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Abstract  

I denna kvalitativa studie undersöks hur några ensamstående kvinnor i irakiska Kurdistan hanterat sina 

liv som änkor efter att deras män gått bort i krig under 1980-talet. Med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer med sju änkor belyser studien några av de viktigaste försörjningsstrategier som dessa 

kvinnor använt, hur deras sociala status har förändrats och vilken betydelse socialt kapital har haft för 

deras försörjningsmöjligheter och sociala status efter operation Anfal. Ett intersektionellt perspektiv 

har varit ett analytiskt verktyg som visat att kvinnornas erfarenheter är beroende av samspelet mellan 

deras etnicitet, klass, kön och ålder. De vanligaste försörjningsstrategierna som framkommer är 

lönearbete på jordbruksfält, hemarbete, barnens arbete och bidrag. Intervjupersonerna berättar att deras 

sociala status har försämrats; att vara ensamstående kvinna och dessutom arbeta utanför hemmen har 

inneburit normbrytning, något som medfört exkludering från majoritetssamhället. Socialt kapital har 

haft stor betydelse, både för deras försörjning och sociala status. Beroende på omfattningen av 

änkornas sociala kapital har erfarenheterna varierat för dessa individer. 

Nyckelord: kvinnor, socialt kapital, intersektionalitet, försörjning, Anfal 

Inledning 

En strategi som Saddam Husseins regim använde för att försvaga kurdernas motstånd under 

1980-talet i Irak var operation Anfal som resulterade i 50 000 - 100 000
1
 människors 

försvinnande och död. Av de fångade avrättades de unga männen och därför var majoriteten 

av de överlevande kvinnor och barn. Många blev änkor och förlorade en stor andel av sitt 

sociala nätverk (Middle East Watch, 1993). 

Dessa händelser medförde radikala förändringar i änkornas liv. Det kurdiska samhället och 

den kontext som de återvände till var i stor kontrast till det förra. Istället för sina hemvister, 

tvingades de nu att leva i läger och ensamma ansvara för familjens överlevnad. I en 

samhällsstruktur som är konstruerad utifrån patriarkala mönster, har det inneburit stora 

utmaningar för dessa änkor att försörja sina familjer (Hardi, 2011). Under dessa förhållanden 

kan socialt kapital vara en viktig faktor för människors överlevnad (Hawkins & Maurer, 

2010) Socialt kapital handlar om de band som existerar mellan människor och de normer för 

ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem (Putnam, 2006).   

Mycket av det som har skrivits om Anfal handlar om själva händelseförloppet och de 

drabbades traumatiska upplevelser. Forskningen fokuserar ofta på den etniska problematiken 

där det beskrivs hur den kurdiska befolkningen i Irak har förtryckts av regimen. Detta är en 

förenklad beskrivning eftersom andra kategorier som kön, klass, etnicitet, ålder… etc. 

osynliggörs. Därför är ett intersektionellt perspektiv nödvändigt för att bredda förståelsen. 

Begreppet synliggör hur flera kategorier som exempelvis kön, klass och etnicitet tillsammans 

bidrar till komplexa maktstrukturer, som reproducerar ojämlikhet och förtryck (Mattsson, 

2010). Majoriteten av männen gick bort inom några dagar, medan kvinnorna fick uppleva den 

hunger, sorg, sjukdom och desperation som präglade livet i lägren. Därför har kvinnor och 

                                                           
1
 Det finns andra uppgifter, exempelvis har de två ledande kurdiska partierna uppskattat antalet till 

182 000.  



3 
 

män olika erfarenheter av samma händelse (Hardi, 2011). Det saknas forskning om 

kvinnornas situation, framförallt med fokus på livet efter Anfal. Genom att synliggöra 

maktdimensioner som skapar orättvisor för individer och grupper i olika samhällen, ökas 

kunskapen och medvetenheten för en förändringsinriktad målsättning mot jämlikhet. Därför 

är denna undersökning betydande för socialt arbete.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur några ensamstående kvinnor i irakiska Kurdistan 

hanterat sina liv som änkor efter att deras män gått bort i krig under 1980-talet.  

Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för studien: 

o Hur har kvinnorna gått tillväga för att klara av försörjningen efter männens 

försvinnande? 

o Hur har änkornas sociala status förändrats efter männens bortgång?  

o På vilket sätt har socialt kapital inverkat på deras försörjningsmöjligheter och sociala 

status?  

Operation Anfal 

Även om studiens huvudfokus ligger på kvinnornas erfarenheter efter Anfal är en beskrivning 

om själva händelsen viktig för att underlätta förståelsen för denna undersökning.  

Anfal är namnet på den åttonde sura från Koranen som betyder "krigsbyte" och ägde rum från 

23 februari till 6 september, 1988. Tusentals gripanden i över 2600 byar i Kurdistan skedde i 

åtta steg. Byarna jämnades med marken eller brändes ner. De fångade sorterades i tre olika 

grupper för att sedan föras till fängelser och läger. De unga männen (inklusive alla pojkar 

över 10 år) avrättades omgående eftersom de utgjorde större hot att bli peshmerga
2
 och 

samtidigt ansågs de vara förrädare eftersom de inte gjorde värnplikt i den irakiska militären. 

Unga kvinnor med barn fängslades. Tusentals av dem samt den tredje gruppen som bestod av 

äldre, dog i fängelserna av hunger och sjukdomar eller avrättades. De som fortfarande levde 

befriades från fängelserna efter en amnesti den 6 september 1988, i samband med slutet på 

Iran-Irak-kriget (Middle East Watch, 1993).  

De flesta som utsattes för Anfal hade levt på landsbygden där jordbruk var den vanligaste 

sysselsättningen (Rasul, 2003). Männen hade huvudansvaret för familjens försörjning och 

arbetade mest ute på fälten eller utförde andra göromål utanför hemmen. Kvinnorna hade 

ansvar för hushållssysslor och barnen, men hjälpte även till ute på jordbruksfälten 

(McDowall, 1996). Efter Anfal blev de överlevande dumpade i olika läger utan ekonomiska 

resurser och fick klara sig själva (Hardi, 2011).  

Även andra faktorer har påverkat kvinnornas situation, exempelvis FN:s ekonomiska 

sanktioner på Irak 1992 som medförde fattigdom för befolkningen. Saddam Husseins 

sanktioner på kurderna försvårade import och export eftersom gränsen mellan Kurdistan och 

                                                           
2
 betyder ”vara före döden” på kurdiska och syftar till den gerilla som krigar för ett självständigt 

Kurdistan. 
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resten av Irak stängdes av. Inbördeskriget mellan Kurdistans två största partier, PUK
3
 och 

PDK
4
, där resurserna lades på kriget istället för befolkningen. Korruption har dessutom 

genomsyrat dessa två partier som styrt den kurdiska delen av Irak sedan 1991, vilket har 

förhindrat en rättvis och jämn fördelning av samhällets resurser. Samtidigt pågick en 

urbaniseringsprocess som innebar att många människor flyttade från landsbygden till städerna 

eftersom fler jobb fanns där. Dessutom var många byar förstörda och täckta med landminor 

och därmed obrukliga (Hiltermann, 2007 & McDowall, 1996).   

Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

Socialt kapital 

Socialt kapital beskrivs som en viktig komponent för människors överlevnad under svåra 

situationer (Hawkins & Maurer, 2010). De kurdiska kvinnorna hade förlorat en stor del av sitt 

sociala nätverk efter Anfal och tvingades nu upprätta kontakter i den nya kontexten. Hur det 

sociala kapitalet påverkade deras försörjningsmöjligheter och sociala status blir därför 

intressant att studera. 

