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Förändringen kommer på en 
bergstopp. Vi har åkt bil i en dryg 
timme, på slingrande vägar genom 
ett landskap som blivit allt högre och 
vackrare. Pass eller oskyldiga leen-
den har vi tvingats visa upp vid flera 
vägspärrar, bemannade av uttrycks-
lösa soldater från det kurdiska regi-
onalstyret i norra Irak.

Men vid den här vägspärren blir 
vi för första gången hälsade väl-
komna av en soldat som sträck-
er sig in i bilen för att skaka hand. 
En traditionell cemedanîscarf är 
slängd över ena axeln, och det 
hänger en handgranat från hans 
bälte. Tre flaggor med röda stjär-
nor fladdrar i bakgrunden. Vi har 

kommit fram till Kandil, och re-
san fortsätter in i den trakt där den 
kurdiska PKK-gerillan har sitt hög-
kvarter.

– Bergen är modern i den kurdiska 
rörelsen. Bergen är huvudet som styr 
vad som händer i alla fyra delarna, 
förklarar en kontaktperson innan vi 
ger oss av.

Kurderna har inga vänner förut-
om bergen, lyder ett välanvänt ord-
språk, även om en internationell so-
lidaritetsrörelse idag bevisar att så 
inte är fallet.

Denna höst har det gått 30 år se-
dan Kurdistans Arbetarparti PKK in-
ledde sin väpnade kamp mot den 
turkiska staten. Efter noggranna för-
beredelser gick gerillastyrkor till an-
fall mot militäranläggningar och 
polisstationer i östra Turkiet – eller 
Norra Kurdistan – och under hösten 
1984 började det inbördeskrig som 
hittills kostat runt 45 000 männis-
kor livet.

– Men vi är fortfarande ingen mi-
litär rörelse. Vi är en social rörelse, 
som vill förändra samhället till nå-
got bättre. Men vi har blivit tvungna 

att försvara oss, säger den före detta 
engelskläraren Zagros, som vi träffar 
i ett hus i Kandil.

Zagros arbetar med PKK:s inter-
nationella mediarelationer och är 
kurd från Iran. Han anslöt sig till ge-
rillan för 15 år sedan, direkt efter att 
den ideologiske ledaren Abdullah 
”Apo” Öcalan – som grundade PKK 
1978 – hade gripits i Kenya och förts 
till Turkiet. Där sitter han ännu fång-
en, efter att hans dödsstraff omvand-
lats till livstids inlåsning på fängel-
seön Imrali. 

Men den kurdiska frihetskam-
pen är betydligt äldre än så, berättar 
Zagros. Efter det första världskriget 
styckade segrande västmakter upp 
det Osmanska imperiet efter sina 
egna intressen. Kurdistan och dess 

Det trettioåriga kriget 
fortsätter
Text Joakim Medin Foto Thorkil Rothe

Sedan 1984 har den kurdiska PKK-gerillan fört krig mot den 
turkiska staten och andra regimer, för kurdiska rättigheter och 
en demokratisering av samhället. I dag heter en av de farligaste 
motståndarna Islamiska Staten. Ny Tid har besökt de kurdiska 
regionerna i Irak, Syrien och Turkiet, för att förstå en gammal 
kamp i en region som snabbt förändras. 

PKK:s grundare och ideologiske ledare Abdullah Öcalan sitter fängslad på livstid i Turkiet, sedan 1999.
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befolkning hamnade i Turkiet, Syri-
en, Irak och Iran, som i sin tur bedri-
vit koloniseringsprojekt i områdena. 
Flera uppror har ägt rum, och slagits 
ner. Men motståndsrörelsen har levt 
vidare, och PKK är dess senaste in-
karnation.

Hot från alla håll
En stund senare sitter vi på en mat-
ta och äter lunch. Ris, yoghurt, to-
matsoppa och gigantiska naanbröd. 
Tre kvinnor har gjort oss sällskap, 
och deras gröna, pösiga shirwalbyx-
or ser mycket behagliga ut i hettan. 
Vanligtvis brukar det finnas fler ge-
rillasoldater i trakten, och måltider 
är ofta betydligt mer välbesökta, för-
klarar Zagros.

– Men nu har vi ett speciellt lä-
ge i Kandil. Den militära situatio-
nen har skapat nya hotbilder, och 
de flesta gerillaenheterna har utpla-
cerats längs gränserna som försvar.

