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Remember the Future

Riding on the highway, 15 km south of 
Stockholm, as you cross the first bridge 
since leaving the city, the water surface 
reflects a blended view of the archipelagic 
landscape, a 1970’s housing development, 
a minaret, low key leisure boats, and an 
artificial ski slope. The housing towers of 
Fittja line up their monumental silhouet-
tes against the sky, rising slightly over the 

Jakob Wiklander and Nils Sandström
Studio 2, Process studio
Supervisers: Anders Wilhelmsson, 
Tor Lindstrand and Erik Wingquist
2014-06-09

treetops. Consisting of 25 high-rises, flanked by a layer of low-rises on high ground, they make up a 
consistent hill top society, surrounded by equally consistent row houses in the valley.
Bordered by a woody ridge in the south, lake Mälaren to the east, and the national highway to the 
north-west, this society consists of approximately 8000 inhabitants. 
On the local webpage the title reads: ”Fittja - the small suburb with the big name”.



1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

15-åring knivskars svårt i Fittja.dn

Ordning i Fittja - då kom Vickan. af

Mödravård i Fittja framgångsrik.svd

Fittja paradiso 
- en dag med Erkan zengin - från förorten till derbymatch. af

Krav på sex �ler Fittja - Södertälje.dn

Hovrätten dömer 16-åring för mord.svd 

Halvt års vård för dödsmisshandel i Fittja.af

Storlangare gripen i Fittja.af 

Spräckte o�rets huvud med stenar.af 

Tonåringar åtalas för mordet i Fittja.af

Fler än fem kan åtalas.af

En femte anhållen för dödsmisshandel i Fittja.svd

Två tonåringar anhållna efter helgens mord i Fittja.svd

Mångkulturella tankar om döden.svd 

En lastbil voltade på E4 vid Fittja i går kväll.svd

Här höjs betyget. I Fittja går skolan och fotbollen hand i hand.expr

Kommentar. Tensta, no Fittja, yes.expr

Cirkusfestival på Fittja äng

Fostrade till brottslingar. 29-åringen var med i Fittja Boys.expr

"Stoppa moskén i Fittja".expr

Ny byggnad vid Fittja gård.svd

Kulturhus i Fittja ska fungera som vardagsrum.svd

Sen vintereftermiddag i Fittja i södra Stockholm.svd

Kusinerna Wallenberg borde lära av Fittja.aft

Janne Josefsson tillbaka bland ungdomarna i Fittja

Man häktad för knivmord i Fittja.dn

Man häktad för knivmord i Fittja.svd

Andelen fattiga barn ökar mest i invandrarområden som Fittja.svd

Man dog i brand i Fittja i natt.xpr

Slagiga USA-börser efter räntebesked från Fed Årets nyföretagare från Fittja.svd

Fittja dansar i sommarnatten.xpr 

Han bor i Fittja, känner ungdomarna där.svd

Stöldgods fyllde radhus i Fittja.aft

Polisen sprängde stöldliga i Fittja.xpr

Daghem eldhärjades i Fittja söder om Stockholm.svd

Från järnåldern till Fittja.dn

Mångkulturellt museum byggs i Fittja.svd

"Fittja Boys" tränar kamphundar på dagisets lekplats.xpr

Nya "Fittja boys" på brottsturné.SVD

NU SLÅR DE TILL ÖVERALLT. "Fittja Boys" kriminella nätverk sprider skräck i 
- ...hela Sverige.xpr

Unga i Fittja känner sig oskyldigt utpekade.SVD

Polissatsning i Fittja minskade brott.SVD

Fittja Paradiso om gruppvåldtäkt

ARBETSKRAFTSINVANDRING Först ifrån Fittja.SVD

SÖNDAGSSWADAN/JANNE JOSEFSSON Fittja Paralyso.SVD

Fittja Paradiso inte trovärdigt.SVD

Polisen bildar Fittja-styrka.SVD

Kidnappad avslängd framför polisbil i Fittja.xpr

Fittja - paradis bara för Josefsson.aft

Man sköts ner i Fittja.svd

Skottdrama i Fittja i går.aft

Mera Fittja och mindre stress.xpr

"Samhället är på väg att braka åt helvete"aft 

Josefsson på slak lina i tv från Fittja.aft

Han ska ge oss en ny bild av förorten. Janne Josefsson sänder 
- ...samhällsprogram från Fittja. xpr

Höghusens skapare tillbaka i Fittja.SVD

Tre rånades på sin bil i Fittja.xpr

Stoppa beslutet om nedskärningar i Fittja/Alby.aft

30-åring misshandlad till döds i Fittja - slogs ihjäl med en spade.xpr

Dödsmisshandel i Fittja.svd

Bombliga fälld i Fittja.aft

40 miljoner till Fittja: Folket får in�ytande. De boende får själva 
- ...vara med och besluta om hur projektpengarna skall användas.DN

Trivsamt bortom E 4. Fittja har bebotts sedan 500-talet.DN

T-banestationen: Fittja centralort på 1600-talet.DN

Tre anhållna i Fittja. Beslag av sprängmedel. Misstänkta för förberedelse 
- ... till allmänfarlig ödeläggelse.DN

Sprängmedel funnet i bostad. Hyreshus i Fittja evakuerat.DN

Fittja får moské.SVD

Fittja får �ärde svenska moskébygget.SVD

Fittja har en bit kvar.SVD

"FITTJA-PROJEKTET" En avslöjande människosyn.SVD

Fittja får 40 miljoner i regeringssatsning.SVD

Ungdomsliga sätter skräck i Fittja.SVD

Våldsam explosion i Fittja i natt.AFT

Gänget håller Fittja i skräck. "Killarna kan tänka sig att döda utan att 
- ...ångra sig".XPR

Bomb mot muslimer i Fittja.SVD

Svempas färgstarka revansch. Han satt inspärrad på sinnesslöanstalt i 
- ...Fittja - nu slåss folk om hans konst. XPR

Väktare besköts på kafé i Fittja.DN

Arriba, Chile! Fotbollsjubel i Santiago i natt? Nej, i en aula i Fittja.XPR

Obs stormarknad i Fittja. Rånet noga planerat.DN 

Unga i Fittja trötta på schablonbild.SVD

OK-mack i Fittja rånad.DN

Olles fynd i Fittja.DN

Riksdagsledamöter tog t-banan till Fittja.SVD

Bombhot mot Ica-a�är i Fittja.SVD

Domen står fast för Fittja Boys.DN

Domen står fast för Fittja Boys.SVD

Förortsbor föreslås få skattelättnader 
- Storstadsutredningen överväger Jordbro,
Fittja och Rinkeby som ekonomiska frizoner.SVD

Matvarubutik eldhärjad i Fittja.SVD

"De sa att de skulle döda mig också" 
- Enligt Hanun Ercin utnyttjade ligan Fittja boys 
honom Hovrättens dom faller på fredag.SVD

Nytt lik hittat gömt i plastsäck - i samma område som Fittja Boys begravde 
- ...avrättad. XPR

Dom mot Fittja Boys överklagas.SVD

Fängelse för Fittja Boys. Sex män dömdes för misshandel 
och vållande till annans död. DN

Fittja Boys �ck sin dom.AFT

Svart kan betyda glädje på utställning i Fittja.SVD

Livstidsyrkande mot Fittja Boys.DN

Hårda stra� yrkas för ligan Fittja Boys.SVD

Misstänkt i Fittja Boys-mål har �ytt.DN

Fittja - en del av det nya Sverige?XPR

Här gäller inte Svea rikes lag.
Fittja Boys höll rättegång och dömde till 
- ...döden. XPR

