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Globalisering och statslöshet: Kurdisk identitet 
i en era av globalisering 

Av Bahman Garemani och Mahabad Qaradaghi 
 
I samband med den uppkomna Irak-krisen och den politiska situationen i 
irakiska Kurdistan, skrev en av världens mest kända tidningar: 

A common and curious sight in northern Iraq is a glossy colour map the size 
of a doormat on display in many homes and on sale in every bazaar. The map 
defines a territory beginning at the northeastern corner of the Mediterranean 
sea and extending east, north and south, ending more than 200 miles inside 
Iran. Its name is ”Kurdistan”, the limits of a land claim spanning large parts 
of four nations. It is also the name of a fifth nation, which does not exist.1  

Det framgår klart och tydligt att The New York Times sätter likhetstecken 
mellan stat och nation. Det är staten som är nationen, enligt detta synsätt, 
och ingen nation kan existera utan en stat. Att Kurdistan inte är ett självstän-
digt land betyder att det inte existerar någon kurdisk nation heller. 

Detta synsätt har inte bara varit dominerande inom massmedier och den 
populärvetenskapliga litteraturen utan även inom den statsvetenskapliga 
disciplinen också. Redan 1972 noterade Walker Connor att inte ett enda verk 
av betydelse inom statsvetenskap tog upp existensen av etniska minoriteter 
och deras motstånd mot assimileringspolitiken inom existerande stater.2 

I syfte att rättfärdiga statens existens på basis av den nationella identiteten 
har, de stater inom vars gränser Kurdistan ligger, försökt att skapa en natio-
nell identitet som inte är grundad på medborgarskap, pluralism, en demokra-
tisk politisk kultur eller gemensamma värderingar. Dessa stater har i stället 
försökt att konstruera en nationell identitet på basis av etno-lingvistiska fak-
torer; turkiskt språk och turkisk kultur i fallet Turkiet och persiskt och ara-
biskt språk i fallet Iran, Irak och Syrien.  

Homogeniseringen av befolkningen och skapandet av den nationella iden-
titeten sker genom introduktionen av ett enhetligt utbildningsväsende, byrå-
kratins penetrering av olika landsändar, skapandet av en nationell armé, 
rikstäckande massmedier och framför allt förtrycket av den icke-statsbärande 

                               
1 The New York Times Jan 22, 2003. 
2 Connor, 1972. 
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etniska gruppens språk och kultur. Den ”sociala kommunikationen”3 sker 
uteslutande på den etniskt dominerande gruppens språk och villkor. Det le-
der på längre sikt i de andra språkens försvinnande och de olika etniska 
gruppernas assimilering i majoritetssamhället.  

Syftet med detta kapitel är att diskutera hur detta i allra högsta grad vaga 
begrepp, som går under benämningen globalisering påverkar den kurdiska 
identiteten, ett begrepp som paradoxalt nog anses ha både kulturellt homo-
geniserande och samtidigt identitetsförstärkande tendenser.4 

Kurdistan och kurderna 
Förutom att det är namnet på en av Irans 25 provinser och en konstitutionellt 
erkänd region i Irak, existerar Kurdistan i miljoner kurders drömmar. Det är 
namnet på det sammanhängande landsområde vars befrielse har varit målet 
för alla kurdiska befrielserörelser sedan 1920-talet. De senaste årens kurdis-
ka politiska kamp och den politiska utveckling som skett i Irak sedan stör-
tandet av Saddam Hussein har gjort att existensen av Kurdistan ses alltmer 
som en politisk realitet. 

Trots den nämnda utvecklingen påpekar O’Shea att det är osannolikt att 
man skulle hitta Kurdistan på någon officiell karta: 

…yet this region is unlikely to be found on any academic maps, and will cer-
tainly not be found on any maps produced by the government agencies of the 
four countries that Kurdistan overlaps. Kurdistan’s existence as a discrete 
area containing a fairly homogeneous population of Kurdish-speaking Indo-
Europeans can not be doubted. Indeed such an area has been recognized, 
documented and mapped by outsiders for over 100 years.5  