Långt borta, men ändå inte. 
Kurdistan är trängt från alla håll, 
och fiendeskapen har alltid varit 
stor från de omgivande regimer-
na. Hotet från Irak minskade nå-
got då diktatorn Saddam Husse-
in försvann – men nu har situatio-
nen igen förvärrats i och med att 
terroristorganisationen Islamiska 
Staten (IS) i somras växte till sig. IS 
angriper alla, även muslimer, som 
inte följer deras strikta tolkning av 
islam, och gruppen har uttryckt ett 
mordiskt hat mot de ”sekulära kur-
derna”.

I övrigt håller PKK som alltid en 
vaksam blick på Turkiet. Där bor det 
största antalet kurder, och de är lan-
dets största etniska minoritet. Ur-
sprunget till den kurdiska kampen 
är att den turkiska staten i hundra år 
har bedrivit en djupgående assimile-
ringspolicy riktad mot dem. Kurder-
na har betraktats som ”bergsturkar”, 
och deras identitet och språk har för-
bjudits i både utbildning, adminis-
tration och vardag. Orter och distrikt 
har döpts om till turkiska namn, 
och föräldrar har hindrats att ge si-
na barn kurdiska namn. Förtrycket 
är också rent alfabetiskt – kurdiskans 
Q, W och X har inte erkänts. Politi-
ken rullade igång efter att nationa-
listiska krafter fick makten i Turkiet 
efter första världskriget.

– Alla de som inte accepterat den-
na politik, som protesterat och insis-
terat på sin identitet, har dödats, tor-
terats och landsförvisats, säger Zagros.

Förbjuden politik
Samma förtryck berättar också 
Emin Ermin om, många kilometer 
bort i Diyarbakir, östra Turkiet – el-
ler Norra Kurdistan. Här leder han 
människorättsorganisationen IHD 
som sedan 1986 granskat och mot-
arbetat tortyr, försvinnanden, mord 
och övergrepp mot organisationsfri-
het och mänskliga rättigheter. På en 
vägg i entrén hänger bilder på med-
lemmar som mördats i arbetet.

– Den turkiska staten har förtryckt 
kurderna genom hela sin moderna 

historia. Det är ett förtryck som bli-
vit institutionaliserat, ett system som 
kurder måste kämpa mot varje dag, 
säger han. 

Även från internationellt håll har 
en strid ström av rapporter berättat 
om övergrepp och diskriminering. 
Situationen och alla dödsoffer den 
producerat är välkänd sedan länge. 

Ovanför våra huvuden dånar ett 
turkiskt jetplan förbi. Diyarbakir är 
sedan decennier känt som ett starkt 
kurdiskt motståndsfäste, och lika 
länge har staden varit militariserad. 
På gatorna rullar fortfarande be-
pansrade polisfordon.

Före Emin Ermin var IHD:s leda-
re Selahattin Demirtas. Idag inne-
har han det delade ordförandeska-
pet över det kurdiska partiet HDP, 

Trots trettio år av inbördeskrig har kampen fortfarande ett brett folkligt stöd bland kurderna.
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och var dess presidentkandidat i 
det turkiska valet i augusti. HDP fö-
respråkar samma sociala refomer 
som PKK, i en parlamentarisk mil-
jö. Det är det senaste försöket till ett 
dylikt kurdiskt parti. Flera föregång-
are till HFP har blivit förbjudna på 
grund av ”samröre med olaglig or-
ganisation” – alltså PKK. Även flera 
av HDP:s medlemmar har gripits på 
politiska grunder, tillsammans med 
studenter, akademiker och ett in-
ternationellt sett mycket stort antal 
journalister.

– Här finns helt enkelt ingen de-
mokrati. Och den kurdiska kampen 
handlar om en kamp för demokrati.

Den sista fristaden
Långt söderut hittar vi ett konkret 
exempel på vad förtrycket har resul-
terat i. En dryg timmes bilfärd ned-
anför irakiska Kurdistans huvudstad 
Erbil ligger flyktinglägret Makhmour 
Camp. Det etablerades för 20 år se-
dan av kurder som lämnat våldet i 
östligaste Turkiet.

– Vi är politiska flyktingar. Vi har 
inte kommit hit på grund av matbrist 
eller fattigdom, säger Cemil som bor 
här. 

