konstaterade i

Halabja men sätter frägetecken för
nervgifter och är övertygad om att Cult
regn inte ingick.

De som dör av cyanid avlider inom 30
sekunder. Senapsgas är mer primitivt
och ger lungskado! som kan vam dö-
dandg och i de {lesta fall barabrännska-
dor med stora bläsor. De som levande
när sjukhus och överlever kommer i de
allra flesta fall att klara sig. Pä ett sjuk-
hus i Teheran som tar emot folk frän Ha-
labja, sade man mig att högst tvä pro-
cent av dem som kom dit dog. Mänga
kunde skrivas ut mycket snart och sam-
lades sedan i ett läger i utkanten av Tehe-
ran. Eftersom 6 000 irakiska kurder
frän Halabjatrakten förts till Iran -ibland Bakhtaran, men oftast till Tehe-
ran blir deras svärigheter sedan av social
och psykologisk art.

Till €n början var det osäkert för oss
vad som egentligen hade hänt i Halabja.
En sädan enkel sak som att reda ut vil-

ken dag giftbombningen skedde var
svär: olika inblandade angav den till 16,
17 och l8 mars. En tid trodde vi att det
hade bombats litet grand alla dagarna. I
den iranska videofilm som jag fick med
mig hem kallas bombningsdagen Bloo-
dy Friday. Men vi kom fram till att ons-
dagen den 16 mars var dagen för den dö-
dande giftbombningen. Nästa fräga var
vilka som egentligen intog staden och
avväpnade irakierna. Iran meddelade
frän början att s k muslimska kaimpar
hade gjort uppror och överlämnat sta-
den till de framträngande revolutions-
gardisterna. PUK sade att dess soldater
hade tagit staden inifrän, när de märkte
att iranierna var pä väg och redan hade
erövrat Khormal elt stycke norrul.

Uppgifter frän de irakiska officerar-
na tydde pä att Iran ocksä använde ira-
kierurdens k Badrdivisionen, d v sira-
kiska llyktingar till Iran eller krigsfän-
gar som valt att gä över till Iran och släss
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igen i kriget men pä andra sidan. Iran
använder dem för att ropa i högtalare
mot belägrade irakier och förmä dem
att ge sig. Deras anförare är aptollah
Hakim.

Militär bakgrund
Den 15 mars inledde Teheran haindelser-

na med en skicklig militär manöver. Kom-
mandosoldater tog sig fram till södra de-
len av Darbandsjön längs smä vattenvägar
och nädde norra delen utan att m,irkas'
Dtu skar de av den stora vägen frän Sulei-
mani]rch mot Khormal och Halabja och
dessutom mot den del av han som fortfa-
rande hölls av Irak kring staden No*sud'
Samtidict inleddes ett konventionellt an-
grepp öier bergen av iranskt artilleri. Ef-
tersom vägen mot övriga Irak var avskuren

utbrdt panik bland irakiema kshmerga i
byarna kring Halabja och inne i själw sta-

den grep chansen och attackerade irakier-
na. Vi hörde inget om verkliga strider, bara
en uppgift om att vissa irakier belägrades i
drygt e(t d,€n. Sedan lar Halabja i pesh-
mergas händer, fr?imst genom PUK och
med nägon symbolisk m€dr€rkan av KDP
hak. Först dä korn ockä rarolutionsgar-
distema. Om de irakier som medf(iljde ira-
niema verkligen hann spela en mll i stri-
dema vet vi inte Men ätmirstone en ira-
kisk officer sade till oss att han öiverläm_
nade sig till irakier.

Om Irak rcdan förut hade den grymma
taktilcn att förstöra städer och byar i Kur-
distan som fdlit i irarßka eller lcurdiska
händer. hade de nu flerdubbel orsak att
göra det med Halabja dair fanns tre kate-
gorier av mot Saddam fientlig grupper:
pasdaran, peshmerga och irakiska Ha-
kimtroena

kanierna tycks ha sta lat i staden m1rc-

ket kort tid. De gick in i staden under
osäkra blickar frän lokalbefolkningen: pä
en film som iraniema tog ser man att kur-
derna längs gatoma var awaktande och
inte som sp€alcrtsden säger jublande
När vi besökte Halabja fanns ingenstans
stora grupper av iranier. Troligen var de

nedgävda och osynliga Men stridema
fonsatte nomrt, länCs vägen mot Suleima-
niyeh. Den l2 april hade iraniema inlett en
ny offensiv, den hlir gängpn mot Rnjwin,
ännu längl€ norrut.

För Iran tu Halabjas tragedi ett ld i kri-
get med kak och i synnerha en ming
för iranska storsr:ider. Sedan 29 februari
har l,l0 irakiska robotar eQloderat i Töhe-
ran Den iranska ledningen befarar att ro-
botama plötsligt kan imehälla kemiska
stridsmedel. Irak dementerar inte sädana
farhägor, tvärtom har utrikesministern Tä-

req Aziz sagt a$ Irak mäste använda alla
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medel i kdget. Frän Teheran och Isfahan
rapporteras att civilbefolkningen fär
undervisning i försvar mot kemiska va-
pen och viss utrustning.

En kurdisk tragedi

För kurderna är Halabja nägot annat
och mer komplicerat. Halabja hölls av
en stor irakisk garnison, men en stor del
av kringliggande landsbygd behArska-
des av kurdisk gerilla. Der linns mänga
pästäenden om olika regionala hög-
kvarter för de irakiska och iranska kur-

diska organisationerna norr om Halab-
ja. Ur den synpunkten var det en stor
olycka att det överhuvudtaget blev om-
fattande strider i trakten. Khormal och
Halabja är förstört och helaomddet ut-
sätts för irakiska bombningar. Det var
bättre med ett läge när regionen var i
princip befriad utom att irakierna fanns
i städer och pä vägarna.

Varför valde Iran att göra omräder
kring Darbandikhan till ett hett strids-
omräde? Det kan vara sä att man slutsil-
ligt har konsrarerat i Teheran alt det i;re
gär att komma längre pä den södra fron-
ten. Basra kan inte erövras. Dä väljer
Iran att gä genom Kurdistan, längsamt,

men tid finns det fdr Iran. D€t är Irak
som inte klarar ett längt krig.

Det är en allvarlig utveckling för Kur-
distan, och i det sammanhanget fär Ha-
labja kanske sin rätta, olycksbädande
mening: detta kan vara början pä stora
strider över hela omrädet och ett hot om
irakisk giftbombning av samhälle efter
samhälle allteftersom de faller

Det som nu händer kan fä enorma
följder för hela den kurdiska nationen.
Inför detta hot borde en kurdisk enhet
kunna växa fram. Det finns tecken nä
att just det är pä vä9.

Stefan Hjertön

10
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Lars Bäckstöm

Men i den snenska vären
I den svenska vären

- sol med kallbläst -
ser jag rädlur
hoppa över gungfly

ser lag bläsippor
bland markens höstlöv

- vissa bläsippor är röda,
det lär bero pä marken.

Men i den svenska vären
dubbelexponeras bilder

jag fick se i dag.
Det röda är ocksä blod

frän munnar och näsborrar
hos kvinnor och barn pä marken

som har hostat upp
sitt blod frän lungorna.

De döda som är blodiga
kan vara senapsgasens offer.

De döda som är nästan normala,
fast de sover sä oändligt tungt

har kanske bara dött av kramper,
vete nskapli ga f ö rsöksdj u r

för nervgas,
för cyanväte och svampgift.

Den stora döden
sker ibland sä tyst.

Den tystaste döden i dag
är den som ropar pä kurdiska

frän diktatorns gasoffer i Halabja.

't1
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HALABJA
Pressklipp, rrttalanden, kommentarcr

lraks gasbombning av den kurdiska staden Halabja har upprört en hel värld. An-

dä kan det tyckas att realctionerna inte varit tilhäckligrt starka. Attacken i Halabja

var den mest massiva insatsen med kemiska stridsmedel mot en oskyddad civil-

befolkning nägonsin. Jämörelser har giorts med tyskarnas användning av gas

mot de allierade under första världskriget, med tyskarnas bombning av civil-

befolkningen i Guernica liksom med USA:s användning av atombomben mot

Hiroshima.
Svensk-Kurdisk Journal har sammanställt pressklipp och uttalanden frän olika

häll ivärlden. I mänga av artiklarna spekuleras iorsakerna till den svaga reaktion

som det fruktansvärda övergreppet väckt. Frägan är viktig att ställa och sökan-

det efter svaret mäste fortgä. De ansvariga för terrordädet mäste utpekas och

fördömas. Världsopinionen mäste fäs att leagera med all kraft mot bombningen

av Halabja och mot den fortsatta terrorn mot den kurdiska befolkningen.

lz

Halabja
Fyra smä flickor utsträckta, hand i

hand, pä en grönskande gräsmatta' De
liknar smä dockor, vars armar och ben
gätt ur led. En mor, vars barn gömmer
sig i hennes kjolar och med minsta bar-
net sovande i famnen, som hade de
slumrat in i den skuggiga trädgärden till
sitt hus. En hel familj, tre generationer
frän den vördnadbjudande farfadern
till den spjuveraktiga lillpojken, som
slagna av blixten framför porten till sitt
hus...

Hiroshima? Dachau? Nej, Halabja,
en av de kurdiska städer som gasbom-
bats av irakiskt flyg. Genom att använ-

da sina kemiska väpen mot Halabja,
Anab och Dojaila har irakierna tagit ett
ytterligare steg mot barbariet' Lät oss

inte glömma, att före dem, var tyskarna
de första att använda gas under vfulds-
kriget l9l4-1918, att den produkt som
anvaindes mot de tre byarna - cyanid -
var densamma som nazisterna använde
i sina gaskamrar; att även om Saddam
Husseins arm€ tidigare använt detta va-
pen, var det första gängen i historien
som det användes i ett massivt angrepp
mot en civilbefolkning.

Vi mäste slutligen ocksä minnas, vil-
ket säkerligen har sin betydelse, att de
döda i Halabja, ätminstone i princip var
medborgare i en stat (Irak) som beslutat
rad€ra ut dem (kurderna) frän kartan.

Det är förvänansvärt och chockeran-
de hur svaga de internationella reaktio-
nerna varit efter bombningen i Halabja.
Beror det pä att det känsliga västerländ-
ska samvetet är mindre lättrörligt när
det gäller tvä fattiga länder som är i kdg
med varandra? Inte enbart. Ty världen
är van att se med ett annorlunda per-
spektiv pä denna konnikt där angripa-
ren mera sällan fördöms, än den angrip-
ne.

Vad hade vi inte fätt höra om avätol-
lornas regim om Halabjas gasoffer hade
dödats av kemiska vapen utspridda av
iranska piloter?

