
Alla människor kan begå misstag. Det är mänskligt att fela. Men om man år efter år beviljar nya 
vapenaffärer till Turkiet kan det inte anses vara något misstag. Svenska regeringar har de senaste 12 
åren godkänt vapenaffärer med Turkiet; ammunition, sprängmedel och militära markfordon, för 
17,1 miljoner.

Inte heller en stat som vägrar kurder rätten att till exempel tala sitt eget språk begår något omedvetet 
misstag. Eller för den delen fängslar människor som vägrar göra sin värnplikt eller delta i kriget, 
eller dömer journalister som skriver om vapenvägran eller situationen för kurder, till fängelse. Det 
är vad Turkiet gör.

Det kan inte heller anses vara några misstag. Det är medvetna och politiska beslut. 

För svensk del rimmar detta väldigt illa med ambitionerna att stödja arbetet för de mänskliga 
rättigheterna och kritiken av Turkiets människorättskränkningar falnar i ljuset av vapenexporten. Är 
det en solidaritet i vapensamarbete eller solidaritet för fred, demokrati och mänskliga rättigheter 
som borde vara Sveriges melodi? 

För oss som tror på freden är det senare det självklara svaret. Och för Turkiets del rimmar 
behandlingen av kurder och minoriteter illa med de demokratiska utfästelserna. 

Det här måste det bli ändring på. Det går emot all rim och reson att utpekas som en förrädare och bli 
dömd till fängelse för att du vägrar delta i krig. Hur i hela världen kan fredsarbete och vägran att 
döda andra människor ses som en kriminell handling? 

Hur kan det vara ett brott att vilja tala sitt eget språk? Däremot är det ett brott att kränka människors 
rättigheter och det är ett brott att döda civila. Kriget har blivit ett normaltillstånd. Vägen mot den 
hållbara freden måste finnas. 

Kraften i politiskt förändringsarbete med fredliga medel är stark. Att välja att gå i hungerstrejk för 
sina och kommande generationers rättigheter är en stor handling. Det sätter din motpart i en väldigt 
speciell sits som sätter extra hård politisk press för förändring. 

Fredliga metoder, så som hungerstrejker, är nämligen svåra att ignorera och bemöts sällan med 
samma medel. Jag har i alla fall aldrig sett regeringsföreträdare som Erdogan hota om att gå ut i 
hungerstrejk tillbaka. Den moraliska vinsten hamnar i princip alltid hos den som hungerstrejkar.  

Att stå neutral i situationer av stora orättvisor innebär att du har valt förtryckarens sida.

I en demokrati måste det vara en självklarhet att kurder har rätt till sitt språk och sin identitet. En 
demokrati har inga politiska fångar som dör för att de kräver de rättigheter de har i egenskap av att 
vara människor. En demokrati måste sätta sig ner vid förhandlingsbordet och inleda en dialog med 
sina meningsmotståndare. 

Den väpnade konflikten har skördat alldeles för många människoliv. Omvärlden och Sverige måste 
sätta press på Turkiet att komma till en fredlig lösning som ger kurder rätten att leva som likvärdiga 
människor. 

Det måste vara en politisk dialog som inkluderar inte bara de som är vana vid att låta vapnen tala, 
utan inkludera fler än så. Kvinnor, ungdomar, studenter, religiösa ledare, fackliga företrädare, ja alla 
som valt fredens väg i sin kamp måste få vara en självklar del av en förhandlingslösning för att den 
ska bli långsiktigt hållbar. 



Men fredliga lösningar kan dock inte åstadkommas om inte politiska fångar friges, folkvalda 
politiker släpps ur fängelset och det åstadkoms inte heller så länge en inskränkt åsikts- och 
yttrandefrihet råder.

Låt de fängslade barnen få komma hem. Och låt barnen få hem sina föräldrar. Även om de inte 
längre hungerstrejkar. 

Tack för att jag fick komma hit.