Socialt kapital är ett globalt fenomen som refererar till individers möjligheter att investera och 

utnyttja resurser som existerar i sociala nätverk (Lin, 2001). Detta inkluderar stöd från vänner 

och familj, men har även en vidare förankring, exempelvis från det omgivande grannskapet 

eller samhället (Dekel & Tuval-Mashiach, 2012). Den viktigaste distinktionen inom socialt 

kapital är den mellan den överbryggande (inkluderande) och den sammanbindande 

(exkluderande). Den överbryggande är mer utåtriktad i sitt uttryck och rör sig oberoende av 

sociala gränsdragningar. Här finns en tydlig koppling till omgivningen och därmed ökar 

möjligheten att sprida information externt. Identiteter och ömsesidighet vidgas istället för att 

avgränsas. Den sammanbindande är mer inåtvänd och förstärker homogenitet samt genererar 

identiteter som är mer sammansvetsade. Den skapar rum för en specificerad ömsesidighet och 

bidrar ofta till en mer tät form av solidaritet där hjälp och stöd finns tillgängligt internt. 

Resultatet blir en stark tillgivenhet inom gruppen och kan i vissa fall ge upphov till 

stigmatisering mot de som inte ingår (Putnam, 2006). 

En aspekt som oftast underskattas inom socialt kapital är betydelsen av olika kategorier som 

klass, kön, etnicitet, ålder … etc. Sociala gemenskaper innehåller maktstrukturer som 

resulterar i ogynnsamma omständigheter för olika individer. Socialt kapital som exempelvis 

existerar i en kontext med en tydlig genusorienterad ojämlikhet kan förvärra kvinnors 

situation eftersom de exkluderas från de kontakter av tillit och ömsesidighet som finns bland 

män (Burt, 1998 & Molyneaux, 2002). Det saknas en debatt om hur dessa strukturer av 

ojämlikhet verkar inom socialt kapital (Mayoux, 2001). Därför är ett intersektionellt 

perspektiv betydande för denna studie. 

                                                           
3
 Patriotic Union of Kurdistan 

4
 Kurdistan Democratic Party 
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Intersektionalitet  

Det är viktigt att lyfta upp den komplexitet som existerar i skärningspunkten av kön, etnicitet, 

klass och ålder. Intersektionalitetsperspektivet erbjuder ytterligare analytiska redskap som ger 

möjligheten att, på ett allsidigt sätt, belysa problematiken för de drabbade kvinnorna i irakiska 

Kurdistan. Perspektivet åskådliggör hur olika maktstrukturer och kategorier som kön, 

sexualitet, klass, etnicitet, profession, ålder… etc. vävs samman och påverkar varandra på ett 

komplext och dynamiskt sätt. Istället för att förenkla individers erfarenheter genom att enbart 

belysa en kategori, gör detta perspektiv det möjligt att studera hur interagerandet mellan kön, 

etnicitet, ålder och klass påverkat änkornas försörjningsmöjligheter och deras sociala status i 

det kurdiska samhället (de los Reyes, 2007 & Lycke, 2005). 

Intersektionalitet är ett analytiskt hjälpmedel eller begrepp, vars syfte är att upplysa och 

undersöka hur individer och grupper tillskrivs identiteter på individuell, institutionell och 

strukturell nivå (de los Reyes, Mulinari & Molina, 2003). Begreppet handlar om att 

synliggöra, problematisera och avmaskera förgivet tagna positioner som ständigt ”ordnar” 

sättet som genus konstrueras på (de los Reyes & Mulinari, 2005). Konstruktionen av olika 

feminiteter och maskuliniteter sker genom att kön, ålder, klass och etnicitet vävs in i det. 

Kategorierna man och kvinna kan inte ses som två homogena kategorier som står i motsats till 

varandra, utan måste förstås som olika grupper av män och olika grupper av kvinnor som har 

varierande erfarenheter eftersom ålder, etnicitet och klass också spelar in (Mattsson, 2010).  

Kategoriernas betydelse är kontextbundet; då kvinnornas etniska bakgrund kan vara en 

exkluderande och förtryckande faktor i ett sammanhang, kan det vara inkluderande och 

innebära hög status i en annan situation. Detta beroende på vilken norm som gäller i den 

rådande kontexten. Majoritetsgruppen skapar och upprätthåller normer som inkluderar alla 

som uppfyller dem och exkluderar dem som går emot eller inte befinner sig inom ramen för 

vad som anses vara normalt (Fahlgren & Sawyer, 2005). På det sättet skapas ett ”vi” och ett 

”dom” där ”vi” är majoritetsgruppen som andrafierar ”dom” och kräver att dessa ska passa in 

i de normer som majoriteten konstruerar och upprätthåller (Kamali, 2002).   

Tidigare forskning 

Forskning med inriktning på kvinnornas upplevelser om Anfal visar sig vara begränsad. Ännu 

mindre finns det om deras erfarenheter efter operationen. Den mest omfattande vetenskapliga 

studien med genusinriktning om kvinnors erfarenheter efter Anfal är Choman Hardi (2011); 

en narrativ fältstudie som innehåller berättelser av 71 kvinnor och 23 män.  

En stor del av det som skrivits om Anfal är på kurdiska. Flertalet av dessa studier har 

nationalistiska grunder eller gjorts på uppdrag av det kurdiska styret i politiska 

propagandasyften. På det sättet saknar de ofta vetenskapliga grunder. Som tidigare nämnts har 

forskningen fokuserat på den etniska diskrimineringen mot kurder i Irak av Saddam Husseins 

regim där syftet har varit att undersöka huruvida operationen var ett folkmord eller inte utifrån 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den hittills mest omfattande studien är 

utförd av Middle East Watch (1993) som syftade till att beskriva och dokumentera 

händelseförloppet.   
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Det är brist på forskning kring kvinnors upplevelser efter Anfal, men det finns andra studier 

kring kvinnors erfarenheter efter krig. Exempelvis efter Andra Världskriget, Bosnienkriget 

och Vietnamkriget som handlar om hur kvinnor har hanterat försörjningen efter deras mäns 

bortgång. 

Metod 

Denna studie är en kvalitativ undersökning. Detta tillvägagångssätt framhäver kvinnors röster 

och minskar exploateringen genom ett givande och ett tagande under arbetets gång. Metoden 

anses vara passande eftersom syftet är att framhäva kvinnornas olikheter och livserfarenheter, 

och inte generalisera om denna grupp. Kunskapen är av tolkande karaktär där tyngdpunkten 

ligger på en förståelse av den sociala verkligheten och huruvida deltagarna tolkar denna 

sinnesvärld (Bryman, 2002). Semistrukturerade djupintervjuer har legat till grund för 

datainsamlingen. En färdigställd intervjuguide som har baserats på specifika teman utifrån 

vårt syfte och våra frågeställningar har snarare fungerat som en utgångspunkt med tydliga 

riktlinjer, än som en fast mall (ibid). Intervjupersonerna har haft stor frihet att utforma svaren 

och flexibilitet vad gäller struktur, utformning och eventuella följdfrågor har varit viktigt. Den 

analytiska metoden är innehållsanalys. Detta innebär att texten används och analyseras utifrån 

dess innehåll på olika nivåer. Materialet kodas efter meningsfulla teman som sedan analyseras 

där obearbetade citat från intervjumaterialet har valts ut för att illustrera olika perspektiv och 

upplevelser kring varierande ämnen (Gibbs, 2007).  

Urval 

Intervjuerna har utförts i områdena Shorsh och Rezgari; två läger som de flesta av de 

drabbade kvinnorna efter Anfal bor i. Tre av intervjuerna är genomförda i Rezgari och fyra 

stycken är gjorda i Shorsh.  Samtliga sju kvinnor har förlorat sina män i Anfal, sex av dem har 

varit i fängelse och en av dem har förlorat hela sin familj. Intervjupersonernas ålder varierar 

mellan 45-70 år
5
.  