Jean-Inuis Buchet
(lrdare i Jeune Afrique 6/4 1988)
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Uttalande av Europaparlamentet
den 13 april 1988
I betraktande av

- den internationella överenskom-
rnelsen om ätal och repressalier för folk-
mord, antagen i Paris den 9 december
1948 av FN:s generalförsamling,

- Genwe-överenkommelsen av den
l7 juni 1925 som förbjuder användning
av kemiska och bakteriologiska vapen,

- FN:s säkerhetsräds deklaration,
antagen i maj 198?, som fördömer an-
vändandet av kemiska rapen i den väp-
nade konflikten mellan Irak och lran,

- Europaparlamentets mänga reso-
lutioner angäende totalt förbud för ke-
miska och bakteriologiska vapen,

A. betänkande att Iran och Irak sedan
1980 för ett oförsonligt krig som redan
kostat hundratusentals människor livet
och bom skadat och förorsakat lidande
för oräkneliga andra,
B. betänkande att den irakiska regerin-
gen förvärrat delta avsk)'värda krig ge-
nom att använda kemiskavapeni flygra-
ider den 16 och 17 rnars mot den kurdi-
ska staden Halabja och mot andra plat-
ser pä irakisk mark, för tillfället
ockuperade av iranska styrkor,
C. betänkande att dessa flygraider sägs
ha dödat 5 500 människor och skadat
tusentals andra, huvudsakligen bland
den kurdiska befolkningen,

D. upprört över de ohyggliga lidanden
hundratals människor förorsakats ge-
nom brännskador pä ögon, lungor och
andra delar av kroppen, och där flerta-
let kommer att avlida eller, för resten av
Iivet, lida av obotliga skador pä nerv-
och blodsystem,
E. djupt chockat av att den irakiska re-
genngen startat ett veritabelt utrot-
ningskrig mot kurdernai Irak genom att
använda kemiska vapen och genom
massavdttningar av fängar,
F. medvetel om de faror som ökningen
av antalet missiler i det som kallas "stä-
dernas krig" och, allmänt sett, oroat av
det faktum att landerna i Mellanöstern
har än mer sofistikerade vapen, t ex
CSS-missilerna i Saudi-Arabien, Jeri-
ko-missilerna i Israel, Silk Worm-
missilerna i lran och SS 2l-missilerna i
Syrien,
G. päminnande om att bak och alla
medlemsstater i EG har anslutir sig till
Genöve-överenskommelsen som förbiu-
der all användning av kemiska vapen,
H. betänkande att de tvä parterna i kri-
get vid Persiska viken är i ständ att till-
verka och anyända kemiska vapen,

l. fördömer Europaparlamentet med
all kraft Iraks användande av kemiska
vapen, en uppenbar kränkning av inter-
nationell lag;

2. kräver Europaparlamentet att den
irakiska regeringen genast upphör med
användningen av kemiska vapen;

3. kräver Europaparlamentet att den
iranska regeringen avstär frän att använ-
da kemiska vapen;

4. uppmanar Europaparlamentet
samtliga inblandade att omedelbart
upphöra med beskjutning av städer;

5. uppmanar Europaparlamentets
medlemmar i EC att vidtaga ätgärder
som tvingar Irak och Iran att respektera
de internationella överenskommelser
som förbjuder användning av kemiska
och biologiska vapen;

6. uppmanar Europaparlamentets alla
medlemsstater att försäkra sig om att
kemiska produkter och annat material
som kan användas vid tillverkning av
kemiska vapen inte exporteras till Irak
eller Iran;

9. kräver Europaparlamentet att de
överlevande snarast fär medicinsk och
humanitär hjälp;

10. kräver Europaparlamentet att räds-
församlingen gör allt som stär i dess
makt för att förhindra deporteringen av
kurder till koncentrationsläger;

13
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Uttalande av utikcsminister Sten
Andersson med anledning av nya upp-
gifter om användning av hemiska vapen
i kiget mellan Iran och lrak:

Regeringen har med stor bestörtning
tagit del av uppgifterna om att kemiska
vapen änyo kommit till användning i
kriga mellan Iran och Irak, denna gäng
i Kurdistan. Flera tusen personer, där-
ibland ett stort antal kurdiska civila,
skall ha dödats eller skadats. Regerin-
gen har vid flera tillfällen under detta
krig fördömt användningen av kemiska
vapen. Sädan krigföring utgör ett llag-
rant brott mot 1925 ärs GenÖve-proto-
koll som förbjuder användning av kemi
ska och bakteriologiska vapen. De nya
uppgifterna om kernisk krigföring un-
derstryker hur angeläget det är att
Iran/Irakkriget bringas till ett snart
slut.

14

Uttalaide av Socialistiska Paftiet i
Frankrikc:

TLrsentals civila i irakiska Kurdistan är
offer för den irakiska armdns användan-
de av kemiska vapen.

Dessa bombningar är ett i raden av
mänga andra övergrepp som begätts
mot befolkningen i de kurdiska delarna
av Iran; tvängsförflyttningar, summari-
ska rättegängar och avrättningar... över-
grepp som pägätt under mänga är.

Socialistiska partiet fördömer med all
kraft användandet av kemiska stridsme-
del. Internationella överenskommelser
förbjuder användandet av kemiska va-
pen. Socialistiska partiet stöder kurder-
nas rättmätiga kamp för att bli respekte-
rade av de nu oristerande staterna.

Socialistiska partiet anser att dessa
dramatiska handelser ytterligare under-
stryker kraven pä ett eldupphör och pä
att förhandlingar mäste inledas mellan

Irak och lran, förhandlingar i syfte att
nä fred, respekt för existerande gränser
och för en icke-inblandning i respektive
folks inre angelänheter.

Uttalande av Svefiges ambassadör
Ro $ Ekeu s v i d F N : s ne dru stning s konfe -
rens i Genörye den 29 mars 1988:

Rapporterna frän Halabja talar om
användning av kemiska stridsmedel i
stor skala mot en oskyddad civilbefolk-
ning.

Sverige fördömer användandet ay ke-
miska vapen, vilket är ett flagrant brott
mot internationell lag.

Undersökningar av tidigare inciden-
ter med användande av kemiska vapen,
gjorda av en grupp experter frän Fören-
ta Nationerna, har visat att det är utom
allt tvivel att Irak tu ans rigt för denna
kemiska krigföring i strid med internati-
onell lag.
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Genöveprotokollet frän 1925 innehä-
ler internationellt erkända regler som
förbjuder kemisk krigföring. Angrep-
pet pä Halabja, en allvarlig förbrytelse
mot bäde Geneveprotokollet frän 1925
och internationell sedvanerätt, mäste
därför fördömas av hela världen.

Användandet av kemiska vapen har
bringat död och fasa till civila offer, av
vilka mänga är kvinnor och barn. An-
greppet är därför ocksä ett allvarligt
brott mot allmänna manskliga regler,
föreskrivna av krigets lagar.

Kränkningen av Genöveprotokollet

av 1925 innebär ocksä ett brott mot de
grundläggande principerna om att stat-
ter skall följa ingängna konventioner
och andra juridiskt bindande avtal som
de undertecknat.

Nedrustningskonferensen mäste nu
ageral genom att intensifiera sina an-
strängningar att nä en förhandlingslös-
ning om en konvention som innebär ett
fullständigt och effektivt förbud mot
utveckling, produktion, lagring och an-
vändning av alla kemiska vapen, samt
deras förstörande.

Mälet mäste vara att utarbeta denna

konvention sä snart som möjligt. För-
dröjningar i förhandlingarna medför
endast en ytterligare försening av den
tidpunkt nit internationella ätgärder
kan vidtagas för att förhindra använ-
dandet av kemiska vapen och deras vid-
are spridning.

Tiagedin i Halabja mäste bli till en
signal till det internationella samfundet
om att genom förhandlingar fä det gäl-
lande förbudet mot användande av ke-
miska vapen till att bli en allomfattande
och global konvention, som för alltid
bannlyser alla kemiska vapen.

tc
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du siöcle

Sak samma, eller?
För nägra är sedan, just som man upp-
märksammade den hundrade palestini-
ern som mördats av israeler pä de ocku-
perade omrädena, hörde jag detta angä-
ende kurder: "En del döda är mer värde-
fulla än andra..l' Jag grät. Jag, en fransk
jude, begrät dessa döda, och andra dö-
da.

Vi hade just fätt veta att en bombat-
tack med kemiska vapen mot ett kur-
diskt omräde hade dödat fem tusen...

Fem tusendöda! Män, kvinnor, barn,
gamla och djur. Det var länge sedan vi
upplevde en sä fruktansvärd dag ... Tiots
detta, ingenting! Nägra fä bildsekvenser
pä TV, inga kommentarer pä radion,
upptagna som de var av valduellernas
härklyverier... I tidningarna kunde man
läsa nägra tekniska artiklar med uppgif-
ter om de kemiska vapnens beständsde-
lar och om den ena eller andra sidans
militära strategier...

Ingenting! Ingen demonstration, in-
get fördömande frän de politiska part!
erna eller frän presidentkandidaterna,
inget sammankallande av ambassadö-
rerna. Inget möte i FN.

Dessa offer som lämnats pä marken
likt Rimbauds Dormeur du yal, störde
inte sömnen för nägon.

Ingen bryr sig om moralen i kriget
mellan Irakoch lran: en fascistisk dikta-
tur mot en religiös diktatur. Ingen blir
upprörd. Aldrig nämns ett sä fruktans-

vtut ord som "folkmord". Inget despe-
rat skrik. De dagliga massakrerna, ut-
plänandet av minoriteter, manipulatio-
nen av folket fortsätter. Saddam Husse-
in oih Khomeini kan fortsätta att
drömma om en "Ny ordning" eller om
Jihad i Libanon, Israel, Palestina, Afga-
nistan och annorstädes. Deras egna dö-
da räknas inte, varför skulle man dä bry
sig om kurderna?

Irak eller Iran, det är sak samma. En
Dj ävul som det inte ens är lönt att försö-
ka diskutera med, än mindre bjuda mot-
ständ, ellerett medeltidamörker där ho-
risonten döljs av ett nltt Verdun.

För mänga av de styrande, särkilt de
arabiska, är hundra palestinier ett
"folkmord", men vid Eufrat är en kurd,
tusen, fem tusen, en persier, tusen persi-
er, fem tusen, en arab, tusen, fem tusen,
historiskt osynliga, politiskt icke-
existerandg kanonmat. Hur lömsk är
inte rasismen!

Dessa fem tusen döda, liksom en mil-
jon andra, verkar inte betyda nägot. Inte
sä att man säger att detta krig är bortom
allt förnuft, att det tu absurt, skanda-
löst, upprörande D e döda ftickte inte till
för att betyda nägot. Inte för allmänhe-
ten. Inte för vära politiker, inte för jour-
nalisterna, inte för de intellektuella, de
arabiska folken eller minoriteterna i de
arabiska länderna, Varför? Var och en
har sina speciella skäI. Aterstär att kons-

tatera: massakern har ägt rum, liksom
"ett mord pä minnet" som Pierre Vidal-
Naquet skriver. Detta krig verkar vara
dömt att fortsätta, i synnerhet som man
inte tycks bry sig om det, som man i dess
grymheter bara ser "detaljer".

Sälunda frodas i Frankrike en huma-
nism med begränsad mänsklighet, en
journalistik med tillrättalagd objektivi
tet. Det borde vara uteslutet att verka
som politiker eller som journalist om
man inte har förmäga att koppla sam-
man de faktiska händelserna med be-
stämda, allmänmänskliga värden, inne-
fattade i begrepp som rättftirdighet och
rättvisa.

Man förstär snart att de som bara
torgför de orättvisor som passar dem
själva och bara ser det som passar dem
att sq de facto omformar sanningen och
manipulerar med dessa värden och
dessa begtepp. När "Paix-Maintenant",
en israelisk fredsrörelsg nyligen hade
konferens i Paris, hävdade Henri Atlan
att Israel befann sig i en situation av "ut-
valdhet genom massmedid'. Och för att
travestera Bibeln: "Vi skulle gärna vara
utan - den utvaldheten".

Säsom varande fransk jude anser jag
det vara nödvändigt att dessa orättvisor,
pä denna sida om Jordanien, pätalas
ständigt, i Israel och i den övriga värl-
den. Men vilka är vi, som när det gäller
Kurdistan, glömmer Historien och
glömmer kampen för Rättvisa? Före-
drar vi myterna, Kaftas "Processen"?

"Det behövs nio mänader för att
frambringa ett barn, ett helt liv för att
frambringa en människa..:' Bortom
egennyttan, korporativismen, hatet -vad behövs för att frambringa en
mänsklighet?

Paul J. Memmi
Ur Lögende du Siicle, Nr 5, 19 april 1988

(Overs. frän franska:
Margarcta Nordin-Bmge)
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,/g-nmot krigets lagan
Brott mot mänskligheten?

Hur länge skall de tusentals
kurder, dödade av lraks kemiska
bombningar, vänta för att bli er-
kända som "existerandd'?