De stater som härskar över Kurdistan har i sin strävan efter att skapa etniskt 
homogena nationer förtryckt den kurdiska identiteten. Förtrycket av den 
kurdiska identiteten har sina rötter i nationsbyggnadsprocessen och synen på 
den nationella identiteten i dessa stater. Den framträdande persiske nationa-
listen och chefredaktören Muhammad Afshar ansåg i början på 1920-talet att 
bristen på existensen av en nationell identitet var landets största problem. 
För att komma till rätta med ”problemet” föreslog han: 

                               
3 Den amerikanske statsvetaren Karl Deutsch var den som redan 1953 försökte att mäta de 
faktorer (element) som skapar nationell identitet. Han var mest intresserad av ”social commu-
nication” – gemensamt språk och alla andra former av social interaktion mellan individerna. 
Han definierade ett folk, eller en nation  genom ”complimentarity or relative efficiency of 
communication among individuals”. (Deutsch, 1953, s. 188.) 
4 Meyer and Geschiere, 2003, s. 2. 
5 O´Shea, 1994, s. 23. 



 61

… we will attain it by extending the Persian language throughout the prov-
inces, eliminating regional customs; destroying local and feudal authorities; 
and removing the traditional differences between Kurds, Lurs, Qashqayis, 
Arabs, Turks, Turkmens, and other communities that reside within Iran. Our 
nation will continue to live in danger as long as we have no schools to teach 
Persian and Iranian history to the masses; no railways to connect the various 
parts of the country; no books, journals, and newspapers to inform the people 
of their rich Iranian heritage; and no Persian equivalents to replace the many 
non-Persian place names in Iran.6  

Det framgår med all tydlighet att nationsbyggarna i Iran såg existensen av de 
olika etniska grupperna i landet som ett hot mot landets och nationens fort-
satta existens. För att undanröja detta ”hot”, skulle landet moderniseras. För 
de iranska “nationsbyggarna” var modernisering likställd med homogenise-
ring av en ytterst heterogen befolkning. Denna homogenisering av befolk-
ningen skulle ske genom skapandet av ett enhetligt utbildningssystem, ska-
pandet av en nationell armé, utbyggnad av vägar och järnvägar, förbud mot 
användning av icke-persiska språk i officiella sammanhang, en glorifiering 
av Irans förislamiska historia – läs den persiska historien – expandering av 
massmedier och sist men inte minst en allestädes närvarande förtryckarappa-
rat. 

I Turkiet har homogeniserandet av befolkningen skett genom betydligt 
brutalare metoder än i grannländerna. Den blotta existensen av andra etniska 
grupper än turkarna i landet har förnekats. Den turkiske justitieministern 
Mahmut Esat Bozhurt ansåg inte ens att han behövde uttrycka sin åsikt di-
plomatiskt då han skrev:  

We live in a country called Turkey, the freest country in the world. As your 
deputy, I feel I can express my real convictions without reserve: I believe that 
the Turk must be the only lord, the only master of this country. Those who 
are not of pure Turkish stock can have only one right in this country, the right 
to be servants and slaves.7  

Oförmågan att skapa en nationell identitet, som inte skulle baseras på etno-
lingvistiska faktorer i dessa etniskt heterogena stater, ledde till att det kur-
diska språket var ”no longer the language of differences, but of otherness – 
of antagonism and opposition. It questioned at once the identity of the sover-
eign and the legitimacy of the new order.” 8 

Den geografiska delningen av Kurdistan och det faktum att de statsbäran-
de etniska grupperna i respektive land har olika etniska identiteter har lett till 
att kurder i respektive del av Kurdistan identifierat sig i förhållande och mot-
sättning till respektive grupp. Detta har inte bara lett till en fragmentering av 
                               
6 Afshar ”Our first desire: The National Unity of Iran”, Ayandeh, 1, June 1925, 5-6. Citerad i 
Abrahamian s. 124-125, 1982. 
7 Citerad i Kendal i Chaliand 1982, s. 65-66. 
8 Vali, 1996, s. 45.  
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den kurdiska nationalidentiteten utan även gett den en transnationell karak-
tär.9  

 En betydligt mer förödande konsekvens, för kurder, av den geografiska 
delningen av Kurdistan och homogeniseringspolitiken, har varit att en stor 
del av kurder, i synnerhet i Turkiet, har berövats rätten att kommunicera på 
det egna språket. Detta har i sin tur lett till att mellankurdisk kommunikation 
över statsgränserna försvårats ytterligare. 

