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I dette heftet har jeg prøvd å forklare hvem kolbarene er.
For å få mest mulig korrekt informasjon om kolbarenes
situasjon har jeg vært i kontakt med KolbarNewsaktivister som befinner seg i Iran.
Samtidig har jeg brukt informasjon og bilder som
KolbarNews har publisert på sin Facebook-side (med
mer enn 1200 følgere) og Telegram-gruppe (med rundt
4000 medlemmer), både Facebook-siden og Telegram-gruppen administreres fra utlandet. I tillegg har
jeg hentet informasjon fra hjemmesidene til både Kurdistan Human Rights Network og Hengaw Organization for Human Rights.
For å belyse kurdernes situasjon i Iran mest mulig, har jeg lenket teksten til aktuelle nyheter og
informasjon fra ulike nettsider.
De fleste av nettsidene er på persisk, kurdisk og engelsk, i noen tilfeller har jeg bruk norske nettsider.

m dette heftet

Serias Nadimi - medlem av landsstyret i SolKurd

Til leseren: I dette heftet brukes flere
betegnelser på de kurdisk-dominerte områdene i
Iran og Irak.
Kurderne deler opp de kurdisk-dominerte
områdene i Irak, Iran, Tyrkia og Syria ut fra
kompassretning. Kurdisk-dominerte områder i
Iran heter Øst-Kurdistan, Rojhelat på kurdisk.
Det kurdisk-dominerte området i Irak heter Sør
Kurdistan, Bashur på kurdisk.
Så Øst Kurdistan ligger altså i nord-vestre Iran,
mens Sør Kurdistan ligger i nordre Irak.
Nord Kurdistan ligger i sør-østre Tyrkia og heter
Bakur på kurdisk.Vest Kurdistan ligger i nordre
Syria og heter Rojava på kurdisk.
Det antas at det er rundt 30 til 40 millioner
kurdere fordelt på de fire statene.
Verdens største folk uten egen stat.
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H

vem er
KOLBARENE?

Iran er en av verdens verstinger når det gjelder rettigheter
for arbeidere og andre yrkesaktive.
Sterke følelser kommer i sving på grunn av presteregimets kriminelle politikk overfor grensearbeiderne,
som er kjent under betegnelsen kolbar.

En kolbar er en

Bildet viser
demonstrerende
arbeidere fra
Haft Tappeh og
Ahvaz Steel
National
Industrial Group
den 5 september
2019.

kurder i den kurdiske
delen av Iran (ØstKurdistan, på kurdisk
Rojhelat) som jobber
som grensearbeider
mellom Iran, Irak og
Tyrkia.

De demonstrerte
mot dårlige
arbeidsforhold,
og manglende
lønnsutbetalinger
gjennom flere
måneder.

Ordet kolbar viser
ganske enkelt til de
ekstremt dårlige
forholdene for
arbeidsledige kurdere
i Iran, som krysser
grensene i de tøffe
fjellene mellom Iran,
Irak og Tyrkia.
De frakter utenlandske varer som bl.a. tekstiler, te, elektroniske
apparater, kosmetikk og alkohol-holdige drikker.
De leverer varene til næringsdrivende.
De næringsdrivende bryter loven da importen
ikke er tillatt.
Hvis kolbarene greier den strabasiøse turen over
grensa, får de bare en liten betaling fra de som
selger varene videre.

Bildet viser grensearbeidere (Kolbarene) i ulike
situasjoner mens de frakter utenlandske varer fra
irakisk-Kurdistan til Iran.
Bildet er hentet fra KolbarNews Facebook-side.
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Det å bære tunge varer på ryggen som kolbar, drives av at det er en etisk begrunnet plikt
å dekke familiens økonomiske behov.
En velger å være kolbar og utfører dette tunge arbeidet fordi det er en måte å ivareta både sin
og familiens verdighet.
I 2017 hevdet iranske myndigheter at antall kolbarer i de ulike kurdiske byene er over
80 000 personer. I dag er antallet tilnærmet 100 000 personer ifølge Kurdistan Human
Rights Network og KolbarNews. Dette inkluderer menn, kvinner og ungdom.
Befolkningen tvinges til å kaste seg på denne farlige jobben på grunn av høy arbeidsledighet og mangel på offentlige investeringer og utviklingsprosjekter i de kurdiske
områdene. De har et håp om at de selv og familien skal overleve.

Bildet viser grensearbeiderne (Kolbarene) i ulike arbeidssituasjoner, med ulik kjønn og alder.
Bildet er sendt fra KolbarNews-aktivister på Telegram.
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P

resteregimets fiendtlige
assimileringspolitikk
overfor kurdere

Arbeidsledigheten og mangelen på offentlige
investeringer i iransk Kurdistan har en
historisk bakgrunn fra tida etter den iranske
revolusjonen i 1979.
Assimileringspolitikken overfor det kurdiske
folket ble for alvor iverksatt etter kurdernes

boikott av folkeavstemningen i 1979. Folkeavstemningen handlet om stiftelsen av den
nåværende islamske republikken og dens grunnlov, som skulle baseres på islamske verdier.