Fittja Boys åtalas för mord på 35-åringen.AFT

FITTJA BOYS ÄR LIVRÄDDA FÖR ATT BLI FRISLÄPPTA.XPR

Pojkarna från Fittja - mördade de på beställning? AFT 

Poetisk kamp vid Fittja Gård.SVD

Privat värd köper lägenheter i Fittja.SVD 

Vattnet rinner längs väggen. Svåra problem med mögel och fukt i 
- ...Botkyrkabyggens hus i Fittja. DN

Barn i kris får hjälp när vuxna samlas. Krismottagningen i Fittja får 
nätverket att samlas och skapa bra lösningar på egen hand. DN

HALVA STAN HAR FLYTTAT TILL FITTJA.XPR

Privatpersoner köper Fittja industrihus.DI

Content categorised from articles containing “Fittja” in the headline
1985 - 2014 (236 articles)
(DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, Metro, DI)

�e Mosque/Islam
School
Criminality
Civic cooperation
Bad maintenance
Statistics
 -positive
 -negative
Art/Culture
Portraits/Reportage
Social science
World Politics
Fittja Paradiso
Self-critic journalism
Other (ex. tra�c accident)

  12
  3

  3
  1

  8
  2

  19
  10

  4

  12
  3

  19

  1

  105

FICTION/REALITY
A large majority of Fittjas inhabitants have foreign heritage, and only about a third are born in 
Sweden. Unemployment rates are high, especially among the young. These statistical facts are 
valid for most areas of similar scale and character constructed during the Million Programme1, 
of which Fittja is one of the more well known.  

Over the last four decades there have been hundreds of articles in the newspapers covering Fittja. 
The majority of these are about crime, some about art projects. Fittja even had its own TV-show 
on national television in 1999, Fittja Paradiso, broadcasted from the eleventh floor in one of the 
high-rises, and hosted by one of the most renowned investigative journalists in Sweden. Each 
episode was dedicated to a topic considered typical for a Million Programme environment. 
The TV-show was heavily criticized from within the community, for what they claimed to be 
a biased and one-sided view of the area. In media, and specifically in Fittja Paradiso, Fittja has 
often acted as a projection surface for more general social problems connected with suburbs, of 
immigration, segregation, unemployment etc.

On the other side of the coin, Fittja has also been the scene of many well intended projects, sociological 
studies, art projects etc, adressing these types of social conditions. These projects can often have the same 
media appeal as their negative counterparts, but in a way they can be said to produce similar results: the 
image of Fittja as a place with problems is further inscribed in the collective consciousness. torsdag 19 april 2012
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Konst. Betonghus piffas upp

I korthet. 

Paraboler i Fittja 
blir färgglad konst
Konstnären Isabel Löfgrens pro-
jekt ”Satellitstaden” sätter färg 
på de gråa betonghusen i Fittja. 
Hittills har 58 paraboler fått en 
grön, prickig eller lila ”parabol-
klänning”.

Anna Broström
anna.brostrom@dn.se

○○–○Projektet ska ge en annan bild 
av förorten, och visa att de som bor 
här är trygga och glada. Jag möts av 
en oerhörd empati och bra känsla 
här, säger Isabel Löfgren.

På ett symboliskt sätt vill Isabel 
Löfgren, i samarbete med Erik Kri-
kortz, skapa en unik och positiv 
stadsbild med konst i det offentliga 
rummet. Idén fick hon när hon såg 
alla de paraboler som finns i Fittja. 
Isabel Löfgren tyckte att det var lus-
tigt att det fanns så många, men inte 

så konstigt eftersom en stor andel 
av de boende i Fittja är invandrare

–○Parabolerna fungerar som en 
livlina till hemlandet och jag blev 
nyfiken på dem som bor där, och 
hur det känns att bo där. Jag såg 
inget annat uttryck för mångfalden 
i de standardiserade och neutrala 
miljonprogramsområdena, säger 
Isabel Löfgren. 

Det som fascinerade henne var 
den arkitektoniska relationen mel-
lan parabolerna och fasaderna lika-
väl som integrationsfrågor. Och att 

klä parabolerna i tyg är ett bra sätt 
för Isabel Löfgren att komma i kon-
takt med de boende i Fittja.

–○Rent tekniskt, för att komma åt 
parabolerna, är jag ju tvungen att gå 
igenom lägenheterna och kommer 
på så sätt i kontakt med deltagarna. 
Utan dem hade det inte blivit något 
projekt, de är själva fundamentet, 
säger Isabel Löfgren.

”Klänningarna” syr Isabel Löf-
gren i en ateljé i Fittja, och projek-
tet sprids fort. Hon har bott på plats 
i två månader och målet är att det 
ska bli 65 parabolklänningar.

–○Man kan förändra en stadsbild 
med enkla medel. Man behöver 
inte vänta på att institutioner ska ta 
beslut, man kan agera och sedan ta 
en diskussion. En annan viktig sak 
är att hela projektets ekonomi ska 
hållas inom orten, och allt ska vara 
lokalt förankrat här, säger Isabel 
Löfgren.  

Projektet ska ge en 
annan bild av för
orten, och visa att de 
som bor här är trygga 
och glada. 
Isabel Löfgren, konstnär.

Isabel Löfgren syr upp ”klän-
ningar” som hon sätter på para-
boler i Fittja.Hittills har hon klätt 
upp 58 paraboler.  Foto: Erich stering

Illegal tobak  
togs i beslag
Årsta. Ett ton illegal tobak beslag-
togs och fem personer frihetsberö-
vades när polisen i går slog till mot 
Årsta partihallar. Polisen beslutade 
efter ett tips att göra en razzia 
bland grönsaks- och tobakshand-
lare i området. Fyra tobakshand-
lare rapporterades för innehav av 
illegal tobak till ett skattevärde av 
cirka 1,3 miljoner kronor. Bland va-
rorna som beslagtogs fanns tobak 
till vattenpipor och omkring 1○000 
paket cigarretter. Polisen hittade 
även en stor summa pengar som 
låg gömd. De fem personer som fri-
hetsberövades var efterlysta enligt 
olika paragrafer i utlänningslagen. 
Rebecca Haimi

Hos Sveriges största matsilverbutik med det största urvalet,  
hittar du alltid det du söker. Originalmodellerna  
i svensktillverkat äkta silver från MEMA GAB.

Matsilverspecialisten
Drottninggatan 71 D ( hörnet Barnhusgatan ) Telefon 08-20 09 15

www.caratmatsilver.se

25%
på 30 modeller i äkta silver.

CARATS  
matsilverdagar!

Vi lagerför många heltäck
även lämpliga för kontor
Vi lagerför många heltäck
även lämpliga för kontor

Sveriges största sortiment
Heltäckningsmattor.
Sveriges största sortiment
Heltäckningsmattor.
Över 800 rullar på lager
för omgående leverans. Vi kan även
kapa och langettera (kantsy) er
matta efter alla önskvärda
mått.

Över 800 rullar på lager
för omgående leverans. Vi kan även
kapa och langettera (kantsy) er
matta efter alla önskvärda
mått.

1000-tals Ryamattor
Alla tänkbara storlekar,
färger och kvaliteter.
Många olika heltäcknings-
mattor i Sisal.