Språk och religion 
Det kurdiska språket är i likhet med svenskan ett indoeuropeiskt språk och 
hör till den iranska grenen av denna språkfamilj. Kurdiskan har fyra huvud-
dialekter; kormanji, sorani, demli och hurami. Vidare skrivs kurdiskan med 
tre alfabet; det latinska, det modifierade arabiska och kyrlik. Detta i kombi-
nation med avsaknad av en kurdisk centralmakt har hindrat kurderna att 
standardisera språket och skapa ett lingua franca. Existensen av flera dialek-
ter har i kombination med den politiska situationen hindrat kurderna från ett 
effektivt ”social communication”. 

Majoriteten av kurderna, i likhet med majoriteten av befolkningen i de 
länder där de finns, är muslimer. De bekänner sig till den ortodoxa grenen av 
islam, sunnismen. Förutom sunnismen finns det en rik flora av andra religiö-
sa riktningar i Kurdistan; zoroastrismen, jezidism, shiism, kristendom och 
alavism. Existensen av flera religioner bland kurder och det faktum att de har 
en med majoritetsfolken gemensam religion har gjort religionen som identi-
tetsskapande faktor oanvändbar.10  

Kurdisk nationalidentitet i ett historiskt perspektiv 
Kurdisk nationalism som uttryck för en kurdisk nationell identitet är en mo-
dernitetens produkt som formats i motsättning till och i interaktion med den 
moderna nationalstatens institutioner.11  Men den kurdiska etniska identiteten 
och även identifikationen med landet Kurdistan är av betydligt tidigare da-
tum. Redan på 1800-talet gav den kurdiske nationalskalden Ehmede Xani i 
eposet Mem u Zin uttryck för denna identitet. Men det är först på 2000-talet 

                               
9 Vali, 1998, s. 2. Det verkar som Vali i brist på en bättre term använt sig av termen ”transna-
tional”. Detta har även van Bruinessen påpekat i sin studie ”Transnational aspects of the 
Kurdish question”. Bruinessen anser att ” trans-state or ”cross-border would be a more appro-
priate terms”. (van Bruinessen, 2000, s. 2-3). 
10 Tamilerna i Sri Lanka vars religion och språk skiljer sig från majoritetens samt sikherna 
som huvudsakligen baserat sin identitet på religionen och konflikterna i Kashmir och på Nord 
Irland är exempel på religionens betydelse som identitetsskapande faktor. 
11 Vali, 1998, s. 82. 



 63

som idén om en kurdisk nationalidentitet får en vidare spridning bland breda 
lager av folket.12  

Detta stämmer väl med Smiths synsätt när han skriver:  

It is clear that modern nations and nationalism have only extended and deep-
ened the meanings and scope of older ethnic concepts and structures. Nation-
alism has certainly universalized this structures and ideals, but modern 
”civic” nations have not in practice really transcended ethnicity or national 
sentiments… In terms of ends, as opposed to means, there is a remarkable 
continuity between nations and ethnic, nationalism and ethnicism, continuity 
but not identity.”13 

Smith skiljer mellan continuity och identity, då identitet förändras över tid 
och rum och uppstår och omvandlas i ett specifikt politiskt och kulturellt 
sammanhang. Det är denna identitet som får folk att älska och offra sig i 
nationens namn. Den nationella identiteten uppfyller i den bemärkelsen ett 
djupt psykiskt behov hos människor som vill tillhöra en ”föreställd gemen-
skap”.14  

Anderson menar att nationalismens framväxt förutsätter att vissa vill-
kor/förutsättningar är uppfyllda. Den materiella förutsättningen kallar An-
derson för tryckkapitalism. Han menar att publiceringen av ordböcker och 
litteratur över huvudtaget förstärker folkspråket. På det sättet skapas före-
ställda gemenskaper och den språkliga nationalismen (linguistic nationalism) 
rotar sig. 