Bildet viser en rekke henrettelser av kurdiske aktivister i den kurdiske byen Sanandaj (Byen heter Sene på kurdisk).
Dette fant sted etter at Khomeini hadde sendt ut en fatwa «Jihad» mot det kurdiske folket.
Til høyre på bildet viser avisoverskriftene til at det pågikk kamper i de kurdiske områdene, og til henrettelsesprosesser i de
områdene. Overskriftene ble brukt i den daværende nasjonale avisen «Kayhan» som ble forbudt noen år senere, etter
revolusjonen i 1979. I dag drives avisen fra Storbritannia.

Den iranske revolusjonen i 1979 hadde som formål å forandre Sjahens diktatur til et
demokratisk styre. Men resultatet ble at det gikk fra vondt til verre, det vil si at et eneveldig
monarki ble til et prestestyre. Med hjelp fra USA, Frankrike og Storbritannia klarte prestestyret å overta en folkelig revolusjon som hadde demokratiet som mål, og omgjøre den til en
islamsk revolusjon.
Under den iranske revolusjonen hadde kurdiske partier, med stor folkelig støtte, klart å få
kontroll over store deler av de kurdisk-dominerte områdene i det nordvestlige Iran. Dette
førte til en forhandlingsprosess mellom de kurdiske partiene og presteregimets ledelse i Teheran.
Forhandlingsprosessen tok ikke den retning som den kurdiske befolkningen hadde forventet.
Det endte med en blodig krig mot kurderne etter at den sjia-muslimske lederen Khomeini
sendte ut en fatwa med dødsdom over den kurdiske minoriteten i Iran.
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Etter at Khomeini brukte ordet «jihad» mot kurderne, satte ledelsen av prestestyret i gang
hele sitt militærapparat i en ødeleggende militæroffensiv mot kurderne i det nordvestlige
Iran. Den første offensiven startet den 19. august 1979, og varte i tre måneder.
Deretter ble partene enig om en våpenhvile, hvor regimets ledelse lovet å jobbe hardt for å
innfri kurdernes krav i løpet av seks måneder. Da tidsfristen for våpenhvilen var utløpt og
forhandlingsprosessen hadde gått i oppløsning, startet regimet sin andre offensiv på flere
fronter mot kurderne, den varte i 24 dager med både fly- og bakkeangrep.
Kampene kostet omkring 12 000 liv, både sivile og kurdiske folkelige forsvars-styrker
(Peshmerga). [For flere detaljer om kampene mellom regimet og kurderne kan du lese i
kapitel 13 i boka «A MODERN HISTORY OF THE KURDS» av David McDowall].

Bildet viser grensearbeiderne (Kolbarene) på grensefjellene mellom Iransk Kurdistan og Irakisk Kurdistan.
Bildet er sendt fra KolbarNews-aktivister på Telegram.

Helt fra det iranske islamske regimet på nytt fikk kontroll over de kurdiske områdene, har
presteregimet ført en uavbrutt økonomisk apartheidpolitikk.
Som et resultat av dette, er fattigdom og økonomisk urettferdighet så utbredt at arbeidsledigheten har blitt en sosial katastrofe for den kurdiske befolkningen.
Derfor må 100 000 kurdere med ulike ferdigheter og ulik kunnskap nå jobbe som kolbarer
for å overleve.
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K

olbarer med ulik
alder og bakgrunn

De fleste kolbarene er mellom 14 og 50 år.
Men det er vanlig å se både kvinner og menn som er
over 50 år og helt opp til 70 år som jobber som
grensearbeidere. De har ingen andre valg når det
gjelder jobb-muligheter. Dette er et direkte resultat
av både assimileringspolitikken og den diskrimi-

nerende økonomiske politikken som sentralregjeringen i Teheran har påtvunget den kurdiske
befolkningen.

Bildet viser grensearbeidere (Kolbarer) av ulik alder og kjønn.
Bildet er sendt fra KolbarNews-aktivister på Telegram.

Presteregimet viser ingen interesse i
å investere i de kurdiske områdene for
dermed å skape flere arbeidsplasser
innenfor for eksempel industri, bygg- og
anlegg, landbruk, offentlig virksomhet
osv. Det kurdiske samfunnet går foran i
kampen for utvikling og har ulike
motstandsstrategier.
De går foran i kampen ved å ta høyere
utdanning, spesialisere seg i ulike
fagområder innen helse, teknologi og
data, idrett og ikke minst med protester
og streiker.
Bildet viser grensearbeidere som er over 60 år. På grunn av mangel på
pensjonsordninger må de jobbe som kolbarer.
Bildet er sendt fra KolbarNews-aktivister på Telegram.