Den statliga myndigheten ”Myndigheten för martyrer och Anfal-offer” har fungerat som 

vägvisare för att hitta intervjupersoner eftersom de är etablerade i dessa områden och besitter 

många kontakter. Tre intervjuer anordnades av ovanstående medhjälpare; två i Rezgari och en 

i Shorsh. För att minska risken för ett begränsat och styrt urval och därigenom stärka 

undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet genomförde vi även snöbollsurval utifrån 

intervjupersonernas egna kontakter som exempelvis grannar, vänner eller släktingar. 

Snöbollsurval innebär att forskaren ser till att initialt få kontakt med ett mindre antal 

människor som är relevanta för undersökningen och använder därefter dessa för att ytterligare 

knyta fler respondenter till studien (Bryman, 2002).  

 

                                                           
5
 De flesta visste inte deras ålder eftersom de inte blivit registrerade vid födseln och blivit av med 

sina identitetshandlingar 
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Process 

Samtliga intervjuer pågick under cirka en timme per person och genomfördes i kvinnornas 

hem på dagtid. Förutom intervjuer har även observationer genomförts. Det kunde handla om 

att äta mat hos dem eller samtala med hela familjen. En av kvinnorna följde exempelvis med 

till ett närliggande minnesmonument från operationen. All övrig tid med intervjupersonerna 

medverkade till en helhetssyn och en ökad förståelse för deras vardag. Samtliga intervjuer har 

spelats in, översatts till svenska och transkriberats till en textmassa. Alla namn är fingerade. 

Översättningarna har granskats av utomstående för att minska risken för språkliga 

felaktigheter.  

Begränsningar 

Undersökningen har haft en begränsad tid och detta gäller främst intervjuförfarandet. 

Datainsamlingen pågick under två veckor och uppföljande intervjuer var inte möjligt eftersom 

kvinnorna var bosatta i irakiska Kurdistan. Tidsaspekten begränsar urvalet på det sättet att de 

intervjuer som erbjöds genomfördes med hjälp av en myndighet samt användandet av 

snöbollsurval. Endast en av oss talar kurdiska och fick därför genomföra intervjuerna. Det ska 

även poängteras att operationen ägde rum för tjugofyra år sedan och det kan vara svårt att 

minnas.  

Resultat och analys 

Här nedan skall resultatet av studien redovisas och analyseras utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Den första delen innehåller de viktigaste försörjningsstrategier som änkorna har 

utvecklat. Andra delen belyser deras sociala status i samhället och det sista avsnittet 

framhäver vilken betydelse socialt kapital har haft, både för deras försörjning och sociala 

status.   

Försörjningsstrategier 

Följande fyra strategier som redogörs nedan har visat sig vara de vanligaste och mest 

betydelsefulla för kvinnorna. Detta innebär inte att samtliga intervjupersoner använt sig av 

dessa strategier, men de har varit genomgående under intervjuerna.  

Lönearbete på jordbruksfält 

Änkorna åkte tillsammans för att arbeta på olika jordbruksfält. Jobbet var fysiskt där de 

skördade olika typer av spannmål som de därefter bearbetade. Eftersom det kurdiska 

samhället var präglat av tydliga könsroller där männen förväntades att arbeta utanför hemmen, 

innebar detta en omställning för kvinnorna i den nya kontexten (Hardi, 2011). De fick ta sig 

an den roll som männen tidigare hade haft. Kvinnorna blev ”tvungna” att lönearbeta eftersom 

deras män gått bort, dvs., de bröt mot den rådande normen där kvinnor förväntades att arbeta 

hemma.   

När vi blev fria från fängelset, så var det istället kvinnor som arbetade och tog hand om 

försörjningen. Innan, så var det ju männen som hade ansvaret för det, men nu var det 
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kvinnorna som blev tvungna att göra det. På landsbygden, så hade vi kvinnor bara arbetat 

hemma, men efter det att våra män försvann, så arbetade vi. (Shadi) 

Kvinnorna aktiverade sig i grupp för att söka arbeten och jobbade tillsammans på 

jordbruksfält eftersom närsamhällets stöd inte var tillräckligt. Detta visar på betydelsen av den 

sammanbindande formen av socialt kapital. De hittade gemensamma nämnare och 

målsättningar eftersom de alla var arbetssökande änkor som slöt sig till varandra och bildade 

en sammansvetsad grupp (Putnam, 2006). Denna gemenskap gav trygghet och styrka som 

samhället inte erbjöd. En av respondenterna Fatime säger: 

Vi kvinnor bestämde oss för att vi måste göra någonting själva. Vi kan inte bara vänta på att 

andra ska komma och hjälpa oss. Då gick det rykten att det fanns risfält på andra sidan. 

Jordbruk, tomatodlingar och sådant och de behöver kvinnor för att plocka de här 

produkterna… 

På arbetet blev kvinnorna ofta diskriminerade på grund av sin köns- och klasstillhörighet. De 

var beroende av sitt arbete för att överleva och saknade arbetsskydd. De fick godtyckliga 

löner och sämre betalt än de manliga arbetarna trots att de utförde samma jobb. I denna 

kontext är det tydligt att manlighet förknippas med arbete och styrka, medan kvinnlighet 

associeras med passivitet och svaghet. Det handlar om förgivet tagna positioner som ständigt 

”ordnar” sättet som genus konstrueras på (de los Reyes & Mulinari, 2005). För att en kvinna 

ska vara jämlik med en man måste hon kräva denna rättighet, som om den inte är naturlig för 

henne.  

Vi fick pengar. På den tiden fick vi ibland fem dinar, ibland sex dinar. Det berodde helt på 

vilka vi jobbade åt, hur de var. Det var godtyckligt. Det berodde helt enkelt på deras eget 

samvete och heder, hur mycket de betalade. Det fanns ingen fast lön. Det var de som sa; ”du 

får såhär mycket. Jag betalar inte mer än såhär. Det spelar ingen roll. Vill du jobba, så 

varsågod. Vill du inte, så tar jag någon annan.” (Shahla) 

Alla kvinnor fick lika mycket, men männen fick mer. En manlig arbetare var dyrare. Ja ja, de 

kostade så klart mer. Om en kvinna fick 10 dinar så fick en man 25 dinar. Jag kommer bara 

ihåg att jag var jättestark. Jag jobbade jättebra, så därför var jag än jobbade så brukade jag 

kräva att jag skulle få lika mycket lön som männen, för jag jobbade lika bra som männen. 

(Khadija) 

Eftersom lönerna inte var tillräckliga plockade kvinnorna för hand överblivna sädeskorn efter 

skörd. Kornen krossades till mjöl som sedan användes till brödbakning. En bra dag kunde ge 

mellan 2-3 kilo mjöl som precis räckte för en familjs matbehov under ett dygn. Detta visar på 

änkornas ekonomiska underläge; de blev tvungna att komplettera arbetet för att säkra sin 

överlevnad. Här jobbade kvinnorna tillsammans och använde sig av sitt sociala kapital i form 

av ett sammanbindande nätverk. Denna form av nätverk är mer inåtvänd och förstärker 

homogenitet samt genererar identiteter som är mer sammansvetsade (Putnam, 2006).  

