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Neljä Kurdistania
2+2=1
(Kurdilainen kuuluisa lausahdus)



Kurdialue jakautuu nykyisen Iranin, Irakin, Turkin ja Syyrian alueelle joka sijaitsee Lähi-
idän pohjoisella keskialueella. Vuosituhansien aikana monet etniset ryhmät ovat

muuttaneet, asettuneet tai asuttaneet alueelle, mukaan lukien turkkilaiset, persialaiset,
arabit, kurdit, armenialaiset, assyrialaiset, tšetšeenit, azerit ja monet muut.

 
Tunnetun historian alusta nykypäivään asti kaikki nämä etniset ryhmät ovat pyrkineet

poliittisesti ja väkivaltaisesti joko hyökäten tai puolustaen turvallisen kotimaan
perustamiseen. Yhtenä Lähi-idän risteyskohtana Kurdistan on ollut sekä etnisten

taistelukenttien että rauhanomaisen etnisen rinnakkaiselon koti.
 
 

Kurdialueella on ollut pitkä lista hyökkääjiä ja valloittajia: muinaiset persialaiset idästä,
Aleksanteri Suuri lännestä, muslimi arabit, seldžukkiturkkilaiset, mongolit, keskiaikaisia

persialaisia ja ottomaanien turkkilaisia ja viimeisenä Yhdysvallat sen 2003
hyökkäyksessä Irakiin.

 



KURDIT
KANSANMURHAN

KOHTEENA



Kaksi suurta kansanmurhaa, joista haluan tänään puhua on Anfal operaatio sekä Halbjan kurdikaupungin
kemiallinen tuho. 

 
Anfalin ja Halabjan seurauksesta menehtyi arviolta 100 000 kurdia.

 
Anfal operaatio olis seurausta kun kurdit kapinoivas Saaddamin baas- hallintoa vastaan 1980-luvulla.

 
Tällöin myös iranilaiset tukivat kurdien sissijoukkoja taistelussa itsenäisyydestä Pohjois-Irakissa ja
perustivat toisen rintaman Irakin sotilasoperaatioiden jakamiseksi (Iranin intressi kukistaa Saddam

Hussein). Irakin armeija tukahdutti suurelta osin kurdien kapinan,  kurdisissit liittyivät Iranin yksiköiden
kanssa hyökkäyksiin Irakin armeijaa vastaan. Irakin armeija vastasi ilmapommituksin ja kemiallisin
asein tuhoten satoja kyliä ja joukkoteloittaen kurdeja. Irakilaiset kutsuivat tätä Anfal-kampanjaksi.

 
Maaliskuussa 1988 Iranin joukot ja kurdisissit ottivat haltuunsa Irakin sotilastukikohdan Halabjassa.

Kaksi päivää myöhemmin Irakin ilmavoimat ampuivat raketteja ja napalmia Halabjan asuinalueille, jota
seurasi myrkkykaasuhyökkäys. Noin 5 000 viatonta siviilikurdia, enimmäkseen naisia ja lapsia, kuoli ja 10

000 tai enemmän loukkaantui. Se oli julmin kaasuhyökkäys sen jälkeen, kun myrkkykaasu kiellettiin
ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuonna 1918.

 
Anfalin aikana 182 000 kurdia katosi jäljettömiin. Edelleen monet perheet etsivät omaisiaan. Nuoria

naisia myytiin orjiksi esim. egyptiin. Moni näistä päätyi seksikaupan uhreiksi.
 

Kumpaakaan näistä tapahtumista ei ole tänä päiväkään tunnustettu kansanmurhiksi.