7

På grunn av økonomiske problemer må mange studenter som går på videregående eller
studerer på høyskoler, og mange som har skaffet seg høyere utdanning, jobbe som kolbarer.
Blant kolbarene med høy utdanning finner du ingeniører, lærere, forfattere eller idrettsmestere. Disse menneskene har forsøkt alle muligheter for å finne et arbeid i sitt aktuelle
fagområde. Men fordi arbeidsledigheten over hele landet er såpass høy, er kampen om å få
et arbeid innen sitt eget yrke vanskeligere enn å godta å jobbe som grensearbeider.

Bildet viser Taha Ghaffari øverst til venstre, Mehdi Khosrwi
nederst til venstre og Birkar nederst til høyre, både som kolbarer og
med hver sine karrierer.
Bildene er sendt fra KolbarNews-aktivister på Telegram og hentet fra
IRAN PLUS hjemmeside.

Livshistorien til Taha Ghaffari (23), Caucher Birkar (42) og
Mehdi Khosrwi (15) viser tydelig hvorfor de, og andre, må jobbe
som kolbarer. Ghaffarri som er født og oppvokst i den kurdiske
byen Marivan er friidrettsutøver på Asia- og verdensnivå på
løpebane. Han har vunnet flere internasjonale titler.
Mehdi Khosrowi er fra samme by, er medlem av Irans
herrelandslag i boksing og befinner seg i en tilsvarende situasjon som Ghaffari. Begge to må
jobbe som kolbarer på grunn av økonomiske problemer og mangel på støtte fra de iranske
myndighetene. Caucher Birkar vinneren av Fields-medaljen i 2018, jobbet som grensearbeider fram til år til 2000. Fieldsmedaljen ble innstiftet av den internasjonale matematikkorganisasjonen «International Mathematical Union» ved den internasjonale matematikkkongressen i 1942, medaljen deles ut hvert fjerde år til fremragende matematikere under 40
år. For 19 år siden kom Birkar til London for å delta i den internasjonale matematikkolympiaden ved Londons universitet, der han søkte asyl. Han har aldri vendt tilbake til Iran.
Mange eldre mennesker med dårlig helse tvinges også til å holde i gang grensekryssingen.
De jobber som grensearbeidere bare for å skaffe familiens inntekt.
De har valgt å være kolbarer, fordi arbeid er deres stolthet.
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Det å ha en jobb bekrefter deres verdighet som mennesker, deres selvrespekt og identitet i
samfunnet.
Denne jobben gir livet deres mening på tross av alle risker som venter dem.
Kolbarene har ulik bakgrunn og livssituasjon, men det er en del felles faktorer som binder
dem sammen. Blant annet arbeidsledighet, et tomt spisebord, etnisk tilhørighet og at de lever
i et område der sentralstyret i Teheran ser på dem som fiender , ikke som medborgere.

Bildet viser grensearbeidere (kolbarer) med ulik helsetilstand. På grunn av vanskelige forhold må de jobbe som kolbarer.

Nederst til høyre vises en kolbar som ble skutt og drept av iranske sikkerhetsvakter.
Bildet er sendt fra KolbarNews-aktivister på Telegram.

9

K

ampen til de
kvinnelige
kolbarene

Kvinnekampen både for likestilling og frihet har levende
tradisjoner og videreføres av kvinnefrigjøringsbevegelsen.
De slåss mot det kapitalistisk iranske islamske regimets
kjønnsapartheidspolitikk.
Brudd på kvinners rettigheter i det økonomiske, sosiale
og politiske liv, samt kjønnsdiskriminering på arbeidsplassene
er integrert i presteregimets
praksis og preger dets verdier
overfor iranske kvinner. Selv om
regimets kontinuerlige praktisering av kjønnsapartheid er lik og
omfattende over hele landet, viser
livssituasjonen til de kvinnelige
kurdiske kolbarene en særlig høy
grad av urett og undertrykking.

Det øverste bildet viser en 63 år
gammel kvinne som etter 30 års jobb
som grensearbeider døde sommeren
2019.
Nederst til venstre er en kvinne fra

byen Paveh som har forsørget og
oppdratt 7 barn via kolbararbeid.
Bildet nederst til høyre viser en ung
kvinne som sammen med faren forsørger en familie i byen Sardasht.
Bildet er sendt fra KolbarNewsaktivister på Telegram.

På grunn av mangel både på arbeid for faglærte, høyt utdannede kvinner i den kurdiske
delen av Iran og mangel på velferdsordninger for alenemødre, har mange kurdiske kvinner
valgt å jobbe som grensearbeidere. Dette er konsekvenser av presteregimet kjønnsdiskrimineringspolitikk. Denne politikken er årsaken til at mange kurdiske kvinner har blitt
drevet ut av det offisielle arbeidsmarkedet og enten må jobbe som grensearbeidere eller stille
seg utenfor arbeidsmarkedet og bli husmødre. Kvinner som er grensearbeidere, er familieforsørgere når resten av familien ikke er i stand til å sørge for sine grunnleggende behov
under Irans nåværende økonomiske vanskelige situasjon.
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Kvinnelige kolbarer blir sterkt utnyttet.
De næringsdrivende som tar imot varene, nekter kvinnene samme kompensasjon som de
mannlige kolbarene.
I tillegg opplever kvinnelige kolbarer å bli skutt på og mange andre umenneskelige
handlinger fra regimets sikkerhetsstyrker.
Under disse forholdene, og i møte med all den urett de opplever, kler de kurdiske kvinnelige
grensearbeidere seg som menn og bærere tunge bører i timevis for å sørge for familiens
grunnleggende behov.
Selv om Irans arbeiderklasse de siste årene har blitt utsatt for mye urettferdighet fra det
islamske teokratiske regimet og selv om den gjennomgår forhold verre enn noensinne, er det
ikke vanskelig å se kolbarenes livssituasjon som verre enn vondt.
Verst er iranske sikkerhetsstyrkers drap på kolbarene .