Publiceringen av böcker bidrar till standardiseringen av språket och ska-
pandet av lingua franca, vilket i sin tur tillgodoser den moderna statens be-
hov av standardisering. I den bemärkelsen finns ingen motsättning mellan 
Andersons syn på uppkomsten av nation och nationalism med Gellners funk-
tionalistiska synsätt.15  Gellner menar att det finns ett direkt samband mellan 
nationalism och industrialisering, då en viss kultur och politik krävs för att 
industrialiseringen ska rota sig. 

När industrialiseringen har rotat sig, kan de gamla statsformerna inte upp-
fylla det industriella samhällets behov. Standardiseringen inom samhällets 
alla domäner är ett av det industriella samhällets grundbehov. Vad som i 
sammanhanget skiljer Andersons teori från Gellners är att Anderson mycket 
korrekt pekar på de psykiska behov som tillhörigheten till en nation uppfyl-
ler, då detta ger en känsla av kontinuitet i synnerhet i en tid då religionens 
och Guds betydelse minskar. 16 

Ingen av dessa teorier utesluter varandra, men ingen av dessa teorier kan 
användas för att ge en fullständig förklaring av framväxten och förändringen 
                               
12 van Bruinessen, 2000. 
13 Smith, 1986, s. 216. 
14 Anderson, 1983. 
15 Gellner, 1983. 
16 Anderson, 1983, s. 19. 
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av den kurdiska nationalidentiteten. Andersons teori är mest gångbar i sam-
manhanget. Avsaknad av en välfungerande marknad i Kurdistan ledde till att 
tryckkapitalismen aldrig fick något fotfäste, och därmed tog spridningen av 
idén om ett kurdiskt hemland och stärkandet av en kurdisk nationalidentitet 
betydligt längre tid i Kurdistan än i Europa. 

 Bildandet av nationalstater i Mellanöstern har inte föregåtts av en indust-
rialiseringsprocess och framväxten av en kultur som fordras av denna pro-
cess, vilket slutligen leder till skapandet av nationalstater som överensstäm-
mer med de etniska/nationella gränserna. För kurdernas del har det inneburit 
att institutionellt svaga stater huvudsakligen har förlitat sig på en brutal 
våldsapparat i syfte att föra nationsbyggnadsprocessen/homogeniseringspro-
cessen i hamn. Kurdisk nationalidentitet har i samtliga de stater som härskar 
över Kurdistan formats i motstånd till denna homogeniseringsprocess. Med 
andra ord har förtrycket varit den gemensamma nämnaren för kurder, trots 
religiösa och dialektala skillnader i det kurdiska samhället/samhällen, över 
de existerande statsgränserna. Det är i motstånd mot detta förtryck som idén 
om ett kurdiskt hemland, läs Kurdistan, har hållits vid liv. 

Globalisering 
Globaliseringen av världsekonomin innebär för nationalstatens del att staten 
förvandlas till en komponent i en internationell ”quasi-polity”, som ger legi-
timitet åt övernationella ekonomiska mekanismer. Men människor flyttar 
inte i samma utsträckning som varor och pengar. Staten kommer även i fort-
sättningen att ha monopol på våldsutövningen i det bestämda territoriet och 
behålla kontrollen över befolkningen. Den har fortfarande också monopol på 
att i internationella sammanhang tala för ”sitt folk”.17  

Vad som är intressant i sammanhanget är att statens våldsutövning i det 
egna territoriet inte längre anses vara dess ”interna angelägenhet”. Den ut-
veckling som skett under de senaste åren går mot en internationalisering 
(globalisering)18 av juridiken. Samtidigt har statens monopol på information19 
försvagats. Därmed har dess kapacitet att kontrollera den ”offentliga sfären” 
och möjligheten att ensam sätta den politiska agendan underminerats. 

Meyer och Geschiere pekar på en annan aspekt av globaliseringen, nämli-
gen det faktum att den är öppen process, och det faktum att människor som 
är involverade i en sådan process ofta blir medvetna om gamla identiteter 

                               
17 Hirst and Thompson, 1999, s. 257. 
18 Upprättandet av The International Criminal Court of Justice är oerhört viktigt i samman-
hanget. Vidare har vi under senare tid bevittnat framväxten av globala freds- och människo-
rättsrörelser som gjort människorättsfrågorna till en global angelägenhet i likhet med globala 
handeln. 
19 När vi talar om stater här, är det staterna i u-länderna och då i synnerhet de stater som 
härskar över Kurdistan som är föremål för vårt intresse. 
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eller försöker konstruera nya gränser.20 Med andra ord, de utökade kontak-
terna med andra människor leder till en ökad medvetenhet om den egna 
identiteten, eller en ökad benägenhet om att slå vakt om den egna gruppiden-
titeten.  