Vi gick och plockade de här vetekornen till exempel och hämtade hem och krossade dem med 

träd och med stenar och hoppades på att vi skulle få lite mjöl som skulle kunna räcka till våra 
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barn, så att de kunde leva och få lite bröd. Det här gjorde vi inte ensamma, kvinnorna, utan vi 

åkte tillsammans i bilar och vi var som grupper som gjorde det tillsammans… (Ayshe) 

Barnen arbetar 

Bristen på pengar tvingade många mammor att ta ut sina barn från skolan. Böcker, kläder och 

andra nödvändigheter kostade mycket och pengarna räckte inte till. Familjen som, i detta fall, 

symboliserar det sammanbindande sociala kapitalet användes som försörjningsstrategi genom 

att barnen fick arbeta för att utöka inkomsten (Putnam, 2006). Här framkommer tydligt 

föreskrivna könsstrukturer då hemarbete tilldelades döttrarna, medan sönerna förväntades 

utföra lönearbete utanför hemmen (Mattsson, 2010).   

Ingen av dem har gått i skolan. Jag hade inga pengar för deras skolgång… inga pengar att 

köpa böcker, kläder och väska och sånt… så jag hade helt enkelt inte råd att de skulle gå i 

skolan. Sönerna arbetade lite också ibland, det var ett tag djurskötare till min bror. Ibland 

fick de lite pengar och ibland nått djur. Dottern var hemma och hjälpte till med 

hemmasysslorna. Lagade mat och städade och sånt när vi andra inte var hemma. (Khadija)  

Kvinnornas position berodde inte enbart på deras kön, utan deras ekonomiska utsatthet 

inverkade också på deras livssituation. Här visar det sig hur olika maktstrukturer och 

kategorier som exempelvis kön och klass vävs samman och påverkar varandra på ett 

komplext och dynamiskt sätt (de los Reyes, 2007 & Lycke, 2005). 

Hemarbete 

Som ett komplement till arbetet ute jobbade många hemma, främst under vinterhalvåret 

eftersom det inte fanns jobb på jordbruksfälten. Trots att det fanns arbeten inom andra 

områden, var detta inte möjligt för en kvinna. Här framkommer den begränsning som 

kvinnorna hade på arbetsmarknaden: de förväntades arbeta på jordbruksfält under sommaren 

och med hemarbete under vintern. 

… Vi åkte till byarna och hämtade fyra, fem säckar med ull. Vi tvättade den och spann den till 

trådar. Vi gjorde det själva… När vi hade spunnit klart ullen, så tog jag den till en man. Han 

vägde det för att kolla hur mycket vi kunde få för det. Vi brukade hämta ungefär 2-3 säckar 

med ull och det tog ungefär två månader innan vi var klara med det. (Fatime) 

På vintrarna så brukade jag spinna ull och sälja det, så att barnen kunde få lite småpengar 

och få mat för dagen. Vi spann även andra typer av ull och gjorde lefke
6
. Det var för att på 

vintern, så fanns det inget jobb på jordbruksfälten längre, så på vintern arbetade jag hemma 

istället. (Shadi) 

Änkorna utförde hemarbeten även innan Anfal och dessa sysslor var synonymt med kvinnligt 

arbete. Därför sågs det som naturligt att döttrarna skulle fortsätta denna tradition genom att 

hjälpa och lära sig av sina mammor och de blev på så sätt bärare av en tydlig könsstruktur där 

                                                           
6
 En stickad handduk av ull som man tvättar sig med. 
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kvinnor förväntas vara hemma och jobba. På frågan om vad män och kvinnor gjorde innan 

Anfal, svarar Shadi: 

Männen var ute mest och skördade. När det gäller kvinnorna, så var de mest hemma och 

gjorde olika arbeten och olika uppgifter.  

Bidrag 

Kvinnorna organiserade och identifierade sig som en grupp och krävde att de skulle få stöd 

från staten på grund av sin utsatthet och fattigdom. Kraven riktades både mot den irakiska 

regimen som styrde fram till 1991 och det kurdiska styret som haft makten i området sedan 

dess. Staten menade att de inte kunde ge bidrag eftersom de inte hade några 

identitetshandlingar, några som hade gått förlorade i samband med operation Anfal. De fick 

inget stöd från den irakiska regimen eftersom de var kurder, men också av det kurdiska styret 

på grund av korruption och för att pengarna lades på inbördeskrig (Hiltermann, 2007 & 

McDowall, 1996). Här visar det sig att kategorierna även har betydelse på institutionell och 

strukturell nivå (de los Reyes, Mulinari & Molina, 2003). De fick inget gehör förrän 2004 då 

ett månadsbidrag på 450 0000
7
 dinar per familj utbetalades. Denna långa process tyder på en 

strukturell och institutionell diskriminering som pågick under flera år och resulterade i ett 

utanförskap eftersom de nekades samhällets resurser. 

Vi var över tusen Anfal-kvinnor, i bara det här området. Det är säkert fler. Vi samlades och 

bestämde oss för att vi måste göra någonting tillsammans. Vi måste gå till staten och be om 

hjälp. Vi hoppades på att få något bidrag. Vi hade inte heller några identitetshandlingar. Allt 

hade vi förlorat. När vi gick till de här myndigheterna, så sa de att de inte kunde göra 

någonting eftersom ni inte har några identitetshandlingar. Så vi fick varken mat eller bidrag 

eller något liknande av staten. (Fatime) 

När det var som allra tuffast. När vi gick igenom de allra tuffaste tiderna, då fanns det inget 

bidrag. Vi fick själva ta hand om våra barn och uppfostra dem. Det går inte att beskriva med 

enkla ord det elände och misär som vi gick igenom. (Shadi) 

Åsikterna om dagens bidragssumma är blandade. Livet beskrivs som enklare och många har 

kunnat sluta jobba. Samtidigt berättar många att de fortfarande lever i fattigdom.  De måste 

stödja sig på andra kompletterande inkomstkällor som exempelvis ekonomiskt stöd från sina 

barn eller fortsatt hemarbete.  

… de här 3-4 senaste åren har jag inte jobbat längre efter att jag fått det här bidraget. Det 

räcker för mig själv, det här bidraget. Barnen klarar sig själva också och arbetar. Jag 

försöker klara mig på det här. (Shadi) 

Det är fortfarande svåra tider idag. Det här bidraget vi får, 450 000 dinar… Vad är det för 

bidrag?! Som att det skulle räcka. Kan man leva på det?! Varje månad så går 100 000 dinar 

                                                           
7
 Cirka 2000 SEK 
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bara till mediciner till min dotter. Du behöver betala el, gas, olja, mat… Allt kostar mycket. 

(Shahla) 

Social status 

De överlevande änkornas erfarenheter när det gäller arbeten utanför hemmen innebar sociala 

utmaningar (Hardi, 20011). Deras upplevelser skiljer sig från männen på det sättet att 

samhällsnormerna varit konstruerade utifrån patriarkala mönster där många änkor beskriver 

hur de levt i rädsla för att vistas ensamma utanför hemmen.  

Det finns också skillnader mellan män och kvinnor som har överlevt. Det är stor skillnad. För 

männen kunde ändå röra sig fritt, gå ut och jobba med vad som helst. Om en man jobbade 

med vad som helst. Det är ingen skam bakom det. Det gör ingenting, men när du är kvinna… 

De flesta av oss var unga kvinnor dessutom. Du kunde inte gå med vilken man som helst och 

arbeta med vad som helst. Du kunde inte känna dig bekväm och fri. (Shadi) 

Änkorna berättar att folk såg ner på dem och betraktade dem som mindre värda på grund av 

att de var ensamstående kvinnor som arbetade. Eftersom de bryter mot normen om vad som 

anses kvinnligt, blir de utsatta för anklagelse och förnedring. Majoritetssamhället försöker att 

hålla kvinnorna inom normerna och gör allt för att de inte ska bryta dessa (Fahlgren & 

Sawyer, 2005). I detta fall blir arbete av kvinnor utanför hemmen synonymt med prostitution, 

vilket förminskar kvinnornas sociala status och värdighet. Majoritetssamhället använder 

denna metod för att hålla kvinnorna hemma och de blir socialt exkluderade om de bryter mot 

normerna. På det sättet projicerades bilden av att kvinnor ska vara hemma, även på dem 

själva. Khadija berättar om detta i följande citat.  