Bildet viser kvinnelige kurdiske grense-arbeidere som er kledd som menn på grensen
mellom Iran og Irak. Bildet er sendt fra KolbarNews-aktivister på Telegram
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S

kyting og drap
på kolbarer

Arbeidsledighet i iransk Kurdistan er ikke det eneste
problemet som påvirker befolkningens livskvalitet.
Iranske kurdiske borgere blir i tillegg utsatt for
henrettelse og drap fra regimets diskrimineringsapparat.
De siste årene har det i den kurdiske landsdelen vært en
betydelig økning i antallet henrettelser og
drap på kurdiske borgere sammenlignet med
andre områder i Iran.
Ifølge en rapport fra Iran Human Rights
organisasjon i 2018, utgjorde antall
henrettelser i de kurdiske områdene (Urmia,
Kermanshah, Lorestan og Kurdistan)
i Vest-Iran cirka 25 prosent av det totale
antallet henrettelser som ble utført i Iran.
Den kurdiske menneskerettsorganisasjonen
Hengaws rapport fra 2018 viser at total 69
kurdiske borgere ble henrettet i Iran, mens
166 har blitt enten dømt til langvarig soning
eller henrettelse i 2019.

I tillegg til henrettelser av kurdere, har drap
på kolbarer ved direkte skyting fra iranske
sikkerhetsstyrker økt de siste årene.
Øverst til venstre vises en kolbar som er henrettet
ved skyting av iranske sikkerhetsstyrker og øverst
til høyre vises en kolbar som er frosset i hjel på
grensen mellom Iran og Irak.
Det nederste bildet viser iranske sikkerhetsstyrker
som har stoppet flere grensearbeidere, hvor en av
dem er drept.
Bildet er sendt fra KolbarNewsaktivister på
Telegram.

Kolbaryrket har eksistert siden 1979, men drap på grensearbeidere har toppet seg etter 2012.
Dette har ført til sterke reaksjoner nasjonalt og internasjonalt.
Livssituasjonen til kurdiske grensearbeidere er så dramatisk at flere frivillige organisasjoner
har tatt initiativ til å rapportere om det som de blir utsatt for.
Ferske data fra 2018 og 2019, som er publisert av KolbarNews, viser at 86 grensearbeidere
mistet livet i 2018 og 165 ble skadet. Gruppens nyeste rapport viser at 75 grensearbeidere
mistet livet i 2019 og 183 personer ble skadet. 53 av de 86 grensearbeidere som mistet livet i
2018, ble skutt av iranske sikkerhetsvakter. 33 av dem mistet livet av andre årsaker:
Landminer (langs statsgrensene), snøras, steinras, forfrysning og andre forhold.
Likeledes ble 51 grensearbeidere angrepet i 2019 ved direkte skyting fra iranske sikkerhetsstyrker. 24 av dem døde.
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Trusler og under-

Data fra 2018 og 2019 over antall drepte og skadde grensearbeidere
Direkte skyting

Døde

trykking fra iranske
Skadde

myndigheter overfor
familier som har

2018

53

33

170

mistet forsørgere

2019

51

24

173

gjennom kolbaryrket,

Tabellen viser antall kurdiske grensearbeidere (kolbarer) som har mistet livet og har blitt

er såpass brutalt at de

skadet i iransk Kurdistan i 2018 og 2019.

fleste har gitt opp

Data er samlet inn av KolbarNews aktivister inn i Iran.

kampen for å få
erstatning fra staten.

Staten truer også familiemedlemmene hvis de sprer informasjon om sin situasjon og
informasjon om årsaken til drap på forsørgerne. Forholdene har vært så kritiske at i 2018
startet grensearbeiderne å protestere og demonstrere i de kurdiske byene. Etter flere uker
med streiker og protester startet presteregimet arrestasjoner og fengslinger av aktivistene og
grensearbeiderne. Kampen fortsetter med jevnlige protester og streiker.
Selv om det ikke er lett å være kurder under det iranske fascistiske regimet, har mange
kurdiske familier hatt et håp om at de skal kunne komme ut av mørket og inn en i ny tid, slik
at de kan få gjennomført rettssaker for drapene på sine kjære.
Hittil har ingen av kolbarenes familier oppnådd erstatning for drap på sine forsørgere
gjennom det iranske rettssystemet.
De iranske myndighetene omtaler kolbarene som smuglere. Grensearbeidernes familiemedlemmer som har startet en rettslig prosess, har blitt beskyldt for å forsvare smuglere.