1000-tals Ryamattor
Alla tänkbara storlekar,
färger och kvaliteter.
Många olika heltäcknings-
mattor i Sisal.

www.mattvaruhuset.se
Öppet: Vardagar 9-18   Lördag 10-15   Söndag 11-16

Bromma   Ulvsundavägen 154. Tel. 08-26 53 00
Huddinge Djupåsvägen 15. Tel. 08-774 62 60
Danderyd Enebybergsvägen 10. Tel. 08-755 25 20

Balkong och terassgräs.
7 färger, 5 kvaliteter, 3 bredder.

FrånFrån /m2/m279:-79:-

Parkett-Fynd (Så långt lagret räcker)

(Reservation för slutförsäljning) 259:-/m2

Ordinarie pris 410:-/m2. Nu

Kährs ek 3-stav 13mm
mattlack.

20.000 kvm trägolv i lager, endast märkesvaror, Tarkett, Skandic,
Kährs, Alaska.

259:- MAK E
DI F F E R E NCE

Details
The

TAMARIS 699:-
TAMARIS 499:-

Shop onl ine!  www.n i lsonshoes.com
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NÆra dØ av bebisNagel
LONDON. Det höll på att gå 
riktigt illa när tvillingarna 
Amelie och Ava föddes fem 
veckor för tidigt. 

Under förlossningen fick 
32-åriga mamma Angela 
Cottam inre blödningar och en 
kollapsad lunga – efter att ha 
fått en av sina ofödda döttrars 
nagel i sitt blodomlopp, det uppger Daily Mail. 

Cottam hamnade i koma i tolv timmar, men vaknade 
upp och tvillingflickorna är i dag åtta månader gamla. 

lÆskiga siffror  
fØr lightlÆskeN
LONDON. Dricker du mycket diet-läsk? 

Då kan du vara i farozonen för att få en 
depression, det visar en studie som amerikan-
ska forskare gjort. 

Studien är gjort på 250 000 personer och 
forskarna har sett ett samband med vad 
människor dricker och hur vi mår psykiskt. 

Depressioner visade sig vara vanligare 
bland personer som drack light-läsk eller 
andra drycker som är sötade på artificiell väg. Samband med depression?

Farliga fingrar.

Sorgen 
i rånarnas 
hemkvarter
Britta Svensson i Fittja: Grannarna om 26-åringens död
hedrar 26-˚ringen. I går eftermiddag tändes tre marschaller utanför spelbutiken i Fittja Centrum. ”Här såg jag honom varje dag”, säger Ninep, 18. Foto: suVad MrKonjiC

FITTJA. Polisen står inte högt i kurs 
i rånarnas hemkvarter.

– De måste kunna lugna ner sig 
och inte skjuta, säger 18-årige 
Ninep. Han var med och mindes sin 
vän, den döde 26-åringen, utanför 
Fittja Spel & Tobak.

Även grannar som inte kände 
mannen som avled i går morse var 
kritiska mot polisen.

När mörkret föll över Fittja Centrum 
i går eftermiddag tände någon tre  
marschaller utanför spelbutiken.  
En bukett rosor låg också där i snön.  
En ung pojke, som säger att jag kan 
skriva att han heter Ninep, står vakt. 
Han tänder en cigarett och lutar den 
försiktigt mot en av marschallerna.  
Den är till kompisen.

– Här såg jag honom varje dag, säger 
han om sin vän 26-åringen.

Senare på kvällen kom den uppförsto-
rade bild på den döde rånaren som Ninep 
hade beställt. Den sattes upp på brand-

dörren bredvid ingången till Fittja Spel 
& Tobak.

– Vi ska samlas och hedra honom,  
sa Ninep.

Bredvid Fittja Centrum radas elva-
våningshusen från miljonprogrammet 
upp. Här bor flera av dem som nu häktats 
för rånet i Södertälje. 

Gonzalo Vega Gonzalez, 64, tar en 
kvällspromenad och rastar sin chi-

huahua Shivo. Han har bott sen 1986  
i huset bredvid det där den nu döde 
rånaren växte upp.

– Problemet är att ungdomarna här ser 
upp till honom. Här har funnits en tuff  
liga med brottslingar och unga 
har dem som idoler. Även vissa 
filmer påverkar, säger Gonzalo 
Vega Gonzalez, som arbetar 
som vaktmästare på en skola  
i Fittja.

Han vänder sig samtidigt mot 
den negativa bilden av platsen 
som varit hans hembygd sen 
han kom till Sverige från 
Bolivia på 80-talet.

– Jag är aldrig rädd här, 
säger han och skrattar åt 
blotta tanken. 

Han har noggrant följt 
rapporteringen kring rånet 
mot guldsmedsbutiken i Söder-
tälje via nätet och tidningar. 

– Det var ett misstag av 

polisen att skjuta. Jag tycker att de borde 
väntat och försökt gripa rånarna ändå.

Ninep, som pendlar till en gymnasie-
skola i en annan kommun, är inte lika 
positiv till Fittja.

– Det är svårt att säga varför 
han valde den vägen, svarar 
han först när jag undrar vad 
han tänker om att hans vän var 
inblandad i rånet.

Sen tillägger han:
– Det är inte dumt att göra 

det när man bor här. Här är 
kriminalitet vardagsmat,  
och polisen behöver hjälpa 
ungdomar, inte skjuta dem.

Ninep tycker att hans väns 
död är ett misslyckande för 
polisen.

– Nu växer hatet. Det är 
tråkigt, och farligt. Nu vet 
nästa rånare att polisen är 
beredd att skjuta. Det trappar 
upp våldet.

britta 
svensson
britta.svensson 
@expressen.se

FITTJA

Flera av de häktade bor i miljonprogrammet 
bredvid Fittja Centrum. Foto: suVad MrKonjiC

skØTs I huvudeT Av 
polIs eFTer r˚neT

 MEn 26-årig man sköts i huvudet av polis  
i samband med ett rån mot en guldsmeds-
butik i Södertälje den 4 januari. Två män är 
häktade misstänkta på sannolika skäl för 
grovt rån. Två kvinnor häktades misstänkta 
för medhjälp till grovt rån. Samtliga nekar.

inte rÆdd. Gonzalo Vega Gonzalez vänder 
sig mot den negativa bilden av Fittja. ”Jag är 
aldrig rädd här”, säger han.

Expressen i söndags 
efter rånet i Södertälje.

Uppgifterna om turkiska
truppers inmarsch i norra
Irak har väckt oro i svenska
invandrartäta områden. 

– Risken är tyvärr stor att det
kan leda till bråk mellan kurdis-
ka och turkiska ungdomar, sä-
ger författaren Josef Kurdman
som arbetar med integrations-
frågor i skolor i bland annat Bot-
kyrka och Huddinge. 

Men utanför Ungdomens hus
i Fittja försäkrar ett helt gäng
med kurder, turkar, syrianer
och chilenare att dom alla är
”bröder”.

– Här kan vi tala om integra-
tion, säger ungdomsledaren Yil-
mas Zengin, med rötter i Tur-
kiet.

GEMENSAMT FÖR ungdomsgäng-
et är den negativa synen på så-
väl Bush som Saddam.

–Båda har fel, dom är som
barnungar, förklarar Cuneyt Ar-
kin, som har turkiskt påbrå. Han
tillägger att det också är fel av
Turkiet att gå in i Irak. Kompisen
Alessandro Nesta är kurd och
har precis samma uppfattning.