Inteens Hitler vägade använda strids-
gaser. De förslaatt använda dem var vis-
serligen tyskar, under världskriget
1914-18. därefter de allierade. Utan tvi-
vel insäg det första världskrigets löjt-
nanter - som upphöjdes till generaler
under det andra - de fruktansvärda
konsekvenserna av den brottsliga an-
vändningen av gas, insäg dess bume-
rangeffekt. Mussolini vägade dock an-
vända gas mot etiopierna 1936. Förkas-
telsedomen blev dock knappast av sam-
ma tyngd som brottet.

Dtuefter var det förmodligen Sovjet
som lyckades förhindra USA att eskale-
ra sitt krig i Vietnam till att även omfat-
ta kemisk krigföring (även om man an-
vände avlövningsmedel). Och USA och
FN lyckades förmodligen förhindra
Sovjet att använda kemiska vapen i Afg-
hanistan.

Nu har denna brottsliga hantering
äterupptagits, trots de avtal som förbju-
der kemiska vapen och som underteck-
nats av bl a lrak i Genöve 1932.

Den kemiska krigföringen blw
hädanefter ett brott mot krigets lagar.
Förmodlisen betraktas den även av de

Polisprotokoll över medvetea begin-
get folkmord:

Land: Imk, 15 miljoner innevänarc
(där&v 2 miljoner kurder), minus de
döda i kriget lrak-Imn (1980-?).

Brottsplats: Hahbja, Kurdistrn.

Tidlurkt för brottet: 17-lE msrs
rgtt.
Offer: 3-5 000 döda, män, kvinnor,
barn - kurder.

Mordrupen: Yperit eller senlpsgasr
utspritt av flygplan. Irkal tillverk-
ning.

Symptom: Död genom förgiflning rv
lungortra.

N\ardrillotrde effekter: Lülgskador,
neurulogiska sl€dor, hud- och ögon-
skador, föryiftning ev blodkropprr-
na, nedbrytning &v immunfö$varct.

Huvud&nsvlrig: Saddam Hussein,
statschef,

Historiens ironi: Irakisk delegat rid
der först| irternrtionella kongressen
om kemisk krigföring i Gand, 27-28
rugusai 1986: G.S, Mahmoud, De-
partment of Püblic Health, U[iversi-
ty of Al-Mustelsyrir, B&gdad.

Lagrum: Avtelet i GeniYe 1932 om
förbud mot arYändning av kemiskr
vap€n, [nderlecknsl sv lrak,

flesta som ett brott mot mänskligheten
och som ett brott som inte kan preskri-
beras.

1986 avfattade den socialistiska grup-
pen inom Europaparlamentet en skri-
velse som föreslog ett förbud mot till-
verkning, användning och spridning av
kemiska vapen. Resolutionen antogs av
socialisterna, kommunisterna och de
gröna, men förkastades av den borgerli-
ga majoriteten i parlamentet.

Hur kan man förhindra att en nation
i krig använder dessa avskyvärda vapen?
Hur skall man kunna bryta denna infer-
naliska cykel? Frankrike borde vara det
land som gär i spetsen för en sädan ut-
veckling: inga lweranser av franska va-
pentill dem $om använder eller stär i be-
grepp att använda kemiska vapen. Vi so-
cialister mäste göra alla tänkbara an-
strängningar för att fä ett slut pä detta
brott mot mänskligheten. Jag är överty-
gadom att vi har allagoda krafterpävär
sloa.

Men vi mäste handla snabbt. Denna
banalisering av det inftäffade börjar
med likgiltigheten: kurderna, liksom en
gäng etiopierna, är de första offren. I
morgon kandet gälla hela världen. Mör-
dare kommer inte att saknas.

Alsin Bombord
Ur Lögende du siäcle

19 april 1988

S o c ialis tinte rn atio nalen
fördömer användandet av
kemiska vapen mot dm kurdiska
befolkningen:

Socialistinternationalen fördömer
med skärpa användandet av kemiskava-
pen mot den kurdiska befolkningen i
Irak.

Gasbombningen mot Halabja är det
hittills allvarligaste brottet mot Göneve-
konventionen av 1925, anser Socialistin-
ternationalen. Internationalen uppma-
nar FN att undersöka detta brott och
fördöma de ansvariga för dessa händel-
sef.

Uttalan d e av Inte m ation e lla
Kv innoförbunde t fö r Fre d
och Frihet:
IKFF:s ärsmöte uttrycker sin avsky för
Iraks anändning av kemiska vapen, nu
senast mot soldater och civilbefolkning

i Halabja, Kurdistan, Iran. IKFF kräver
ett slut pä detta vansinns Vi kräver ock-
sä ett skyndsamt beslut om en konven-
tion med förbud mot utveckling, pro-
duktion, lagring och användning av ke-
miska vapen. Gönevekonventionens för-
bud frän 1925 mot användandet av
kemiska vapen respekterades inte. Där-
förbehövs en mera längtgäende konven-
tlon.

Australiens regering:
Australiens utrikesminister, Bill Hay-
den, har i ett skarpt uttalande fördömt
användandet av kemiska stridsmedel
mot den kurdiska staden Halabja. Gas-
bombningen var den mest omfattande
användningen av kemiska vapen sedan
första världskriget och att den nu rikta-
des mot en oskyddad civilbefolkning är
mycket upprörandg anser Bill Hayden.

Hayden underströk att Australien aktivt
arbetar för att förbjuda tillverkning,

lagring och användande av kemiska
stridsmedel. Australiens regering kont-
rollerar ocksä sedan 1987 att ingen e\-
port av kemikalier sker som kan använ-
das för tillverkning av kemiska vapen.

H o llands utrikesminßterium:
Som ett svar pä ett brev frän Arnhems
kommun i Holland, innehällande väd-
jan om hjälp till offren i Halabja, säger
minister Röell i ett uttalande den 14 ap-
ril 1988: Den holländska regerngen har i
Europaparlamentet och i FN kraftfullt
fördömt användandet av kemiska va-
pen. Vad som i detta fall är synnerligen
upprörande är att dessa vap€n nu an-
vänts mot en civilbefolkning. Den hol-
ländska regeringen är beredd att erbju-
da all slags hjalp till de människor som
drabbats av katastrofen.

17

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



/ Gesellschaft für bedrohte Völker:

Folkmod
i irakiska Kudistan

Efter det irakiska flygl€pnets giftgas-
angrepp mot Halabja den 16 mars 1988
publicerade press och TV bilder av en
ofattbar fasa frän förintandet av de fem
tusen invänarna i denna stad i irakiska
Kurdistan. Ytterligare fyra tusen inväna-
re i Halabja blev svärt säradg av vilka
mänga mäste dö under de närmast föl-
jande veckorna pä grund av frätsär och
inre förgiftningar som orsakats av olika
giftgaser.

Sedan mer än ett är tillbaka trotsar
Saddam Husseins irakiska regering Fö-
renta Nationernas konvention mot folk-
mord frän 1948 och begär fruktansvär-
da förbrytelser mot det kurdiska folket i
Irak och de kristna assyriska grupper,
som bor där. Därtill kommer deporta-
tioner och fördrilande av nu samman-
lagt mer än enmiljon människor, talrika
massakrer pä hela bygemenskaper,
massavrättningar av politiska fängar,
kollektiv bestraffning för hela familje-
grupper och deras "försvinnandd', av-

rättningar av hundratals barn och ung-
domar, riktade attentat mot levande
personer i in- och utland liksom utplä-
nandet av nära 3 500 kurdiska och
kristet-assyriska byar.

Genom att sprida giftgas pä bosätt-
ningar och städer som ligger utanför
fronten, vilket päbörjades redan i april
1987, har ocksä Saddam Husseins regim
satt sig över de yttersta reglerna för
mansklig civilisation. Mellan den l7 och
25 mars lät den irakiska diktatorn efter
bombardemanget av flera byar i närhe-
ten av Qaradagh transportera iväg 400
överlevande som skadats av gas med
lastbil till den militära basen Tänjaro
och avrätta dem där, för att utpläna spä-
ren av sin förbrYelse.

Inga rustningsleveranser
till gulfen

Redan efter det fÖrsta angreppet med
giftgas i april 1987 började Gesellschaft

für bedrohte völker pä försommaren r
fjol sin kampanj "Vi är medansvariga

- vi mäste upphöra med det tyska stö-
det till gulfkriget". Vi pekade pä vapen-
Ieverantörernas skrupelfrihet i öst och i
väst och deras medansvar i gulftrigets
hittills en och en halv miljon offer, men
vi nämnde ocksä som exempel namnen
pä ungefär tvä dussin västtyska vapen-
och rustningsleverantörer.

Bland dem var det tvä, företagen Karl
Kolb och Pilot Plant i Dreieich Hessen,
vilka hade anklagats bl a av det ameri-
kanska utrikesministeriet, säkerhet-
stjansten CIA, BBC och mänga andra
internationella pressorgan för att ha le-
vererat anläggningar för framställning
av pestizider, och som försedda med ve-
derbörlig tillsatsutrustning skulle kun-
na tillverka giftgas.

Det är egentligen ofattbart, att firmor
i värt land, i vars namn Hitler-diktatu-
ren drev miljonrals europeiska judar in i
gasent nu anklagades för att leverera

"Dessa byar förklaras som dödszonet..:'
Oder tnin Högste beJäIhuarcn in-

om "Byrün för Nordiraks angeläget-
hcter" Ali Hassan al-Majit i kralt
trän den 22 juni 19E7:

1. Alla byar, i vilka det lortfarande
uppehdller sig ßabotörcL anhängare
av lran, törrädare mot Imk och lik-
nande, kommer att anses som bya4
vilka atgör ett hot mot sökefietcrl

2. Den mönskwa existensen och
krcatarsbestdndet i de nämnda byama
kommer att sluttiwt tillintelSörus.
Dessa byar förkltras som dödsloner
och dör jir skjutas lullständlgt lritt
och hänsyt slöst.

3. Tlatiken tnin och tiU dessa byaL
Jordbruket och boßkapsskätseh, och
varje lorm av agruru eller industriella
lnvesteringü där är lörvudns, Samt-
Wa mwdighaer är skyldiga utt &lva
ige nom de s sa !örordningan

4. Beftilhavana miste regelbundet

- dag som natt -förcta anglepp med
artiUed heHkoptrar och attachflyg

mot sö mdnga som möjligt av dessa
byan

5. Yar och m som anetteras i dessa
byar skall lörrt lörhöms av säkerhets-
myndighetema- Därefter skall perso-
ner i äldern mellan 15 och 70 b avrüt-
tas.

6, Yederbörunde myndigheter skall
ocksd Iörhöm var och eL som över-
lümnar sig tit stotllga eller Ttartünstan-
ser, Fbhöret skau pdgä högst trc da-
gar, i undaangslall upp till tio dagan
Fü löngre Iöüör mdste tillstönd sö-
kas per tewon eller telegam.

Sedan 1975 deporteras människor
frän norra Irak söderut: kurder, assyri-
er och turkmener. Ca 2,5 miljoner
människor, företrädesvis kurder, levde
dä ännu i omrädet. I dag lever i norra
Irak fortfarande ca 200 000-300 000
kurder och 20 000 assyrier (1975:
120 000). Bortsett frän en kort fas av
ät€rinfllttning av kurder i militärkont-
rollerade modellbyar (frän 1981) fort-

satte deportationspolitiken obarm-
härtigt, och frän 1986 kan man bara
beteckna detta som folkmord. Den or-
der som citeras ovan lämnar knappast
nägot övrigt att önska i fräga om tyd-
lighet. Att "förhör" äger rum under
tortyr är en självklarhet för funktio-
närerna och behöver inte ens nämnas.