Bildet viser grensearbeidere (Kolbarer) som protester mot regimets holdning overfor dem.
Bildet er sendt fra KolbarNews-aktivister på Telegram
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B

arn som
forsørgere

På grunn av økonomiske problemer har flere skadde
grensearbeidere forsøkt å ta livet sitt.
De opplever livskriser.
Først og fremst fordi det ikke er lett for dem å finne
arbeid. De får heller ikke støtte fra iranske myndigheter.
Mange føler seg som fremmede i sitt eget land når de

opplever all urettferdighet og kaos som de er født og oppvokst i.
Mange av kolbarene som er skadet gjennom dette yrket, lever under
forhold som åpenbart krenker menneskeverdet og menneskerettighetene.
Hva skal en funksjonshemmet mor eller far gjøre ansikt til ansikt med et
sultent barn som er et hjelpeløst menneske, en som er avhengig av
forelderens hjelp i mange år?
Ingenting er verre enn å miste et barn under vanskelige arbeidsforhold og
på grunn av økonomiske problemer. Det er en realitet for flere kolbarfamilier at de uvegerlig må godta at deres mindreårige eller skolebarn
trekkes inn i kolbaryrket som forsørgere.
Brødrene Farhad Khosravi (14 år) og Azad Khosravi (17år) er et aktuelt
eksempel. Faren til Khosravi-brødrene var selv grensearbeider og ble
alvorlig skadet noen år tilbake. Familiens økonomiske problemer førte til at
faren valgte å tillate sine barn å overta forsørger-rollen i familien. Det vil si
at de tok på seg en alvorlig forpliktelse gjennom flere måneder frem til sin
dødsdag. Den 17. desember 2019 hadde tenåringene kysset grensen mellom Irak og Iran og
bar tunge bører på ryggen, slik at de kunne forsørge seg som skoleelever og hjelpe familien.
De gikk seg vill i et snøvær i mørket. Lokalbefolkningen i Merivan-området mobiliserte
flere letegrupper for å finne brødrene.
Etter 24 timers leiting fant et av lagene Azad, den eldste. Han hadde frosset i hjel med lillebrorens jakke på. Den yngste ble funnet tre dager senere. Ifølge lokalgruppens rapport, var
Azad frosset i hjel flere
timer før lillebroren.

Bildet viser lokalbefolkningen i Marivan
som mobiliserte til leiting
etter de savnede
tenåringene Azad og
Farhad Khosrwi.
Bildet er sendt fra
KolbarNews-aktivister
på Telegram.
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Gruppens rapport legger til at deres undersøkelse bekrefter at Farhad døde etter at han hadde
dekket Azads lik med jakken sin og hadde fortsatt i feil retning for å hente hjelp.
Farhad hadde mistet livet på veien til nærmeste landsby, som var cirka 30 kilometer unna.
Han ble funnet livløs med knyttede og forfrosne hender.
Farhad og Azad, har med sin dramatiske historie gått inn i den kurdiske befolkningens rekke
av ikoniske martyrer. Lokalbefolkningen begravde brødrene, mens alle deltagerne
i begravelsen holdt flatbrød i
hendene.
Dette skulle symbolisere at
brødrene mistet livet for å skaffe
familien brød mot nøden.
Dette var også en enkel
måte å protestere mot de iranske
islamske myndighetene.

Øverst til venstre på bildet vises et bilde av Azad Khosrwi (17). Nederst vises et bilde av Farhad (14) etter han ble funnet død.
Bildet til høyre viser Farhad med fotballdrakt. Bildet er sendt fra KolbarNews-aktivister på Facebook

Øverst vises folk som bærer kisten
til Farhad og bildet nedenfor viser
folk som viser frem flatbrød som
protest mot døden til tenåringene.
Bildet er sendt fra Kolbar Newsaktivister på Facebook.
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M

yndighetene
kaller dem
smuglere

Presteregimets undertrykkende politikk i de kurdiske
områdene er hovedårsaken til at befolkningen lever i en
krisesituasjon og går arbeidsløse.
Det er akkurat dette som gjør at kurdere velger
kolbaryrket. Likevel kaller iranske myndigheter
kolbarene for smuglere.