– Och allt handlar bara om att
Bush vill ha oljan.

Ungdomsgängets enighet till
trots är Josef Kurdman bekym-
rad över vad han ser i de skol-
klasser han besökt.

– I många klasser sitter kurder
och turkar för sig, stämningen
är spänd. Läser man vad som
klottrats på väggarna blir man
rädd. Det är värre än under PKK-
tiden då det var krig. 

Han menar att det finns en
stor skillnad mellan de vuxnas
och ungdomarnas syn. Medan
de vuxna för länge sedan accep-
terat att turkar och kurder i
mångt och mycket hör ihop så
tenderar många ungdomar att i
stället förstärka sin etniska
identitet. Trots att de är födda i
Sverige.

– Situationen är mycket lad-
dad, men vi ska göra allt för att
inget ska hända, säger Keya Izol,
ordförande i Kurdiska riksför-
bundet. 

– Men eftersom kurderna inte
har någon egen stat eller sitter i
FN eller någon annanstans mås-
te vi manifestera vår uppfatt-
ning genom att demonstrera på
gatorna. För två veckor sedan
demonstrerade 4 000 kurder,
hälften var ungdomar, utanför
den turkiska beskickningen. Det
gick lugnt till, inga brända flag-
gor, inget bråk. Vi fick beröm av
polisen efteråt, säger Keya Izol.

JOSEF KURDMAN HAR föreslagit
att varje skola bildar grupper
med tio elever, som utbildas un-

der någon vecka för att kunna
agera och gå emellan om det
uppstår bråk i skolan.

På kaféerna på Krögarvägen i

Fittja, kurdiska såväl som turkis-
ka, spelar männen kort, dricker
kaffe och följer varje timme de
turkiska nyhetssändningarna

på teve. Mitt emellan ett turkiskt
och ett kurdiskt kafé ligger mos-
kén och där förättar man bönen
tillsammans, kurder och turkar.

Ungdomsgänget som DN träf-
far verkar obekymrade om
eventuella bråk i skolan fram-
över när de ger sig i väg för att

gemensamt titta på lördagens
tevematch i fotboll.

JAN FALK
jan.falk@dn.se 08-738 21 18

MED SITT HOT OM ett militärt in-
trång i norra Irak spelar Turkiet
ett högt och farligt spel som kan
leda till krig med områdets kur-
der och deras självstyre. En in-
marsch är en allvarlig utmaning
mot USA och EU som båda var-
nat Turkiet för att ta detta steg.

Turkiet har med sin nyvalda
och oerfarna regering under
hela uppladdningen för kriget
lagt krokben för USA. Det riske-
rar att ge sämre förbindelser
mellan dessa Natoallierade län-
der efter kriget. Med militära
aktioner i Irak skulle dessutom

Turkiets chanser att komma
med i EU minska.

Det turkiska parlamentet gav i
torsdags regeringen fria händer
att ingripa militärt i Irak. Samti-
digt fick USA tillstånd att flyga

genom turkiskt luftrum för att
bomba Irak, men förbjöds att
använda sina flygbaser i Turkiet.
För att verkställa parlamentets
beslut krävde Turkiets premiär-
minister Recep Tayyip Erdogan
ändå i traditionell turkisk för-
handlingsstil att USA skulle
stödja en turkisk militärinsats.
Då brast tålamodet hos USA:s
utrikesminister Colin Powell
och källor inom det amerikan-
ska utrikesdepartementet läck-
te ut att han var ursinnig.

Först därefter gav turkarna
klartecken till överflygningen.

Både Colin Powell och för-
svarsminister Donald Rumsfeld
varnade i fredags offentligt och
i hårda ordalag Turkiet för att gå
in i Irak. Orsaken är att en tur-
kisk aktion riskerar att ge ett li-
tet krig som försvårar det större
kriget att störta Saddam Hus-
seins regim.

Officiellt är den turkiska moti-
veringen till ett intrång i Irak att
man vill hindra kurdiska flyk-
tingar att ta sig in i Turkiet. Även
om Turkiet drabbades ekono-
miskt och fick ta emot ett stort
antal kurdiska flyktingar från

Irak under kriget 1991 så saknar
den förklaringen trovärdighet.

Det avgörande skälet är att
Turkiet befarar att kurderna i
norra Irak vill upprätta ett själv-
ständigt Kurdistan som kan bli
förebild och bas för turkiska
kurder som kan kräva anslut-
ning till detta Kurdistan av kur-
diska områden i Turkiet.

Dessutom anses Turkiet ha
ambitioner att ta kontroll över
den viktiga kurdiska staden Kir-
kuk och oljefälten i området när
Saddam Husseins regim förlo-
rar makten där.

På grund av Turkiets vägran att
låta USA skicka marktrupper ge-
nom landet till Irak är de ameri-
kanska möjligheterna att angripa
Bagdad norr ifrån för närvarande
begränsade. Omkring 2 000
amerikanska specialtrupper
uppges dock befinna sig i norra
Irak. De opererar tillsammans
med kurdisk persh merga-gerilla
som i kriget ställt sig under ame-
rikanskt befäl. Amerikanska
journalister rapporterar att spe-
cialtrupperna var synnerligen ak-
tiva inför de enorma bombning-
arna mot hundratals mål i Irak

under natten till lördagen.
I kurdkontrollerade områden

strax utanför de stora städerna
Mosul och Kirkuk sågs special-
styrkor dirigera bombattacker.
Enligt kurdiska källor som cite-
ras av tidningen New York Times
sökte amerikanerna kontakt
med irakiska soldater i Kirkuk för
att övertala dem att desertera.

Om strider bryter ut mellan
den USA-allierade pesh merga-
gerillan och turkiska styrkor för-
sämras USA:s möjligheter att nå
framgång vid den norra fronten.

bengt.albons@dn.se 08-738 10 56
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Redan klart med kontrakt
för återuppbyggnaden
Endast amerikanska företag kommer att få de första stora kontrak-
ten på den civila återuppbyggnaden av Irak efter kriget. Det första
kontraktet tillkännages på måndagen, meddelar USAID. Underle-
verantörer kan dock bli utländska, klargör den amerikanska bi-
ståndsorganisationen.

Ett viktigt krav är att de kontrakterade företagens personal ska
ha godkänts för att ta hand om hemlig information.

– Det är ett av skälen till att endast amerikanska företag har in-
kluderats i den första fasen, eftersom deras personal måste ha kla-
rat säkerhetskontrollen. De måste ta del av hemliga dokument,
sade USAID:s talesman Alfonso Aguilar.

Totalt åtta stora kontrakt ska tillkännages under den närmaste
veckan. Ett gäller driften av flygplatserna, ett annat återuppbyg-
gandet av infrastruktur som broar och vägar.

Upphandlingen har kritiserats av flera experter på grund av
hemlighetsmakeriet och därför att endast ett fåtal företag har fått
delta i anbudsförfarandet. Brådskan att tillkännage vilka företag
som får kontrakten har inneburit att endast företag som uppfyller
vissa kriterier inbju dits, uppger USAID.

Ett avtal har redan slutits. Det Washingtonbaserade Internatio-
nal Resources Group har fått ett kontrakt värt 7,1 miljoner dollar,
motsvarande 62 miljoner kronor.