No friends but the mountains



Noin 35-50 miljoonan asukkaan kurdit ovat Lähi-idän neljänneksi suurin
etninen ryhmä ja maailman suurin alkuperäisväestö ilman maata. Vanha

kurdilainen sananlasku julistaa, että kurdeilla "ei ole muita ystäviä kuin
vuoret" – on aika osuva vertauskuva, kun ottaa huomioon, että Saddam
Husseinin kauhuvallan aikana Irakissa monet kurdit pakenivat vuorille

taistelemaan hänen harjoittamaa kansanmurhaa ja  vainoa vastaan.
Edelleen tänä päivänä Kurdistanin työväenpuoleen gerillat vaikuttavat

vuorilta käsin.
 



NAISET, LAPSET
JA NUORET 



KURDIYHTEISKUNNASSA ON SELVIÄ MERKKEJÄ NYKYAIKAISTUMISESTA JA NAISTEN ROOLIN KEHITTYMISESTÄ.
TALOUDELLISET MAHDOLLISUUDET, POLIITTINEN TIETOISUUS, KOULUTUSKEHITYS JA KURDINAISTEN VASTAUS

YHTEISKUNNALLISIIN HAASTEISIIN VAIKUTTAVAT KAIKKI NAISTEN ROOLIN MUUTTUMISEEN
KURDIYHTEISKUNNASSA.

 
VAIKKA NAISET OVAT EDISTYNEET ASIOIDENSA JULKISTAMISESSA JA OSALLISTUMISESSA POLITIIKKAAN,

POLIITTISET PUOLUEET YLEENSÄ ALIARVIOIVAT NAISTEN ÄÄNIÄ YHTÄLÄISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA HEIDÄN
KAMPPAILUSTAAN KANSALLISISTA POLIITTISISTA TAVOITTEISTAAN. 

 
TÄTÄ ALIARVIOINTIA LISÄÄ ERITYISESTI HEIMOLAISUUS JA PERINTEET, JOTKA MOLEMMAT VAIKUTTAVAT

EDELLEEN KURDIKULTTUURIIN JA SUKUPUOLINORMEIHIN.
 

USEIMMAT KURDISTANIN MAASEUDULLA ASUVAT NAISET HARJOITTAVAT TODENNÄKÖISEMMIN
PERINTEISEMPIÄ HEIMOASEMIA SUKUPUOLIHIERARKIASSA JA PYSYVÄT POISSA YHTEISKUNNAN VALTA- JA

INNOVAATIOASEMISTA. 
 

TÄTÄ TEKIJÄÄ PAHENTAA KONSERVATIIVINEN ISLAM TAI TIUKAT MAASEUDUN HEIMOKÄYTÄNNÖT NÄILLÄ
ALUEILLA. VAARALLISIMPIA PERINTEISISTÄ HEIMOKÄYTÄNNÖISTÄ OVAT SELLAISTEN NAISTEN

"KUNNIAMURHIEN" HYVÄKSYMINEN, JOIDEN KATSOTAAN "HÄPÄISSEEN" PERHEITÄÄN. 
 

VUOSIA KESTÄNEEN ULKOMAALAISEN MIEHITYSTEN JA SORRON VAIKUTUKSET HEIKENTÄVÄT
YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄN KEHITTYMISKYKYÄ SEKÄ RUOKKIVAT INFRASTRUKTUURIN JA

KOULUTUSMAHDOLLISUUKSIEN PUUTETTA MONILLA SYRJÄISILLÄ TAI VÄHEMMÄN SUURKAUPUNKI-ALUEILLA. 
 

NO MIKSI NAISTEN ASEMA ON EDELLEEN EPÄVAKAA, VAIKKA KURDISTAN ON YMPÄRÖIVIÄ MAITA
HUOMATTAVASTI MODERNIMPI JA NAISTEN ASEMA ON LAISSA TURVATTU?

 



Naiset maksavat usein kovimman hinnan sodista. Monet leskiksi jäävät naiset jäävät
vailla elantoa ja elättäjää menettäensä miehet rintamilla. Vaikka tilanne on tänä päivänä

aavistuksen parempi kaupungeissa ja koulutetut naiset käyvät töissä on
maaseutualueilla tilanne edelleen kriittinen. 