Det å kalle kolbarene for smuglere er i bunn og grunn en løgn. I begynnelsen av august 2005
kom iranske myndigheter med en kunngjøring om at lokalbefolkningen i grenseområder
skulle få grensebevis, slik at
de kunne bruke dette for å jobbe
som grensearbeidere.
I 2008 ble grensebevis for første
gang tatt i bruk i den kurdiske
delen av Iran, men bare i den
kurdiske grensebyen, Piranshahr.
Bruken var svært begrenset,
fordi grenseboerne bare kunne
bruke grensebeviset en gang i
uka for å frakte utenlandske
varer uten at de ble fortollet.
Samtidig var det ikke lett å få et

Et bilde av grensebevis som ble delt ut til grensearbeidere av de iranske myndighetene. Bildet er sendt fra KolbarNews-aktivister i Iran.

grensebevis. For de som ikke
hadde tilknytning til- og

innflytelse hos regimets myndigheter i Piranshahr var det umulig å få grensebevis.
Kun prosent av grensearbeidere i Piranshahr fikk dette tilbudet.
Frem til slutten av 2017 var det store kamper mellom kurdiske borgere i de ulike grensebyene og iranske myndigheter om grensebevis. Til slutt, i begynnelse av 2018 kunngjorde
lokale iranske myndigheter at også grensearbeidere i de ulike kurdiske byene hadde rett til
grensebevis. Men utdeling av grensebevisene til kurdiske grensearbeidere ble ikke gjennomført på en rettferdig måte i alle byer.
Byen Baneh var den første kurdiske byen som fikk et offentlig grensehandelstorg som på
kurdisk og persisk kalles for «Bazarcheh Marzi». Bazarcheh eller grensehandelstorg er et
torg på grenselinja mellom Iran og Irak og andre naboland for frihandel av utenlandske varer
under bestemte forutsetninger som er godkjent av landenes myndigheter. Bruk av grensebeviset i de ulike områdene har senere vært basert på samme vilkår som Piranshahr.
Antall grensearbeidere i iransk Kurdistan er tilnærmet 100 000, men totalt sett har kun 20
prosent fått tilbud om grensebevis, og siden høsten 2018 har bruk av grensebevis blitt
stoppet i de kurdiske områdene. Bruken og tilbudet om grensebevis for kurdiske borgere fra
iranske myndigheter viser at grensearbeidere ikke er smuglere, og at det som iranske
myndigheter hevder er løgn.
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I tillegg til det som har blitt beskrevet over, er det også andre spørsmål som bør stilles.
Hvordan, og til hvem, leveres de utenlandske varene som grensearbeiderne frakter inn i
Iran?
Varene leveres til næringsdrivende som kommer fra de ulike kurdiske områdene og andre
deler av Iran.
Men det at disse næringsdrivende har svært mektige folk bak seg, gjør det også svært
vanskelig for iranske sikkerhetsstyrker å skyte på dem. De næringsdrivende har støttespillere
både i det iranske rettssystemet, blant lokalpolitikere og ikke minst blant mektige offiserer
fra den iranske revolusjonsgarden. Ellers ville ikke alle de utenlandske varene som kurdiske
grensearbeidere frakter inn i Iran, blitt mottatt og levert på iransk jord - og på bestemte
steder som sikkerhetsstyrkene kjenner godt til.
Korrupsjonen blant regimets myndigheter er såpass grov at ulike myndighetspersoner har sin
andel i det som en grensearbeider sliter for å frakte inn på iransk territorium. Korrupsjonen
er så infiltrert fra topp til bunn i det iranske regimet, at det ikke er lett for regimet å skille
mellom hvem myndighetene vil godta er grensearbeidere og hvem som de mener er
smuglere. Derfor har myndighetene valgt å innføre denne brutale politikken, «sviket mot de
svakeste», og kalle alle grensearbeidere for smuglere, noe som har kostet de svakeste i det
kurdiske miljøet dyrt.
Grensearbeiderne har brukt rettslige skritt og streik, både for å oppnå sine rettigheter og for å
hindre tap av liv. Hittil er ingenting løst i konflikten mellom dem, og iranske myndigheter
og iranske sikkerhetsstyrker skyter
jevnlig mot grensearbeiderne.

Bilde 1.18: En samling bilder av grensearbeidere som leverer sine utenlandske varer til næringsdrivende
under tilstedeværelse av iranske sikkerhetsvakter.
Bildet er sendt fra KolbarNews-aktivister i Iran.
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S

treik og protest
mot urett

Arbeidsledighet, dyre varer, inflasjon, et korrupt
statsapparat på den ene siden og politisk diktatur på den
andre siden har satt Iran i flammer med protester og
streiker. Folk fra ulike miljøer har risikert livet ved å gå
ut i gatene for å protestere.

