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Tal om fred mellan 
folken förbyts i våld

Vid den norra infarten till stor-
staden Kirkuk, i den nordirakiska 
provinsen med samma namn, 
står det sedan juli i år en jättelik 
betongstaty som hälsar alla oss 
bilburna besökare välkomna. 
Statyn föreställer en kurdisk 
peshmergasoldat som lutar en 
Kalasjnikovkarbin mot axeln, 
samtidigt som han stolt greppar 
den kurdiska nationalflaggan. 

Lokala medier har hävdat att 
det här är den största militära sta-
tyn i hela Mellanöstern. Stadens 
kurddominerade administration 
reste officiellt det 21 meter höga 
verket för att hedra de pesh-

mergastyrkor som sedan 2014 
försvarat Kirkuk mot Islamiska 
staten, IS. 

Men för Kirkuks invånare, som 
består av både kurder, araber och 
turkmener, står peshmergastatyn 
också som en symbol för den allt 
tuffare konflikt som nu utvecklas 
mellan den självstyrande Kurdis-
tanregionen i norra Irak, KRG, 
och centralregeringen i Bagdad, 
samt med andra irakiska aktörer. 
Just nu ligger fokus främst på 
folkomröstningen om att bilda 
ett självständigt Kurdistan, som 
KRG arrangerar på måndag den 
25 september. Men konflikten 

kretsar hela tiden kring den ännu 
viktigare frågan, vad som ska ske 
med det mångetniska och av na-
turresurser mycket rika Kirkuk. 

Delning omstridd

Peshmergastyrkornas kamp 
mot IS är förstås känd i hela 
världen. När trycket från IS fick 
den irakiska regeringsarmén 
att kollapsa sommaren 2014 tog 
kurderna ensamma över kontrol-
len och försvaret av Kirkuk och 

andra hotade platser, där det 
också bor kurder. Sedan i fjol har 
KRG deklarerat att man efter 
sin blodspillan inte tänker lämna 
tillbaka dessa och mer nyligen 
befriade platser, som i Irak kallas 
för de ”omstridda områdena”, till 
Bagdad. Efter beslut av de lokala 
kurddominerade styrena deltar 
även dessa områden i KRG:s 
folkomröstning nu på måndag, 
oavsett att de formellt ännu tillhör 
Bagdad. Men här bor det även 
araber och turkmener som många 
gånger kraftigt motsätter sig en 
delning av Irak.

– Vi är irakier och kommer att 
förbli irakier. Vi förklarar alltid 
för de kurdiska politikerna att 
vi aldrig kommer att lämna vårt 
land, och alltid kommer vara emot 
deras självständighet, säger den 
arabiske partiledaren Hatem Atai.

Han sitter och kedjeröker i 
sitt partikontor i centrala Kirkuk, 
efter att nyss ha avslutat en längre 
Tv-intervju där han talat emot 
kurdernas planer. 

Hatem Atai är den regionale 
ordföranden för det arabiska 
Rättvisepartiet och sitter även 
med i Arabiska rådet, en para-
plyfront som samlar olika partier, 
organisationer och arabiska par-
lamentariker. Både arabiska och 
turkmenska politiker hamnade re-
dan i mars i konflikt med Kirkuks 
kurdiske guvernör och kurdiskdo-
minerade provinsråd, efter att låtit 
hissa Kurdistans nationalflagga 
över alla myndighetsbyggnader i 
staden. 

Politikerna från de andra 
folkgrupperna bojkottade mötet 
i fråga. De bojkottade sedan även 
provinsrådets möte där kurderna 

röstade igenom att Kirkuk skulle 
ansluta sig till KRG:s folkomröst-
ning.

Rättigheter i självständigt land

Den kurdiske presidenten Ma-
soud Barzani har använt en starkt 
nationalistisk retorik och aggres-
siva utspel mot Bagdad, för att få 
med sig kurdiskt stöd till folk-
omröstningen. Men Barzani har 
också talat om att andra etniska 
folkgrupper ska vara garante-
rade fullständiga rättigheter och 
politisk medverkan, i ett själv-
ständigt Kurdistan – särskilt i det 
mångetniska Kirkuk. Barzani har 
till och med nämnt möjligheten 
att välja en mer neutral, ny flagga 
och en annan nationalsång än den 
nuvarande kurdiska. 

– Vi berörs inte alls av sådan 
propaganda. De vill bilda en egen 

kurdisk nationalstat och hur de 
byter ut orden är inte viktigt. 
Kurdistan betyder kurdernas land 
och vi vet att det är ett sådant mål 
de har, säger Hatem Atai.