Folk såg ner på oss, de såg oss som mindre värda och de hånade oss och skrattade åt oss och 

sa ´´de här änkorna, de bara gör si och gör så, för att de är änkor”. När vi åkte för att arbeta 

så såg folk ner på oss och vissa sa att riktiga kvinnor håller sig hemma, inte ute och arbetar. 

Men vad hade vi? Vi hade ingenting att äta. Vi var tvungna att jobba med nästan vad som 

helst för att kunna försörja oss och ha mat. 

En kvinna ses som något svagt och förväntas inte klara sig utan en ledare vilket syftar till en 

make. Ledaren ska ansvara, ta hand om och bestämma över henne. Denna typ av 

maktförhållande resulterar i en ofördelaktig relation för kvinnan.  

Liksom Khadija berättar även Fatime att de blev kallade för horor och poängterar också att de 

arbetade för att de var tvungna.  

De sa att ”Anfal-kvinnor”, de har inga ledare… Många människor menade då att de här 

kvinnorna, de åkte inte för att jobba. De åkte för att hålla på med annat, typ horor. Men vad 

skulle vi göra?! Vi var tvungna att jobba... Här är det männen som styr. Här är det männen 

som bestämmer. Det är så det blir.  

Majoritetsgruppen skapar och upprätthåller normer som inkluderar alla som uppfyller dem 

och exkluderar dem som går emot eller inte befinner sig inom ramen för vad som anses vara 

normalt (Fahlgren & Sawyer, 2005). De blev kallade för ”Anfal-kvinnor” och andrafierades 
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därmed från de övriga i samhället. De sågs som en svag grupp med låg social status eftersom 

de skilde sig från föreställningen om ett kvinnligt ideal. På det sättet hamnade kvinnorna i ett 

dilemma; de tvingades bryta normer för att överleva, men ville samtidigt rätta sig efter dessa 

för att skydda sig från olika typer av rykten och övergrepp.   

Patriarkala mönster genomsyrar samhället på olika nivåer. Synsättet om att en kvinna tillhör 

en man visar sig även på institutionell nivå (de los Reyes, Mulinari & Molina, 2003). För att 

få bidrag var Fatime tvungen att registreras som mamma till sina barn. För detta skulle hon 

vara gift i domstolen med en man. Sådan var inte fallet eftersom hon hade gift sig traditionellt 

på landsbygden. Även om hennes man var försvunnen i Anfal fick hon ingå äktenskap med 

honom i domstolen. En kvinna sågs inte som en självständig person. Hon kan inte vara 

mamma utan en make, utan måste ”tillhöra” denne för att få en grundläggande rättighet, som 

bidrag i det här fallet.  

… Jag hade också ett annat problem. Jag hade inte gift mig i domstolen, så jag var inte 

registrerad som gift kvinna heller. Jag hade bara gift mig traditionellt, religiöst i byn. Så jag 

var registrerad som ogift tjej. Jag sa att jag hade fem barn och att pappan var försvunnen. De 

frågade när vi var födda. Jag visste inte. I den byn fanns inga registreringar. Det fanns ingen 

läkare. Vi bara uppfostrade våra barn… Till slut sa de att de skulle fixa papper åt oss, men då 

måste du gå och gifta dig lagligt nu med din man, så att du blir registrerad. Så att du kan bli 

mamma till barnen, så att du inte bara är en ensam kvinna. På så sätt kan dina barn också bli 

registrerade på dig. Sen tog det ungefär två månader och så kom dem med våra 

identitetshandlingar och vi blev jätteglada. De frågade om min situation och sa att de skulle 

fixa ett bidrag till oss på 40 dinar/månad
8
. Vi var glada och det var bra… (Fatime) 

Många av kvinnorna berättar att de ständigt levde i rädsla på grund av att de var ensamstående 

kvinnor. Detta visar på den förtryckande maktstruktur som kategorin kön kan skapa. Många 

litade inte på männen och var rädda för att bli utsatta för övergrepp, men också för att det 

skulle spridas rykten om dem.  

… Vi tänkte också oss för, så det inte skulle spridas några rykten. Vi tänkte, vi är kvinnor, 

svaga… så att ingen kunde sprida några rykten. Satan kan lura en lätt vid sådana tillfällen 

Tänk dig, en kvinna som ska arbeta så var det inte. I så fall att du bara har jobbat inom 

familjen. Annars har man varit hemma och aldrig jobbat, men nu helt plötsligt fick man 

jobba… (Fatime) 

I ovanstående citat säger Fatime ”Satan kan lura en lätt vid sådana tillfällen”. Detta är 

kurdiskt uttryck som i detta sammanhang syftar till sexuella övergrepp och tyder på en ond 

kraft som kan få männen att förgripa sig på kvinnorna. Männen fråntas därmed ansvaret för 

dessa gärningar, eftersom det är ”satans fel”. Ansvaret läggs på kvinnan som förväntas 

anpassa sig utifrån männens handlingar. Khadija berättar om en strategi som hon använde för 

att skydda sig:  

                                                           
8
 irakisk valuta innan år 2004.  
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Jag tycker att det har mycket med kvinnan själv att göra, hur hon uppför sig och sköter sig 

och hur hon är. Om du är stark och inte vill så kan ingen trakassera dig eller göra något 

dumt mot dig. Som jag sa t.ex jag tog på mig manliga kläder och jobbade med dem. Jag tog 

aldrig kvinnliga kläder. Tog en skjorta och ett par sherwal
9
 på mig. 

Genom att frångå sin feminina klädsel och byta ut den till en maskulin utstyrsel, skapar hon 

ett skydd för att minska risken för att bli utsatt för övergrepp. Här framkallar ett manligt 

utseende en större trygghet, jämfört med en feminin stil som istället ökar osäkerhet och rädsla.  

Fatime berättar hur rädslan för sexuella övergrepp existerade även i det egna hemmet. 

Hushållet som skall symbolisera trygghet, upplevdes som en osäker plats. Hon hade ingen 

man och det existerade inte heller något skydd från samhället. Hon beskriver rädslan för att 

män skulle komma och göra något dumt. Här framgår det tydligt att detta är relaterat till 

sexuella övergrepp eftersom hon betonar ”ensam ung kvinna med sina barn” och att hon tar 

upp att det fanns många män i området. Fatime sa följande i samband med att sexuella 

övergrepp berördes under intervjun: 

Vissa dagar har det här området varit tomt. Det var inte så många grannar, så på nätterna 

låste jag väldigt hårt. Var vaken och rädd. Tänk om någon tänker att här är en ung kvinna 

med sina barn. Tänk om någon skulle komma och göra något dumt med mig. Det fanns många 

män här runt omkring.  

De kvinnor som pratade om risk för sexuella övergrepp gjorde det i metaforer som ”gjorde si 

och så”, ”bara gud vet vad som kan ha hänt där”, ”satan kan lura en” eller ”göra dumma 

saker mot oss”. Men en av kvinnorna, Khadija, pratar om detta ämne tydligt och säger att hon 

har hört att kvinnor i de arabiska områdena blivit utsatta för sexuella trakasserier och 

våldtäkter när de arbetat på jordbruksfälten, men inte i de kurdiska områdena. Detta visar på 

att kvinnornas könstillhörighet inte är den enda medverkande faktorn för deras rädsla.  