Han svettas lika mycket som vi 
gör. Det här är den irakiska öknen, 
solen steker obarmhärtigt, och flyk-
tingarna i Mahkmour Camp kom-
mer ursprungligen från betydligt 
svalare bergstrakter. När de anlände 
fanns här bokstavligen ingenting. Ef-
ter att ha byggt upp ett nytt samhäl-
le från grunden har nu alla invåna-
re lerhus, elektricitet och vatten. Och 
10 000 träd.

Sedan några veckor tillbaka finns 
det inget vatten längre. Vattenled-
ningarna har kapats av IS, som be-
finner sig på bara 20 minuters bil-
färds avstånd.

Den turkiska staten har i åratal be-
drivit internationella påtryckningar 
för att upplösa Makhmour. Reger-
ingen i Turkiets huvudstad Anka-
ra har pressat på både den irakisk-
kurdiska regionalregeringen och 
Bagdad, och har förespråkat att läg-

ret ska fråntas sin FN-status och det 
stöd som kommit från flyktingorga-
net UNHCR. Anledningen är Makh-
mours logistiska stöd till PKK:s väp-
nade kamp. 

Vi får sällskap med Cemil bort till 
Martyrernas hus. Där, i en luftkondi-
tionerad sal finns porträtt på mer än 
600 kvinnor och män som dött i den 
kurdiska kampen. 

– Många av dem kommer också 
härifrån Makhmour, och har anslu-
tit sig till gerillan, säger Cemil.

Han pekar ut både gamla klass-
kamrater, en farbror och några kusi-
ner bakom glas och ram. För många 
av flyktingarna har det varit en själv-
klarhet att stöda gerillan på alla möj-
liga sätt. Exilen i den irakiska öknen 
har inte kapat bandet till frihetskam-
pen i Turkiet, utan snarare gjort den 
ännu starkare. 

Vi är inte ensamma i Martyrernas 
hus. Här går även en småbarnsfa-
milj och tittar på porträtten, och de 
små springer omkring på den mju-
ka mattan. De är helt nya kurdiska, 
politiska flyktingar från Turkiet. Er-
ol Getin och hans fru har engagerat 
sig i det kurdiska vänsterpartiet BDP, 
som försöker genomdriva demokra-
tiska reformer.  

– Nu har vi varit här i snart ett 
år. Hotbilderna blev för stora, och 
många i partiet har redan arreste-
rats. 

De valde att fly till Makhmour is-
tället för att bli kvar i hemlandet – ett 
land som är NATO-medlem och allie-
rat med många västerländska stor-
makter. 

Det visar sig senare att vi är de 
sista utländska besökarna, eller åt-
minstone journalisterna, som lyck-
as besöka flyktinglägret. Egentli-
gen är tillträde redan förbjudet på 
grund av hotbilden, och det är ba-
ra tack vare personliga kontakter 
vi har blivit insläppta. Bara några 
dagar senare evakuerades befolk-
ningen norrut och IS drog in i läg-
ret. Martyrbilderna lämnade de 
orörda – alla utom dem på en spe-
cifik person – frihetskämpen Ab-
dullah Öcalan.  ■

Över Kandils berg har solen gått 
upp för en ny dag. 20 kilometer 
från den iranska gränsen sitter vi 
och väntar i skuggan, när Besê Ho-
zat dyker upp bakom några buskar 
i sällskap av två Kalashnikovbäran-
de gerillasoldater. Hon sitter på ett 
delat ordförandeskap över KCK, pa-
raplyorganisationen som samlar en 
rad politiska, väpnade och kulturella 
rörelser i det kurdiska motståndet. I 
praktiken är hon den kurdiska mot-
ståndsrörelsen PKK:s operativa chef, 
och nummer två under den fängsla-
de frihetskämpen Abdullah Öcalan.

– Jag anslöt mig för 20 år sedan, 
som 16-åring. Det var ett enkelt val 
då jag växte upp med att turkiska sol-
dater kom till min hemby för att miss-
handla och förtrycka människor.

Den kurdiska kampen är på 
många sätt lik flera andra i världen. 
En förtryckt befolkning kräver fri-
het, men möts av våld och död från 
de härskande elementen. I Kurdis-
tan, precis som i Latinamerika, Afri-
ka och Asien ledde bristen på lagliga 
oppositionskanaler till att en gerilla 
bildades för att kämpa till sig frihe-
ten med vapen i hand. 

