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12. stycznia br. odbyło sie ̨w Krakowie spotkanie pt. Czy Kurdowie potrze-
buja ̨ państwa? Główna ̨mówczynia ̨ była socjolożka z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, dr Beata Kowalska, która w swych pracach naukowych podejmuje te-
maty muzułmańskiego feminizmu oraz sytuacji kobiet w krajach Bliskiego
Wschodu. Jest ona również współzałożycielka ̨ Kurdyjskiego Centrum Infor-
macji i Dokumentacji w Krakowie. Poniższy wywiad został przeprowadzony
po spotkaniu. Pytał: Jed̨rek.

David Graeber porównał walke ̨ Kurdów w Kobane do hiszpańskich
anarchistów w Barcelonie w roku 1936. Oczywiście można by w historii
poszukać jeszcze kilka innych porównań. Cóż jest tak atrakcyjnego w
Kobane, iż przyciag̨a odruchy solidarności niemal na całym świecie?

David Graeber jest świetnym antropologiem, działaczem zwiaz̨kowym
i aktywista.̨ Jego apele o wsparcie dla Kobane sa ̨ poruszajac̨e i maja ̨ przy-
kuć uwage ̨ świata – a przynajmniej środowisk wolnościowych – do walki
syryjskich Kurdów. Kurdyjski region Rojava („zachód” – w jez̨yku kurdyj-
skim)), gdzie leży Kobane, po wycofaniu armii Assada, stał sie ̨ miejscem de-
mokratycznego eksperymentu. Ponad dekade ̨ temu pracowałam dłużej w
okolicach, stad̨ moge ̨ocenić skale ̨wprowadzanych zmian. Jest to rejon zróż-
nicowany etnicznie – a może raczej religijno-etnicznie, bo to religia1 jest
tam ważnym wyznacznikiem społecznej tożsamości – co znalazło odbicie w
nowej strukturze organizacyjnej. Jej podstawa ̨ sa ̨ zgromadzenia ludowe, w
których jest miejsce dla przedstawicieli/ek tych społeczności, do tej pory
traktowanych jako obywatele/ki drugiej kategorii. Samorzad̨ne wspólnoty,
oparte na demokracji bezpośredniej i spółdzielczej gospodarce od razu nasu-
waja ̨ skojarzenia z meksykańskim Chiapas czy ideami Murraya Bookchina. Z
szacunkiem patrze ̨na decyzje dotyczac̨e uprawomocnienia kobiet: parytety
w ciałach decyzyjnych, kryminalizacje ̨ przemocy wobec kobiet, zwłaszcza
zabójstw honorowych2. Osoba dopuszczajac̨a sie ̨ aktów przemocy nie może
zajmować funkcji publicznych. Kobiety stanowia ̨ 35% tamtejszej armii, two-
rzac̨ autonomiczne oddziały. To one mied̨zy innymi wyprawiły sie ̨ na teren

1 Zwykle wat̨ek religijny w tym kontekście w ogóle umyka, a szkoda. Wiele miejscowo-
ści w okolicy zostało założonych przez chrześcijan, uciekajac̨ych przez czystkami młodoturec-
kimi. To przede wszystkim wyznawcy kościołów wschodnich, od kilkunastu wieków poza głów-
nymi nurtami chrześcijaństwa. Bardzo czes̨to zaangażowanie w działalność lewicowa ̨ dawało
nadzieje ̨ na lepsze życie, stad̨ czes̨to im bliżej do teologii wyzwolenia niż znanych nam konser-
watywnych wersji chrześcijaństwa;