Hur påverkas den kurdiska nationalidentiteten av globaliseringen? Svaret 
på denna fråga är avhängigt av den betydelse vi tillmäter olika aspekter av 
globaliseringen. Framväxten av ett globalt civilsamhälle i kombination med 
förändringarna i det internationella juridiska systemet är viktiga förändringar 
som påverkar nationalstatens hitintills oinskränkta suveränitet och därmed 
möjlighet att i skydd av denna princip rättfärdiga kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Vidare är emigrationen av kurder till framför allt Europa och den 
moderna informationsteknologins inverkan på statens möjlighet att behålla 
kontrollen över informationsflödet och därmed makten över ”hjärta och sin-
ne” viktiga faktorer som påverkar kurder. 

Diaspora 
Den kurdiska emigrationen till Europa och Nord Amerika är av betydligt 
senare datum än armeniers, assyrier/syrianers eller libanesers, som har haft 
en lång tradition av utvandring till Europa, Amerika och även Afrika. Den 
kurdiska utvandringen, framför allt till Europa, kan enligt Omar Sheikhmous 
indelas i tre perioder: 

 
• Förre andra världskriget, då en liten grupp av kurder ägnade sig åt 

kulturella och politiska aktiviteter. 
• Perioden efter andra världskriget fram till 1965, då ett större antal 

kurder framför allt från den irakiska delen av Kurdistan sökte sig 
till Europa i syfte att studera vid olika öst- och västeuropeiska uni-
versitet. 

• Perioden från 1965 fram till dags dato som karakteriseras av en stor 
kurdisk invandring till Europa, bestående av gästarbetare, flykting-
ar, studerande etc.21 

Till detta kan man enligt vår mening lägga en fjärde period, nämligen tiden 
från det tidigare 80-talet till dagens dato. Under den perioden har den kur-
diska invandringen haft en helt annan karaktär än tidigare perioder. Den 
iranska revolutionen 1979, militärjuntan i Turkiet i början av 80-talet, kriget 
mellan Iran och Irak på 80-talet, samt befrielsekriget/krigen i samtliga delar 
av Kurdistan resulterade i att framför allt politiskt engagerade kurder som 

                               
20 Meyer and Geschiere, 1999, s. 2. 
21 Sheikhmous, 2000, s. 3.  
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inte så sällan var välutbildade sökte en fristad i Europa, Nordamerika och 
Australien.  

De få kurdiska invandrare som fanns i Europa och Amerika före och efter 
andra världskriget publicerade tidningar och tidskrifter på Kurdiska och eu-
ropeiska språk och försökte skapa uppmärksamhet kring kurdfrågan. Kurdis-
ka politiska aktiviteter på 70-talet var framför allt kretsade kring Kurdish 
Students´ Society in Europé (KSSE) som redan 1956 hade bildats i Wiesba-
den i Tyskland. Efter 1965 då en stor grupp kurdiska arbetare bosatte sig i 
Europeiska länder, spelade KSSE en viktig roll i att få denna grupp att enga-
gera sig politiskt.22  

Den största delen av kurdiska invandrare i Europa kom innan 80-talet från 
Turkiet, men under 80- och 90-talen sökte sig en stor grupp kurdiska flyk-
tingar från Iran och Irak till västvärlden. Dessa flyktingar såg/ser sig själva 
som offer för ett brutalt förtryck av deras nationella rättigheter. Även i de 
fall där ekonomiska motiv varit avgörande,23 anser man att den ekonomiska 
underutvecklingen är resultatet av en av staten medvetet förd politik i syfte 
att hålla Kurdistan underutvecklat. 