Naiset sodan varjossa



Lapsi-avioliitot

Rahattomuus ja elannon puute johtavatkin usein tyttölasten naittamiseen hyvin
nuoressa iässä. Jotkut jopa 9 vuoden ikäisinä. 

 
Kulttuurisen ja poliittisen islamin varjossa lapsi avioliitot ovat ennemminkin normi,

kuin poikkeus vaikka kurdien keskuudessa se ei ole ollut enää yleistä 90 luvun jälkeen. 
 

Autonomisen kurdistanin hallinto esimerkiksi kieltää laissa lapsi-avioliitot, mutta
samaan aikaan se on epäonnistunut lasten oikeuksien valvomisessa ja niiden

toteuttamisessa. 



Itsemurhat, kunniamurhat ja naisten murhat

Kuten aikaisemmin mainitsin kunniamurhat ja naisten murhat ovat edelleen nykypäivää lain
kielloista huolimatta. Seksuaalinen kanssakäynti, olkoon se vapaa-ehtoista tai raiskauksen tulosta,

johtaa monesti naisen murhaan tai itse-murhaan. 

Teemaan liittyy vahvasti häpeä ja perheen kokema sosiaalinen syrjintä, jonka ainoana keinona
nähdään usein tytön tai lapsen hengiltävieminen. 

Monesti raiskauksen uhrit eivät myöskään uskalla kertoa asiasta lähesilleen häpeä-tahran vuoksi. 
 Sen johdosta syntyy mt-häiriöitä ja johtaa joskus jopa itsemurhaan.



Työttömyys

Työttömyys on levinnyt laajasti koko Kurdistanin alueelle. Raja alueiden ollessa
jatkuvasti Turkin ja Iranin pommitusten kohteena ovat monet suunnanneet

kohti suurimpia kaupunkeja. Tämä on johtanut maatalouden romahtamiseen
ja laajaan työttömyyteen. 



RATKAISUJA?



Tosiasia on se, että tällä hetkellä, että kurdinaisten asema ei ole monoliittinen, sillä jokainen kurdi alue on kokenut
erilaisen yhteiskunnallis-poliittisen ilmapiirin nykyaikaisten kansallisvaltioiden perustamisen jälkeen. Vielä tärkeämpää

on, että naisten roolin ja aseman suhteen on myös suuria eroja maaseudulla ja kaupungeissa asuvien ja jopa
konservatiivisempien/perinteisempien ja nykyaikaisempien osien välillä.

 
Tiedämme, että patriarkaatti on yleismaailmallista, vaikka se ilmeneekin erilaisissa muodoissa eri puolilla maailmaa.

Naiset jakavat "kollektiivisen yhteiskunnallisen historian kyvyttömyydestä ja hyväksikäytöstä".
ja alisteisuus ulottuu jopa nykyhetkeen.” 

 
Kaiken kaikkiaan kansainvälinen oikeus

on suunnattava uudelleen pohtimaan monia sorron tasoja ja vastaamaan niihin
Kansainvälisessä yhteisössä ja hyvä alku on naisten äänien kuuleminen julkisessa Yhteisöissä, kuten teemme tänään.

 
Meidän tulisi haastaa hallitsevan itsemääräämisdiskurssin sisällä kurdi konteksti.

 
Kansainvälisen oikeuden perusteet eivät ole historiallisesti vastanneet

naisten sortoon, etenkin kurdien kohdalla, vaan jopa tehokkaasti myötävaikuttaneet siihen. 
 

Meidän täytyy siis aloittaa kyseenalaistamalla nämä perusteet sekä itsemääräämisoletukset. Ensinnäkin kansainvälinen
oikeus ei ole objektiivista eikä arvotonta. Se

on rakennettu erityisiin historiallisiin ja kulttuurisiin tulkintoihin ihmisen käyttäytymisestä. Toiseksi
itsemääräämisoikeuden periaate

olettaa, että ihmisryhmien välillä on tasa-arvoa siten, että kaikilla on
vapaus päättää. Se ei katso sitä, että puolella väestöstä on

käytännössä vain vähän tai ei ollenkaan ääntä monissa maissa, kuten kurdistania miehittävissä kansallisvaltioissa.