TT-AFP, WASHINGTON

”50 civila döade
utanför Basra”
Ett amerikanskt angrepp döda-
de på lördagen 50 civilpersoner
i en ort väster om Basra. Under
dagen har strider ägt rum mel-
lan amerikanska marinsoldater
och brittiska kommandotrup-
per och irakier som försvarade
Basra.

Det var ett amerikanskt an-
grepp med en splitterbomb som
missade sitt militära mål och i
stället slog ner utomhus i orten
Az Zubeir knappt 20 kilometer
väster om Basra, enligt den ara-
biska tv-kanalen al-Jazira.

Kanalen visade bilder på de
dödade civilpersonerna.
Många av de döda hade tagits
till sjukhus.

Av de dödade fanns ett barn
och enligt uppgift en rysk med-
borgare som hade identifierats
med hjälp av sitt Visakort.

ANDERS HELLBERG

KRIGET I KORTHET

En skulptur av Saddam Husseins huvud står oskadd kvar på
taket till Fredspalatset, Qasr al-Salam i Bagdad.  Byggnaden
träffades av en amerikansk missil under natten till lördagen.

FOTO: EPA 

Fredspalatset i ruiner Caritas vägrade
hjälpa USA
Den katolska kyrkans bistånds-
organisation Caritas kontakta-
des före den stora bombräden i
fredags av amerikansk under-
rättelsepersonal som ville ha
hjälp med att identifiera bygg-
nader i flera irakiska städer.

– Vi sade förstås nej eftersom
vi skulle framstå som spioner,
säger Johan Gärde i Amman,
Jordanien, samordnare för Ca-
ritas verksamhet i området.

Caritas har stor lokalkänne-
dom i Irak, inte minst i de stora
städerna. Organisationen har 14
kliniker i landet, åtta i Bagdad,
två i Basra, tre i Mosul och en i
Kirkuk.

– Vi tillfrågades om vi ville
hjälpa till med att på satellitfo-
tografier verifiera olika byggna-
der i flera städer, bland annat
Bagdad, säger Johan Gärde.

TT, STOCKHOLM
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KRIGET I IRAK TURKIET OCH KURDERNA

Turkiet förnekar inmarsch
Armén förbereder insats vid gränsen till norra Irak.

DIYARBAKIR. Turkiet har – för
tillfället – avbrutit en inva-
sion av norra Irak. Den tur-
kiska militären förnekar nu
regeringsuttalanden om en
förestående inmarsch.

Turkiska medier uppgav på lör-
dagen att turkiska generaler
blankt förnekat att man sänt
drygt 1 000 man in i Irak som en
förberedelse för en invasion.
–Det är lögn, sa en icke namngi-
ven general.

Enligt militären handlade det
om förstärkning och avlösning
av en truppstyrka på några tu-
sen man som redan står några
kilometer in i Irak. Men man

hävdade bestämt att de turkiska
styrkorna inte hade order att gå
djupare in i norra Irak.

Kurdiska befälhavare, citera-
de av det kurdiska styrets press-
tjänst, berättade att de inte hade
sett några turkiska soldater. Ny-
hetsbyrån AP uppgav att någon
turkisk framryckning genom
den irakiska gränsstaden Zahko
inte synts till.

DET FANNS HELLER inga tecken
på någon mobilisering av kur-
diska gerillastyrkor. Kurderna
har hotat gripa till vapen om
Turkiet försöker ta kontroll över
den frizon de haft sedan det för-
ra kriget vid Persiska viken.

Men den turkiska armén har
förberett sig för en insats. Pan-
sar och fordonskolonner rör sig
mot gränsområdet. Flera stora
militära tältläger har upprättats
en dryg halvmil från gränsen.

Och turkiska regeringsmedlem-
mar har uttalat sig för en stor
militär insats i norra Irak.

– Turkiska soldater kommer
att gå in. Det rådde ett vakuum i
norra Irak efter det förra kriget
som utnyttjades för att upprätta
baser för terrorister. Det kom-
mer inte att ske igen, sa utrikes-
ministern Abdulah Gül till tur-
kiska medier.

Under 1990-talet utkämpade
den kurdiska separatiströrelsen
PKK ett krig med turkiska säker-
hetsstyrkor som krävde 30 000
liv. Men för tillfället verkar Tur-
kiet ha fallit undan för kraftiga
diplomatiska påtryckningar.

USA motsätter sig kraftfullt

en turkisk inmarsch. I och med
att Turkiet vägrade låta ameri-
kansk marktrupp gå in i norra
Irak från Turkiet har kurderna
blivit USA:s kanske viktigaste
bundsförvanter i området.

Stora turkiska truppstyrkor i
norra Irak i strid med kurder
skulle allvarligt försvåra USA:s
planer på att snart kunna ta över
de viktiga irakiska oljestäderna
Mosul och Kirkuk.

DET FINNS FÖR NÄRVARANDE

bara små amerikanska special-
förband i området. Och USA har
ännu inte kunnat flyga in en
större militär styrka bland annat
på grund av att Turkiet förhalat

ett tillstånd för USA att utnyttja
turkiskt luftrum, detta kom
först på torsdagen.

HANS-HENRIK RÖNNOW
DN:s korrespondent

hans-henrik.ronnow@dn.se

Högt och farligt spel av oerfaren regering

Tyskland
hotar 
dra sig ur 
BERLIN. Tyskland drar tillba-
ka sina soldater ur Natos
övervakningsflygplan i Tur-
kiet om turkiska trupper går
in i Irak.

Det förklarade Tysklands utri-
kesminister Joschka Fischer ef-
ter ett möte med förbundskans-
ler Gerhard Schröder och för-
svarsminister Peter Struck i Ber-
lin på lördagen.

– Om Turkiet blir en krigfö-
rande part har läget förändrats.
Då gäller inte förpliktelserna
inom Nato längre, sade Fischer.

Tyska soldater finns med i be-
sättningen på de spaningsplan
av typen Awacs som Nato sände
till Turkiet i februari sedan rege-
ringen i Ankara begärt skydd
för ett eventuellt angrepp från
Irak. När Tyskland tillsammans
med Frankrike och Belgien först
blockerade beslutet om att
skicka militär hjälp till Turkiet
ledde det till en allvarlig kris i
försvarsalliansen.

Natos Awacsplan i Turkiet be-
tjänas av runt 200 soldater från
tolv nationer. Runt en tredjedel
av soldaterna är tyska. Så länge
Turkiet inte är aktiv part i kriget
har spaningsplanen rent defen-
siva uppgifter, menar den tyska
regeringen.

Tyskland har även ett par
hundra soldater stationerade i
Iraks grannland Kuwait. De
finns där sedan förra året och
ingår inom ramen för
antiterroralliansen i en special-
styrka för bekämpning av bland
annat biologiska och kemiska
vapen.

Både Awacsbesättningarna
och soldaterna i Kuwait är om-
stridda i Tyskland, särskilt som
regeringen i Berlin varit en av
de hårdaste motståndarna mot
USA:s linje i Irakkonflikten.

THOMAS HALL
DN:s korrespondent

thomas.hall@dn.se
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Kurdkontrollerat
område i Irak

Diyarbakir

”Minst 45
dödade  vid
missilattack”
HALABJA. Minst 45 männis-
kor uppges ha dödats på lör-
dagen när amerikanska
kryssningsmissiler träffade
en byggnad tillhörande en
moderat islamistisk kurdisk
grupp i nordöstra Irak.
Både flyende ortsbor och tales-
män för den stora partiorgani-
sationen Kurdistans patriotiska
union (PUK) hävdade att ame-
rikanska missiler träffat en an-
läggning tillhörande rörelsen
Kurdistans islamiska samfund i
staden Khormal.