Det gemensamma förtrycket blir i diasporan den gemensamma nämnaren 
för kurder oavsett dialektala skillnader och hemort. Samhörigheten till grup-
pen förstärks ytterligare, då en institutionaliserad diskriminering i värdlän-
derna försvårar integrationen avsevärt. 

Diasporan har redan inom den kulturella sfären haft en enorm betydelse 
för kurderna. Den kurdiska litteraturen, främst skriven på kurmanjidialekten 
har upplevt en pånyttfödelse i diasporan. Bruinessen skriver:  

…the lasting importance of cultural activities can, in my view, hardly be ex-
aggerated. In 1980 Kurdish was an adequate language for use in the houshold 
and in village life, but it was hardly possible to discuss contemporary politi-
cal and social matters in it. Most Kurdish politicians and intellectuals thought 
their most important thoughts and spoke their most sophisticated words in 
Turkish. Several of those who wrote stories in Kurdish thought them up in 
Turkish first and then translated them. In this respect much has changed; 
Kurdish has been enriched and sufficiently developed to serve as a vehicle 
for modern political and literary discourse. Many who 15 years ago spoke 

                               
22 Ibid. s 4-5. Kontakterna med den främmande europeiska miljön ledde till en ökad med-
vetenhet om den kurdiska identiteten bland kurdiska arbetskraftsinvandrare. En ”vi” och ”de”- 
känsla i diasporan skulle grundas på det gemensamma bland kurder och skillnaderna med 
européerna. Som Sheikhmous påpekar använder kurder ordet ”Henderan”, fjärran, för diaspo-
ra, vilket är förknippat med en smärtsam längtan till hemlandet. Detta ledde vidare till att det 
blev lättare att organisera de kurdiska invandrarna i all-kurdiska organisationer. KSSE var en 
sådan organisation vars medlemmar kom från samtliga delar av Kurdistan. 
23 David Held & Anthony McGrew skriver:  … thus contemporary economic globalization 
brings with it an increasingly unified world of elites – national, regional and global – but 
increasingly divided nations as the global workforce is segmented, within rich and poor coun-
tries alike, into winners and losers (Held &McGrew p.26, 2000). 
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only a rudimentary Kurdish, or some idiosyncratic dialect, have meanwhile 
mastered some form of standard Kurdish.24  

Bruinessens åsikter om diasporans betydelse delas även av den i Sverige 
bosatte kurdiske forskaren Malmisanij, då han säger i en intervju publicerad 
i nättidningen kurdmedia.com: ” 

…The first novels and stories [in Kurdish] were written in Armenia, and in 
South Kurdistan [Iraqi Kurdistan]. The Kurds in Sweden benefited from 
these, were nourished by them, and then developed themselves to a certain 
degree and, making their own contributions…These works by them impacted 
the efforts here [Kurdistan] in this country. Today, works are being written 
here, and there is a gradual further development. This interaction is only na-
tural…”25  

Malmisanij menar att produktionen av kurdisk litteratur i Europa har varit en 
katalysator för utvecklingen i hemlandet. I samma intervju pekar han på 
friheten och säkerheten för kurdiska forskare och författare i Europa som en 
avgörande faktor för utvecklingen av den kurdiska litteraturen i diasporan. 

Vidare har diasporan haft en stor betydelse när det gäller att väcka opini-
on i Europa för kurdernas sak. Att EU har ställt krav på Turkiet att lätta på 
förtrycket mot det kurdiska språket och den kurdiska kulturen i Turkiet är till 
stor del resultatet av kurdiska politiska aktiviteter i Europa. 

Massmedier 
Som vi tidigare påpekat, har kurder p.g.a. den rådande politiska situationen 
inte kunnat skapa ett lingua franca. Detta har i sin tur lett till att kontakter 
och kommunikationer mellan kurder försvårats avsevärt. Således har etable-
randet av kurdiska massmedier (massmedier som alla kurder i samtliga delar 
av Kurdistan skulle kunna ha tillgång till) varit omöjligt i Turkiet, Iran, Irak 
och Syrien. Resultatet har blivit att dessa stater haft monopol på informatio-
nen och utan någon som helst konkurrens kunnat sätta den politiska och 
massmediala dagordningen. På så sätt har man kunnat göra kurdfrågan till en 
icke-fråga som inte kunnat diskuteras i den offentliga sfären.  

