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Kriget i Irak har skapat 
kaos och situationen för 
landets kvinnor har bli-
vit värre än någonsin.

– Kvinnor dödas och 
torteras varje dag på 
öppen gata, det är för-
skräckligt, säger Wikar 
Hashem, Ö-viksbo och 
medlem i det irakiska 
kvinnoförbundet.

Enligt offentliga siffror blev 
133 irakiska kvinnor mör-
dade, torterade och stym-
pade under 2007, berättar 
Wikar Hashem. Kroppar-
na dumpades på gatan el-
ler vid sopcontainrar för 
att skrämma befolkningen 
till blind lydnad. Hur stort 
mörkertalet är vågar ingen 
ens gissa.

– Kvinnor kan inte röra sig 
fritt, våldet sker på öppen 
gata. Många föräldrar vågar 
inte längre låta sina tonåri-
ga flickor gå till skolan, ef-
tersom de kan kidnappas 
och säljas vidare till prosti-
tution. 

Det organiserade våldet 
mot kvinnor, exempelvis i 
staden Basra i södra Irak, 
utförs av extremister som 
försöker stärka sin ställ-
ning i det oreglerade kaos 
som råder. Våldet motive-

ras av sociala, religiösa och 
politiska ställningstagan-
den där kvinnors rättighe-
ter offrats i en ojämlik jakt 
på makt.

Trots att både den irakiska 
regeringen och andra aktö-
rer offentligt tagit avstånd 
från och fördömt dessa 
handlingar, pågår de varje 
dag.

– De extrema grupperna 
vill att kvinnorna ska sitta 

inomhus. De får inte smin-
ka sig eller bära smycken 
och måste bära slöja om de 
vill undvika repressalier, 
säger Wikar Hashem. 

Wikar Hashem flyttade 
till Örnsköldsvik från Irak 
1990 och arbetar heltid som 
modersmålslärare, bland 
annat på Sörlidenskolan.

– Det irakiska kvinnoför-
bundet har kämpat för 
kvinnors rättigheter sedan 

1952. Min mamma har all-
tid engagerat sig i frågan, 
och nu för jag den kampen 
vidare.

I nuläget vågar Wikar inte 
besöka sin sjuke far i Irak. 
Hennes sätt och klädsel 
kan avslöja att hon inte bor 
i landet och det kan utsätta 
både henne och släkting-
ar för stor fara, exempelvis 
kidnappning.

Hon berättar att många 
försökte stoppa USA:s 
krigsplaner redan 2003:

– När Saddam Hussein 
styrde Irak visste man åt-
minstone att förbuden gäll-
de hela befolkningen, män 
som kvinnor. Men nu har 
kvinnornas livsutrymmen 
krympt, en utveckling som 
kastat irakierna 100 år bak-
åt i tiden på bara några år.

Det irakiska kvinnoförbun-
det har nyligen startat en 
kampanj för att göra något 
åt situationen. De kräver 
att en internationell utred-
ningsgrupp ska skickas till 
Irak för att utreda våldet 
mot kvinnorna. Gruppen 
ska också kunna bistå de 
irakiska myndigheterna att 
identifiera våldsut övarna 
och ställa de skyldiga inför 
rätta (se faktaruta här in-
till).

Wikar Hashem menar att 
det även finns kvinnor i det 
irakiska parlamentet, i den 
innersta maktens kretsar, 
som väljer att blunda för 
vad som sker.

– Varför gör de inget? 
Varför påstår de att kvin-
norna har tillräckliga rät-
tigheter när det inte stäm-
mer med verkligheten?

Wikar Hashem uppmanar 
nu alla organisationer, och 
enskilda, att delta i upp-
ropet genom att skriva på 
namninsamlingen på inter-
net. Det blir också ett stöd 
för de lokala kvinnofören-
ingarna som har en mycket 
svår situation just nu.

– Vi vill visa att man kan 
hjälpa dessa kvinnor även 
om man själv inte bor i Irak, 
säger Wikar Hashem. Vi 
måste göra något nu!
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Det irakiska kvinnoförbundet driver en världsomfattande kampanj för irakiska kvinnors och flickors situation. ”Vi har en namninsamling på nätet där både privat-
personer och organisationer kan visa sitt stöd”, säger Wikar Hashem. FOTO: MARKUS SANDIN

Kvinnors situation i Irak oroar
Irakiskt kvinnoförbund startar namninsamling på nätet■
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Har du halkat 
och gjort dig 
illa i vinter?
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– Det är inte bara sand-
ningen som är under all 
kritik. Även plogningen 
samt skrapning av vä-
garna borde förbättras, 
så ta ert ansvar ni som 
har hand om vägarna.
 pendlare

– Har varit på väg 
många gånger men 
lyckats hålla mig på be-
nen. m

– Ja. Vi handikappade 
kan inte vara ute vinter-
tid på grund av halkris-
ken.    Wikstrom

– Har varit försiktig. 
Arbetar med dom som 
gjort illa sig. Har sett att 
alla inte tar sitt ansvar 
att sanda.  Aj

– Nä, här har vi anpassat 
oss till INGE halkbe-
kämpning. De ä ba å gå 
som man ha skete på 
sä...  Hjulben

– Har klarat mig trots 
mycket dåligt med grus 
eller sand. Bedrövligt av 
gatukontoret.  LN 

– Ja, en gång! Det tog 
ordentligt i ryggen. Men 
mamma köpte broddar 
åt mig i julklapp. Sedan 
dess har jag inte halkat 
mer!  tjohoo

– Ja, på grund av 
bristande sandning 
av gångbanan efter 
Modovägen nedanför 
Varvet. Vi förstod den 
dåliga sandningen när vi 
bevittnade vårdslös och 
oansvarigt framförande 
av traktorn som för-
sökte sanda gångbanan. 
Mycket hög fart lämnar 
nästan ingen sand.  

Byt förare 
på hjullastaren...!

– Om vi ska spara 
pengar i kommunen bör 
vi sanda. Det blir dyrare 
om folk bryter sina ben 
 MG

– Jag har halkat och 
gjort illa mig minst 10 
gånger denna vinter. 
Kommunen sandar ald-
rig någonstans, det är 
väl tänkt att man skall 
hålla sig inne hela tiden 
på vintern.  Kjell
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Har du börjat 
arbeta med ditt 
nyårslöfte?

Rösta och kommen-
tera på allehanda.se
■

VECKANS FRÅGA

Mer om kampanjen
Det irakiska kvinnoför-

bundet är en världsomspän-
nande organisation med 
lokalföreningar i många län-
der, däribland Sverige. I ett 
gemensamt upprop kräver 
de nu att den irakiska reger-
ingen, internationella orga-
nisationer och andra aktörer 
agerar mot våldet.
De ställer bland annat krav på:

att det skickas en interna-
tionell utredningsgrupp med 
personer från FN och från 
mänskliga rättighetsorgani-
sationer till Irak. Gruppen ska 
hjälpa de irakiska myndig-
heterna att identifiera vålds-
utövarna och ställa dem inför 
rätta. 

■
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att gruppens utrednings-
arbete ska offentliggöras.

att arbetet med de 
mänskliga rättigheterna in-
tensifieras och att kvinnorna 
involveras i rekonstruktions-
processen som pågår i Irak.

Namnunderskrifterna 
och en särskild skrivelse 
överlämnas i slutet av denna 
vecka till de irakiska ambas-
saderna i varje land.

Här kan man delta 
i kampanjen och skiva 
på namnlistorna:

www.ahewar.org/camp/
i.asp?id=111 (engelska)

www.ahewar.org/camp/
i.asp?id=112 (arabiska)
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