KOULUTUS
Vahvistaaksemme naisten ja tyttöjen itsemääräämisoikeutta on panostettava entistä enemmän koulutukseen. 

 
Autonomisen kurdistanin ja Rojavan alueen edistys on ollut huomattavaa, mutta niiden kehitys on alituisten

hyökkäysten ja kansallisagendojen vuoksi uhattuna.
 

Koulutuksen kehitys kulkee käsi kädessä uskonnon ja kulttuurin kehityksen kanssa, ja islamin ja heimojen
perinteiden muuttuvat tulkinnat ja käytännöt lisäävät myös etäisyyttä perinteisistä naisten sukupuolirooleista.

 
Taloudellisen kehityksen, naisten oikeuksia suojelevien poliittisten mandaattien ja lisääntyvien

koulutusmahdollisuuksien yhteisvaikutuksen seurauksena naisten rooli Autonomisessa Kurdistanissa ja
Rojavassa on muuttumassa. 

 
Naisten oikeuksien lisääntyvä läsnäolo tietyillä Kurdistanin alueilla viittaa siihen, että alueella kehitetään uusia

sukupuolinäkökulmia, jotka ruokkivat alueen kulttuurista ja taloudellista kehitystä, kun naisten sallitaan
osallistuvan yhä enemmän. Se edistää Kurdistanin yhteiskunnallista ja taloudellista kasvua.



SEKSUAALIKASVATUS

MAAILMAN kehittyvien valtioiden talouskasvu riippuu valtavasti siitä,
miten ne kohtelevat teini-iän kynnyksellä olevia tyttöjään. (Tämä on

suora lainaus YK:n väestörahasto UNFPA:n raportista.
 

Avainasemassa on yli kymmenvuotiaiden tyttöjen pääsy koulutuksen
sekä terveystiedon ja terveydenhoidon piiriin. Jos valtiot eivät tue

tyttöjään, ne heittävät hukkaan puolet valtavista nuorten ikäluokkien
potentiaalista, eikä tytöistä koskaan tule taloutta vahvistavia

yhteiskunnan jäseniä. 
 



SUURVALTOJEN TUKI

Vaikka kurdeilla on ollut Usan tuki Saddamin ja ISIksen vastaisissa operaatioissa ei
kurdikysymys ole saanut laajemmin poliittista tukea. Kurdien satavuotinen taistelu ja

itsenäisyyspyrkimykset ovat päättyeet toinen toistaan traagisimpiin yhteentörmäyksiin, jossa
kurdit ovat olleet aina tappiollisia. 

 
Siksi suurvaltojen tuki ja kurdikysymyksen nostaminen kansainväliseksi agendaksi on

enemmän kuin ajankohtainen. 
 
 



KEHITYSPOLIITTISET ALOITTEET

Naisten roolin muuttuminen joillakin Kurdistanin alueilla on seurausta
tekijöiden ja olosuhteiden yhdistelmästä.

 
Kehityspoliittisten aloitteiden tärkeyttä en voi korostaa tarpeeksi, jotta
hauras ja lapsenkengissä oleva alueellinen kehitys saadaan kasvuun ja

kukoistukseen moniulotteisesti myös ruraali-alueilla. Tässä teillä kaikilla
on sananvaltaa. Esimerkiksi suomi panostaa ulkomaiseen

kehityspolitiikkaan alueelle jopa 30m€. Kurdistanin alueella on
kuitenkin vain yksi suomalainen toimija. Tähän olisi tultava muutos!
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KIITOS!
Jin, Jiyan, Azadi 


