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I förra veckan fick vi besök av 
en familj, vi tillbringade näs-
tan ett dygn tillsammans. Jag 

blev särskilt berörd av mamman 
Jawahiras situation. 

Hennes son Himda’at är död 
och hon kan inte se ett foto av ho-
nom utan att börja gråta. Vi vis-
ste inte det, vi höll fram en text vi 
skrivit om bombningen som dö-
dade Himda’at med en bild av ho-
nom. En snygg ung man med lite 
skäggstubb ler in i kameran. Han 
håller sin bebis i famnen, kepsen 
sitter bakochfram. 

Det är nästan exakt två år se-
dan det hände. Han var i sin bil på 
väg till ett jobb när det turkiska 
stridsflygplanet sände en missil 
rakt mot bilen. Ingen vet varför; 
Himda’at hade ingen koppling till 
väpnade grupper, han arbetade 
med handel. Det skedde en efter-
middag i november 2017, det var 
ljust och han färdades på en väg 
där civila kör varje dag. Han dog 
omedelbart.

Nu är det november 2019 och 
Himda’ats föräldrar och syster 
är på besök hos oss. Det är för-
sta gången sedan sonens död som 
mamman lämnat hembyn. Det 
var hennes önskemål att famil-
jen skulle resa till Sulaymaniyya, 
den stora staden fem timmars bil-
färd från byn, för att besöka CPT. 
Teamet har varit hos familjen vid 
några tillfällen, lyssnat på deras 
berättelse, skrivit artiklar. Kak 
Othman, pappan, var med vid 
det möte som CPT sammankalla-
de i somras för familjer som förlo-
rat någon i bombningarna.

VI SITTER i vardagsrummet, team-
kollegan Lukasz serverar te till oss 
alla. Pappa Othman har en finur-
lig uppsyn, nyfiken, lite pojkak-
tig. Mamma Jawahira, med svar-
ta kläder och svart slöja, ser tyngd 
ut, men några gånger hänger hon 
på när vi skämtar om något och 
skrattar till. Vi pratar lite om ved-
eldade spisar, ett gemensamt in-
tresse visar det sig, och Jawahira 

delar med sig av ett enkelt recept 
på pumpa i ugn med krossade 
valnötter och socker. 

NÄR VI kommer in på hur vackert 
det är runt deras by mörknar Ja-
wahira. ”Vad har vi för glädje av 
att det är vackert när turkiska ba-
ser omringar oss?” frågar hon re-
toriskt. Från sitt hem ser de flera 
militärbaser på kullarna runtom-
kring. Den senaste tiden har tur-
kiska soldater kommit längre in 
över gränsen och anlagt nya vä-
gar i området. Byborna är rädda 
att gå upp emot bergen, där de 
brukade plocka vilda växter, på 
grund av risken att bli beskjutna. 

Familjens historia är ett typex-
empel på det återkommande våld 
som drabbat folk i denna region; 
under tretton år var de flyktingar 
i Iran på grund av Saddam Husse-
ins förtryck av kurderna och at-
tacker från den irakiska armén. 
Nu är de tillbaka i sina hemtrak-
ter men har förlorat en familje-
medlem och lever omringade av 
soldater.

UNDER DECENNIER har Turkiet ge-
nomfört attacker över ett stort 
område i irakiska Kurdistan. Se-
dan ett par år eskalerar antalet 
bombningar. Turkiet hävdar att 
de siktar på den väpnade rörelsen 
PKK, men de dödar och skadar ci-
vila, förstör hus, bränner grödor 
och dödar boskapsdjur. Mellan 

300 och 500 byar – de flesta kur-
diska men också assyrisk-krist-
na – finns inom det område som 
bombas och beskjuts. Flera tusen 
har tvingats överge sina byar. 

DET ÄR på ett sätt naturligt att om-
världens uppmärksamhet rik-
tas mot de största konflikterna, 
platserna där flest människor dö-
das eller drivs på flykt. Samti-
digt innebär det att mer utdragna 
konflikter, som den här, mycket 
sällan uppmärksammas. Och att 
förövarna får komma undan med 
väldigt mycket utan att ens kriti-
seras. 

Samtidigt ligger inte skulden 
bara på Turkiet. Varifrån kom-

mer all deras krigsmateriel? De 
beväpnade drönare som Turkiet 
sedan ett par år använder hade 
inte kunnat tillverkas utan kom-
ponenter från ett företag i Brigh-
ton, England. Även svenska före-
tag har sålt krigsmateriel till Tur-
kiet. Det är förstås bra att Sverige 
nu har stoppat all vapenexport till 
Turkiet, men en skam att det inte 
skett tidigare.

DET KAN ibland kännas hopplöst 
att få stopp på dessa attacker som 
drabbar så många civila, men det 
är förstås inget skäl att ge upp. 
CPT hoppas att många andra, or-
ganisationer och politiker, också 
kommer att agera. Vi uppmanar 

alla att besöka de utsatta byarna 
och samtala med drabbade famil-
jer. Dessa människor, som alla an-
dra, förtjänar att leva i trygghet. 
Jawahira, tyngd av sorg över so-
nens död och oroad över fram-
tiden för sina barn, börjar gråta. 
Samtalet stannar av. Vi sitter en 
stund tysta i medkänsla. Vad kan 
man säga? En mors smärta över 
sitt barn är bortom orden.

Othman och Jawahira förlorade sin son i en flygräd. Kriget i Kurdistan fortsätter, men får ingen stor upp-
märksamhet.  FOTO: ANNIKA SPALDE
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”I världen får ni lida”, säger Jesus (Joh 16:33) – och kanske är det ingenstans mer sant än i den region 
där Han själv levde och verkade, Mellanöstern. Det kan verka som att krigen aldrig tar slut. Tur då att 
så många goda krafter ändå finns, såsom diakon Annika Spalde med rötter här i stiftet. 
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Annika Spalde är diakon och fredsaktivist och arbetar sedan 
många år i organisationen Christian Peacemaker Teams 
(CPT) på plats i konflikthärdar runtom i världen. Engage-
manget inleddes under hennes tid i Mjölby för 7–8 år sedan. 
Exklusivt för stiftssidan i Kyrkans Tidning berättar hon här 
personligt från irakiska Kurdistan där hon just nu finns.

För information om CPT:s arbete i irakiska Kurdistan se hemsidan www.cptik.org eller facebooksidan Christian Peacemaker Teams – Iraqi Kurdistan.

Kartans röda fält markerar irak-
iska Kurdistan.  
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