– Ett av deras kontor träffa-
des. Jag såg minst tolv lik och
det fanns fler döda under ras-
massorna, sade Saleh Ali som
flydde från området.

En representant för en annan
moderat grupp hävdade att han
sett minst 45 döda vid ett annat
av rörelsens kontor i närheten
av Khormal.

En korrespondent för tv-bola-
get al-Jazira sade att han själv
räknat till minst 33 lik vid hög-
kvarteret i Khormal.

I förra månaden hävdade
USA:s utrikesminister Colin Po-
well att anläggningen i Khor-
mal tillhörde den extrema rö-
relsen Ansar al-Islam, som miss-
tänks för anknytning till al-Qai-
da. TT-AFP

Ungdomsgänget i Fittja utanför Stockholm är enigt i sin syn på Bush och Saddam. Fr v Alessandro Nesta,
kurd, Cuneyt Arkin, turk, och Erdein Can, kurd.

”Här i Fittja
är kurder och
turkar bröder”

FOTO: PIETER TEN HOOPEN

USA skrinlägger Turkietplan
USA har skrinlagt planerna på att
föra in marksoldater i Irak via Tur-
kiet. Arméns 4:e infanteridivision
sänds i stället från Texas till Ku-
wait för att gå in i Irak söderifrån,
sade Pentagonkällor på lördagen,
enligt TT-Reuter. Redan under
veckoslutet avseglar ett tjugotal
fraktfartyg från turkiska kusten,
där de väntat i veckor, via Suezka-
nalen till Persiska viken.

Irak uppmanar FN
att stoppa kriget
I ett budskap som sändes till
FN:s säkerhetsråd på lördagen
uppmanade Irak världsorgani-
sationen att fördöma och stop-
pa USA:s och Storbritanniens
invasion.

‘’Eftersom det anglo-ameri-
kanska koloniala militära an-
greppet mot Irak är ett hot mot
den internationella och regio-
nala freden och säkerheten upp-
manar vi Förenta nationerna att
fördöma denna invasion och
aggression, vidta åtgärder för
att omedelbart stoppa den samt
uppmana de amerikanska och
brittiska angriparna att villkors-
löst och omedelbart dra bort
sina styrkor till utanför Republi-
ken Iraks gränser’’, sades det i
budskapet. Säkerhetsrådet upp-
manades också att upphäva ''de
orättvisa sanktionerna”. 

TT-REUTERS, BAGDAD

Journalist dödad 
av bilbomb
En australisk journalist och tre
kurdiska gerillasoldater döda-
des på lördagen av en bilbomb i
den kurdiska delen i norra Irak,
rapporterade andra journalis-
ter enligt TT-Reuter.

Tre journalister från det brit-
tiska tv-bolaget ITN  rapporte-
ras som saknade i södra Irak på
lördagen. Journalisternas bil
besköts utanför staden Basra.
Ytterligare en person i tv-tea-
met skadades, men lyckades
sätta sig i säkerhet.

Den skadade brittiske tv-
mannen har för flera nyhetsby-
råer uppgett att två fordon med
irakiska soldater följde efter
deras bil och plötsligt öppnade
eld. Tv-mannen slängde sig i ett
dike sekunderna innan bilen
exploderade. Han vet inte vad
som hände med kollegorna.

MIA HOLMGREN, KUWAIT CITY

Uppgifterna om turkiska
truppers inmarsch i norra
Irak har väckt oro i svenska
invandrartäta områden. 

– Risken är tyvärr stor att det
kan leda till bråk mellan kurdis-
ka och turkiska ungdomar, sä-
ger författaren Josef Kurdman
som arbetar med integrations-
frågor i skolor i bland annat Bot-
kyrka och Huddinge. 

Men utanför Ungdomens hus
i Fittja försäkrar ett helt gäng
med kurder, turkar, syrianer
och chilenare att dom alla är
”bröder”.

– Här kan vi tala om integra-
tion, säger ungdomsledaren Yil-
mas Zengin, med rötter i Tur-
kiet.

GEMENSAMT FÖR ungdomsgäng-
et är den negativa synen på så-
väl Bush som Saddam.

–Båda har fel, dom är som
barnungar, förklarar Cuneyt Ar-
kin, som har turkiskt påbrå. Han
tillägger att det också är fel av
Turkiet att gå in i Irak. Kompisen
Alessandro Nesta är kurd och
har precis samma uppfattning.

– Och allt handlar bara om att
Bush vill ha oljan.

Ungdomsgängets enighet till
trots är Josef Kurdman bekym-
rad över vad han ser i de skol-
klasser han besökt.

– I många klasser sitter kurder
och turkar för sig, stämningen
är spänd. Läser man vad som
klottrats på väggarna blir man
rädd. Det är värre än under PKK-
tiden då det var krig. 

Han menar att det finns en
stor skillnad mellan de vuxnas
och ungdomarnas syn. Medan
de vuxna för länge sedan accep-
terat att turkar och kurder i
mångt och mycket hör ihop så
tenderar många ungdomar att i
stället förstärka sin etniska
identitet. Trots att de är födda i
Sverige.

– Situationen är mycket lad-
dad, men vi ska göra allt för att
inget ska hända, säger Keya Izol,
ordförande i Kurdiska riksför-
bundet. 

– Men eftersom kurderna inte
har någon egen stat eller sitter i
FN eller någon annanstans mås-
te vi manifestera vår uppfatt-
ning genom att demonstrera på
gatorna. För två veckor sedan
demonstrerade 4 000 kurder,
hälften var ungdomar, utanför
den turkiska beskickningen. Det
gick lugnt till, inga brända flag-
gor, inget bråk. Vi fick beröm av
polisen efteråt, säger Keya Izol.

JOSEF KURDMAN HAR föreslagit
att varje skola bildar grupper
med tio elever, som utbildas un-

der någon vecka för att kunna
agera och gå emellan om det
uppstår bråk i skolan.

På kaféerna på Krögarvägen i

Fittja, kurdiska såväl som turkis-
ka, spelar männen kort, dricker
kaffe och följer varje timme de
turkiska nyhetssändningarna

på teve. Mitt emellan ett turkiskt
och ett kurdiskt kafé ligger mos-
kén och där förättar man bönen
tillsammans, kurder och turkar.

Ungdomsgänget som DN träf-
far verkar obekymrade om
eventuella bråk i skolan fram-
över när de ger sig i väg för att

gemensamt titta på lördagens
tevematch i fotboll.

JAN FALK
jan.falk@dn.se 08-738 21 18

MED SITT HOT OM ett militärt in-
trång i norra Irak spelar Turkiet
ett högt och farligt spel som kan
leda till krig med områdets kur-
der och deras självstyre. En in-
marsch är en allvarlig utmaning
mot USA och EU som båda var-
nat Turkiet för att ta detta steg.

Turkiet har med sin nyvalda
och oerfarna regering under
hela uppladdningen för kriget
lagt krokben för USA. Det riske-
rar att ge sämre förbindelser
mellan dessa Natoallierade län-
der efter kriget. Med militära
aktioner i Irak skulle dessutom

Turkiets chanser att komma
med i EU minska.

