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Støtt  dem   som  

slåss    for  

demokrati  

og    arbeiderrettigheter  

i    Iran 

Rojhalat er det kurdiske navnet på den delen av Iran der de fleste er kurdere.   

På norsk: Øst-Kurdistan.  

De kurdiske politiske partiene er forbudt. Det er straffbart å forsvare kurdernes  

kulturelle og demokratiske rettigheter.  

Også menneskeretts- og miljøaktivister blir forfulgt.  

Hvert år blir mange henrettet.  
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Når USAs sanksjoner rammer Iran hardt, 

velger regimet å beskytte overklassens luksus 

og lesse alle byrdene over på  

arbeidere, arbeidsløse og deres familier.  

 

Tross disse krisene fortsetter folket i Iran protester 

og streiker for å få innfridd sine rettferdige krav.  

Den forsvarskampen befolkninga i den kurdiske 

landsdelen fører, er ikke isolert fra resten av det 

iranske samfunnet.  

Aktivister og fagforeninger har de siste årene  

organisert streiker i mange kurdiske byer.  

Som «svar» på dette har iranske sikkerhetsstyrker 

arrestert mange av lederne.  

I byene Baneh og Marivan, nær grensa mot Irak, 

sendte presteregimet spesialpolitistyrker for å  

beleire flere arbeidsplasser.  

R 
egimet beskytter 

egen luksus 
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En kolbar er en grensearbeider som  

frakter utenlandske varer på ryggen 

over grensene mellom Iran, Irak og 

Tyrkia.  

En kolbar utfører jobben for nærings-

drivende som importerer utenlandske varer ulovlig. 

Viss han kommer over grensa, får han litt betaling 

fra en av de  som selger varene videre. 

De fleste kolbarer er fra Rojhalat (den kurdiske  

delen av Iran). Arbeidsledigheten og den sosiale  

situasjonen tvinger dem til å kaste seg på denne  

farlige jobben, i håp om at de selv og familien skal 

overleve. Myndigheter kaller dem «smuglere». 

Menneskerettighetsaktivister som kjemper for arbeiderrettigheter er 

også et angrepsmål fra staten.  

Den islamsk statens restriksjoner på offentliggjøring av problemene for  

kolbarer og andre arbeidere gjør det nesten umulig 

for aktivistene fra de ulike miljøene å spre  

informasjon til andre.   

Sikkerhetsstyrker i grenseområdene skyter for å 

drepe kolbarene.  

De sju siste månedene i 2019 drepte de over 50 

grensearbeidere. Samtidig har politiet arrestert  

aktivister som organiserte støtte til grense-

arbeidernes egne protester mot regimet.  

Protestene og streikene har også blitt lagt merke 

til av arbeideraktivister, andre fagorganiserte, miljøaktivister og lede-

re i arbeiderklasse-miljøer som organiserer aksjoner i andre deler av 

Iran.  

Aksjoner mot en felles fiende skaper samhold på tvers av skillene mellom 

folkegrupper og landsdeler. Den iranske etterret-

ningstjenesten og revolusjonsgarden har økt  

forfølgelsen og undertrykkinga både av kurdiske 

menneskerettighetsaktivister og av arbeideraktivister 

i andre deler av landet.  

Mange har blitt arrestert og fengslet.  

P 
resteregimet  

skyter grense-

arbeidere 



 

4 

Kurdiske miljøaktivister har reagert mot  

Revolusjonsgardens militærøvelser i de kur-

diske områdene.  

 

De har mobilisert lokal-

befolkninga til å forsvare   

naturen og miljøet mot branner 

og miljøødeleggende avfall fra 

militærøvelsene.  

Sharif Bajor og Erfan Rashidi 

var to av de mest kjente miljø-

aktivistene.  

27. august 2018 ble Sharif Bajor 

og tre andre kurdiske miljø-

aktivister skutt og drept mens de prøvde å slukke en skogbrann ved 

byen Marivan.  

  

Erfan Rashidi ble dømt til 10 års fengsel fordi han kritiserte den dår-

lige miljøpolitikken i kurdiske områder.  

S 
karpe skudd mot 

miljøaktivister 
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Tida er inne for å fordømme presteregimets 

brutale angrep mot  streikende arbeidere og 

arrestasjonene av deres ledere, både i den  

kurdiske delen av Iran og andre steder i 

landet.  

 

Samtidig må den naturødeleggende militarise-

ringspolitikken og drapene og forfølgelsen av 

kurdiske miljøaktivister fordømmes.  

Internasjonal solidaritet med arbeidernes kamp 

i Iran og i de kurdiske byene 

vil hjelpe til å skape et press 

mot regimet.  

Omfattende protester fra ut-

landet, vil i sin tur styrke ar-

beidernes kamp og folkets 

kamp for frihet og demokra-

tiske rettigheter i Iran. 
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Solidaritet med Kurdistan (SolKurd)  

oppfordrer fagbevegelsen og andre  

organisasjoner til å vise solidaritet og starte en 

støttekampanje for arbeidernes protester og 

streiker, både i den kurdiske landsdelen og i 

resten av Iran.   

 

SolKurd reiser disse kravene overfor 

det iranske regimet: 

• Løslat politiske fanger og arresterte arbeider-

aktivister. 

• Stopp henrettelser, tortur og alle slags mishandling 

og trakassering av opposisjonelle. 

• Stans drap og skyting mot kolbarene 

(grensearbeiderne) som frakter varer over  

grensa mellom Iran og Irak. 

• Innfør organisasjonsfrihet.  

S 
olidaritet fra Norge 

har betydning 
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Solidaritet med Kurdistan  

er en medlemsorganisasjon som jobber med og for et aktivt solidaritetsarbeid med  

det kurdiske folket.  

Alle som støtter vårt formål, slik det er beskrevet i plattformen, og betaler kontingent,  

kan bli medlemmer. 

 

Les mer om oss og meld deg inn nettsida vår: 

https://solidaritetmedkurdistan.no 

Kontingentsatsene er: 

• 250 kr pr år for ordinært medlemskap 

• 100 kr pr år for elev/student, trygdede og arbeidsløse. 

Kontingent betales inn til kontonummer 9001 22 80229,  

Husk å legge inn Navn og epostadresse  i meldingsfeltet.  

 

Har du spørsmål så kontakt oss på epost: 

solidaritetmedkurdistan@gmail.com 

Vil du støtte det kurdiske  
folket sin kamp mot undertrykking? 
Meld deg inn i Solkurd 