Utvandringen till västvärlden har för kurdernas del inneburit att man kun-
nat kringgå statssuveräniteten på ett effektivt sätt och kunna publicera böck-
er och tidskriften som inte kunnat publiceras i hemlandet.26 Vidare har man 
kunnat etablera egna massmedier under EU:s jurisdiktion. Medan kurdiska 
böcker och tidskrifter publicerade i Europa kan spridas i ett geografiskt be-
                               
24 van Bruinessen, 2003, s. 8. 
25 Vecdi, 2003. 
26 Mellan 1956 och 1998 publicerades 123 kurdiska tidskrifter i Sverige. Antalet publicerade 
böcker i Sverige från 1974 till dags dato är 268 (van Bruinessen, 2003). 
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gränsat område och därmed kan läsas av ett relativt begränsat antal männi-
skor, kan satellit-tv nå miljoner människor.  

Den första kurdiska tv-kanalen som kunde ses i hela Kurdistan var MED-
TV som etablerades 1994 med administrativt säte i London och huvudstudio 
i en förort till den belgiska huvudstaden Bryssel.27 Medan den turkiska staten 
har makt att utöva sin ”suveräna” rätt att styra sitt territorium, har den inte 
längre monopol på information och problemformuleringen. För att använda 
oss av Hassanpour ”har kurder skaffat sig suveränitet i skyarna”. 

MED-TVs betydelse för skapandet av en samhörighetskänsla bland kur-
der28 kan knappast överskattas. MED-TV skapade genom sina sändningar en 
kurdisk ”offentlig sfär”, där kurdiska angelägenheter kunde diskuteras och 
ses av en potentiell publik på flera miljoner. Att MED-TV gav religiösa och 
etniska minoriteter i Kurdistan, framför allt assyrier/syrianer möjlighet att 
sända program på sitt språk, bidrog till stärkandet av en inkluderande kur-
disk identitet. En identitet vars mest centrala element var tillhörigheten till 
landet, då ens etniska identitet fick det erkännande som man tidigare saknat. 

Sedan MED-TV startade sina sändningar, har ytterligare fyra kurdiska sa-
tellitkanaler; Kurdistan-TV och Kurd-sat, Rojhelat-TV och Tishk-TV börjat 
sända på kurdiska. De två först nämnda sänder sina program från irakiska 
Kurdistan som staten Irak sedan 1992 inte haft någon kontroll över. De andra 
två sänder från Sverige resp. Frankrike. Dessa kanaler sänder program på de 
två kurdiska huvuddialekterna, vilket har bidragit till att de två dialekterna 
har i en mycket större utsträckning än tidigare blivit ömsesidigt förståeliga. 
Dessa tv-kanaler har inte enbart haft betydelse för det kurdiska språket 
utan på ett avgörande sätt bidragit till att bryta kurdernas isolering på 
det massmediala planet. Genom dessa kanaler kan kurderna dagligen 
se sin ”verklighet” när kurdiska nyheter i bästa fall blir en fotnot i det 
stora nyhetsflödet i västerländska massmedier, eller bemöts med total 
tystnad av turkiska, persiska och arabiska nyhetsmedier. 

Internet 
Ett viktigt element i globaliseringen är den moderna informationsteknologin. 
Snabbare och billigare kommunikationsredskap såsom mobiltelefoner, fax-
maskiner, datorer och elektroniska kommunikationer via nätet har möjlig-
gjort snabba, billiga och simultana kommunikationer mellan individer, före-
tag och länder på ett sätt som för inte så länge sedan var helt otänkbart. Till-
                               
27 Från första början använde sig Turkiet av alla sina diplomatiska och politiska möjligheter i 
egenskap av europeisk stat och medlem i NATO i syfte att stoppa MED-TV:s sändningar. För 
mer detalierad information kring dessa ”diplomatiska” aktiviteter se Hassanpour s-61-64 
1998. 
28 För en mer detaljerad information om MED-TVs program se mediatidskriften Wired March 
1997. 
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gången till den moderna informationsteknologin är avgörande för tillväxt 
och ekonomisk utveckling. Vidare har denna utveckling lett till att icke-
statliga (non-state) aktörer stärks gentemot staterna. 29 

Vad som är kännetecknande för den moderna informationsteknologin är 
att icke-statliga aktörer med begränsade ekonomiska resurser, kan skapa 
nätverk och på så sätt sprida sitt budskap och idéer till ett i princip obegrän-
sat antal människor. Internet är i det sammanhanget det viktigaste redskapet 
för icke-statliga aktörer. 