I '?ulfkriget" sörjer kurdernas
motständ i norra Irak för en andra
front och binder pä det sättet nästan
var tredje irakisk soldat. Särskilt av-
skyvärd är här insättandet av giftgas
mot de kurdiska bosättningarna. I slu-
tet av januari 1988 fick Gesellschaft
für b€drohte Völker meddelande frän
kurdiska källor. att över 4O0 offer för
giftgas, som skülle fä behandling i Su-
laimanyah, rövades bort frän sjukhu-
set. Sannolikt har dessa människor
blivit avrättade-

(Källa: Kurdistanarkivet, Göttingen)
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just de anläggningar, som skulle göra
det möjligt för den irakiska Baath-
regimen att bygga upp ett giftgaskomp-
lex i Sammarra och förinta tusentals
människor somlillhör det kurdiska fol-
ket. Förbundsregeringen har tigit om
d€t. Den förblev stum, den slog vakt om
profitmakarna, samarbetade för de eko-
nomiska intressenas skull med diktatu-
ren,

Efter yrkande frän de bäda firmorna
förbjöd landsdomstolen i Bonn Gesell-
schaft für bedrohte völker att vid böter
av tvä gänger 500 000 D-mark sätta fö-
retagen Kolb och Pilot Plant i samband
med giftgasanfallen pä kurdiska byar.
Men vid domstolsförhandlingen i juli
1987 näddes i press, radio och TV denna
landsomfattande uppmärksamhet, som
de bäda företagen hade velat fOrbjuda
genom rättsliga ätgärder.

Sedan dess driver äklagarmyndighe-
ten i Darmstadt undersökningar av de
bäda företagen och betonade i början av
april 1988 efter pressdeklarationer frän
Gesellschaft für bedrohte Völker och
journalistiska händelser som blev följ-
den av dem, att det inte finns nägon som
helst anledning att inställa undersök-
ningarna,

Insats för giftgasens offer
Ställda inför den katastrofala medicin-
ska värden av befolkningen i det iraki
skaKurdistan, i stor utsträckning avsku-
ren frän omvärlden, vände sig mot-

ständsorganisationer med bön om hj älp
för giftgasens offer till vära organisatio-
ner för mänskliga rättigheter. Tiots
mänga ansträngningar var det bara tvä
hjälporganisationer som förklarade sig
beredda att understödja Gesellschaft
für bedrohte Völker i deras hjälpprog-
ram. Tyvärr lämnade den första hjälp-
sändningen förbundsrepubliken först
veckan efter angreppet mot Halabja.
Fler transporter kommer att avgä. Ge-
sellscahft für bedrohte Völker är där-
med för närvarande den enda tyska or-
ganisationen, som lämnar sädan hjälp
direkt till kurderna.

Sedan angreppet pä Halabja har vi
med talrika pressdeklarationer, en räcka
radiointervjuer och med en appell i
ZDF:s "idag-journal" pekat pä de tyska
företagens medansvar och av tyska Rö-
da korset (DRK) har vi begärt hjälp för
giftgasoffren samt av förbundsregerin-
gen krävt politiska konsekvenser. Sedan
dess lämnar DRK ätminstone hjälp ät
de irakiska kurder, som flytt in i Iran.
Kommittön Cap Anamur,/ Tyska nödlä-
kare sände efter vär appell i ZDF en lä-
kare till Halabja för att förbereda
hjälpprograrn.

Vad kan Du göra?
Efter Halabja gjordes andra kurdiska
bosaittningar obeboeliga genom gas-
angrepp, och vi mäste räknamed att för-
intelsekriget (insats av giftgas, massav-
rAttningar och deportationer) mot kur-

der och assyrier i irakiska Kurdistan
fortsätter. Därför vill vi be Dig:

- Vänd dig med brev till DRK och kräv
insats av medicinsk hjälp för civilbe-
folkningen i irakiska Kurdistan (Tyska
Röda korset, generalsekretariat, Post-
fach, 5300 Bonn l).

- Kräv av utrikesminister Genscher att
de utmärkta tysk-irakiska handelsför-
bindelserna och det betydande inflytan-
det i Bagdad utnyttjas, för atr de förbry-
telser, som närmast mäste betecknas
som folkmord skall upphöra. Kräv dess-
utom ay förbundsregeringen, att den
vidtar effektiva ätgärder för att förhind-
ra fortsatta leveranser av vapen och rust-
ningsmaterial (Förbundsutrikesminis-
ter Hans-Dietrich Genscher, Postfach,
5300 Bonn l).

- Stöd det alltmer angelägna arbetet
för mänskliga rättigheter för det iraki-
ska Kurdistans befolkning med en gäva,
sä att vi kan fä till ständ fler effektiva
aktioner. - Vi mäste i fortsättningen
svara för rapporteringen i medierna om
dessa krigsförbrltelser och fä med oss
hjälporganisationerna för större hjälp-
insatser, offentliggöra vapen- och rust-
ningshjälp och förmä förbundsregerin-
gen att intervenera till förmän för
mänskliga och minoritetsrättigheter i
Irak och Iran.

För Iörbun^st!rclsetu"
Slimon YonaL Tilman Zülch

För rddet:
ProI. Robert .lungk, Sakburg

Pastor Joachim Ziegenrücker, Hamburg

Halabia i snenska riksdagen:
13 $ Svar pä fdga 19E7IEE:443 om hjälp-
insrtser ät stridsgrsskadade i Xurdistan

Anf. 76 Ststsrädet Ixnl Hj€lm-Wall6n:
Fru talman! Gullan Lindblad har frä-

gat mig om yilka ätgärder regeringen har
vidugit - t.fr(. i form av kat.astrofhjälp -i anledning av tragedin i Kurdistan.

Först vill jag äterigen upprepa den be-
störtning som den svenska regeringen re-
dan uttryckt över uppgifterna om att ke-
miska vapen pä nytt använts i kdget mel-
lan Iran och Irak. Dessahandlingar är inte
bam ett bevis pä krigets fruktansvärda
grymhet utan ocksä ett folkrättsbrott som
mäit€ klart fördömas.

Sverige har alltsedan början av 8o-talet
lämna stöd till Internationella rödakors-
kommittens (ICRC:S) humanitära hjälp-
verksamhet till förmän för lran-Irak-
konfliktens offer. Hittills har ca 25 mili.
kr. utgätt frän biständsbudgerens katai.
trofanslag för denna verksamhet. Detta
innebär att Sverige bidragit med ca 10 9o
av Rödakorskommittens budget och att vi
därmed är en av de största givarna till
programmet. Det svenska stödet till Inter-
nationella rödakorskommittens insatser
fortsätter under är 1988.

Skadorna efter den senaste användnin-
gen av kemiska vapen här fömnlett Inter-
narionella rödakorskommittdn att göra en
särskild insats i omrädet för de drabbade
För detta har man bl.a. vänt sig till Sverige
med ltidjan om extra bidmg för upphand-
ling av medicineq filtar, tält m.m. Jag är
positiv till stöd för en sädan insats och av-
ser föreslä att regeringen beslutar bidratill
denna särskilda hjälpinsats, för att där-
med pä platsen lindra effekterna av de
skador som förorsakats av den kemiska
krigföringen.

Anf. 77 Gullan Lindblsd (m):
Fru talman! Jag ber att fä tacka statsrä-

det IJna Hjelm-Vr'allin för svaret, som jag
tycker är positivt och som jag ocksätror är
klargörande för svenska folket. D€n infor-
mation som vi hittills har fätt har ju läm-
nats via massmedia, och det fi inte heller
sä lätt att i budgetpropositionen läsa sig
till hur förhällandena är. Där är j u katast-
rofbiständsanslaget samlat ien pott, sä att
säga. Det var alltsä bra att fä reda pä detta.

Vi blev väl alla mer eller mindrechocka-
de över att man använt stridsgas i Kurdis-
tan, vars härt prövade invänare i ärhund-
raden har pinats och skuffats undantill de

mest oländiga bergstrakter.
Vi svenskar brukar ju engagera oss för

alla möjliga länder och folk som befinner
sigi nöd. Bara för att ta nägra exempel kan
jag nämna Sydafrika, Libanon och Nica-
ragua. Jag har ibland frägat mig hur stort
vfut engagemang egentligcn är natr det gäl-
ler det kurdiska folket.

Jag är tillfredsställd med att vär hjälp
till Kurdistan gär över Röda korset, jag
tror att det är alldeles utmärkt. Men jag
vill ändä ställa en kompl€tterande fräga:

fu statsrädet Hjelm-Wall€n beredd att
vidta ytterligare ätgärder i den män det
skulle visa sig att vidare insatser behövs
för detta mycket pinade folk?

Atrf. 7E Slstsrtdet Irtrs HJehn-llbll6n:
Fru talman! Vi har alltsä nyligen fätt en

begäran om ytterligare insatser, som rege-
ringen ännu inte har behandlat. Jag vill
emellertid meddela att jag är positiv till
att vi ocksä här gör en extra insats.

Anf. 79 Gullrn Lindblad (m):
Fru talman! Jag tackar för statsrädets

engagemang och önskar lycka till i detta
arDerc,

Överlitggningen var hairmed avslutad.
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Röda korset i Kudistan
Röda korset har pä olika sätt
sökt engagera sig i biständsar-
betet till den drabbade befolk-
ningen i Kurdistan. Hittills har
dock Röda korset, liksom andra
humanitära organisationer, haft
svärigheter att arbeta pä plats. I

vär intervju med Garl Naucl6r,
ansvarig för biständet till bland
annat Kurdistan. och Jöran Bjäl-
lerstedt, framgär dock att Röda
korset planerat att intensifiera
sina ansträngningar att nä fram
med ett effektivt biständ till de
krigsdrabbade omrädena.

Vad dr Röda korsets uppgift i en situa-
tion som den som uppstod elter anvand-
ningen av kemiska stridsmedel i Halab-
ja?

Röda korsets uppgift är att arbeta ef-
ter sina grundprinciper - att ge huma-
nitärt biständ i en katastrofsituation.
Dessutom finns hos Internationella rö-
dakorskommitt6n ett mandat att kont-
rollera efterlevnaden av Gönevekonven-
tionen. Vad gäller Halabja är uppgiften
att lindra situation€n för de utsatta
människorna, men ocksä att reagera pä
handlingar som strider mot. grundläg-
gande m?inskliga rättigheter och inter-
nationella avtal.

Efter händelserna i Halabja fick In-
ternationella rödakorskommitt6n (IRK)
möjlighet att besöka omrädet och er-
bjöd sig omedelbart att hjälpa til|. TiU-
sammans med UNCHR (FN:s flykting-
komissariat) fick IRK kommaini omrä-
det och därmed kunde de skadade tas
om hand mycket snabbt.

Svenskaröda korset fick ocksä en för-
frägan frän Iranska ambassaden om
hjälp och vi erbjöd oss dä att ge rard till
tio civila skadade frän Halabja. Iranier-
na skulle svara för urval och transport
av de skadade. Som bekant var endast
tre av de skadade civila och därav bara
en frän Halabja. En förväxling av pati-
enterna hade skett vid flygplatsen i
Bryssel och Röda korset kunde i det ske-
det, när de kom till Sverige, inte päverka
situationen.

Röda korset har stätt för sjukvärds-
kostnaden endast för de tre civila off-
ren. Vi äkte ocksä nedtill Teheran för att
se om det fanns behov av ytterligare
hjälp till de drabbade offren för gas-

bombningen. I det skedet, en mänad ef-
ter händelsen. kunde vi dock konstatera
att det inte kängre fanns ett sädant be-

?o

I de muslimska länderna Jungerar den
röda halvmdnen som symbol för Röda
Korsets verksamhet.

hov. Situationen pä sjukhusen var un-
der kontroll.

Gasbombningen i Halabja har idm-
förts ypres i Belgien - ttskarnos anvdn-
dande av strtdsgas under Jörstü vlirlds-
kriget, Guemica i Spanien och Hirosht
ma i Japan. Halabia var den mest massi-
va insalsen mot en civilbqfolkning med
kemiska tapen. Kan man göm sddona
jämlörelser?