Men världen – eller åtminstone 
västvärlden – har betraktat kurder-
nas kamp som annorlunda än salva-
doranernas, palestiniernas eller de 
svarta sydafrikanernas. Faktiskt, så 
har kampen ofta inte betraktats alls. 
Den ”kurdiska frågan” har varit un-
derrapporterad i medierna och läg-
re prioriterad i internationell debatt. 
Och PKK, som strider för sitt folks 

Ett nytt hopp för framtiden
PKK:s kamp mot islamisterna tvingar  
USA och EU att omvärdera dess terrorist-
stämpling.

De tiotusentals yezidierna som fångades på Sinjarberget i Irak av IS räddades in i Syrien av PKK-ledda kurdiska styrkor.Besê Hozat sitter högt upp i ledningen för 
PKK, och menar att Turkiet utan 
demokrati reformer kommer gå samma 
öde till mötes som Irak och Syrien.

På 30-årsdagen av den väpnade kampens början samlades tusentals sympatisörer i bergen utanför Diyarbakir, östra Turkiet, för att visa 
sitt fortsatta stöd.

Kurderna har 
betraktats som 
”bergsturkar”,  
och deras identitet  
och språk har 
förbjudits i 
både utbildning, 
administration  
och vardag.
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rättigheter på samma grunder som 
Nelson Mandela och ANC:s geril-
la gjorde, har blivit klassad som ter-
rorgrupp av både USA och EU. 

– Det har skapat en väldigt nega-
tiv bild av rörelsen, och många svå-
righeter. Vi har problem med att rö-
ra oss över gränser, att använda vå-
ra pass. Länder kan dessutom agera 
hur de vill mot oss genom att hänvi-
sa till kriget mot terrorism, säger Be-
sê Hozat.

En sådan terrorkoppling låg ex-
empelvis bakom den danska sta-
tens kontroversiella beslut 2012, att 
stänga ner den kurdisk-danska ka-
nalen Roj TV. Enligt Besê finns det 
två huvudsakliga anledningar att 
USA och EU har valt att betrakta den 
kurdiska kampen som terrorism, is-
tället för att se den som en chans till 
reformer i regionen.

– De vill inte försämra sina eko-
nomiska och politiska relationer till 
Turkiet för kurdernas skull. De är be-
roende av Turkiet för att driva ige-
nom sina egna intressen i Mellanös-

tern, och vänder därför bort blick-
en. Dessutom har västmakterna sett 
kurder som ett verktyg för att försva-
ga regeringarna här. Vi tror inte att 
de vill ha någon fred alls.   

Terrorstämplingen har också va-
rit skadlig för strävandena att få ett 
slut på det långa och blodiga kriget. 
Turkiet har inte behövt uppvisa sam-
arbetsvilja, eftersom stater normalt 
sett inte förhandlar med terrororga-
nisationer. 

Trots detta var det många som 
gladdes åt och satte stort hopp till 
de genombrott som förhandling-
ar mellan regeringen i Ankara och 
den fängslade Öcalan ansågs ha nått 
i mars 2013. På den kurdiska nyårs-
dagen, Newroz, förklarade Öcalan 
att PKK gått med i en fredsprocess 
och att gerillastyrkorna skulle retire-
ra från Turkiet, in i Kandil. Så skedde 
från maj månad, som en första av tre 
faser i fredsprocessen. Sedan skulle 
den turkiska staten genomföra en rad 
demokratiseringreformer och bland 

annat ge kurder rätt till modersmåls-
undervisning, utöka organisations-
friheten, släppa kurdiska civila akti-
vister fria och förbättra Öcalans för-
hållanden. Men nu, drygt 18 månader 
senare, har lite av detta genomförts. 

– Inga steg har tagits mot verkli-
ga fredsförhandlingar, eftersom det 
inte finns någon delegation som kan 
övervaka allt. Vi vill koppla in exper-
ter som löst andra konflikter, som i 
Nordirland. Men Ankara har mot-
satt sig det.

Besê tror ändå att konflikten snart 
kan vara löst, på grund av de snab-
ba omvälvningarna i Turkiets grann-
länder. Den fundamentalistiska is-
lamistiska organisationen Islamska 
Staten (IS) har lagt under sig stora 
delar av Irak och Syrien och utro-
pat ett kalifat. Både Syrien och Irak 
har de facto fallit sönder. I dag består 
de två länderna av tre delar: de som 
styrs av regeringarna, de som styrs 
av IS, och de som styrs av autonoma 
kurder. Det har självklart fått Turki-
et att se över sin egen politik gente-

mot kurderna. Enligt Besê är det här 
anledningen till att den turkiska re-
geringen i juli stiftade en ny lag som 
utlovar amnesti för 5 000 PKK-solda-
ter om man lyckas sluta ett fredsav-
tal. De små reformstegen från den 
turkiska staten kommer ändå in-
te ur välvilja, utan tvingas fram, sä-
ger hon.