Kategoriernas betydelse är kontextbundet; då kvinnornas etniska bakgrund kan vara en 

exkluderande och förtryckande faktor i ett sammanhang, kan det vara inkluderande i en annan 

situation (Fahlgren & Sawyer, 2005). Deras kurdiska ursprung upplevdes som en riskfaktor 

för dem i de arabiska områdena, medan det var en skyddsfaktor i de kurdiska. De löpte större 

risk jämfört med andra kurdiska kvinnor eftersom de tillhörde en lägre klass på grund av att 

de var änkor och fattiga. Många berättar även att de yngre kvinnorna var mer utsatta än äldre. 

På detta sätt samverkar och påverkar kategorierna; kön, etnicitet, klass och ålder deras rädsla 

att bli utsatta för övergrepp (de los Reyes, 2007 & Lycke, 2005).      

Det sades mycket om och det ryktades mycket om att framförallt i de arabiska områdena; att 

araber hade våldtagit kvinnor och flickor och så. Men här när det var kurderna som vi 

jobbade hos, kunde de inte göra något sånt mot oss… Men araberna… de gjorde det. Vi 

hörde och det var mycket rykten om sånt. De gjorde dumma saker mot kvinnorna helt enkelt. 

För de var främlingar helt enkelt, men här i Chamchamal-områdena så var det inte så mycket 

sånt. Men dom jag sa … vi hörde att araberna skilde arbetarna åt. De unga och vackra 
                                                           
9
 kurdiska manliga byxor. 
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tjejerna. Man hörde att de hade trakasserat dem, så därför har jag aldrig varit i de 

arabområdena och har alltid varit här. Men det fanns många kvinnor som var tvungna. De 

var helt enkelt tvungna för de fick inget jobb någon annan stans och var tvungna att försörja 

sig. Så de åkte till de arabområdena. Och bara Gud själv vet vad som kunde hända där. Så är 

det ju! (Khadija) 

Betydelsen av socialt kapital 

Många av kvinnorna beskriver stödet från sin omgivning som en viktig faktor för 

försörjningen. Det handlar både om det sammanbindande och det överbryggande sociala 

kapitalet (Putnam, 2006). De berättar att stödet existerade inom den egna släkten, men att de 

även kunde få support via mer externa länkar som exempelvis grannar, bekanta eller folk i 

allmänhet (Dekel & Tuval-Mashiach, 2012). Vikten av det sammanbindande kapitalet är i 

Ayshes fall synonymt med familjen. Denna gemenskap beskrivs som en stark enhet som 

aldrig skiljts åt oavsett situation:  

Under alla de här åren, oavsett var vi har varit, så har vi alltid varit tillsammans. Vi har 

aldrig skiljts från varandra, utan alltid hållit ihop. Vi sa alltid; även om dem begraver oss och 

dödar oss, så ska vi dö tillsammans. Vår familj höll ihop, väldigt väldigt starkt.  

Tack gode gud att de inte har lämnat mig, utan bor nära mig. Det är jättebra. Det är jag 

väldigt glad för – att de inte lämnat mig och att de bor så nära. Vi har alltid varit tillsammans 

och hållit ihop i familjen. 

Under tiden efter amnestin poängterar många betydelsen av det sammanbindande sociala 

kapitalet eftersom de med hjälp av sina släktingar kunde trygga sin överlevnad, om än bara på 

kort sikt. De kunde bo hos närstående under en kortare tid för att sedan bygga upp något eget. 

Släkten representerar en sammansatt grupp som förstärker homogenitet där släktbanden är 

den gemensamma nämnaren (Putnam, 2006).  

Det var min mans släktingar. De kom och hämtade oss där när vi höll på att dö av hunger och 

törst. Alla väntade där vid gränsen på att någon släkting eller bekant skulle komma och 

hämta dem. Vi fick då komma till de här släktingarna. Vi fick tvätta oss, och vi fick mat där. 

(Hero) 

Släktingarnas stöd har varit betydande även ur ett längre perspektiv. Khadija berättar att hon 

fortsatte att leva med föräldrarna eftersom dessa, både direkt och indirekt, hjälpte till med 

försörjningen. Här blir det sammanbindande sociala kapitalet, i form av familjen, en 

försörjningsstrategi under en längre tid (Dekel & Tuval-Mashiach, 2012). Inom nätverket 

bidrar alla, på olika sätt, till underhållet. Vem som gör vad, avgörs utifrån ens position och i 

detta fall handlar det om könstillhörighet (Mattsson, 2010). Mannen förväntas ta ansvar för 

lönearbetet utanför hemmet, medan kvinna har hemmet som den naturliga platsen för arbete.  

Pappa var vår familjeansvarige i familjen. Han öppnade en liten butik där han sålde 

grönsaker och frukter och lite andra saker som han sålde i den här butiken. Så han tog hand 
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om den största delen av försörjningen så vi levde ganska enkelt på det. Vi hade tur att vi hade 

kvar pappa som försörjde oss, därför fortsatte jag leva tillsammans med mina föräldrar. 

… Som den här mattan vi sitter på just nu till exempel. Det var framför allt jag som gjorde de 

sakerna medan mamma oftast tog hand om hemmet och matlagningen. (Khadija) 

En annan form av sammanbindande kapital har varit förbindelsen mellan mamma och barn. 

Som tidigare nämnts, har barnens betydelse för försörjningen varit central, men änkorna 

beskriver även den trygghet som de får genom att ha barnen i sin närhet. Barnen beskrivs som 

deras enda hopp och anledning till fortsatt kamp för överlevnad. Kvinnorna har helt enkelt 

levt för sina barn. De bor endera i samma hus eller delar samma gård.  

Nu när mina söner har gift sig har de ju inte flyttat långt, utan de bor här i närheten runt mig. 

Jag bor nu hos min yngre son Ahmed och hans familj. Här vi sitter nu är Ahmeds hus, och 

huset bredvid där är min andre son Mahmods. Vi bor grannar. (Hero) 

All styrka som jag har fått och som har gjort att jag fortfarande velat leva och det som har 

gjort att jag velat kämpa och som jag har hämtat styrka ifrån – det enda är mina barn, att 

mina barn ska få ha det lyckligt och ha en framtid. Det är det enda som har gett mig hopp… 

Nu när jag tittar på mina barn och ser att de är stora och att jag kan sitta här med dem, 

omringad av dem, så ger det mig väldigt mycket styrka och lycka. (Ayshe) 

Alla hade inte tillgång till stöd från närstående. Snewber, som var den enda överlevande från 

sin släkt, saknade denna grundläggande trygghet och därmed blev det överbryggande kapitalet 

i form av grannar och bekanta, en viktig faktor för henne. Denna typ av nätverk är mer 

utåtriktad i sitt uttryck och rör sig oberoende av sociala gränsdragningar. Här finns en tydlig 

koppling till omgivningen (Putnam, 2006). Snewber fick förlita sig helt på stöd från sin 

omgivning. Detta behov förstärktes eftersom hon inte kunde arbeta på grund av sin ålder.  

Snewbers ensamhet och höga ålder satte henne i en utsatt position och hon levde i stor 

fattigdom. Hennes utsatthet är ett resultat av samspelet mellan hennes kön, etnicitet, klass och 

ålder (de los Reyes, 2007 & Lycke, 2005). Hon var en ensam, gammal, kurdisk kvinna. Sitt 

sociala nätverk förlorade hon i operation Anfal på grund av sin etniska tillhörighet. Eftersom 

hon var gammal kunde hon inte arbeta och blev därför fattig.   

Jag tror att inte ens mina släktingar hade hjälpt mig som de här grannarna. De har hjälpt 

mig mer är några släktingar. De har varit bättre än vilka släktingar som helst egentligen. 