Ja, men situationen är trots allt an-
norlunda. Bäde Irak och Iran harju för-
dömt användandet av gas och ändä an-
vänds det i kriget. Det är därför än vikti
gare att inte världsopinionen tiger still,
att man inte läter denna händelse bara
passera. Tröskeln till detta slag av över-
grepp förefaller bli allt lägre och resulta-
tet kan bli en fullständig anarki gente-
mot de regler som vi faktiskt kommit
överens om tidigare.

Massmedias roll
Kon man ur det perspektivet siiga att re-
aktionen i viirlden - och i Sverige - va'
rit tillfickligt stark? Svensk massmedia
uppmdrksammade Halabja bara en kort
tid och ingen mera djupsdende dis-
kussion fördes. Vdd kan denna svsga
reaktion bero pd?

Massmedias roll är mycket viktig i
detta sammanhang, men när det gäller
Halabja slog man upp nyheten stort, se-
dan glömdes händelsen bort för andra
saker och ingen ideologisk diskussion
fördes, trots att det var en mycket unik
och allvarlig sak som hade skett.

När transporten av de skadade frän
Teheran kom till Sverige ordnade Röda
korset en presskonferens där yi tog upp
den ideologiska sidan av saken, men vi
mötte ingen respons - kanske blev det

till tvä rader i pressen.

Vi har inom Röda korset insett att i
den komplexa situation som nu räder i
världen är det viktigt att värt biständs-
arbete ocksä omfattar säkerhetsfrägot
d v s "protection" - vilka i sig även in-
nefattar ideologiska frägor. Denna
aspekt av biständsarbetet tycks bli allt
viktigare.

Har Röda korsel gjort n.igot principi-
ellt uttalande med anledning av atl en
stat nu dnjo anvdnt kemiska stridsme-
del?

Redan tidigare har Röda korset för-
dömt användandet av kemiska vapen i
kriget mellan lran och lrak. Vid en
presskonferens efter Halabja fördömde
ocksä IRK detta användande, dock för-
dömde man inte regimen i Irak. IRK har
kontakter med den irakiska regeringen
genom sitt kontor i Bagdad, men vi har
svärt att öppet redovisa innehället i
dessa kontakter. Röda korsets policy är,
när det gäller internationellt arbetE att
arbeta i det tysta. Annars riskerar man
att kastas ut ur landet. Men här pägär
ett arbete via bland annat diplomatiska
kanaler.

sA STARTADE RÖDA KORSET

Den 2{ iuni urkämprd€s .tl blodigt slag pä

kullrrna runt Solfedro lltalieu. Det vrr öster-
rikiska ftupper mot lnntk-rordisLa. Detr un-
ge schweiziske stfößmannetr HetrIi Dunrnt
blev viltne lill slsgel och d.gamr som följde
dämfter. Hflr blev chockad övcr omänsllishe-
ten, slrade läg pl shgfältet ultn möjlighei rill
rürd. Han lyckrd€s orgrniserr lrivllllgr
hlälpgrupper bcstlead€ rv kvinror fidn byg.
den och fößökte ssmtidigl dirig€rr hjälper si
.tt den kom dit där den behövd€s mest.

Erfartnhetenra fdn Solf€dno ssmmanfat.
lrde han i en bok ldn Solferino, son blev er
cnorm fraDging i hela EtrmpN. Ddr föreslog
hrnbland lnnst bildrndet sv en "Förening Iör
hJölp till slrade" samt "okrSnkb.rr ö'vercns-
kommelse/' mellf,n strler somett sält rtt min-
ska lidrnd€t för krigets off€r,

Han lyckrde$ ft till stÖod er konf€rcns i
Greve där 14 ftgeringrl rtl rcpl€seule|lde
DeD 2l oktober 1863 föddes sö Räda koßet 96.
nom bildandet lv IntemolioDelh rödrkor-
skomrnitl6n. Etl lr t€trare antogs detr törsta
Gancvekonvenlioren om skydd föl sldde i
kdg.

D€n följdes senüe ay Haagkonv€ntioncn
lrAr 190?, ytte.ligrrc Gönev€konrcntioner
1949 slmt de lv[ tilldggspmlololler IIAtr
1977. Dc hfu öwrenskommeJs€rna bandlar
om vilka rättigheter vi som clvilt, fängü eller
som sold €r hrr i kdg. Mto bruk[ Lrlls dem
folkritten i krig.

Vid slrgfältet i Solforiro dog ell€. sindes
över 40 000 mäntrisLor. De fl€3lr rrr roldlter.
I drgens lrig är nä]r 90 q0 av oflrcn civila. Ar-
belet mrd nyr regler{o(b förbud)ärdärför in-
te skllt IrAtr Rädr korsets vardrgsrrbete Iör t
hjölps lidande människor.
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Röda korset i Kurdistan
Vilka svdrigheter Jinns det lör Rödo kor-
set att verka i Kurdßtsn?

En av svärigheterna har varit att de
olika kurdiska grupperna haft synpunk-
ter pä hur värt biständsarbete skall be-
drivas. Dessa kurdiska organisationer
och partier är trots detta en av vära vik-
tigaste kanaler för biständsarbetet till
Kurdistan. Det hela är emellertid käns-
ligt för Röda korset som ju har att arbe-
ta neutralt och opolitiskt. Vi kan inte
offra vär neutralitet och riskera att vär
hjälp blir "politiserad" och kanske inte
heller kommer de nödlidande till del.

Elter händelserna i Halabja har vi nu
ocksä möjlighet att verka i Kurdistange-
nom lRK. Vi gör samtidigt en kartlägg-
ning av vilka andra kanaler som kan ut-
nyttjas för framtida biständsinsatser.
Nu finns det äter ett ökat samarbete
mellan de olika kurdiska grupperna och
vi skall tillsammans försöka hitta lämp-
liga kanaler. Arbetet med detta pägär
och stämningarna är mycket positivare
nu än för ett halvär sedan.

Röda korset har ocksä kontakt med
de olika kurdiska grupperingarna i Sve-
rige bäde om hur hjälpen skall kunna
komma fram till Kurdistan. och om hur
kurderna iexil själva skall kunna göra
en insats. Röda korset har bland annat
bidragit till att ordna en kurs om kemi-
ska stridsmedel och skydd mot dessa för
kurder i Stockholm. Tänken tu att kurs-
deltagarna senare skall kunna resa till
Kurdistan och bistä sina drabbade
landsmän. Frän Röda korsets sid ser vi
mycket positivt pä sädana initiativ frän
kurderna.

Internationell appell
Vilken omfattning har Röda korseß bi-
stdnd till Kurdiston halt hitti s?

An sä länge har det varit ganska blyg-
samt. Vi har gjort insatser inför varje
vinter, det har gällt varma kläder, tält
och filtar samt medicinsk utrustning.
Senaste sändningen skedde i slutet pä
1987.

När det gäller Halabja har IRK gätt
ut med en internationell appell. Svenska
Röda korset svarade redan i ett tidigt
stadium och utlovade talt, hltar och
medicin till ett värde av en miljon. Nu
har IRK gjort en tilläggsappell och
Svenska Röda korset kommer att st,illa
upp med )tterligare material. Hjälpen
är nu i första hand avsedd för de flyktin-
gar som finns till följd av bland annat
bombningen av Halabja.

RODA KORSETS
ORGANISÄTION

I SVERICE
Räds koEel ir en ry dc slörrc folkror€lserna i
Sverige I helr lrnd€t finns 2 l00loldorgrni-
srlioner. Dessa ssm{rbetff i 24 st distrilf.
Högltr beslDlande orgrn i Slrrige fu Rits-
$timmrn som völjer €tr Centrrlstyrelse, som
l€der och samordnff rrb€tet. D€nni Centml-
styrels€ bilräds sv Centralstyrelsens sekrctrri-
rt.

I Röda koßct finns ocksl ett airakilt üng-
domstörbund med 300 €gnr lokrlföreringrr.

I VARLDEN
Inlernotionellt bcslÄr Röda koßet ay lrc delar,
Iaternatlonelb ftdokorskommlttön med 25
schweluorr i ledninger, är sjölvs ursprulgel
till riklrkondrtlsen. Den hrr som üppglft .lt
ge skydd ocb hjälp rill offrcn Iör kdg och kon-
fikter värld€n öyer, Iock rrrc Rädr korsots
neutrrlilet och oprrtiskhel är Raid.korskom-
mllt6r oldtr der erdo orgrnisatioD som lilläts
verkr i krigsomrÄdeD,

Rödakorslöreninganas förbMd, l/,ä de
lörbundet, dt d strfißandogdng av alla er.
köüdr n.llorclh rödrkorrförctring$ i värl.
den. Vfrrldsförbüüdct kompletterrr Rädrkor.
stommlttarr orbele I fred.

De otlonella ödokorslörenlngoma, rcd,.
korset - Rödr hrlvmhen i muslimrk! lönder

- Jlrns i bortemol 150lindcr.

Det uttrycks ofla en besvikelse bland
till exempel kurder att ni inte gör tilltiick-
ligt eller au ni inte ndr "rdtta" grupper.
Kommentar?

Det finns idag i världen kanske ett
trettiotal konfliktstuationer som Röda
korset är engagerat i. Det är en svär upp-
gift att verka neutralt och balanserat.
Ett $€mpel är ju Afghanistan - där
man verkar bäde i Pakistan för flykrin-
garna där - och i Kabul. Vi mäste ägna
oss ät civilbefolkningen och mycket av
arbetet mäste ske i det tysta och upp-
märksammas därför inte alltid.

Neutraliteten är en förutsättning för
Röda korsets arbete och det humanitära
engagemanget är den styrande princi-
pen. När det gller kurderna sä har vi in-
tentioner att ökabiständet. Yi skalltesta
alla möjliga kanaler, vi skall göra värt
yrtefsta för att hj älpa till. Yi skall inte ge

upp bara för att vi inte har iitt att kom-
madir. Det pägär helatiden förhandlin-
gar med olika grupper och regeringar.
Kurdfrägan har visserligen accentuerats
genorn kriget mellan Iran och lrak, men
vi har gett biständ till kurderna även ti-
digare.

Röda korset mäste ha ett godkännan-
de frän regimerna i det aktuellaomrädet
för att kunna verka. Vi försöker hitta
den effektivaste kanalen för värt biständ
och vi mäste ocksä vara övertygade om
att hjälpen verkligen när fram. Kanske
är det lättare för en mindre organisation
att arbeta med mera okonventionella
medel och kanaler, som till exempel
Greenpeace eller Liikare utan gdinser.
Röda korset är en internationell organi-
sation med 146 medlemsnationer och ca
260 miljoner medlemmar. Det innebär
att alla mäste kunna arbeta efter vära
grundprinciper. En mindre organisation
kan göra vissa avsteg, men vi mäste upp-
rätthälla \dr neutralitet och vfut politi-
ska oberoende Skulle vi börja rucka pä
detta i nägot fall, skulle vi inte ha möj-
lighet att verka överhuvudtaget i ett an-
nat. I kurdfrägan konfronteras vi dess-
utom med internationell storpolitik,
förutom att det finns stridigheter mel-
lan de olika kurdiska grupperna. Men
jag förstär att kurderna reagerar och har
synpunkter pä vfu verksamh€t.

RöDA KORSETS
GRUNDREGLER

HUMANITET
Rädr kors€t rka i vlrre lä9. söks lindra och
förhindrs mänsLligl lidrrde Mälet är elt
skyddr liv och skapr respekl för m{nnisko-
vdrdct.

OPARTISXHET
Rödr korset göringen itslillntd mell.n ollko
nrtiondileter, rcllglor€t rrs€t soEhällsstüll-
ningar eller politish isikter. D€t hrndlar ju
om att hjälp6 människor i r|öd, oberoende ev
vilki de är. Atlslltid pdorilen deltr som mosl
beböver Nälp, fönr.