Han menar att de flesta arabis-
ka politiska kretsar är överens 
om att kurdernas folkomröstning 
är fullständigt illegal, enligt Iraks 
konstitution. Den enda folk-
omröstning som konstitutionen 
nämner är för att lösa frågan om 
de ”omstridda områden” utanför 
KRG, som kurderna nu ändå kon-
trollerar på grund av övriga Iraks 
sönderfall. 

– Kurderna har en dröm om 
att skapa ett eget land. Nu är det 
en väldigt bra timing för att göra 
det. Men en stor anledning till allt 
detta är också för att de vill kunna 
fortsätta kontrollera oljefälten 
och den rika jordbruksmarken i 

Kirkuk. Naturresurser är väldigt 
viktiga om du vill etablera ett eget 
land.

Allvarlig bakgrund

Men det finns också en mycket 
allvarlig bakgrund till varför 
de ”omstridda områdena” har 
fått ett sådant kollektivt namn. 
Den förra regimen under Sad-
dam Hussein förtryckte länge 
kurderna och låg på 1980-talet 
bakom en folkmordskampanj 
med flygbombningar och giftgas-
attacker, som ledde till att upp 
emot 182 000 kurder mördades 
eller försvann. Omkring 4500 byar 
förstördes. 

Parallellt låg Saddam Hussein 
bakom en arabiseringspolicy som 
tog sin början i regionen kring 
Kirkuk, där kurder fördrevs och 
arabiska bosättare hämtades  t  

Få dagar återstår till den irakisk-kurdiska folkomröstningen om 
självständighet, där även de ”omstridda områdena” ingår. 

Dagens ETC har besökt Kirkuk – det viktigaste av alla dessa 
områden – och sett hur tal om fred mellan folken snabbt byts ut 
till dödligt våld.

Dragkamp om mångetniskt Kirkuk inför självständighetsomröstning

Hatem Atai.

De vill bilda en 
egen kurdisk 
nationalstat och 
hur de byter ut 
orden är inte 
viktigt. Kurdistan 
betyder kurdernas 
land och vi vet att 
det är ett sådant 
mål de har.

Mohamed Samman.

Vi uppmanar den 
kurdiska regeringen 
att avbryta folk-
omröstningen, för 
annars kanske en 
stor kris utbryter. 
Kanske förlorar 
kurderna då också 
mer än någon annan 
grupp.

på plats i KirKuK
joaKim medin
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från södra Irak för att bo i 
tomrummet som uppstått. 

Saddam Hussein ritade även 
om provinsgränserna i norr, så att 
Kirkuk blev mindre men också 
inlemmade arabiska distrikt och 
därmed fick färre antal kurder 
procentuellt. Samtidigt kapades 
kurdiska distrikt bort och inlem-
mades i andra provinser med 
arabisk majoritet. 

Vill ha upprättelse

Både kurder och turkmener har 
efter Saddams fall velat ha upprät-
telse och i den nya irakiska konsti-
tutionen från 2005 finns en Artikel 
140 som ska lösa frågan om de 
omstridda områdena. Men par-
terna har fortfarande inte kunnat 
mötas i konstruktiva samtal. Ingen 
sida har egentligen heller vågat 
insistera på en etnicitetsbaserad 
folkräkning, eftersom resultatet 
kan underminera deras politiska 

krav. Men efter Iraks sönderfall 
under IS har nu kurderna passat 
på att ta saken i egna händer.

Rättvisepartiets medlemmar 
och sympatisörer är alla sun-
niaraber. Ett flertal har sannolikt 
en bakgrund i Saddam Husseins 
arabiseringspolicy och Hatem 
Atai ser inte bekväm ut att behöva 
diskutera saken.

– Vi vill inte rusa in i den här 
hysteriska frågan, det är väldigt 
komplicerat. Ända sedan den här 
staden bildades för 5 000 år sedan 
har olika härskare försökt ändra på 
demografin. Jag tycker inte den här 
staden har någon särskild identitet, 
du kan varken säga att den är kur-
disk, turkmensk eller arabisk.

Vill avleda fokus?

I en annan del av Kirkuks stads-
kärna letar sig Dagens ETC fram 
till en byggnad som är både in- 
och utvärtes målad i blått och vitt, 

vanliga turkmenska partifärger. 
Här ligger högkvarteret för ITF, 
Irakiska Turkmenska Fronten, 
vars regionale ordförande doktor 
Kasim Kazanci delar en uppfatt-
ning som är mycket utbredd även 
hos oppositionella kurder, kring 
varför Barzani genomför folkom-
röstningen. För att fly undan två 
politiska kriser.

– Den första krisen är att Bar-
zanis mandatperiod som president 
slutade för fyra år sedan och hans 
position är nu illegitim. Den andra 
krisen är att man inte kan betala 
fullständiga löner till offentligan-
ställda, på grund av ekonomiska 
problem. Nu vill Barzani avleda 
fokus från båda problemen.