Utan de här människorna vad hade jag gjort? Jag hade säkert bara dött. Hur kan en gammal 

skruttig kvinna som jag överleva i en sån här ödemark? Jag frågar dig. Jag hoppas och ber 

gud att alla de här grannarna får hundratals fina barn och lever lyckliga i sina liv. Om de här 

grannarna inte hade varit och folket här inte hade hjälpt mig vad hade jag gjort utan dem? 

Jag hade inte klarat mig.  

Kategoriernas betydelse är kontextbundet och en eller flera av dem kan vara mer 

framträdande i vissa sammanhang (Fahlgren & Sawyer, 2005). Snewber var, till exempel, mer 

fattig än andra eftersom hon inte kunde arbeta på grund av sin ålder. Detta resulterade i att 

hon blev beroende av omgivningens stöd och hamnade utanför den sociala gemenskapen som 
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en arbetsplats ofta ger. Samtidigt verkar hennes ålder som en gynnande faktor eftersom det 

finns en större benägenhet att hjälpa en gammal kvinna och därigenom särbehandlas hon 

genom det omfattande stöd som omgivningen erbjuder. Detta visar på den komplexa 

betydelse som kategorierna har för en persons livssituation i ett samhälle (de los Reyes, 

Mulinari & Molina, 2003). 

Förutom att fungera som en försörjningsstrategi har socialt kapital även verkat som en 

skyddsmekanism. Samtliga änkor har uttryckt en stor rädsla för att vistas ensamma utanför 

hemmen. Som tidigare nämnts, har kvinnornas arbete utförts i grupp, men vikten av att vara 

tillsammans har även varit betydande utanför jobbet. För att undvika denna otrygghet väljer 

kvinnorna att gå ihop i grupp när de vistas utanför hemmen. Det sammanbindande kapitalet 

skapar rum för en specificerad ömsesidighet och bidrar ofta till en mer tät form av solidaritet 

där hjälp och stöd finns tillgängligt internt (Putnam, 2006). Resultatet blir en stark tillgivenhet 

inom gruppen. Denna gruppering bygger på en gemensam upplevelse av rädsla för män. 

Oavsett om hotet är reellt eller fiktivt - detta binder samman individer. De kan genom gruppen 

etablera den trygghet och säkerhet som krävs för att utföra ärenden utanför hemmen i ett 

samhälle där kvinnor förväntas ledsagas av en man. Individerna som gick ihop på detta sätt 

hade många gemensamma nämnare; de var kvinnor, änkor, mammor, fattiga, utsatta för 

Anfal, … etc. och de upplevde dessutom ett yttre hot från sin omgivning som resulterade i en 

konstant rädsla.  

… Vi var rädda. Vi tänkte, vi är unga kvinnor och här är många män. Vi kvinnor höll ihop 

väldigt mycket. Vi lämnade aldrig varandra. Vi bar saker tillsammans. Vi var alltid nära 

varandra. (Fatime) 

Det sammanbindande kapitalet bidrar till en stark tillgivenhet inom gruppen och kan i vissa 

fall ge upphov till stigmatisering mot dem som inte ingår (Putnam, 2006). Khadija beskriver 

att hennes etniska tillhörighet som kurd fungerade som ett skydd i de kurdiska områdena. 

Risken för övergrepp upplevdes som mindre när man befann sig inom sin egna etniska grupp 

eftersom de hade en stark tillhörighet gentemot varandra. De rykten som florerade om araber 

kan också ses som ett tecken på stigmatisering mot dem som inte ingår i den egna gruppen.  

Men här när det var kurderna som vi jobbade hos, kunde de inte göra något sånt mot oss… 

Men araberna.. de gjorde det.. vi hörde och det var mycket rykten om sånt.. de gjorde dumma 

saker mot kvinnorna helt enkelt… För om de skulle göra oss lilla minsta så kunde man 

berätta det för sin bror eller några andra nära släktingar… och här kände folk varandra mer 

så det var ingen som kunde eller vågade göra något. (Khadija) 

Diskussion 

Under denna studie träffade vi individer vars liv har präglats av svåra prövningar. Dessa 

änkor berättade om sina liv i ett efterkrigssamhälle; om hur de gick tillväga för att klara av 

försörjningen, hur deras sociala status förändrades samt vilken betydelse deras sociala kapital 

har haft för deras överlevnad. Under den begränsade tid som fanns tillhanda beskrev de vilka 

strategier de använt sig av för att kunna försörja sig.  
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Trots att de aldrig tidigare lönearbetat, blev kvinnorna tvungna att jobba utanför hemmen efter 

männens bortgång för att kunna försörja sig. Deras bidrag till försörjningen hade tidigare 

endast inneburit obetalda arbeten inom hemmet, men nu fick de iklä sig mannens roll genom 

att exempelvis jobba på jordbruksfält. De fortsatte dock med hemarbete som exempelvis 

behandling av ull eller tillverkning av mattor. Deras beroendeställning tvingade dem att 

acceptera många tuffa förhållanden för att klara av ekonomin. Trots att de utförde samma 

arbete och även jobbade längre än männen, fick de sämre betalt än dem. Lönerna utbetalades 

godtyckligt av arbetsgivarna och var oftast låga. Tillsammans med den fysiska påfrestningen 

visar detta på de svåra arbetsförhållandena som dessa änkor fick erfara. Studien visar på de 

svårigheter som det har inneburit att vara mamma och att de, trots det hårda arbetet, har 

fortsatt leva i fattigdom. Eftersom lönearbetet inte gav tillräckligt med inkomst, fick de ta till 

andra metoder för att klara av försörjningen. Då pengarna inte räckte till barnens skolgång, 

fick de istället jobba. Barnens delaktighet i försörjningen under den närmaste tiden efter Anfal 

beskrivs som ett komplement, men med åren har deras betydelse för ekonomin blivit allt 

viktigare. Genom sina lönearbeten bidrar de till familjens inkomst, något som framförallt 

gäller sönerna. Gemensamt för alla intervjupersoner var att de dessutom bodde tillsammans 

med sina barn, något som indirekt har bidragit till försörjningen, samtidigt som denna närhet 

har framkallat en grundläggande trygghetskänsla för änkorna. 

 

Bidraget under de senaste åren har påverkat deras ekonomiska situation i en positiv riktning. 

De lever inte längre i extrem fattigdom och behöver inte bli utnyttjade på arbetsmarknaden på 

samma sätt som förut. Samtidigt uttrycker många att de fortfarande lever under fattiga 

förhållanden, eftersom bidraget precis räcker för deras överlevnad. Många visar ett starkt 

missnöje gentemot hur den kurdiska regeringen, efter 1991, har hanterat frågan och änkorna 

poängterar tydligt hur bidragit inte fanns när de som mest behövde det.  

 

Att kvinnorna har levt i ett patriarkalt samhälle har varit tydligt på många sätt. Män och 

kvinnor har haft olika roller och maktpositioner vilket inte bara visar sig på arbetsmarknaden, 

utan även på fritiden. Kvinnornas rörelsefrihet har varit begränsad eftersom de förväntas 

ledsagas av en man och bör därmed inte vistas utanför hemmet ensamma. Eftersom deras 

makar inte fanns i livet tvingades de bryta mot normen och detta resulterade i en 

stigmatisering som yttrade sig i ryktesspridning och verbala trakasserier. Detta förtryckande 

mönster gjorde att kvinnorna upplevde rädsla varje gång de var ensamma. Många säger att 

denna rädsla kom från att de kände sig hotade från främst män i sin omgivning. De beskrev, 

indirekt eller i metaforer, en oro för sexuella övergrepp och detta gällde både på arbetet och 

på fritiden (de los Reyes, 2007). För att hantera detta yttre hot har de använt sig av olika 

strategier. En vanlig skyddsmekanism var att skapa trygghet med hjälp av socialt kapital där 

änkorna vistades i grupp utanför hemmen och på sina arbeten. Denna gemenskap skapade en 

tät form av solidaritet där de skyddade varandra från yttre hot och minskade deras rädsla 

(Putnam, 2006).  