2 Zabójstwo honorowe, zbrodnia dokonywana w imie ̨odzyskania rodzinnego honoru. Jest
to kara, wymierzana przez mes̨kich członków rodu za faktyczny bad̨ź domniemany zwiaz̨ek
intymny sprzed, bad̨ź poza małżeństwem;
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Iraku, by uratować ukrywajac̨ych sie ̨w górach Sindżaru jezydzkich uchodź-
ców, po tym jak zostali porzuceni przez peszmergów – wojsko irackich Kur-
dów. Te i inne fakty rozbudzaja ̨ na nowo nasze nadzieje, że inny świat jest
możliwy. Co jednak budzi moje wat̨pliwości? Demokratyczna Partia Jedno-
ści (PYD), która jest głównych politycznym aktorem wprowadzanych zmian,
jest syryjska ̨ frakcja ̨ Partii Pracujac̨ych Kurdystanu od lat walczac̨ej z turec-
kim państwem. Ta autorytarna formacja o silnym rysie marksistowsko – le-
ninowskim przeszła w ostatnich latach demokratyczna ̨ transformacje ̨ (nie
potrafie ̨ do końca ocenić głeb̨okości tych zmian, bo informacje docieraja ̨ do
nas przede wszystkim z kurdyjskiej diaspory w Europie, mniej z regionu).
Jednak lata współpracy i wsparcia dla PKK ze strony Damaszku przyniosły
pakt o nieagresji z reżimem Baszara al-Assada, dziek̨i czemu udało sie ̨ prze-
jać̨ kontrole ̨ nad syryjskimi obszarami, zamieszkanymi przez ludność kur-
dyjska.̨ Inna ̨ kwestia ̨ pozostaja ̨ docierajac̨e do nas informacje o przymuso-
wym poborze do Powszechnych Jednostek Obronnych (zbrojne ramie ̨ PYD),
zwłaszcza osób mied̨zy 12 a 18 rokiem życia (protesty z grudnia ubiegłego
roku w sprawie wcielenia do wojska 15-letniej Hemrin Aidi). Choć dowódz-
two odcina sie ̨ od tych praktyk, szczegółowy raport Human Right Watch nie
pozostawia wat̨pliwości, co do prawdziwości doniesień o udziale nieletnich
w armii. Przy całej sympatii dla demokratycznych zmian w Rojavie, jeśli na-
prawde ̨ zależy nam na wolności, nie wolno milczeć na ten temat.

Apel Graebera ma pobudzić do koniecznego w tym czasie działania, stad̨
pewne uproszczenia czy przemilczenia. Temu samemu celowi ma służyć po-
równanie z rewolucja ̨ hiszpańska.̨ Jasne, że jakieś analogie możemy znaleźć.
Jednak, jak zauważyłeś, nie lubie ̨ porównań. Chociaż może tutaj niepotrzeb-
nie sie ̨czepiam. Zapalaja ̨u mnie taka ̨czerwona ̨ lampke,̨ postkolonialna ̨czuj-
ność. Zwykle te analogie ida ̨w jedna ̨ strone ̨ – porównujemy demokratyczne
zmagania toczac̨e sie ̨gdzieś na świecie, do tego, comiałomiejsce u nas.W ten
sposób nasza cześ̨ć globu pozostaje głównym punktem odniesienia, nawet w
ruchach wolnościowych. Tymczasem na świecie ma miejsce wiele imponuja-̨
cych, demokratycznych inicjatyw, czy to w Ameryce Południowej, Azji czy
Afryce, które choć sa ̨ silnie zakorzenione w tamtych kontekstach, moga ̨być
dla nas inspiracja ̨ do działania. Nie odzierajmy ich jednak z lokalnej specy-
fiki, która daje im siłe,̨ za wszelka ̨ cene ̨ starajac̨ sie ̨ pokazać, że sa ̨ podobne
do czegoś u nas.

Kurdowie, jak chyba niemal każdy naród, sa ̨ sami w sobie bardzo
podzieleni. Żyja ̨ w kilku państwach, w różnych uwarunkowaniach
społeczno-politycznych, czasem maja odmienna ̨ kulture,̨ jak i zapatry-
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wania polityczne. Co jest szczególnego w syryjskich Kurdach z Rojavy
na tle Kurdów z innych regionów Bliskiego Wschodu?

By odpowiedzieć na Twoje pytanie, musimy sie ̨ cofnać̨ nieco w czasie.
Pełne politycznych napieć̨ XX stulecie podzieliło Bliski Wschód sztucznymi
granicami, przez co kurdyjskie społeczności znalazły sie ̨w odmiennych pań-
stwowych organizmach, w izolacji od siebie. Ten najwiek̨szy, około 40 milio-
nowy naród bez państwa, żyje przede wszystkim w Turcji, Iraku, Iranie i Sy-
rii. Separacja spowodowała, że jego rozwój przebiegał odmiennie w każdym
z krajów wzmacniajac̨ i tak już istniejac̨e zróżnicowanie w sferze jez̨yka, kul-
tury czy politycznych daż̨eń. Przykładem trudności w budowaniu narodowej
tożsamości niech bed̨zie choćby tylko przykład alfabetu. Kurdowie w Turcji,
mówiac̨y w kurmandżi używaja ̨alfabetu łacińskiego, w Iraku sorani zapisuja ̨
alfabetem arabskim, w Armenii spotkałam zapis cyrylica.̨

