
 

Att göra civil olydnad i Turkiet 
eller att leva med hotet om tortyr 
av Stellan Vinthagen 
 
 
När jag släpps av taxibilen i  den turkiska medelhavsstaden Izmir har jag hamnat på en ruffig bakgata 
som är hemvisten för vapenvägrarorganisationen ISKD. Denna höstdag 1995 är föreningslokalen den 
enda som inte har förbjudits av staten. Organisationens andra lokaler har alla tvingats stänga och gå 
under jord. Jag har drivits hit av min förundran över att dessa människor trots allt förtryck fortsätter sin 
hoppfulla kamp. Inne i lokalen möts jag av tre unga men skäggiga män som på knagglig engelska och 
tyska hjälper mig att förstå villkoren för ickevåldsmotstånd i ett land som Turkiet. De är alla tre 
vapenvägrare och de berättar om en av sina vänner som just som vi sitter och pratar sitter i militärt 
fängelse för sin vapenvägran. Det är känt att han har utsatts för tortyr, vilket skrämmande nog är vanligt 
förekommande  i Turkiet.  Ett år efter mitt besök slår polisen till även mot denna föreningslokal och just 
nu sitter en av de jag intervjuade i militärfängelset och antalet som öppet vapenvägrar har tredubblats. 
 
ISKD har en ”antiauktoritär” och radikal antimilitarism som gemensam politisk grundinställning. De har 
liksom de framgångsrika spanska vapenvägrarna en klar strategi av öppen kollektiv totalvägran. Några 
alternativa vapenfria tjänster som ändå sker i ”försvarsmaktens” intresse ställer de inte upp på. En 
inriktning som skiljer sig från de flesta andra vapenvägrarrörelser i Europa. I Sverige är totalvägrarna inte 
ens organiserade. Tragiskt nog genomför ett par hundra personer varje år totalvägran i isolering från 
varandra och samhällsdebatten. I Turkiet har den öppna och kollektiva vägran precis börjat. Liksom i 
Spanien är det en handfull män som tagit initiativet. Kanske kommer det att även att utvecklas på samma 
sätt som i Spanien och så småningom vara frågan om hundratals kollektivt och offentligt vägrande som 
skakar landets militarism i grunden? 
 
 
Öppenheten skapar motstånd 
 
I ISKD´s lokal i Izmir möter jag Osman, eller Osi som han kallas. Han har nyligen inför massmedia bränt 
sin inkallelseorder och väntar sig att bli arresterad och fängslad när som helst. Han berättar att han under 
flera  år levt i Tyskland med sina föräldrar som var gästarbetare. I mötet med den tyska alternativrörelsen 
och den växande internationella fascismen uppstod hans politiska medvetenhet och engagemang. När han 
flyttade tillbaka till Turkiet formades hans aktivism på universitetet där de gav ut anarkistiska och 
antimilitaristiska tidningar och flygblad. I och med att de blev åtalade började han även att göra civil 
olydnad och har sedan dess trappat upp sitt motstånd mot militarismen i Turkiet. Osi ser dock inget större 
hopp inom den ortodoxa vänstern i landet. De saknar helt en strategi för civil olydnad, menar han och 
förklarar att ISKD´s bidrag till kampen för mänskliga rättigheter och antimilitarism i Turkiet just är dess 
fokus på civil olydnad. 
 
Osi berättar att det finns omkring 400 000 desertörer i landet som av olika skäl undviker sin inkallelse till 
militären. De är rädda för att bli dödade, är kurder som vägrar delta i dent turkiska ockupationen av 
Kurdistan eller byinnevånare som helt enkelt behövs hemma för att klara försörjningen av familjen. Inom 
ISKD var det 1995 omkring 25 personer som öppet hade förklarat sin vägran att göra värnplikt, en siffra 
som sakta växer. Nu är de över 80 personer. De ser den öppna förklaringen som en central del av 
motståndet mot militären, därmed blir motståndet ett offentligt problem och en politisk fråga. Jämfört 
med alla desertörer utgör de egentligen en fullständigt försumbar liten del. Dessa få vapenvägrare förföljs 
ändå kraftfullt eftersom det öppna motståndet utmanar statens och militärens auktoritet, menar Osi.  
 