Det turkiska parlamentet gav i
torsdags regeringen fria händer
att ingripa militärt i Irak. Samti-
digt fick USA tillstånd att flyga

genom turkiskt luftrum för att
bomba Irak, men förbjöds att
använda sina flygbaser i Turkiet.
För att verkställa parlamentets
beslut krävde Turkiets premiär-
minister Recep Tayyip Erdogan
ändå i traditionell turkisk för-
handlingsstil att USA skulle
stödja en turkisk militärinsats.
Då brast tålamodet hos USA:s
utrikesminister Colin Powell
och källor inom det amerikan-
ska utrikesdepartementet läck-
te ut att han var ursinnig.

Först därefter gav turkarna
klartecken till överflygningen.

Både Colin Powell och för-
svarsminister Donald Rumsfeld
varnade i fredags offentligt och
i hårda ordalag Turkiet för att gå
in i Irak. Orsaken är att en tur-
kisk aktion riskerar att ge ett li-
tet krig som försvårar det större
kriget att störta Saddam Hus-
seins regim.

Officiellt är den turkiska moti-
veringen till ett intrång i Irak att
man vill hindra kurdiska flyk-
tingar att ta sig in i Turkiet. Även
om Turkiet drabbades ekono-
miskt och fick ta emot ett stort
antal kurdiska flyktingar från

Irak under kriget 1991 så saknar
den förklaringen trovärdighet.

Det avgörande skälet är att
Turkiet befarar att kurderna i
norra Irak vill upprätta ett själv-
ständigt Kurdistan som kan bli
förebild och bas för turkiska
kurder som kan kräva anslut-
ning till detta Kurdistan av kur-
diska områden i Turkiet.

Dessutom anses Turkiet ha
ambitioner att ta kontroll över
den viktiga kurdiska staden Kir-
kuk och oljefälten i området när
Saddam Husseins regim förlo-
rar makten där.

På grund av Turkiets vägran att
låta USA skicka marktrupper ge-
nom landet till Irak är de ameri-
kanska möjligheterna att angripa
Bagdad norr ifrån för närvarande
begränsade. Omkring 2 000
amerikanska specialtrupper
uppges dock befinna sig i norra
Irak. De opererar tillsammans
med kurdisk persh merga-gerilla
som i kriget ställt sig under ame-
rikanskt befäl. Amerikanska
journalister rapporterar att spe-
cialtrupperna var synnerligen ak-
tiva inför de enorma bombning-
arna mot hundratals mål i Irak

under natten till lördagen.
I kurdkontrollerade områden

strax utanför de stora städerna
Mosul och Kirkuk sågs special-
styrkor dirigera bombattacker.
Enligt kurdiska källor som cite-
ras av tidningen New York Times
sökte amerikanerna kontakt
med irakiska soldater i Kirkuk för
att övertala dem att desertera.

Om strider bryter ut mellan
den USA-allierade pesh merga-
gerillan och turkiska styrkor för-
sämras USA:s möjligheter att nå
framgång vid den norra fronten.

bengt.albons@dn.se 08-738 10 56
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Redan klart med kontrakt
för återuppbyggnaden
Endast amerikanska företag kommer att få de första stora kontrak-
ten på den civila återuppbyggnaden av Irak efter kriget. Det första
kontraktet tillkännages på måndagen, meddelar USAID. Underle-
verantörer kan dock bli utländska, klargör den amerikanska bi-
ståndsorganisationen.

Ett viktigt krav är att de kontrakterade företagens personal ska
ha godkänts för att ta hand om hemlig information.

– Det är ett av skälen till att endast amerikanska företag har in-
kluderats i den första fasen, eftersom deras personal måste ha kla-
rat säkerhetskontrollen. De måste ta del av hemliga dokument,
sade USAID:s talesman Alfonso Aguilar.

Totalt åtta stora kontrakt ska tillkännages under den närmaste
veckan. Ett gäller driften av flygplatserna, ett annat återuppbyg-
gandet av infrastruktur som broar och vägar.

Upphandlingen har kritiserats av flera experter på grund av
hemlighetsmakeriet och därför att endast ett fåtal företag har fått
delta i anbudsförfarandet. Brådskan att tillkännage vilka företag
som får kontrakten har inneburit att endast företag som uppfyller
vissa kriterier inbju dits, uppger USAID.

Ett avtal har redan slutits. Det Washingtonbaserade Internatio-
nal Resources Group har fått ett kontrakt värt 7,1 miljoner dollar,
motsvarande 62 miljoner kronor.

TT-AFP, WASHINGTON

”50 civila döade
utanför Basra”
Ett amerikanskt angrepp döda-
de på lördagen 50 civilpersoner
i en ort väster om Basra. Under
dagen har strider ägt rum mel-
lan amerikanska marinsoldater
och brittiska kommandotrup-
per och irakier som försvarade
Basra.

Det var ett amerikanskt an-
grepp med en splitterbomb som
missade sitt militära mål och i
stället slog ner utomhus i orten
Az Zubeir knappt 20 kilometer
väster om Basra, enligt den ara-
biska tv-kanalen al-Jazira.

Kanalen visade bilder på de
dödade civilpersonerna.
Många av de döda hade tagits
till sjukhus.

Av de dödade fanns ett barn
och enligt uppgift en rysk med-
borgare som hade identifierats
med hjälp av sitt Visakort.

ANDERS HELLBERG

KRIGET I KORTHET

En skulptur av Saddam Husseins huvud står oskadd kvar på
taket till Fredspalatset, Qasr al-Salam i Bagdad.  Byggnaden
träffades av en amerikansk missil under natten till lördagen.

FOTO: EPA 

Fredspalatset i ruiner Caritas vägrade
hjälpa USA
Den katolska kyrkans bistånds-
organisation Caritas kontakta-
des före den stora bombräden i
fredags av amerikansk under-
rättelsepersonal som ville ha
hjälp med att identifiera bygg-
nader i flera irakiska städer.

– Vi sade förstås nej eftersom
vi skulle framstå som spioner,
säger Johan Gärde i Amman,
Jordanien, samordnare för Ca-
ritas verksamhet i området.

Caritas har stor lokalkänne-
dom i Irak, inte minst i de stora
städerna. Organisationen har 14
kliniker i landet, åtta i Bagdad,
två i Basra, tre i Mosul och en i
Kirkuk.

– Vi tillfrågades om vi ville
hjälpa till med att på satellitfo-
tografier verifiera olika byggna-
der i flera städer, bland annat
Bagdad, säger Johan Gärde.

TT, STOCKHOLM
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KRIGET I IRAK TURKIET OCH KURDERNA

Turkiet förnekar inmarsch
Armén förbereder insats vid gränsen till norra Irak.

DIYARBAKIR. Turkiet har – för
tillfället – avbrutit en inva-
sion av norra Irak. Den tur-
kiska militären förnekar nu
regeringsuttalanden om en
förestående inmarsch.

Turkiska medier uppgav på lör-
dagen att turkiska generaler
blankt förnekat att man sänt
drygt 1 000 man in i Irak som en
förberedelse för en invasion.
–Det är lögn, sa en icke namngi-
ven general.

Enligt militären handlade det
om förstärkning och avlösning
av en truppstyrka på några tu-
sen man som redan står några
kilometer in i Irak. Men man

hävdade bestämt att de turkiska
styrkorna inte hade order att gå
djupare in i norra Irak.