– Turkiet har två val: antingen 
att lösa den här frågan genom de-
mokratiska rättigheter till kurder-
na, eller att upplösas precis som si-
na grannar.

Lagom till 30-årsjubileet av den 
väpnade kampen har PKK också in-
lett ett historiskt samarbete i Mel-
lanösterns pågående konflikt, som 
rimligtvis redan börjat ändra synen 
på rörelsen. Världen följde med be-
störtning det drama som utspela-
de sig i början av augusti, när fun-
damentalistiska krigare från IS jagat 
upp tiotusentals medlemmar från 
den religiösa minoritetsgruppen ye-
zidierna på ett berg i nordvästra Irak. 
Efter dagar utan mat, vatten och 

Ett nytt hopp för framtiden

skugga hade hundratals dött. Offici-
ellt var det detta som fick USA att gå 
in i konflikten, och börja precision-
bomba mot IS – men utan att kunna 
undsätta de döende på berget.

I en fyrtiofemgradig hetta var vi de 
enda utländska journalisterna som 
fanns på plats vid den syrisk-irakiska 
gränsen, när de yezidiska flyktingar-
na tog sig in i den kurdiska enklaven 
Rojava i norra Syrien. Inga sade sig 
ha sett några hjälpande USA-bom-
ber, men hade fullständigt klart för 
sig vilka styrkor det var som öppnat 
upp en passage fram till berget. 

– Det var PKK, YPG och Gud som 
räddade oss! Utan dem hade vi va-
rit döda nu, sa de uttorkade och ut-
svultna människorna med tårarna 
rinnande.

Vi såg också hur fordon med PKK-
tränade styrkor från Folkets För-
svarsenheter (YPG) i Rojava själva 
körde yezidier över gränsen och in 
i landet. Bakom rattarna, och på fla-
ken med vapen i hand, fanns kur-
diska kvinnor. De tillhörde de sär-
skilda kvinnobrigaderna inom YPG 
som framgångsrikt slagit tillbaka IS 
anfall i Syrien sedan 2012.

Denna räddningsaktion av PKK 
som kommit ända från Kandil, till-
sammans med YPG, har fått uppmärk-
samhet även i amerikanska medier. I 
Europa talade man om den först någ-
ra veckor senare. En terrorgrupp som 
bekämpar en annan terrorgrupp, för 
att värna om mänskliga rättigheter, 
hur går det ihop i en politisk analys? 
Och att USA genom sitt understöd till 
aktörerna i irakiska Kurdistan indirekt 
samarbetar med dem de själva terror-
stämplat, mot IS?

På självaste Vita husets hemsida 
startades därför ett upprop den an-
dra veckan i augusti om att ta bort 
PKK från USA:s terrorlista. Efter tio 
dagar var antalet underskrifter uppe 
i 24 000 stycken.  

Via dammiga vägar har vi åkt norr-
ut från Diyarbakir och passerat byn 
Lice, skådeplats för många bataljer 
mot den turkiska polisen. Vid några 
berg ett stycke längre bort blir fram-
för våra ögon en tio meter hög sta-
ty avtäckt, föreställande Mahsum 
Korkmaz – Kamrat ”Agit”, som led-
de PKK:s allra första gerillaattack mot 
den turkiska staten.

På dagen 30 år senare har han före-
vigats i samma berg han en gång stred 
i. De många tusen kurderna på plats 
jublar, och går vidare mot en heldag av 
musik och dans. På festplatsen finns 
en äkta PKK-kommendant på besök, 
och dussintals sympatisörer i imitera-
de gerillauniformer från Diyarbakirs 
bazarer har slutit upp. Att detta kan 
äga rum visar på en förändring, och 
ett relativt övertag för PKK.

– För 10 år sedan hade vi ald-
rig kunnat komma hit och fira vårt 
motstånd, berättar en ung kvinna 
från Silvan.

Fyra dagar senare intar turkisk mi-
litär området, river statyn och skju-
ter ihjäl en av de många lokalbor 
från Lice som kommer för att pro-
testera. Konflikten fortsätter. ■

De tiotusentals yezidierna som fångades på Sinjarberget i Irak av IS räddades in i Syrien av PKK-ledda kurdiska styrkor.