 
Kampanjen för Osi 
 
Osis analys berkäftas bokstavligen när jag ett drygt år efter vårt samtal under min frukost en dag öppnar 
den förnämliga tyska anarkistiska tidskriften Gräsrotsrevolution. Där berättar man att Osi har ställts inför 



rätta för sin vapenvägran. Trots lockelser om sänkt straff ifall han tar tillbaka sin vägran, håller han fast 
vid sin övertygelse. Därför riskerar han att dömmas till flera års fängelse. Kaffet jag dricker till frukosten 
smakar plötsligt väldigt illa när jag börjar tänka på behandlingen som väntar honom innanför 
fängelsemurarna när väl media slutar att uppmärksamma hans situation. Men när jag läser vidare känns 
det bättre att se att den internationella fredsorganisationen War Resisters International tillsammans med 
andra, främst tyska grupper, har startat en stödkampanj för Osis frisläppande. ISKD organiserar även 
andra vägrare sedan långt innan Osi fängslades, som skall offentliggöra sin vapenvägran under tiden han 
sitter fängslad. I Tyskland har även en stödjande hungerstrejk genomförts under våren. 
 
Under samtalet med Osi och hans två kamrater, Vedat och Erkan, nämndes en rad saker jag forfarande 
känner mig berörd av och som jag kan tänka mig är tänkvärda för oss i vår situation i Sverige.  
 
 
80 000 bryter censuren 
 
Osi berättar om hur framgångsrikt civil olydnad har visat sig vara även i ett hårt förtryckt samhälle som 
Turkiet. Han fick själv erfara det då han och andra studenter på universitetet i Antalya genomförde 
förbättringar för studenterna genom en kombination av demonstrationer och civil olydnad. Men den mest 
omfattande civil olydnads kampanjen hittills genomförs av i stort sett hela den samlade intellektuella 
klassen i Turkiet. 80 000 personer (varav 50 000 har angivit sina adresser) har signerat ett dokument som 
bryter mot censurlagarna i landet. Denna kampanj mot ”Kriminaliseringen av tänkandet” drivs av 
författare, poeter, musiker och andra som lever på det skrivna och uttalade ordet. En av centralpersonerna 
bakom kampanjen är en musiker som har levt i Tyskland och tidigare tillhörde den ortodoxa vänstern men 
som numera argumenterar för civil olydnad i kampen för mänskliga rättigheter. 100 personer har åtalats, 
däribland den internationellt kända författaren och kurden Yasar Kemal. Domstolarna vet inte vad de 
skall göra eftersom detta uppor inte går att individualisera eller tysta ned på samma sätt som tidigare 
försök. Omfattningen är helt enkelt för stor. Kampanjen knyter dessutom an till tidigare motstånd mot 
censuren. Det ingår i strategin att återpublicera texter som tidigare har förbjudits. Därmed hedras de 
människor som tidigare ensamma blivit straffade i sin kamp för yttrandefrihet. 
 
Osis vänner, Vedat och Erkan, utökar listan med civila olydnadskampanjer genom att berätta om de 
människor som sätter sig på ett torg i Istanbul för att varje vecka uppmärksamma ännu en av alla 
”försvunna” politiska aktivister. I början försökte polisen ta bort dem men polisen har efterhand fått ge 
upp. Tidigare har även affärsägare i Kurdistan stängt sina butiker i protest mot statens våldsamma 
förtryck i området mot kurderna. Trots polisens försök att tvinga affärerna att öppna, höll många av dem 
stängt under flera månader.  
 