Paradoks polega na tym, że Kurdowie z jednej strony buduja ̨ swoje życie
w państwach, w których żyja,̨ z drugiej – sa ̨ nie do końca zasymilowana ̨
mniejszościa ̨ ze współczesnymi społeczeństwami tych państw. Kluczowe
dla budowania kurdyjskiej tożsamości były lata 80. kiedy we wszystkich
cześ̨ciach Kurdystanu nasiliła sie ̨ polityka, której celem było zniszczenie
tożsamości kurdyjskiej. Deportacje, masowe przesiedlenia, surowe represje
jedynie wzmocniły determinacje ̨ w zachowaniu własnej kultury. Wtedy też
powstaje kurdyjska partyzantka. Symbolem tego okresu stała sie ̨ Halabdża
– wymarłe miasto, gdzie na rozkaz Saddama Husseina użyto broni chemicz-
nej. Zgineł̨o wówczas 5 tysiec̨y ludzi. Nawet polskie gazety, co należy do
rzadkości, w 25. rocznice ̨ tej zbrodni pisały „Hussein mordował, Zachód
milczał”.

Powracajac̨ym rysem najnowszej historii jest instrumentalne traktowa-
nie kwestii kurdyjskiej przez mied̨zynarodowe poteg̨i i lokalne siły daż̨ac̨e
do zdobycia przewagi w regionie.Manipulowanie frakcjami kurdyjskimi, wy-
grywanie ich przeciwko sobie, osłabiło i osłabia ruch ogólnonarodowy. Sy-
tuacja po I wojnie w Zatoce przyniosła istotna ̨ zmiane.̨ Utworzenie strefy
zakazu lotów i powstanie Kurdyjskiego Regionu Autonomicznego było wyda-
rzeniembez precedensuwhistorii kurdyjskiej. Po 11-mies̨iecznymepizodzie
lewicowej Republiki Mahabadzkiej w Iranie w latach 40., mogły znowu po-
wstawać kurdyjskie uniwersytety, gazety, inwestycje. Powstało kurdyjskie
proto-państwo, wspierane przez zachodnich sojuszników.

I tutaj zarysowuja ̨ sie ̨ główne linie kurdyjskich podziałów, zwykle nie
omawiane przez media. Nie wchodzac̨ w szczegółowe kwestie podziału wła-
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równocześnie w imie ̨ narodowych celów blokował systematyczna ̨ refleksje ̨
nadmechanizmami, odtwarzajac̨ymi hierarchiczny charakter ról płciowych.
Refleksje,̨ która mogłaby stać sie ̨ punktem wyjścia dla reformy w kierunku
bardziej egalitarnych stosunków genderowych. Próby zmiany hierarchicz-
nych relacji mied̨zy płciami interpretowano czes̨to jako atak na religie ̨ i na-
ród, a kobiece uczestnictwo w antykolonialnych zmaganiach rzadko zmie-
niało mes̨kie zdanie o naturze kobiet i właściwym im miejscu w społeczeń-
stwie. Mes̨ka dominacja i kobiece podporzad̨kowanie były zbyt głeb̨oko osa-
dzonewnarodowej tożsamości. Ideolodzy nacjonalistyczni, choć podkreślali
wyjat̨kowa ̨pozycje ̨kobiety – od niej zależało przetrwanie narodu i kultury –
w imie ̨ konieczności zachowania jedności ponad wszelkimi podziałami unie-
możliwiali artykułowanie autonomicznych postulatów. Mam nadzieje,̨ iż te-
raz bed̨zie inaczej, czego bardzo kobietom z Rojavy życze!̨

Na zakończenia chciałabym przytoczyć słowa jednej z kurdyjskich
działaczek, Diany Nammi. Urodziła sie ̨ w Iranie, z którego musiała ucie-
kać, zagrożona aresztowaniem za działalności polityczna.̨ Kilkanaście lat
sped̨ziła w partyzantce, przemieszczajac̨ sie ̨ po całym Kurdystanie. Gdy
zaszła w ciaż̨e,̨ wyemigrowała do Londynu, gdzie założyła organizacje ̨
antyprzemocowa.̨ Wielokrotnie oskarżana z powodu swojej działalności na
rzecz praw kobiet o zdrade ̨ narodu. Po długiej, pełnej determinacji walce
doprowadziła do ukarania i ekstradycji z Autonomii krewnych-zabójców
kurdyjskiej nastolatki, Banaz Mahmood. Została wybrana Kobieta ̨ Roku:

„Jako Kurdyjka, która walczyła jako peszmerga (bojowniczka wolności)
o prawa kobiet i równość, chce ̨ skorzystać z tej sposobności i uczcić wszyst-
kie peszmerga, walczac̨e dzisiaj na froncie, by zatrzymać fundamentalistów,
którzy chca ̨ nas wtrac̨ić w Średniowiecze. Pamiet̨am także o wszystkich ko-
bietach i dziewczet̨ach, które straciły życie przez , którym zabrano prawa,
zmuszajac̨ je do małżeństwa i poddajac̨ obrzezaniu. Przed nami wielkie wy-
zwania, ale nasz ruch jest silny, a ta nagroda czyni nas jeszcze silniejszymi”.
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dzy3 w Kurdyjskim Regionie Autonomicznym, można powiedzieć, że mamy
dwie główne osie kurdyjskiej polityki. Rzad̨ regionalny, który kontroluje
znaczna ̨ cześ̨ć sektora energetycznego w irackim Kurdystanie przychylnym
okiem patrzy na Ankare,̨ zawierajac̨ długoterminowe umowy na dostawy
ropy, ponad interesami, a może lepiej byłoby powiedzieć pomimo braku
dostep̨u do podstawowych praw swoich rodaków w Turcji. Drugim gra-
czem jest PKK, pierwsza partia kurdyjska o ambicjach ogólnonarodowych,
która stawia na opcje ̨ irańska,̨ zachowujac̨ poprawne stosunki z syryjskim
reżimem, utrzymujac̨ też półoficjalne stosunki z Bagdadem. Jej wiez̨iony
od 16 lat przywódca, Abdullah Öcalan, zainspirowany ideami Bookchina,
przystosował koncepcje ̨ Demokratycznego Konfederalizmu4 do warunków
lokalnych. To te idee wcielane sa ̨ w życie w Rojavie od 2012 roku. Stosunek
do nich najlepiej ilustruje fakt wyłac̨zenia delegacji z Rojavy w pokojowej
konferencji w Genewie.

Czy możemy mówić o jakimkolwiek wsparciu dla niepodległościo-
wych daż̨eń syryjskich (choć nie tylko) Kurdów ze stronymocarstw typu
Stany Zjednoczone czy Izrael? Ich walka z pewnościa ̨ jest na rek̨e ̨ tym
państwom, choć zapewne nie podobaja ̨ sie ̨ im ideologie które przy oka-
zji propaguja ̨ kurdyjscy bojownicy z Rojavy.

Zachód po raz kolejny wspiera tych Kurdów, których uzna za wystar-
czajac̨o „dobrych”. Formacja Masuda Barzaniego, stojac̨a na czele rzad̨u w
Erbilu, kontroluje stolice ̨ regionu autonomicznego z jedynym portem lotni-
czym, przez który trafia mied̨zynarodowe wsparcie. PKK ciag̨le uznawana
jest przez Waszyngton i Bruksele ̨ za organizacje ̨ terrorystyczna.̨ Uważam
jednak, że podstawowa ̨ słabościa ̨ polityki kurdyjskiej jest to, że nie udało
sie ̨stworzyć mied̨zynarodowego poparcia dla sprawy kurdyjskiej, zwłaszcza
w państwach, w których mieszkaja.̨ W latach 70. Kurdowie stanowili awan-
garde ̨lewicowej opozycji w Turcji czy porewolucyjnym Iranie, to zjednywało
im sympatie ̨ sił progresywnych. Teraz wielu działaczy tamtego okresu prag-