Bildene viser grensearbeidere og arbeidsløse i de kurdiske byene Marivan og Banhe som protester mot arbeidsledighet ved å
dekke gater med brødduker. Dette symboliserer deres tomme spisebord.
Bildene er hentet fra KolbarNews-aktivister i Iran og KURDISTAN HUMAN RIGHTS NETWORK

Disse protestene og
streikene har omfattet hele landet,
inkludert de
kurdiske byene.
I denne komplekse
situasjonen har
grensearbeiderne
startet sin kamp
mot regimet med
streiker og protester
i de fleste kurdiske
byene.
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Grensearbeiderne krever at iranske myndigheter skal finne en løsning på deres økonomiske
situasjon, arbeidsledighet, gjeninnføring av grensebevis, slutt på drap av kolbarene,
erstatning og støtte til skadde kolbarer og velferdsordninger for familier som har mistet sine
forsørgere.
Streikene var fredelige og det eneste som grensearbeiderne tok i bruk var slagord, som for
eksempel «våre tomme spisebord trenger brød». Samlingsområdene ble også dekket med
tomme brødduker som symboliserte deres tomme spisebord. Dette utløste en negativ
reaksjon fra regimet. Politiet og etterretningstjenesten satte i gang med alle krefter for
å gjøre slutt på grensearbeidernes streik.
I denne forbindelsen ble
flere kurdiske aktivister
og arbeiderledere
arrestert og tiltalt for å
ha mobilisert til - og
organisert streiken.
I tillegg ble flere grensearbeidere og deres
talsmenn arrestert.
Det iranske folket og
kurdiske arbeidere har
fortsatt et håp om at
deres protester og
streiker vil føre til en
løsning for deres
elendige livsforhold.
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O

ppsummert

Det iranske regimets undertrykkende politikk overfor
kurderne har skapt en krise der det ikke er tilstrekkelig
med arbeidsplasser i iransk Kurdistan. Den store
mangelen på arbeidsplasser i iransk Kurdistan i forhold
til resten av landet, gjør at mange kurdiske borgere flytter
til andre steder i landet for å få seg arbeid. Men det å

flytte til andre områder er ikke alltid vellykket og løser ikke problemene. Ofte møtes
kurdiske arbeidere med vanskelige opptakskrav for å få arbeid i industriområder i Iran.
Ofte vil også etnisk bakgrunn eller et høyt antall søkere til de aktuelle jobbene gjøre det
umulig for kurdere å
få arbeid. Derfor må
de fleste komme
tilbake til fødestedet
og se etter andre
muligheter.
Disse problemene er
en av de viktigste
årsakene til at det er
så mange med høy
utdanning som må
velge kolbaryrket.

20

Dette gjør fremtiden usikker for
mange.
Presteregimet har skapt denne
situasjonen med vilje for å holde det
kurdiske samfunnet tilbake med lav
utvikling og vekst.
Diskrimineringspolitikken er en
mekanisme som det iranske regimet
benytter seg av både overfor kurderne som en minoritet og som en del
av arbeidsklassen.
I alle de 40 årene med mobilisering
av vold mot arbeiderklassen i Iran,
viser protestene likevel at regimets
voldsmekanismer ikke evner å hindre folk i å ta til gatene.
Årene 2018 og 2019 var enda to år
med omfattende protester og streiker
mot regimets økonomiske politikk.
Dette tyder på at regimet står i en alvorlig krise.
Det er behov for en solid og omfattende nasjonal og internasjonal solidaritet med støtte til
den folkelige bevegelsen i Iran og den kurdiske frigjøringsbevegelsen mot presteregimet.
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K

ilder

KolbarNews facebook-side, tatt bilder der fra.
Tilgjengelig:https://www.facebook.com/kolbarnews4/
KolbarNews Telegram-gruppe. De har sendt oss bilder og
aktuelle informasjon om kolbarer. Tilgjengelig. https://t.me/
Kolbarnews