 
Stödet är avgörande 
 
I ISKD´s strävan att använda civil olydnad i sin kamp i Turkiet har de fått stort stöd från framförallt tyska 
freds- och solidaritetsaktivister. Tre ickevåldsträningar har genomförts under helger där de har blivit 
bekanta med argentinaren Boals forumteater, den som även kallas ”De förtrycktas teater”. Boal 
utvecklade denna rollspelsform för bearbetning av politiska och sociala konflikter under diktaturperioden 
i Argentina. Utifrån denna kunskap genomför ISKD gatuteateraktioner där de tar upp problemen med 
militarismen i Turkiet. De har även bildat studiegrupper som fördjupar sig i texter och filmer om ickevåld 
och civil olydnad. Som tur är har det inte varit några problem för dem att ta emot material från utlandet. 
 
I sitt arbete är de mycket beroende av stöd från andra grupper. De får även internationellt stöd från det 
europeiska Alert Network, utländska turkiska och kurdiska föreningar och den internationella 
vapenvägrarorganisationen ICOM som hade sin konferens i Turkiet 1993. Nationellt är stödet begränsat 
men förekommer, bland annat från det kurdiska partiet Hadep. ISKD´s kritik av den kurdiska 
gerillakampen orsakar dock en del problem för dem och minskar stödet från vänstern i landet. 
 
Även plogbillsrörelsen i Tyskland har gett sitt stöd men då framförallt mot förtrycket av kurderna. Två 
plogbillsaktioner har genomförts i Tyskland mot krigsflygplan som såldes till Turkiet och används i 



kriget i Kurdistan. Dessutom har plogbillsaktivister deltagit i internationella ickevåldsliga 
observationsgrupper som har varit närvarande under det kurdiska firandet av traditionella högtidsdagar. 
Det har i varje fall tillfälligt verkat minska militärens aktiviteter i området. Osi berättar att han mött tyska 
plogbillsaktivister och inspirerats av  plogbillsrörelsens arbete. Han tror dock inte att plogbillsaktioner är 
möjliga just nu i Turkiet eftersom motståndet är allt för svagt och de har nog med problem med att 
genomföra det motstånd de redan gör. Straffen för en plogbillsaktion skulle antagligen bli mycket värre 
än för vapenvägran. 
 
 
Hur är kampen möjlig? 
 
Imponerad av alla deras aktiviteter och förhoppningar i ett land där människor ”försvinner”, torteras och 
hamnar i stenhårda fängelser, ett land som till skillnad mot Sverige inte garanterar media censurfrihet, 
aktivisterna advokathjälp och socialbidrag - ber jag dem berätta om hur de förbereder sig för riskerna i 
deras aktioner.  
 
I mötesrummet som vid det här laget har blivit tämligen rökfyllt av alla cigaretter berättar de att deras 
förberedelser inte är speciellt disciplinerade eller systematiska.  
-Tiden gör människor förberedda, genom alla problem som uppstår på vägen, säger de. 
Men det är ändå svårt. Två års samtal med en vän som inte är öppen med sin desertering har ännu inte lett 
till att han valt att delta i gruppens kampanj. Situationen är svår och de är få aktiva men mycket har i 
varje fall blivit bättre. När Vedat 1990 vapenvägrade var han helt ensam. Då fanns det ingen organisation 
alls. Idag är de en sammansvetsad grupp på ett trettiotal personer. När de blir fler vill de  genomföra mer 
omfattande ickevåldsträningar. De vill bredda rörelsen och är noggranna med att inte skapa martyrer i 
kampen.  
 