NEUTRALITET
Rädr korset trr inte stillning i m€ningssklü.
rktigheler aad göller Dolitik, rrs, Eligion eller
ideologi. Vi ir n€ua.rlo för rtt rllaid kunnt
röetr pd bägge sidor i en konflikl.

SIALVSTANDIGHET
I ett |rnd lyder Rädr koEel landets lagar och
samlrbet{r med mytrdighelerna pd del bumr-
nltälr oürÄdet. Men endrst sülänge samcrbe-
tet inte itlr i stlid med övrig!
D€n dationells skc rlltid,
i lörsto hrnd, handla sjölvstötrdigt.

FRIVILLIGHET
Röd{ korsel ger sin hjilp frivilligt och osj{l-
vlrkt.

ENHET
I wrje l.nd flr det brrr finms en rödrkoEför.
ening. Den ska varr öppen Iöl alh och d€ss hu.
mrtritärr verksamhet rkr omlatla heh hndet.

UNIVERSÄLITET
Röda konet flnns över heh vädden. All4 nrti.
orclh nödskorsförcninglr hrr ssmmr rätlig-
heter och rkyldigheter {lt bisli wrrndr,

Intenj u C hrist ian &i bergh
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HALABJA
Kudistans Hircshima

Vi möter ofta yarandra i exilen. vi träf-
fas och uttrycker vär klirlek till värt land
och vär hemlängtan. Vi fäller ofta tärar
över en tapper Pesh Merga som stupat i
strid, eller över en befrielsekämpe som
avrättats av en exekutionspluton i tyran-
n€rnas mörka fängelse.

Vi sörjer, vi gräter och vi lovar att
fortsätta att bjuda motständ. Men den-
na gäng, denna vär, gäller gräten och
sorgen en stad, en stad som fätt sin mar-
tyrdom. Nu brinner värt hjärta av ett
smärtsamt sär, av en oändlig sorg, av ett
obotligt svärdshugg. Nu är det en stad
somdött i sin ungdoms blomma, en stad
som förintats och för vilken vi häller
vän sorgemöte. Lät oss utan hämningar
släppa fram den grät som hällits fängen
inom oss under tvätusen är,

Vi trodde att Halabja skulle vara be-
kant endast genom Adila Khanim, Tahir
Bag, Ahmad Mukhtar Jaf och Goran.
Vi kunde inte ana att Halabja en dag
skulle bli en symbol, känd i hela värl-
den, for blod, död och martyrskap, en
symbol för de förtryckta och de hemlö-
sa. Vi trodde att endast vi kurder kände
till att Halabja vilar i skuggan av Hew-
ramans höga borg, att endast vi visste
att Halabja slöt sina bläa ögon och
drömde om befrielse och frihet. Vi kun-
de inteanaatt en dag engelsmän, ameri-
kaner, svenskar, norrmän, danskar, fin-
ländare, tyskar, fransmän, japaner...
skulle fä vetskap om vär stad genom det
djupa sär som nu öppnats i Orientens
bröst.

- Du min vfut, varifrdn kommer du?

- Kurdßtan

- Kurdßtan, i vilkcn del av världen
ligger det?

- I Mellercta östenl

- Ldg Halabja ocksä i Mellersta ös-
te?

För andragängen under femtio är fär
nu världen höra om oss kurder. Första
gängen var det genom namnet Barzani,
denna andra gäng - ve oss olyckliga! -
är det genom en stad vid namn Halabja.
Det första namnet stär som en symbol
för kamp och tapperhet, det andra ar en

22
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symbol för förtryck. Barzani stär för
kraft och strid, Halabja för maktlöshet
och nederlag.

Vi har sagt oss att händelserna i Yp-
res, Ouernica, Hiroshima och Nagasaki
hör till en förgängen tid. Ingen skulle
väga upprepa dessa brott. Vi kunde inte
tro att 1900-talet skulle hysa sä stark
sympati för kurderna, att i dess rosenrö-
da anteckningsbok namnet pä en kur-
disk stad skulle skrivas in. Kemalister
och nazister har ju försvunnit, Amerika
och imperialismen gär mot nederlag,
ryssarna är upptagna av Eritrea och Af-
ganistan. Vi kunde inte tro att de arabi-
ska ockupanterna skulle ta hämnd för
sina nederlag genom att döda maktlösa
och oskyldiga barn och kvinnor.

Ni kurdiska folk! Oientens stolta
och hdrt drabbade nation, ni Zagrcsber-
gens högresta ryttare, ni fredsvänlBa
folk - Du hemlösa kurd! Yar inte sorg-
sen, gdt inte! Hela eiblden stödier Dig,
alls jordens folk söüer Ditt öde, dag
som natt...

Till de sörjande hör Europa, civilßa-
tionens centrum, mittpunhten för hu-
manism och engagemang, teknologins
vagga! Dit hör USA, de mönskuga rät-
tigheternar och frihetens försvarare!
Dit hör Soujetunione4 socialismens
högborg, de ftufirckta folkens väry den
s o c i a lis t ß ka ds kddnin g ens v ag ga !

Ni Kurdistans resliga mih4 ni Kurdis-
tans unga flickor med kastanjbrunt här
och bll ögon, ni, den revolutioniba gen-
erationen - bdde p'i höger- och vtins-
terkanten - vad är det nu som fdr er att
dehattera med sddan iver? Nu finns iu
inte Unge ndgra tvßtelrdgor, vihldens
ßtöd till en Iörtuyckt nation ür enhiilliSt
och massivt!

Alla politiska riktningrr sörjer idag
Halabja! Alla progressiva" revolutionö-
ra, tramdtblickande krafter deltat I sor-
gemötet Iör Halabja: Soujet har upp-
kallat Iem vapentabiker efts Halabja;
Pravdd har gett ut eü ertranummen Ki-
na har uppkallat ett kultarpalats eftur
Halabja: i Albanien har m s,inggrupp
Jdtt namn efter stadetu Yassar Arutat
och Habash bib soryfl.or, flyktinglför-
löggningar ges nya namn efter den ka-

tastrofdrabbade staden; Halez Azad har
kallat sin 120:e armödivision Halabja;
överste Khadafli hqr döpt Libyens nyas-
te tryckeri till Halabja; drir kommer den
40:e upphgan av den Gröna boken att
tryckas,..

Denna vär blev till en ä,rstid av gas-
bomber och förintelse, en vär dä slätter,
flodstränder och bergssluttningar blev
till masskyrkogärdar; en vär som blev
den sista, och som aldrig mer fär upple-
va Newro4 en vär som blev till den sista
ärstiden i Halabjas levnad.

Men, ni Halabjas innevdnare! Ni be-

Iolkning utan stad, var inte oroliga! Ni
behöver inte längre er stad, er bawr, er
moskö! Nu fdr ni plats i Förcnta Natio-
nema, ni fu välkomna som gißtcr i yita
Huset, välkomna som gäster i vdnska-
pens hotell" gmnne med Kremß murun
En ny stsd byggs dt er, en stad som Ak-
nar paradiset, en ny stad uppförd ge-
mensamt av kapitalister och socialßter,
demokmter och anti-demokrater, alli-
anslria och allierade, den trcdje och

tjdrde världens lolk - alla kavlar upp
ärmarna och sötter spaden i jorden! Al-
Ia hjälps dt att btgga en ny stad, tusen
gdnger vackrare än gamla Halnbja Kal-
Ia den "New Holahja'l i likhet med New
York eller New DelhL.. eller döp den till
Halabjryrad, som Izningrad ellu Sta-
lingrad. Själva behöver ni inte hjälpa
till, niliir vua äskddarc - när *tuden dr
Itirdiebyggd fdr ni nycklarna till husen
och ni kan i er tur ge skldd dt tusentaß
andra" oly cksdrabbade mönniüor-.
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Iatif Halmat

Möiligrt eller omöiligrt
Du,
luft i mitt rum
för inte ut min röst.
Pä varje tum av jorden
finns en angivare placerao,
pä detta lands nattliga gator
är även de herrelösa hundarna
agenter och poliser.

Du,
luft i mitt rum,
visst lyssnar du?
Jag,
en olydig poet
har med mig en klagoskrift
frän jordens alla fattiga
till Gud.
Men vid Guds port
stär en angivare,
vem vet?

Fräga Om
Det sägs att Gud förvandlade
en stad till en sjö av blod
för en profets skull.
Hos oss
blir barnprofeternas hud
varje dag till stövlar
ät gendarmerna.

Gud tiger.
Ar han vred pä vär stad ?

Har han lämnat oss
för ett uppdrag
pä en fjärran plats?
Men vart har han Jarit?

Astronomer,
snart försvinner han
ur sikte för era teleskop.
Skynda er,
berätta för honom
allt
som händer oss.

Om man raderar ut världens karta
om man kardar jorden likt bomull
om man sedan drar nya gränser
kommer jag tillbaka till denna stad
och gör Kurdistan till mitt land.

Barn
Barn förstär inte duvans silvriga kuttrande
men vet varför den flyger högt.

Barn förstär inte vindens vita, miuka susande
men vet att den inte kan fängas i en fälla.

Barn förstär inte
motsättningar mellan klasser och nationer
men vet varför bombplan förmörkar himlen,
varför stridsvagnar omringar byarna.

Öveßät t h ing och tot k n ing :
Ferhad Shakely och Chtistian Räberyh
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Konstutstäillning i Paris
i prctest mot
de irckiska bombningarna
Föreningen för kurdiska bild-
konstnärer i Frankrike anordna-
de mellan den 26 aPril och den 9
maj en konstutställnng för att
ge konstnärer frän olika ländet
möjlighet att uttrycka sin Pro-
test och sin avsky mot de iraki-
ska bombningarna med kemi-
ska stridsmedel.

39 konstnärer dehog fiän Kur-
distan. Frankrike, ltalien, Brasili-
en, lrak, lran, Turkiet, Libanon
och Syrien. De flesta av konstnä-
rerna hade ftirdigställt sina verk
efter bombningen av Halabja.
Agneta Kossowski sammanfat-
tar här sina spontana intryck frän
utställningen.

vEM ORKAR LYSSNA... till politisk
propaganda, nyheter om bombatracker,
förtryck och orättvisor? Allt det där
som händer längt "därborta nän-
stans"... Har vi inte nog med vära höga
skatter, sabotage i tunnelbanan och an-
nat elände?

Vi - JAG - har för länge sedan fätt
nog, överösta som vi är av däliga nyhe-
ter. Jag orkar inte lyssna mer!

... Men häromdagen tog jag 42:an till
Rue Lafayette, promenerade i värsolen
tills ias kom till nr 106, öppnade en stor
pori oih kom in pä en skuggig gärds-
plan. Där stod jag öga mot öga med
verkligheten.

HALABJA!
En konstutställning organiserad av

"tlAssociation des artistes plasticiens
kurdes en Francd'. Utställningslokalen
var Kurdiska Institutet här i Paris.

Plötsligt säg jag vad som häntl Där
läg män, kvinnor och barn hoPkurade
för att skydda sig mot... vad? Nägot un-
derligt som överrumplade dem och bara
varade i nägra sekunder, nägot som de
aldrig tidigare upplevt och som de inte
visste hur man skyddade sig emot. Vi'
efterlevande. kan konstatera att det var
cyanid och senapsgas.

Fyrtio konstnärer frän olika länder
har bidragit med tavlor till denna ut-
ställning för att uttrycka sina känslor
och sitt ställningstagande mot vad som
hänt. En del tavlor är figurativa och
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man ser tydligt förtvivlade och skräck-
slagna ansikten eller kroppar som redan
berövats sitt liv. Andra har valt att ut-
trycka sig mer abstrakt, men alla tavlor
uttrycker smärta och protest mot denna
överträdelse av de mänskliga rättighe-
terna. Nägot som detta lär inte hända -och ändä - har det inträffat!