KURDISTAN HUMAN RIGHITS NETWORK. Det ble
hentet både bilder og relevante informasjon.
Tilgjengelig: http://kurdistanhumanrights.net/en/the-protest-gathering-of-municipalityworkers-in-mariwan-still-continues/
Hengaw Organization for Human Rights. Det ble hentet både bilder og relevant
informasjon.
Tilgjengelig: https://hengaw.net/en
BBC Persian. Det ble hentet aktuelle nyheter om arbeiderens demonstrasjon og protest i
de siste årene.
Tilgjengelig på persisk: https://www.bbc.com/persian/49591623
DW.com. En persisk nettside som tar for seg aktuelle nyheter i Iran, det ble hentet en
uttalelse om antall kolbarer i iransk Kurdistan fra en forsamlings representant.
Tilgjengelig på persisk: https://www.dw.com/fa-ir/-بیکاری-معرض-در-کولبر-هزار-۰۸-مجلس-نماینده
/دارند-قرارa-43952444
CPIRAN. (Irans kommunist paritet hjemmeside). Det ble hentet informasjon om kurderens
boikott av den iranske folkeavstemningen i 1979.
Tilgjengelig på persisk: http://cpiran.org/2018/8/mataleb/page12.html
Wikipedia. Det ble hentet informasjon som er knyttet til en del hendelser i Iran og
kurderens kamp.
Et tilgjengelig eksempel om kurdiske partier: https://en.wikipedia.org/
wiki/1979_Kurdish_rebellion_in_Iran
Askaeandari A. Al ARABIYA hjemmeside. Det ble hentet informasjon på en artikkel om
kurderens kamp mot presteregimet.
Tilgjengelig på persisk: https://farsi.alarabiya.net/fa/views/2019/08/19/-فرمان-سالروز-چهلمین
کردستان-به-حمله
Et videoopptak om 24 dagers kamp mellom det kurdiske folket og presteregimet.
Hentet fra Youtube.
Tilgjengelig på persisk: https://www.youtube.com/watch?v=0p17jOUsZ_M
McDowall A. Modern History-of-the Edition. Utgav.2: 2007. Hentet [24-12-2019].
Tilgjengelig på engelsk: https://www.dropbox.com/s/922gw201q3h1goz/McDowall%20-%
20A-Modern-History-of-the-Kurds-Third-Edition-.pdf?
dl=0&fbclid=IwAR1C4HeCUSD25O8Z2QVneRJzLM7OKAYBh3DsAtgyf0PXA3AkAPE
Kpmqkl90
Houseini S. Artikkel om kolbarenes livssituasjon i iransk Kurdistan.
Tilgjengelig på persisk: http://hakimemehr.ir/fa/news/31281/-به-نگاهی-مرگ-سوی-به-چهارنعل
%اسب-کشتنE2%80%8Cگلوله-شلیک-با-مرزی-مناطق-کولبران-های
Mohamadi A. 24 timer med kolbarer. Hentet [28-12-2019].
Tilgjengelig på persisk: https://www.atnanews.ir/archives/51628/%شبانه-یکE2%80%8C-روز
/کولبران-با
Offentlig nettside. Hentet informasjon om Taha Gahaffari.
Tilgjengelig på persisk: https://iran-hrm.com/index.php/2018/11/05/asia-and-world-runningchampion-works-as-porter-to-make-ends-meet/
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Iran Internasjonal hjemmeside. Det ble hentet en TV-intervju med Mehdi Khosrvi som
forklarer sin livssituasjon.
Tilgjengelig på persisk: https://iranintl.com/-بوکس-ملی-تیم-عضو-خسروی-مهدی-با-گو-و-گفت/ویدیو
%کول-معاش-امرار-برای-که-ایران-امیدE2%80%8Cکند-می-بری
Iran-hrm. Offentlig nettside. Det ble hentet informasjon om kvinnelige kolbarer.
Tilgjengelig på engelsk: https://iran-hrm.com/index.php/2020/01/26/working-as-a-porter-the
-last-resort-for-a-growing-number-of-women/
SalamPaveh. Offentlig nettside. Det ble hentet informasjon om kvinnelige kolbarer.
Tilgjengelig på persisk: https://iran-hrm.com/index.php/2020/01/26/working-as-a-porter-thelast-resort-for-a-growing-number-of-women/
Free-them-now. Offentlig nettside. Det ble hentet informasjon om arbeidernes situasjon i
Iran. Tilgjengelig på engelsk: http://free-them-now.com/?p=2469
KDP PRESS. Det ble hentet informasjon om henrettelser av kurdiske borger i Iran:
Tilgjengelig på engelsk: http://www.kdppress.org/wp-content/uploads/2020/01/IKHRC-4thRaport-2019-English_HQ1.pdf
Iranhr. Offentlig nettside. ANNUAL REPORT OG THE DEATH PENALTY IN IRAN
2018. Det ble hentet informasjon om antall henrettelser av iranske kurdere i 2018.
Tilgjengelig på engelsk: http://www.kdppress.org/wp-content/uploads/2020/01/IKHRC-4thRaport-2019-English_HQ1.pdf
Iranhumanrights. Offentlig nettside. Det ble hentet informasjon på artikkelen «Dangerous
Borders, Callous Murders».
Tilgjengelig på engelsk: https://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/kulbar_full_report-_for_-web.pdf
irannewswire. Offentlig nettside. Det ble hentet informasjon om Khosravis brødrene som
mistet livet i desember 2019.
Tilgjengelig på engelsk: https://irannewswire.org/angry-locals-chant-death-to-dictator-overdeath-of-14-year-old-kolbar-in-western-iran/
gahvanin.parliran. regimet offentlig nettside. Det ble hentet informasjon om bruk av
grensebevis av iranske borgere.
Tilgjengelig på persisk: https://ghavanin.parliran.ir/UploadedData/83/Editor/Files/
.-486/لوایح20%و20%ها20%طرحpdf
I forbindelse med denne artikkelen om kolbarer i iransk Kurdistan er det hentet
informasjon fra flere andre nettsider. Disse nettsidene ble ikke tatt med i denne lista.
Grunnen er at de fleste administreres inn i Iran.
Dersom ville man åpne en av disse nettsidene kunne man ende opp med uønskelige nettsider
som dataspill osv.
Av sikkerhetsmessige grunner lages det ikke liste over disse nettsidene.
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Vil du støtte det kurdiske folket
sin kamp for demokrati
og mot undertrykking?

Meld deg inn i Solkurd
Solidaritet med Kurdistan
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.

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.

Les mer om oss og meld deg inn på nettsida vår:

https://solidaritetmedkurdistan.no
Har du spørsmål så kontakt oss på epost:

solidaritetmedkurdistan@gmail.com
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