Kritik från många håll

Barzani har nästan inte stöd från 
någon internationell aktör för sin 
folkomröstning. EU har sagt sig 
stödja ett federalt, enat Irak. FN:s 

generalsekretariat har sagt att 
man inte går emot Iraks suveräni-
tet och uppmanat till dialog. 

Även USA har kritiserat tid-
punkten för omröstningen, som 
man varnat sakar internationell 
legitimitet, och sagt att fokus bör 
ligga på att besegra IS. Det inter-
nationella samfundet är också 
oroligt över hur Turkiet och Iran 
kan svara på KRG:s retorik, 
eftersom båda länderna har egna, 
förtryckta kurdiska folkgrup-
per och kraftigt protesterat mot 
KRG. 

Turkiet genomförde i mån-
dags en militärövning precis vid 
gränsen till KRG – regeringen i 
Ankara har sagt att man tänker 
svara militärt på alla inhemska 
och utländska hot. 

Hot om våld

Flera av de Iranstödda shiamili-
serna i Irak har också hotat att 

driva ut peshmerga med våld 
från Kirkuk, ifall omröstningen 
blir av. Turkmener har egna 
styrkor kopplade till shiamili-
serna, med säte i den södra delen 
av Kirkukprovinsen. Hittills har 
få tecken synts till på att fler 
turkmener än så beväpnar sig, 
men kanske kan det vara på väg 
att ändras.

Mohammed Samaan som är 
talesperson för ITF i Kirkuk tar 
mig med till ett partimöte som 
arrangeras i stadsdelen Arafa, en 
sen eftermiddag. Där syns inte till 
någon kurdisk polis, säkerhets-
tjänst eller peshmergasoldater alls. 
Däremot står det ett flertal beväp-
nade unga män och vaktar uppe 
på taket till partilokalen. Alla bär 
civila kläder, till skillnad från de 
tydligt uniformerade turkmenska 
vakter som också kan synas till i 
staden. 

Ingen vill kommentera ifall det 

här är ett regelbundet inslag, men 
Mohamed Samman varnar för 
konsekvenser.

– Vi uppmanar den kurdiska 
regeringen att avbryta folkom-
röstningen, för annars kanske en 
stor kris utbryter. Kanske förlorar 
kurderna då också mer än någon 
annan grupp.

Mönstret upprepas på den 
centrala Baghdad Street, där 
jag besöker partiet Turkmenska 
Nationella Rörelsen och ser pi-
stoler sticka upp ur byxlinningar, 
unga män stå med Kalasjnikovs 
hängande över axlarna. Partiets 
lokale ordförande Mohammed 
Qassab säger att detta dock är 
helt normalt. Hans parti är emot 
folkomröstningen, för ett enat 
Irak. Ifall kurderna fortsätter 
med sin politik innebär det att 
de är emot det irakiska folket, 
menar han.

– Vi hoppas att alla folkgrup-

per kan leva tillsammans i fred. Vi 
upprepar hela tiden, i vårt parti 
och från vårt folk, samma sak: 
fred, fred, fred.

Peppras med kulor

Bara två dagar senare skjuter 
en av de turkmenska vakterna 
framför denna byggnad ihjäl 
en kurdisk man, som ingår i ett 
flaggviftande följe som åker fram 
på gatan till stöd för folkomröst-
ningen. Det mesta tyder på att 
det handlat om en provokation, 
besvarad med eld. Den döde 
kurdens bror är peshmerga och 
svarar med att bege sig till det 
andra turkmenska partiet, ITF, där 
han tillsammans med några andra 
soldater inleder en eldstrid mot 
vakter. 

Flera personer såras, väntrum-
met där Dagens ETC suttit två 
dagar tidigare peppras med kulor. 
Resten av natten blir lugn, efter-

som en etniskt blandad säkerhets-
styrka vaktar gatorna och utropar 
utegångsförbud.

Kirkuk brukar med sin etniska 
och religiösa mosaik ofta kalls 
för det ”lilla Irak”. Staden och 
provinsen är ett prisma med vars 
hjälp vi kan se hur konflikter kan 
förvärras även på andra platser, 
som en konsekvens av den kur-
diska försöket till upprättelse för 
tidigare förtryck, eller av andra 
utvecklingar. 

Men det här sker inte i en kon-
text avskuren från yttre påverkan, 
utan på en plats där omvärlden 
den USA-ledda koalitionen fort-
sätter spela en stor roll. Men kan-
ske räcker inte den medling som 
hittills bör pågå, för att bromsa 
den eskalerande konflikten.

JoaKim mEDin
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