3 Jedna z moich rozmówczyń w Erbilu, opisujac̨ sytuacje ̨ polityczna ̨ powiedziała: „Tu jest
ogromny potencjał dla nowoczesności, ogromny potencjał dla równości. Problem jest rzad̨ i reli-
gia, a dokładniej jej wpływnanasze prawo i na rzad̨. Jesteśmy rzad̨zeni przez dwie głównepartie,
które szukaja ̨poparcia, bo maja ̨konflikt. W ten sposób robi sie ̨miejsce dla politycznego islamu,
który zaczyna kontrolować prawo. Meczet mówi co tydzień ludziom, co robić”. Powiew Arab-
skiej Wiosny dotarł także do irackiego Kurdystanu. Demonstracje brutalnie stłumiono, dwie
osoby zgineł̨y, ponad 40 zostało rannych;

4 Polskie tłumaczenie broszury A. Őcalana i innych autorów, można pobrać z: https:/
/freelab2014.wordpress.com/w-strone-demokracji-bezpanstwowej/w-strone-demokracji-
bezpanstwowej-a-ocalan-j-biehl-d-dirik-k-nawratek/
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matyczne zapomniało o ideałach młodości. Poparcie wielkich tego świata
jest koniunkturalne i tymczasowe. Co bed̨zie, gdy konfiguracja sił sie ̨zmieni?
Fundamentalna ̨kwestia ̨ jest zbudowanie porozumienia ze społeczeństwami
w regionie. Ilustracja ̨rozbieżności w tymwzgled̨zie jest kurdyjska reakcja na
ostatnia ̨ interwencje ̨ izraelska ̨w Gazie, która pochłoneł̨a ponad dwa tysiac̨e
ofiar. Jedna ̨ w pierwszych organizacji, które wysłały wyrazy solidarności z
palestyńska ̨ ludnościa ̨ cywilna ̨ były kobiety z Rojavy. W tym czasie rzad̨ au-
tonomiczny sprzedał tankowiec z ropa ̨ rzad̨owi w Tel Awiwie.

Dość szczególna ̨ role ̨ w walce z bojownikami Państwa Islamskiego
odgrywaja ̨ oddziały kobiece. Mówi sie ̨ o strachu islamistów przed nimi
i odwadze samych kobiet, wybierajac̨ych nieraz samobójcza ̨ śmierć niż
islamistyczna ̨ niewole.̨ Kurdyjskie kobiety z Rojavy wydaja ̨ sie ̨ być naj-
bardziej wyzwolone wśród kobiet Bliskiego Wschodu. Czy ich postawa
i walka może mieć jakiś szczególny wpływ na rozkwit muzułmańskiego
feminizmu na tym terenie?

Poruszyłeś tu wiele kwestii, które wymagałyby szerszego omówienia.
Zachód zawsze wykorzystywał tzw. kwestie ̨ kobieca ̨ do swoich doraźnych
celów. Wyzwolenie dyskryminowanych kobiet traktowano jako istotny ele-
ment misji cywilizacyjnej w świecie islamu, czes̨to adoptujac̨ feministyczny
jez̨yk w służbie kolonializmu. Tym razem uwage ̨mainstreamowych mediów
przykuwaja ̨ „kurdyjskie piek̨ności, na poteg̨e ̨ zabijajac̨e barbarzyńców z
ISIS”. Jakby nagle spadły z nieba. Tymczasem walka Kurdyjek o wolność i
godność ma długa ̨ tradycje.̨ Już w końcu XIX wieku Kara Fatma poprowa-
dziła wraz z innymi 43 kobietami batalion meż̨czyzn przeciwko wojskom
ottomańskim. W roku 1974, 22-letnia Leila Qasim, została stracona na
rozkaz partii Baath za udział w tworzeniu niezależnego kurdyjskiego ruchu
studenckiego. Kurdyjki zorganizowały marsz z Sulejmaniji do Erbilu jako
wyraz protestu przeciwko bratobójczej walcemied̨zy głównymi kurdyjskimi
ugrupowaniami w irackim Kurdystanie. Inne bojowniczki o prawa i wolność
zamordowane w Paryżu – Sakine Cansiz, Fidan Dogan i Leyli Saylemez – sa ̨
ciag̨le uznawane za terrorystki. Jak widać nie każda „kurdyjska piek̨ność”
jest godna medialnej uwagi. Inna ̨ kwestia ̨ pozostaje samo tworzenie wize-
runku kobiety bliskowschodniej, co zawsze służyło politycznym interesom.
Zwróć uwage,̨ że pomimo czes̨tych ostatnich wzmianek o kurdyjskich
bojowniczkach, całkowicie pomija sie ̨ ich polityczna ̨ agende,̨ co je pcha to
tej walki. Pytasz o muzułmański – czyli inspirowany religia ̨muzułmańska?̨ –
feminizm. To jest temat na osobna ̨ rozmowe.̨ Natomiast to nie religia inspi-
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ruje je do działań. Ciag̨le awangarde ̨ ruchu w regionie stanowia ̨ aktywistki,
odwołujac̨e sie ̨ nie do religijnych (takie też sa)̨, ale lewicowych ideałów.