Enligt kurdistanpost.com, som är en indexsajt, finns tusentals hemsidor 
som ger information om kurder och Kurdistan på flera olika språk. På så sätt 
har Internet inte bara bidragit till att föra kurder närmare varandra i cyber-
världen utan även på ett effektivt sätt gjort statsgränserna mindre relevanta 
och gjort tryckt material via nätet tillgängligt för miljoner människor.  

En av dessa nyhetssajter är kurdistan.net vars administratör Omer Faris 
bor i Nederländerna. Han presenterar sajten på följande sätt:30  

Kudistan.Net strävar efter att ge alla en möjlighet att komma till tals och för-
söker främja dialogen mellan olika samhällsgrupper och politiska organisa-
tioner… Vi befinner oss i ett för kurderna kritiskt skehar detde… Kurdi-
stan.Net är en sajt med ytterst begränsade resurser, som genom personliga 
uppoffringar utnyttjat de möjligheter som globaliseringen ger och försöker att 
på ett tidsenligt sätt föra fram kurdernas budskap till en större pu-
blik…kurdistan.net behöver lyckligtvis varken makthavarnas tillstånd, pap-
per, eller tryckutrustning. Vi kan tack vare den moderna informationstekno-
login  informera publiken. Vi kan fritt och utan rädsla ge information om 
missförhållandena i vårt land.” (Kursiveringen är vår) 

Internet används inte i samma utsträckning i u-länderna som i västvärlden 
och av den anledningen, har det enligt den kurdiske konstnären och journa-
listen Mam Borhan inte fått samma betydelse för den ”kurdiska gränden” i 
den ”globala byn”. Men han påpekar att det betyder ännu mer i västvärlden 
då de stora massmedierna inte står oberoende av ekonomiska och politiska 
intressen. Spridningen av information på engelska om kurder via nätet kan 
bli ett alternativ till de stora nyhetsmediernas rapportering om landet.31 

Slutord 
Medan stora västerländska massmedier oftast uppmärksammar debatten om 
globalisering främst i samband med protesterna i anslutning till stora eko-
nomiska toppmöten och ägnar störst utrymme åt konsekvenserna av frihan-
                               
29 Aronson in Baylis and Smith, 2001, s. 541 
30 Mahabad Qaradaghis intervju med administratören för kurdistannet.com Omer Faris, juli 
2004. 
31 Mahabad Qaradaghis intervju med Mam Borhan, kurdisk konstnär, juli 2004. 
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del och olika anpassningsprogram för u-länder, har andra aspekter av globa-
liseringen varit av större intresse för kurdernas del. 

Närvaron av en relativt stor grupp kurder i västvärlden och utnyttjandet av 
den moderna informationsteknologin har underlättat den sociala kommuni-
kationen mellan kurder som har bidragit till framväxten av en större samhö-
righetskänsla mellan kurder trots den geografiska delningen av Kurdistan 
och dialektala skillnader.  

De viktigaste beståndsdelarna i den kurdiska identiteten är alltjämt landet, 
Kurdistan, och det gemensamma förtrycket. Den utökade sociala kommuni-
kationen, kommunikation på europeiska språk inräknade, har ytterligare 
stärkt denna identitet och samhörighetskänsla. Det i sin tur har förändrat 
förutsättningarna för framtida samarbete mellan kurder och därmed etable-
randet av en framtida kurdisk politisk entitet. 

Globalisering - utökade kontakter över statsgränser, den moderna infor-
mationsteknologin, frihandel, migration – påverkar inte i sig kurdernas situa-
tion på ett grundläggande sätt. Det är endast genom ett aktivt och effektivt 
utnyttjande av de möjligheter som globaliseringen ger, som kurderna kan 
påverka sin situation. Detta skulle inte ha varit möjligt utan den kurdiska 
diasporan. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