 

En stor del av kvinnornas sociala kapital raserades under operationen där många av 

familjemedlemmarna, släktingarna och grannarna från byn försvann. De tvingades bygga upp 

nya sociala nätverk i den nuvarande kontexten för att överhuvudtaget ha en chans att överleva. 
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Studien visar på att kvinnornas livssituation var olika beroende på hur stort socialt kapital de 

hade. Det är genomgående att änkorna i första hand försökte stödja sig på kontakter av en 

sammanbindande karaktär. Familj och släkt beskrivs som det primära och de yttre kontakterna 

som sekundära. Änkor som hade släktingar i sin närhet beskriver dessa som en grundläggande 

och betydelsefull faktor för deras överlevnad. Barnen, föräldrarna och andra släktingar 

arbetade och bidrog till försörjningen, men de fungerade även som ett skydd i det sociala livet 

(Dekel & Tuval-Mashiach, 2012). Eftersom många av kvinnorna kände sig utsatta i samhället 

bidrog deras närvaro till en stabil grund av trygghet som underlättade för änkorna att klara av 

vardagen. Skillnaden mellan de sociala nätverken innan och efter Anfal blev inte lika 

markant, utan övergången mildrades eftersom de hade kvar en del av ”det gamla” i sitt nya 

sammanhang. Sammanbindande socialt kapital har dock inte enbart inneburit släktband. 

Kvinnornas organisering på jordbruksfälten och fritiden har varit exempel på andra former av 

nätverk med en stark tillgivenhet inom gruppen (Putnam, 2006). Här var också känslan av 

utsatthet ett grundfundament i gemenskapen.  

 

Det överbryggande sociala kapitalets betydelse blev starkare när familj och släkt saknades och 

då handlade det om allt från grannar och bekanta till folk i allmänhet. Detta blev påtagligt för 

änkan Snewber, som var den enda överlevande i sin släkt. Här blev det överbryggande 

kapitalet hennes livlina där donationer och praktiskt stöd tryggade hennes överlevnad (ibid). 

Det framkommer att den kurdiska staten har haft en passiv roll i att stödja änkorna i deras 

överlevnad. Bristen på sociala skyddsnät medförde att kvinnorna fick förlita sig på närstående 

eller andra typer av nätverk i deras omgivning.  

 

Intervjupersonerna pratar oftast i ”vi-form” och ser sig själva som en del av en grupp. Denna 

”vi-känsla” har stärkt dem, men det har också inneburit stigmatisering och exkludering från 

det övriga samhället då änkorna har gjorts till en avvikande och homogen grupp. De har setts 

som svaga offer och tillskrivits egenskaper på grund av bland annat deras klass, kön, etnicitet 

och ålder. Denna studie visar att kvinnornas erfarenheter inte enbart cirkulerar kring etnicitet, 

utan bygger på interaktionen mellan deras kön, klass, etnicitet, ålder … etc. De var inte bara 

kurder utan också kvinnor, fattiga, gamla, unga… osv. Att vara fattig, kurdisk kvinna utan en 

make har inneburit att de har fått en begränsad del av samhällets resurser samtidigt som de har 

blivit socialt exkluderade (de los Reyes, 2007 & Lykke, 2005). Utifrån dessa kategoriers 

betydelse är det även viktigt att reflektera kring hur vår egen roll har påverkat resultatet i 

denna studie. Eftersom en intervju är en interaktion mellan intervjuare och respondent, blir vi 

en del av resultatet. Hur har vårt kön, etnicitet, ålder och klass inverkat på samspelet? Att vara 

medveten om detta är viktigt eftersom de kategorier vi bär med oss påverkar 

intervjupersonerna, deras svar och tolkningen av resultatet.  

 

Det finns även andra faktorer än operation Anfal som, direkt och indirekt, har påverkat deras 

möjligheter till försörjning och överlevnad. Det är viktigt att lyfta fram ekonomiska och 

politiska faktorer. Den urbaniseringsprocess som pågår i flera områden runtom i världen har 

exempelvis medverkat till att de inte haft möjlighet att leva på landsbygden som de gjorde 

innan operation Anfal. Deras livssituation påverkas inte enbart av det som händer i Kurdistan 

utan globala skeenden inverkar också på deras liv. Ett tydligt exempel på detta var FN:s 
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sanktioner på Irak 1992 som var ett beslut på internationellt nivå men som hade en stor 

påverkan på kvinnornas livssituation (Hiltermann, 2007 & McDowall, 1996). Eftersom 

förståelsen för hur en grupp människor mobiliserar sig för att överleva och klara av svåra 

motgångar är ett viktigt grundfundament i det sociala arbetet, blir vidare forskning om detta 

ämne av stor vikt för att utöka kunskapen.  

 

Att förklara det förtryck som dessa änkor har upplevt genom att enbart fokusera på deras 

etniska tillhörighet som kurder, osynliggörs komplexiteten i kvinnornas liv och förtrycket 

riskerar att reproduceras. Deras livssituation efter männens bortgång är ett samspel mellan 

deras etnicitet, kön, ålder, klass … etc (Mattsson, 2010). Kvinnorna har befunnit sig i ett 

ständigt dilemma; följa normerna eller bryta dem. Eftersom de tvingades arbeta ute bröt de 

mot normerna och därigenom visar de överlevande änkorna på en stor styrka. Föreställningen 

om att kvinnor är svaga utan män har motbevisats genom att kvinnorna lyckats överleva och 

bevisat att de inte är offer utan kapabla och självständiga människor som har klarat sig själva 

och uppfostrat sina barn trots alla motgångar.  

 

Slutsats 
 

Till skillnad från tiden innan Anfal fick änkorna, efter männens försvinnande, ansvara för 

familjens försörjning. De har organiserat sig och utvecklat olika försörjningsstrategier som 

lönearbete, hemarbete, barnens arbete och bidrag. Deras sociala status har försämrats efter 

männens bortgång och de har blivit stigmatiserade och exkluderade från samhället på 

individuell, institutionell och strukturell nivå. De har blivit utsatta för ryktesspridningar och 

levt i rädsla för att bli utsatta för övergrepp, men har även blivit marginaliserade från staten 

och dess institutioner. På det sättet har de utsatts för många svåra utmaningar i samhället. 

Studien visar på att dessa utmaningar är ett samspel mellan deras kön, klass, etnicitet, ålder… 

etc. Socialt kapital har haft stor betydelse för änkornas överlevnad, både vad gäller 

försörjningen och som en skyddsmekanism mot de sociala utmaningarna. Den mest betydande 

formen har varit det sammanbindande sociala kapitalet inom familj och släkt, men också 

genom den gemenskap som änkorna etablerade utanför hemmen. Det överbryggande sociala 

kapitalet visar sig också ha haft stor betydelse, främst när stöd från släkt och familj saknades. 

 

Slutord 
 

Denna studie hade inte varit möjlig utan många människors stöd och medverkan. I första hand 

vill vi tacka alla intervjupersoner som med deras välkomnande, gästvänlighet och öppenhet 

delade med sig av sin vardag och kunskap. Även ett tack till de personer som vi bodde hos 

och som hjälpte oss på plats i irakiska Kurdistan samt alla övriga som på olika sätt har 

bidragit till och underlättat för vår datainsamling. 
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