FRIHET FOR KURDISTAN
Den siste tiden har kurdernes sak for alvor blitt satt på dagsorden verden over i forbindelse med kampen
mot IS, med forsvarskamper i Kobanê, Shengel, Afrin, i den kurdiske delen av Irak og den kurdiske
bevegelsen i Tyrkia og Iran.
Kurderne, som utgjør over 40 millioner mennesker, har det siste hundreåret kjempet for demokratiske og sosiale
rettigheter. Seierherrene fra den 1.verdenskrigen «glemte» den kurdiske nasjonen. Da de tegnet det nye kartet
over Midtøsten, fikk fire stater hver sin del av Kurdistan. Kurderne ble frarøvet fullverdige borgerrettigheter i de
fire statene. Også i dag svarer regimene med overgrep og undertrykkelse når kurdere krever sin rett.
Nå står kurderne overfor nye utfordringer og muligheter. I den kurdiske delen av Tyrkia (Nord-Kurdistan) går
kurdere i spissen for en demokratisering av hele Tyrkia. Den kurdiske frigjøringskampen i Nord-Kurdistan er en
feministisk kamp hvor kvinner spiller en avgjørende rolle. Den viser veien til en ny demokratisk framtid i
Tyrkia.
Kurderne har opprettet styringsråd i Rojava, den
kurdiske delen av Syria. Alle innbyggere er
likeverdige, uavhengig av nasjonalitet, språk og
religion. Rojava peker fram mot en modell for et nytt
demokratisk Syria. Dette var umulig å få til uten
støtte fra kvinnebevegelsen. Kurdiske kvinners
motstand mot IS spiller derfor en større rolle enn
bare å stoppe IS. Den viser veien til et en bedre
framtid for kvinner i Midtøsten.
Den delvise sjølråderetten de har oppnådd i den nordlige delen av Irak (SørKurdistan), er et utgangspunkt for en varig sikring av både kurderes og andres
rettigheter. I Sør-Kurdistan har tusener av kvinner opplevd slaveri og forfølgelse fra
IS. Men i dag reiser kvinnene seg mot all urettferdighet i samfunnet. Et eksempel på
disse kvinnene er, årets fredsprisvinner, Nadia Murad.
I den kurdiske delen av Iran (Øst-Kurdistan) kjemper kurderne med livet som innsats mot regimets despotiske
undertrykkelse. På grunn av stor arbeidsledighet, har flere titusener kurdere blitt det som på kurdisk kalles
«kolbar» (grensearbeider). I løpet av bare 10 måneder har soldatene drept 75 og alvorlig skadet 140 kolbarer
uten at familiene deres får noen som helst erstatning. Flere av de skadete og drepte kolbarene er kurdiske
kvinner fra Øst-Kurdistan. Men det er de samme kvinnene-kolbarene som står fremst i kampen mot
statsterrorisme. På arrangementer som har vært i forbindelse med 8.mars har flere av dem blitt arrestert av
presteregimets etterretningstjeneste.
I en region herjet av krig og terror, kjemper kurderne både for sine rettigheter og for å skape fred og
samarbeid. Solidaritet med Kurdistan støtter kurdernes rettferdige kamp for dette målet.
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