Här nägra ord frän konstnärerna själ-
va:

..Vi reagerade starkt när vi hörde ny-
heten om detta brott och vi vill manifes-
tera vär protest mot orättvisorna som
drabbat ett folk som inte önskar annat

än den stolthet och den frihet de har rätt
till. Nu i satelliternas tidevarv med da-
tastyrda robotar och atombomber kan
ingen hoppas pä att vinna ett krig. Vi
har att välja mellan fred och förintelse.

...Döden är glömska. Vi har inte
glömt Guernica. Vi levandg vi glömmer
inte Halabja. Följderna av denna ka-
tastrof finns för alltid ingraverade i vära
mlnnen,

Man kunde inre läta bli att gripas av
det budskap konstnärerna förmedlade
bäde i bild och tal. Jag hörde, säg - och
kände! Kanske kan vi aldrig riktigt för-
stä vad som verkligen hänt, uran att själ-

va ha upplevt nägot liknande? Men - vi
mäste förstä för.att REAGERA, och re-
agera - det MASTE vi!

Kanske, om vi använde ALLA vära
sinnen för att förstä vad som händer
runtomkring oss och om vi använde alla
vära sinnen för att förmedla vära kun-
skaper till människor omkring oss, an vr
vaknade upp och började släss mor
dessa orättvisor.

... Men inte med vapen!
Kanske tu konstnärens pensel eller

sängarens röst ett starkare vapen än ge-
vär och härda ord?

Agnetd Kossowski, Parß
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Ferhad Shakely

Tvä bilder till Newrcz
I

Gratulationstelegrammen kommer inte fram
till det sargade landet,
brevens vingar när inte
över gränsen.
Sultanens gendarmer
har slipat svärd och pilar
för att döda solen.
De ser inte
att i denna natt
lyser Newroz' ljus
i de Kurdiska barnens ögon.

tl
Ni bödlar,
hugg av alla bergstoppar,
inför vilka era svaga hjärtan darrar!

- förinta dem!

- klyv berget ned till dess fot!
sä att inte blodet f rän en kurdisk martyr
ger bergen nytt liv
sä att inte gevären
växer till träd,
grönskar till skog.

Landets vingärdar?
Skövla dem!
Skövla dem,
liksom blommorna och träden.
Torka ut alla floder,
radera ut dem även pä kartornal
Förgifta luften i värt land!
Riv och sarga vär hud
med era klor,
gör dem än mera
blodsbesudlade.

Allt ni gör

- Newroz' f lamfägel f inns kvar
uppflugen i vära hiärtans träd.
Den lämnar oss inte.
Flamfägeln sjunger
med all kraft
om den nya dag som randas
för ett sargat land.

2113 1976

Oversättning och tolkning: Fethatu Shakely och Christian Bäbergh
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Ann M atgrct Dahlquist-Liunghqg

Eldens barn ll
Papporna bröderna
föll igryningen

pepprade i ryggen av Boforskulor
generöst utportionerade
av vära snälla ministrar
för att finansen skall fortsätta
sina fantastiska klipp

De föll i morgonväkten
De föll i förmiddagen

och under middags"vilan"
De föll pä eftermiddagen och
f ramät kvällningens bleka ljus
De föll de föll
genomborrade i huvud och hrärta
när sökraketerna spärat upp dem

i bergens täta
kompakta mörker
med sitt sylvassa spaningslius

I sina eleganta VD-rum
gnuggar direktörerna mjuka
manikyrerade händer
och telexar att nya sändningar är pä väg
pä väg!
Det präktiga träffsäkra Boforskrutet

Papporna bröderna
föll igryningen
De blodiga kropparna släpas och slängs
i gropar grävda i hast
eller fär ligga ileran
till hundars hyenors gamars skrovmäl
Vem hinner hälla hyllningstal
för presumtiva hjältar

- ens läsa en kort bön
Arebetygelser statsbegravningar
lass av rosor frän tacksamma
vapenhandelshajar
och deras bestuckna kompisar
är inte att tänka Dä

Kanske en samvetsanstucken
statsman
lägger en stickig törnekrans
när sanden runnit lagom itimglaset
vid den okände soldatens
marmormonumenr
och värvar röster för sin valkampanj
själv blir hyllad
med banketter och pris
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De döda fär väl begrava sina döda och med sina outhärdligt frägvisa
papporna bröderna vidöppna

- föll igryningen anklagande ögon
Men vad gör vi med barnen som ser rätt in idig och mig
dessa hemlösa föräldralösa trots att elden giort dem blinda
med ansiktena sönderbrända och tarmarna Förhärda dig
rinnande ut ur uppslitna barnmagar om du vill överleval
Med benstumpar som de stapplar fram pä Bäst att kasta dem tillbaka
järnrör till styltor likt vedträn
Utan händer att gripa om nägot gevät tätt in ielden
utan fingrar att hälla en brödbit
Odugliga till slavar i en maskinherl
en uransruva :il"J"'^""t"Ti1;11?:1""'jij:*t
en krutfabrik
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Dr Fuad Sako:
Al-Usus al-Qanuniya li Haq
al-Shaab al Kurdi Fi Taqrir
al-Masir. (Den legala grunden
för kurdernas rätt till själv-
bestämmande).
Detroit, USA 19E7. 27E s.

Salah Badr al-Din:
Al-Akrad Shaaban
Wa Qadhilatan (Kurderna,
ett folk och en fniga).
Kawaförlaget, Box 3409, 162 03 Väl-
lingby. 224 s. Stockholm 1987.

M Khabat Ad:
Dast (Hand).
Diktsamling, Ulgiyare Kurdiska konst-
föreningen i Sverige 38 s. 1987.

Yassili Nikitin:
Kurd ra Kurdistan (Kurderna och
Kurdistan).
Översättning frän franska till persiska
av Muhamed Gazi. Nilufar förlag, Te-
heran 1987. 62E s.

Serbr Botani:
Sin ä gadi (Sorg och glädje),
Dilistan (Hjärtlandet)
Diktsamling. Utgiwre RM AB,
Bergeng. 12, 164 35 Kisto, 162 s. Stock-
holm 19EE.

Enifa Rizgariya
Neteuayiya Kurdistan:
Bernema Pesniyar (Kurdistans
nationella befrielsefront. Förslag
till program),
Agri förlag, Aacheneßh. 514 - 520, I)
5000 Köln 41. BRD 1988. 98 s.

Fadil Karim Ahmad:
La gejawda (I rattenvirveln).
Noveller, Hangaw Publishers of Kur-
dish Culture 138 s. Sthlm 19EE.

Andres Küng och
Olof G lhndberg:
Chawsasakani Zawi; Kurdistan
(Jordens förtryckta).
Oversöttning frän svenska av Amjad
Shakali. Ararat förlag. 52 s. Stockholm
1988.

Malaye Jaziri:
Diwan
Diktsamling, samlade verk. Transkribe-
ring av Zeynelabidin Kala och M Emin
Narozi. Utgiven av Roja Nü, Döbelns-
gatan 16 B, 113 5E Sthlm. 1988, 560 s.

Adamizad u Ayin
(Människan och religionen).
Utgiyen av Kurdiska avdelningen vid
Al-Balagh-stiftelsen. lbheran. 120 s.

Abdul-Qader Ibn Rustam
Babani:
Thrikh wa Geografiayi Kurdistan
Utgiyen och med introduktion av Mo-
hamed Raouf Tawakuli. Arjang-
förlaget, 19E7, Teheran. 208 s.

Shirin Bozarclan:

Norn Kurdistan. Sociala, ekonomiska och
politiska förhällanden frän 1923 och fiamät
Hur ser människors levnadsförhällan-
den egentligen ut i Kurdistan? Hur stora
familjer har de? Hur vanligt är det att
bönderna äger den jord de odlar? Hur
mänga kan läsa och skriva? Hur är det
med vägar, elektricitet och sjukvärd?

Om man ska sätta sig in i den kurdi-
ska frägan vill man gärna ha fakta, men
ofta är det svärt att fä tag pä nägra sam-
lade uppgifter. Därför har jag gätt ige-
nom Shirin Bozarslans Norra Kurdistan
med en iver som jag sällan brukar visa
fotokopierade A4-luntor. Här finns
konkreta svar pä mänga fragor.

Norra Xurdistan med underrubriken
Sociala, ekonomiska och politiska för-
höllanden fnin 1923 och framäl är en
uppsats i ekonomisk historia framlagd
vid Uppsala universitet. Till stor del
bygger uppsatsen pä officiell turkisk
statistik. Det betyder att det kan finnas

JU

kraftiga felkällor i underlaget. Intresset
frän turkiska staten är dessutom lägt
när det gäller att fÖreta mer noggranna
och detaljerade mätningar av förhällan-
dena i Kurdistan. Men trots dessa svä-
righeter lyckas författarinnan ge en klar
bild genom att jämföra siffrorna pä om-
räde efter omräde för 18 kurdiska pro-
vinser med staten Türkiet i sin helhet.

"Norra Kurdistan" är en del av kur-
dernas land som ingär i Ttrrkiet. Detta
omrade uppgär till 30 procent av Tirrki-
ets )4a och här bor uppskattningsvis en
femtedel av Türkiets befolkning. Norra
Kurdistan, som är ett bergsomrädg är
glesare befolkat (43 invänare per kvad-
mtkilometer) än de turkiska provinser-
na. Andelen stadsbor är lägre Stom fa-
miljer är vanligare

Man skulle naturligtvis kunna vänta
sig att Ttrrkiets tillgängar skulle fördela

sig pä ett sädant sätt att kurderna rädde
över en andel som nägorlunda motsva-
rade deras andel av folkmängden. Men
siffrorna lalär ett annat spräk. De visar
att Kurdistan blir systematiskt missgyn-
nat när det gäller att skapa en infra-
struktur. Industriinvesteringarna är läg-
re. Sysselsättningssiffrorna är lägre i al-
la branscher utom i jordbruket. Skolvä-
sendet tu sämre utbyggt och analfa-
betismen är mer utbredd. Av sjukvärds-
resurserna är det endast en blygsam del
som finns i Kurdistan. Vägnätet är säm-
re och de fä vägar som byggs tjänar ofta
militära syften. Därför är det ocksä med
kurdologen van Bruinessens ord "lätta-
re att ta sig frän vilken kurdisk by som
helst till Amsterdam än till de flesta an-
dra kurdiska b1ar".

De enda siffrorna som ser gynnsam-
mare ut för kurderna fu arbetslöshets-
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SERT(WEBUN

Serxqrcbün (Själwtändighet)
Politiskt organ för Xurdislms arb€tar-
parti (PKK). Postfach 101 683, 5 ü10
Köln l. BRG,

m
Dossier du Kurdistan
Mlnadsmagasin om historia, politik
qcL lit!€Etur i Kurdistan. Utglven w
BP .145, 755 27 Psris cddex 11,
trlance

Mamostay lfurd
Nr 6 vircn 1988. Adr€ss: Box 615.
191 26 Sollentuna. Pg 45 55 59-0.

Berxwedan Motständ).
Politiskt orgsn för Kurdlstans nalionel-
la befrielsefmnt. Feylo-Kurdlstan, Post-
fech 153. 53{X) Bonn. BRD.

thndirusai w Komal (Hälsa:
och samhätle).
Utgiven rv Sekretrirtet för soclal servl-
cg Arbil, Irak.

f l.fsl* orf fj olti'9 lrrar! 5gr*llaa

Suren
Orgen för Kurdistans socialistiska par-
ti, avdelningen i Suleimani' Nr 38-40'
maj 19t8.

BERXWEDAN

stalen. Förklaringen till detta ,ü helt en-
kelt att det inte finns nägon meningmed
att registrera sig som arbetslös, eftersom
det inte finns nägra socialförsäkringar.
De arbetslösa söker sig dessutom till in-
dustrier utanfÖr Kurdistan. Samma sak
gäller industrikapitalet. Överklassen i
Kurdistan är först och fitimst jordägare
och i den män de investerar sina tillgän-
garindustriellt satsar de i metropolerna,
alltsä utanför Kurdistan.