Czy Kurdyjki sa ̨ najbardziej wyzwolone? O skali problemów świadcza ̨
wprowadzone w Rojavie prawa, wymierzone w poligamie,̨ przymusowe
małżeństwa, małżeństwa dzieci, zabójstwa honorowe. Zwłaszcza te ostatnie
wołaja ̨ o natychmiastowe działanie, bo poziom zabójstw z powodu honoru
i brak zdecydowanych reakcji na nie niechlubnie wyróżnia Kurdów w
regionie. Czy Kurdyjki maja ̨ prawo wat̨pić, że państwo jest rozwiaz̨aniem
dyskryminacji kobiet? W zapewnieniu im podstawnego prawa, prawa do
bezpieczeństwa i życia zawiodływładze Autonomii i jej zachodni sojusznicy5.
Od poczat̨ku zachodniej obecności w regionie trzon pomocy przeznaczany
jest na pomoc wojskowa,̨ nie powstało ani jedno schronisko dla kobiet,
zagrożonych przemoca,̨ a aktywność Ministerstwa ds. Kobiet, ze wzgled̨u
brak środków, jest fikcja.̨ Natomiast jego istnienie jest czes̨to podawane
jako dowód pogłeb̨iajac̨ego sie ̨ procesu demokratyzacji. Trudno sie ̨ dziwić
sarkazmowi dwójki badaczy z regionu: „Czy to jest kwestia ̨ przypadku, że
zawsze jest wystarczajac̨o środków na armie ̨ i wojne,̨ a znikome nakłady
na promowanie wiedzy, kultury i polityki równości mied̨zy płciami, na
schroniska i inna ̨ pomoc dla maltretowanych kobiet? Poświec̨enie kosztu
tylko pojedynczego czołgu Chieftain albo jednego samolotu Mirage na
schronisko, na wsparcie bitych kobiet i promocje ̨ wiedzy – przyniosłoby
namacalne rezultaty dla demokracji”. Kobiety z Rojavy wiedza ̨ doskonale,
włac̨zajac̨ sie ̨ w walke ̨ o wolność, ale równocześnie zachowujac̨ w ramach
ruchu swoja ̨ autonomie,̨ że na ma prawdziwej wolności bez wyzwolenia
kobiet.

Historyczny zwiaz̨ek pomied̨zy feminizmem i nacjonalizmem na Bliskim
Wschodzie (i nie tylko), czerpiac̨y swa ̨siłe ̨ze wspólnej walki o niepodległość,

5 W grudniu 2008 r. uczestniczyłam w serii wydarzeń pod nazwa ̨ Stop przemocy wobec
kobiet w Erbilu (Hawler), w stolicy Autonomicznego Regionu Kurdyjskiego w Iraku. Według ofi-
cjalnych statystyk, od 1991 roku (do końca 2008) zostało zamordowanych z powodu „honoru”
11 tysiec̨y kobiet. Dane organizacji pozarzad̨owych mówia ̨ o liczbie ofiar, sieg̨ajac̨ej 30 tysiec̨y,
choć miałam wrażenie, że nikt nie zna prawdziwych statystyk. Ani jeden zabójca nie został do-
tad̨ skazany. W ramach kampanii społecznej, studenci szkoły filmowej przygotowali porusza-
jac̨y film na ten temat, a jedna z organizacji kobiecych zorganizowała w pobliżu uniwersytetu
wystawe.̨ Te ważne głosy w dyskusji zostały całkowicie pominiet̨e w oficjalnych obchodach. Z
wystap̨ienia ambasadorki Stanów Zjednoczonych można było sie ̨ dowiedzieć, że w irackim Kur-
dystanie, podobnie jak na całym świecie, pojawiaja ̨sie ̨problemy zwdrażaniem zasady równości
płci (uniwersalizacja zjawiska), całkowicie zignorowany został ich lokalny kontekst i obywatel-
ski wymiar walki o zmiane.̨
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