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Tilsammen 9 personer fra Solidaritet med Kurdistan dro i slutten av november til den kurdiske 
regionen i Irak for å lære mere om situasjonen der. Gruppa gjennomførte et omfattende program, 
med mye bilkjøring på kryss og tvers i regionen.  

Første dag, 24. november, var turdeltagerne i Erbil (Hawler), den kurdiske hovedstaden i Irak. 
Gruppa besøkte den gamle byen, ruslet rundt og besøkte deretter  den gamle borgen som er 
byens hjerte, som ligger i UNESCOs verdensarvlista, http://whc.unesco.org/en/list/1437. 

Andre dag besøkte gruppa det 
kurdiske parlamentet i Erbil. Formålet 
med besøket var å møte en 
delegasjon parlamentarikere fra 
partiet KDP, med parlamentarisk 
leder Hemen Hawrami i spissen. 
Hawrami redegjorde for KDPs syn på 
den politiske situasjonen i Kurdistan, 
Irak og internasjonalt. 

Deretter besøkte gruppa direktoratet 
for bekjempelse av vold mot kvinner. 
Direktøren Kurda Omar og juridisk 
rådgiver Haje Ezzedin presenterte 
direktoratets organisering, arbeid og 
utfordringer. Delegasjonens 
medlemmer fikk tildelt oransje skjerf 
fra direktoratet (som symbol på den 

internasjonale dagen mot kvinnevold). 

Hos guvernøren i provinsen Suleimania. Fra venstre  Dr. Dana, Jan Vindheim, Sara Berzi, Dr. Ako, Ashna 
Sablaghi, Annik Borthen, guvernør Haval Abubaker, Ragnhild Beck, Lavin Kadir, Reidun Bering, Daniel 
Hasselstrøm, Beth Hartmann.

Direktør Omar mottar en eske norsk 
sjokoladefra Ashna Sablaghi

http://whc.unesco.org/en/list/1437


Tredje dag kjørte turdeltakerne tidlig om morgen nordover til Dohuk med formål å besøke en 
flyktningleir for Yezidier. Vi hadde på veien et møte med avdelingen i provinsen Dohuk som 
organiserer arbeidet med flyktninger. Flyktningene i provinsen er stort sett kurdere fra Syria og 
yezidier fra Shingal. Deretter kjørte gruppa helt opp til grenseområdet mot Tyrkia og Syria for å 
besøke Bajed Kandala 2, en leir for yezidier fra Shingal. Leirsjefen hadde bodd i Norge og snakket 
utmerket norsk, mens guiden, doktor Neman Ghafouri, snakket svensk. 

På turen tilbake stoppet gruppa i Dohuk for å spise middag, og fikk besøk av en representant for 
den assyriske befolkningen i området, Athra Nineveh. Han var meget kritisk til de kurdiske 
styresmaktene, noe som utløste en hissig debatt rundt middagsbordet. 

Etter ei natt på hotellet og en god frokost begynte neste dag, 27. november, med et besøk i 
ministeriet for høyere utdanning og forskning, der vi traff ministeren selv, Dr. Yousif Goran og noen 
av hans embetsmenn. Se lenke til nyhetssaken om møtet på ministeriets hjemmeside: http://
www.mhe-krg.org/ku/node/3849  

Etter dette møtet gikk turen 
videre til byen Koya, der besøkte 
delegasjonen byens universitet, 
ved  Universitets øverste leder Dr. 
Wali M. Hamad og Dr. Hawkar fra 
Universitets PR- seksjonen og 
lektor Dr. Kosrat Nazhat og 
besøkte engelsk fakultet. Se mer 
om universitet i Koya her: http://
koyauniversity.org/. Gruppa spiste 
lunsj med ordføreren i Koya, 
Hakim Tariq. 

Etter å ha besøkt ei gammel 
assyrisk kirke som ligger i Koya, 
gikk ferden videre til  det kurdiske 
iranske partiet KDP-I, hvis 
hovedkvarter nylig var angrepet 
av raketter fra Iran. Delegasjonen 
fikk en varm velkomst av partiet 
og møtte blant annet Mostafa 
Mawlodi, Aso Hasanzadeh og 
Omar Balaki fra partiledelsen. 
Delegasjonen så på stedet der 
rakettene fra Iran hadde truffet 
og ødeleggelsen som følge av 
dette. 

Bajed Kandala 2

Hos KDPI var en av bygningene de iranske raketten traff 
dekorert med bilder av to av de drept, samt den tidligere KDPI 
lederen Sharafkandi som ble drept av Iran i 1992.
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Om kvelden 27.november kom gruppa fram til Suleimania. Neste dag  traff delegasjonen en 
representant for partiet PUK, Farid Asasard, som er i ledergruppa i PUK og har ansvar for media og 
kultur.  

Neste møte i programmet var med Bahar Munzir fra People’s Development Aid Organization (som 
støttes økonomisk av midler fra blant annet Norsk Folkehjelp), og representanter for et knippe 
uavhengige organisasjoner med ulike arbeidsområder: Women’s Media & Culture Organization, Pay 
Institute for Education and Development, People’s Development Organization, Democracy and 
Human Rights Development Centre. Med sitt arbeide for kvinners rettigheter, kritiske media, 
valgobservasjon, rehabilitering av fanger, osv.  ga de et forfriskende bilde av grasrotaktiviteter som 
motstykke til de ofte stive og formelle møtene med politiske partier og myndigheter. Gruppa fikk 
tildelt mange nyttige rapporter som organisasjonene har laget om arbeidet de utfører i sine 
respektive felt. 

Ferden gikk videre til distriktets guvernør, Haval Abubaker, som orienterte delegasjonen om 
problemene i området, og forærte hver enkelt en engelsk oversettelse av det kurdiske 
nasjonaleposet Mem og Zin. 

Neste punkt på programmet var et møte med partiet Gorran. Gruppa ble godt mottatt i deres 
hovedkvarter av en gruppe med Shorsh Haji i spissen, som sitter i ledergruppa i partiet. Han 
inviterte også delegasjonen til middag om kvelden. 

Andre dag i Suleimania hadde turdeltakerne tid til å se seg litt om, og besøke basaren. Vi hadde 
også et møte med politbyrå medlem Hakim Kader i PUKs hovedkvarter. Han snakket om kurdernes 
kamp i Irak og om situasjonen i regionen.  

Om ettermiddagen besøkte delegasjonen protestpartiet Ny Generasjon hvis leder, Shaswar 
Abdulwahid, gjør et poeng ut av at han ikke har bakgrunn som geriljaleder, og ikke tilhører de 
dominerende dynastiene i kurdisk politikk. 

Dagen etter, 30. november, gikk turen tilbake til Erbil og hjemreise natt til 01.desember. 

møte med de uavhengige organisasjonene