Erkan som är nyligen blivit vapenvägrare berättar att han inte kan tänka sig att fly från sin militärtjänst;  
- Om jag skulle fly så skulle de få alla ess på hand. Vår kamp handlar om mer än ett krig, nämligen 
krigens existens. Jag tror inte de kan göra mig till en soldat. Min egen vilja spelar en avgörande roll. Jag 
är rädd för tortyren men jag skulle förlora mer om jag inte gjorde motstånd, menar han.  
När jag frågar honom om vilken roll stöd spelar för att han skall orka göra motstånd och klara av att sätta 
sin egen vilja mot militärens, säger han att det är viktigt att veta att andra finns utanför murarna men 
poängterar samtidigt kraftfullt att; 
-Du är ensam innanför murarna och när du gör motstånd så gör du det själv. Stöd är inte min sak utan din! 
Vedat lägger sig i vårt samtal när han ser hur förvirrad jag blir; 
-Motivationen spelar mycket stor roll. Jag har många verkliga och avgörande skäl till mitt motstånd, ända 
sedan 1990. Men nu är jag mer medveten om mina känslors betydelse. Det finns en gräns för 
kompromissandet i livet. Gränsen har passerats när den inre freden hotas. Det handlar om en självrespekt 
där man behöver våga möta sig själv, snarare än staten, säger Vedat.  
Han tillägger även att denna inställning och lärdom har gjort att han också vågar säga ifrån i andra 
situationer i livet. Det har rent av räddat hans liv vid hotfulla tillfällen. 
 
 
Men tortyr då? 
 
Då jag trots allt har svårt att förstå frågar jag envist ännu en gång hur de vågar riskera tortyr. Det leder oss 
in ett samtal där jag blir ännu mer häpen. De berättar att de har tydliga rädslor inför tortyr men att det 
ytterst sett handlar om att väga rädslan mot deras heder. Hedern kräver motstånd mot militarismen. För 
att orka med tortyr använder de dessutom en taktik av att försöka ”bli en annan person som ser på dig 
själv från sidan”. Därmed, menar de, skulle tortyren inte kunna beröra dem på samma sätt. De berättar 
sedan till min förvåning att de även kan tänka sig att utveckla ”anti-tortyrträning” genom olika lekar och 
rörelser som ger den medvetenhet som krävs. Det hjälper också att förstå att ”tortyr och våld är rädsla i 
form av makt”, menar de.  
-Vi kan se det även inom oss själva. När polisen attackerar ett upplopp så reagerar aktivisterna vanligen 
med våld eller rädsla. När vi en gång genomförde en gatuteater om de ”försvunna” spelade jag polis och 
kunde då se våldet inom mig själv. 



 
När vårt samtal är över går vi vidare till en pub vid havsstranden. I skrattet, musiken och diskussionerna i 
nattmörkret känner jag mig både som del av en inspirerande global gemenskap bland radikala humanister 
och samtidigt väldigt ensam i det främmande landet. Att vara svensk är en priviligierad position man 
aldrig kan lämna, även om man skulle vilja. Tortyr är mig så främmande och skrämmande att jag 
fortfarande inte kan föreställa mig hur dessa ickevåldsaktivister orkar fortsätta sin kamp. Samtalet har 
hjälpt mig att förstå bättre, att följa resonemanget. Men jag kan inte känna det inom mig.  
 
Som den turist jag är och känner mig som, åker jag nästa dag tillbaka till den badort jag kom ifrån, medan 
den turkiska musiken strömmar genom vår buss som far förbi det vackra turkiska landskapet. Själv sitter 
jag och grubblar.  
 
Stellan Vinthagen, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet 
 
 
Fotnot: Denna artikel är skriven efter en studie- och semesterresa till Turkiet oktober 1995, utifrån de 
artiklar som publicerats i den tyska tidskriften Graswurzelrevolution om kampen för vapenvägran (bla nr 
217, 218 och 220). För information om den framgångsrika spanska totalvägrarkampanjen som blivit den 
starkaste i Europa och en förebild för andra orgnisationer, se Plogbillen/Hopp & Motstånd nr 8. 
Dokumentation om den tyska delen av plogbillsrörelsen som har agerat i solidaritet med det kurdiska 
folket kan beställas från Omega Forum, Sandeslätt 59, 424 36, Angered, 
Stellan.Vinthagen@padrigu.gu.se. Stöd till Kampanjen för Osman Murat Ûlke frisläppande kan ges via 
email på adressen osi@info-ist.comlink.de 