En viktig tes i uppsatsen är att under-
utvecklingen i Kurdistan är nägot som
skapats med politiska medel. Kurdistan
har helt enkelt inlemmats i ett kolonialt
beroende. Under tidigare epoker har
bilden varit annorlunda. Dä gick siden-
vägen genom Kurdistan och kurder

Dä gick sidenvägen genom Kurdistan
och kurder speladeen viktig roll iden in-
ternationella handeln. Reseskildringar
frän 1500- och 160Gtalen vittnar om ett
Kurdistan med ett gott jordbruk och stä-
der med blornstrande arkitektur, konst,
kultur, undervisning med mera. Vad
som förr kallades handel har fortsatt att
varaenviktig näring menidag är den of-

ficiella termen smuggling. Denna verk-
samhet, "intern handel" som författa-
rinnan kallarden, har varit en viktig käl-
la till kontakter mellan kurder i Iran,
Irak, Syrien och Thrkiet. Under
l98Gtalet har myndigheterna börjat be-
kämpa smugglingen pä allvar.

I uppsatsen beskrivs ocksä de själv-
styrande kurdiska omrädenas ställning
under ottomanska imperiet och det dip-
lomatiska spel som ledde fiam till Kur-
distans nuvarande uppdelning efter för-
sta världskriget.

Norra Kurdislan.,. är en uppsats v:ird
att spridas. Den tu klar och tydlig i
framställningen. Faktamaterialet är väl-
underbyggt. Det mtuks visserligen att
författaren skriver pä ett spräk som inte
tu hennes eget, men detta fär inte störa
det värdefulla innehället. Om hon läter
nägon "tvätta" svenskan förtjänar den
att tryckas och spridas till en större pub-
lik.

fur Linde

Per Lind€ rrbetar som frniljepedrgog vid Kurdi-
skr pmjeltet i Tenstr.

Erhard Franz:
Kurden und Kurdentum. Zeit-
geschichte eines Yolkes und seiner
Nationalbewegungen
(Dculsches Orienthstitul, Hamburg
19t6, 204 sid.)

För Hambuger orientinstitut har
Erhard Franz sammanställt ett om-
fängsrikt uppslagsverk. Det fyrdelade
landets mängfaldiga verklighet äter-
speglas i detta lenikala verk.

Franz har försök att fänga och värde-
ra demografiska och sociala data (bl a
stammar, religiösa samfund och politi-
ska rörelser) och ordna dessa över$ikt-
liCt. Det har blivit ett mycket använd-
bart och, med hänsyn till begränsnin-
garna i de publikationer som tidigare
funnits, väl ocksä ett oumbärligt
KurdistanJ€rdkon. Att det ocksä har
smugit sig in en del fel var väl oundvik-
ligt, m€d tanke pä de ofta otillförlitliga
eller av de fyra regeringarna förfalskade
uppgifterna.

31

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kurdiska
barntidningar
Böcker och tidningar för barn har hit-
tills inte uppmärksammats tillräckligt i
den kurdiska litteraturen. Flera gänger
har man försökt starta regelbunden ut-

Linköping:
Halabja-kommittd

I Linköping har en särskild Halabja-
kommittd bildats. Samtliga politiska
partier i kommunen stöder kommittön,
som bland annat har följande mälsätt-
nlngar:

- Ih upp den kurdiska frägan i olika
internationella organ

- Verka för atl Sverige ger humani-
tär hjälp till de krigsdrabbade omräde-
na i Kurdistan

- Fä till ständ en internationell ut-
redning om de massmord, i syfte att ut-
pläna det kurdiska folk€t, som systema-
tiskt utförs av den fascistiska regimen i
Irak

Kommitt€n har redan genomfört en
rad olika aktioner. Ett flertal opinions-
möten och filmvisningar har arrange-
rats och kommitt6n har kunnat berätta
om situationen i Kurdistan efter Halab-
ja i lokalradion.

Vid ett av dessa möten, den 28 april,

3Z

givning av tidningar för barn. En av de
viktigaste var tidningen Astera (Stjär-
nan) som utkom i början av lgTGtalet i
irakiska Kurdistan. Tidningen var av
hög klass bäde vad gäller innehäll och
utformning, men förbjöds redan efter
tre nummer av den irakiska regeringen.

Aven bland kurder i exil har man flera
gängerstartat utgivning av tidningar för
barn. En av de nystartade tidningarna ,
Koeer (Nomad), har nyligen utkommit
med sitt första nummer under vfuen
1988. Tidningen innehäller dikter och
berättelser för barn, populärvetenskap-
liga artiklar och särskida "knep och
knäP rsidor'

Tidningen beräknas utkomma med
fyra nummer per är. Chefredaktör är
Asi Rabatti, illustratör Khalid Sattar.
Tidningens adress är: Koger, Box 2068,
l?2 02 Sundbyberg.

Berhem
Kurdisk tidskrift som behandlar sociala
och kulturella fragor. Nr l, februari
1988. Planerad utgivning: 4 nummer per
är. Adress: Box 470, 123 04 Stockholm.

deltog representanter frän samtliga po-
litiska partier. Den 25 maj ordnades ett
särskilt seminarium om Kurdistan.

Kommittön har aven uppvaktat Maj-

BrittTheorin, svensk delegat i FN:s ned-
rustningskommission för att diskutera
den kurdiska frägan och gasbombmn-
gen av Halabja.
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Utbildning för
exilkurder om
"Kemiska vapen och och framtid under
grunderna för skydd" kriget mellan

Den 22 till 25 maj 1988 anordnade
Kurdiska Akademin för Vetenskap och
Konst en kurs om kemiska vapen och
hur man skydddar sig mot dessa. Beho-
vet av en sädan kurs har blivit särskilt
.akut efter händelserna i Halabja.

Mänga kurder i exil känner sig mana-
de att göra en insats för sina drabbade
landsmän och Akademin har genom ett
samarbete med Svenska Röda korset
kunnat genomföra denna utbildning.
Avsikten harvarit att förbereda kursdel-
tagarna för att kunna ätervända till
hemlandet och där bistä befolkningen
med räd och hjälp mot Iraks kerniska
krigföring.

Kursen pägick under fyra dagar och
som kursledare fungerade dr Bahran
Rasul, dr Hassan Hussami, professor
Gunnar Blom, Gunilla Hedström och
Pierre Nauchoff. Tjugo kurder, boende
i Sverige, deltog i kursen. Samtliga är
beredda att med kort varsel resa till Kur-
distan för att bistä sina drabbade lands-
man.

Kursen har väckt mycket stor upp-
märksamhet bland kurder i exil i Sverise
och i övriga Europa. Kursledningeir,
Svenska röda korset och kursdeltagarna
ansäg samtliga att kursen varit mycket
värdefull.

Föreläsningarna under kursen har
videofilmats och avsikten är att filmen
skall kunna spridas även till Kurdistan.
Ett sammandrag av kursinnehället
kommerocksä att publiceras i bokform.

Behovet av insatser av detta slag är
mycket stofi. Akademin förbereder där-
för en ny kurs till hösten 1988. Man pla-
nerar ocksä att ordna en nägot längre
utbildning för kurdisk sjukvärdsperso-
nal boende i Sverige. Akademin hoppas
att även för denna angelägna utbildning
fä stöd fran Röda korset. Akadernin har
vidare varit i kontakt med Internatio-
nella Röda korset för att fä till ständ en
liknande utbildning för exilkurder i Eu-
ropa.

Seminarium om Sex kurdiska partier
"Kurdernassituation förenas

Iran och lrak"
Kurdiska Akademin för Vetenskan

och Konst anordnade den 2l maj 198'8

ett seminarium i Stockholm under te-
mat "Kurdernas situation och framtid
under kriget mellan Iran och lrak".

kdare för seminariet var den kurdi-
ska historikern dr Jemal Nebez, Väst-
Berlin. Seminariet riktade sig till kurder
i exil i Sverige och samlade 250 deltaga-
re Under seminariet belystes inte bara
den kurdiska rörelsens situationoch den
kurdiska nationens framtid, utan ocksä
den framtida utvecklingen i hela Mel-
lersta Ostern och konsekvenserna ay
kriget mellan Iran och Irak.

Dr Nebez berörde därvid även dessa
staters relationermed och agerande gen-
temot den kurdiska frihetsrörelsen.

Seminariet videofilmades och Aka-
demin avser ocksä att publicera dr Ne-
bez' föredrag pä kurdiska och pä andra
spräk.

Kurdiska Akademin för Vetenskap
och Konst har tidigare pä svenska publi-
cerat dr Nebez' skrift "Kurdernas natio-
nella fräga - autonomi, en oavhängig
kurdisk stat eller självbestämmande i
frihet för friheten". Boken kan beställas
genom Akademin.

Iransk frimärke
till minne av Halabja

Iranska postverket har gett ut ett sär-
skilt frimärke för att päminna om trag€-
din i Halabja och Iraks användande av
kemiska vapen.

Sex kurdiska partier har bildat en en-
ad front för att stärka kampen för en
egen stat i Irakiska Kurdistan, tillkänna-
gav en talesman för koalitionen.

Politisk och militär aktivitet ska be-
drivas gemensamt, enligt ett uttalande
som lästes upp för AP ay en talesman.

Uttalandet hade skrivits under av
Massoud Barzani, ledaren för Kurdiska
demokratiska partiet. Samtliga kurdi-
ska partier som stridit mot president
Saddam Husseins irakiska regim ingär i
fronten.

De mäktigaste medlemmarna av den
nya fronten är KDP och Patriotiska uni-
onen för Kurdistan, som leds av Jalal
Talabani.

De fyra andra är Kurdistans socialisti-
ska parti, Kurdistans folkdemokratiska
parti, kurdiska socialistpartiet (PA-
SOK) och Iraks kommunistiska parti,
som domineras av kurderna.

Kulturföreningen Sverige-Kurdistan
hälsar med glädje detta nya steg mot ett
ökat samarbete mellan de kurdiska par-
ttetna.

Göteborg:
Halabja-kampanj

En grupp svenskar och kurder i Gö1e-
borg har tagit initiativet till en Halabja-
kampanj. Kampanjen är opolitisk och
humanitär.

De$ främsta syften är att hjälpa gas-
offren i det irakiska Kurdistan, att infor-
mera allmänheten om gaskriget mot
kurderna och att bilda opinion mot bä-
de tillverkning och användning av kemi-
ska stridsmedel.

Kampanjens adress är: Halabja-
kampanjen, Box 2127 , 424 02 Angered.
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Gänn Somreri

DEN OFöDDES SPRAK

Barnet med gubbansiktet kallar
frä n sin mors inre

Dom vita och häftiga rörelserna i den yttre
världen väcker det sovande
barnet som vilar isin bläsa av
upphängd frid

Vitüus, vitÜud, en outhärdlig
vitlukt, smak,
som bränner bort dom förnimmade
organen, och vit
känsel, över varie del av den
kännande kroppen

Detta fick det ofödda barnet att ropa

En liten, mörk virvel av jord

i den genomskinliga världen

Utanför fortsatte kriget - Allt
bläser, som genomskinlig vinc
genom genomskinliga människor
i glasklara hus, mellan
genomskinliga träd, och
rasande mörkt vatten, jord, sten,
av f allande genomskinlighet

Barnets ännu helt genomskinliga skalle
med träd av susande ädror,
nerver, allt tunnare
i den nästan färglösa rymden
har inget skydd

Det ropar pä ett spräk som inte kan finnas
Det ropar med
dom nakna kompetenserna till spräk

Det biologiska och kemiska kriget
bränner ner
den oavslutade hjärnan

Om barnet föds fär vi lära oss
tala den oföddes spräk
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