Kurdiska befälhavare, citera-
de av det kurdiska styrets press-
tjänst, berättade att de inte hade
sett några turkiska soldater. Ny-
hetsbyrån AP uppgav att någon
turkisk framryckning genom
den irakiska gränsstaden Zahko
inte synts till.

DET FANNS HELLER inga tecken
på någon mobilisering av kur-
diska gerillastyrkor. Kurderna
har hotat gripa till vapen om
Turkiet försöker ta kontroll över
den frizon de haft sedan det för-
ra kriget vid Persiska viken.

Men den turkiska armén har
förberett sig för en insats. Pan-
sar och fordonskolonner rör sig
mot gränsområdet. Flera stora
militära tältläger har upprättats
en dryg halvmil från gränsen.

Och turkiska regeringsmedlem-
mar har uttalat sig för en stor
militär insats i norra Irak.

– Turkiska soldater kommer
att gå in. Det rådde ett vakuum i
norra Irak efter det förra kriget
som utnyttjades för att upprätta
baser för terrorister. Det kom-
mer inte att ske igen, sa utrikes-
ministern Abdulah Gül till tur-
kiska medier.

Under 1990-talet utkämpade
den kurdiska separatiströrelsen
PKK ett krig med turkiska säker-
hetsstyrkor som krävde 30 000
liv. Men för tillfället verkar Tur-
kiet ha fallit undan för kraftiga
diplomatiska påtryckningar.

USA motsätter sig kraftfullt

en turkisk inmarsch. I och med
att Turkiet vägrade låta ameri-
kansk marktrupp gå in i norra
Irak från Turkiet har kurderna
blivit USA:s kanske viktigaste
bundsförvanter i området.

Stora turkiska truppstyrkor i
norra Irak i strid med kurder
skulle allvarligt försvåra USA:s
planer på att snart kunna ta över
de viktiga irakiska oljestäderna
Mosul och Kirkuk.

DET FINNS FÖR NÄRVARANDE

bara små amerikanska special-
förband i området. Och USA har
ännu inte kunnat flyga in en
större militär styrka bland annat
på grund av att Turkiet förhalat

ett tillstånd för USA att utnyttja
turkiskt luftrum, detta kom
först på torsdagen.

HANS-HENRIK RÖNNOW
DN:s korrespondent

hans-henrik.ronnow@dn.se

Högt och farligt spel av oerfaren regering

Tyskland
hotar 
dra sig ur 
BERLIN. Tyskland drar tillba-
ka sina soldater ur Natos
övervakningsflygplan i Tur-
kiet om turkiska trupper går
in i Irak.

Det förklarade Tysklands utri-
kesminister Joschka Fischer ef-
ter ett möte med förbundskans-
ler Gerhard Schröder och för-
svarsminister Peter Struck i Ber-
lin på lördagen.

– Om Turkiet blir en krigfö-
rande part har läget förändrats.
Då gäller inte förpliktelserna
inom Nato längre, sade Fischer.

Tyska soldater finns med i be-
sättningen på de spaningsplan
av typen Awacs som Nato sände
till Turkiet i februari sedan rege-
ringen i Ankara begärt skydd
för ett eventuellt angrepp från
Irak. När Tyskland tillsammans
med Frankrike och Belgien först
blockerade beslutet om att
skicka militär hjälp till Turkiet
ledde det till en allvarlig kris i
försvarsalliansen.

Natos Awacsplan i Turkiet be-
tjänas av runt 200 soldater från
tolv nationer. Runt en tredjedel
av soldaterna är tyska. Så länge
Turkiet inte är aktiv part i kriget
har spaningsplanen rent defen-
siva uppgifter, menar den tyska
regeringen.

Tyskland har även ett par
hundra soldater stationerade i
Iraks grannland Kuwait. De
finns där sedan förra året och
ingår inom ramen för
antiterroralliansen i en special-
styrka för bekämpning av bland
annat biologiska och kemiska
vapen.

Både Awacsbesättningarna
och soldaterna i Kuwait är om-
stridda i Tyskland, särskilt som
regeringen i Berlin varit en av
de hårdaste motståndarna mot
USA:s linje i Irakkonflikten.

THOMAS HALL
DN:s korrespondent

thomas.hall@dn.se
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område i Irak

Diyarbakir

”Minst 45
dödade  vid
missilattack”
HALABJA. Minst 45 männis-
kor uppges ha dödats på lör-
dagen när amerikanska
kryssningsmissiler träffade
en byggnad tillhörande en
moderat islamistisk kurdisk
grupp i nordöstra Irak.
Både flyende ortsbor och tales-
män för den stora partiorgani-
sationen Kurdistans patriotiska
union (PUK) hävdade att ame-
rikanska missiler träffat en an-
läggning tillhörande rörelsen
Kurdistans islamiska samfund i
staden Khormal.

– Ett av deras kontor träffa-
des. Jag såg minst tolv lik och
det fanns fler döda under ras-
massorna, sade Saleh Ali som
flydde från området.

En representant för en annan
moderat grupp hävdade att han
sett minst 45 döda vid ett annat
av rörelsens kontor i närheten
av Khormal.

En korrespondent för tv-bola-
get al-Jazira sade att han själv
räknat till minst 33 lik vid hög-
kvarteret i Khormal.

I förra månaden hävdade
USA:s utrikesminister Colin Po-
well att anläggningen i Khor-
mal tillhörde den extrema rö-
relsen Ansar al-Islam, som miss-
tänks för anknytning till al-Qai-
da. TT-AFP

Ungdomsgänget i Fittja utanför Stockholm är enigt i sin syn på Bush och Saddam. Fr v Alessandro Nesta,
kurd, Cuneyt Arkin, turk, och Erdein Can, kurd.

”Här i Fittja
är kurder och
turkar bröder”

FOTO: PIETER TEN HOOPEN

USA skrinlägger Turkietplan
USA har skrinlagt planerna på att
föra in marksoldater i Irak via Tur-
kiet. Arméns 4:e infanteridivision
sänds i stället från Texas till Ku-
wait för att gå in i Irak söderifrån,
sade Pentagonkällor på lördagen,
enligt TT-Reuter. Redan under
veckoslutet avseglar ett tjugotal
fraktfartyg från turkiska kusten,
där de väntat i veckor, via Suezka-
nalen till Persiska viken.

Irak uppmanar FN
att stoppa kriget
I ett budskap som sändes till
FN:s säkerhetsråd på lördagen
uppmanade Irak världsorgani-
sationen att fördöma och stop-
pa USA:s och Storbritanniens
invasion.

‘’Eftersom det anglo-ameri-
kanska koloniala militära an-
greppet mot Irak är ett hot mot
den internationella och regio-
nala freden och säkerheten upp-
manar vi Förenta nationerna att
fördöma denna invasion och
aggression, vidta åtgärder för
att omedelbart stoppa den samt
uppmana de amerikanska och
brittiska angriparna att villkors-
löst och omedelbart dra bort
sina styrkor till utanför Republi-
ken Iraks gränser’’, sades det i
budskapet. Säkerhetsrådet upp-
manades också att upphäva ''de
orättvisa sanktionerna”. 

TT-REUTERS, BAGDAD

Journalist dödad 
av bilbomb
En australisk journalist och tre
kurdiska gerillasoldater döda-
des på lördagen av en bilbomb i
den kurdiska delen i norra Irak,
rapporterade andra journalis-
ter enligt TT-Reuter.

Tre journalister från det brit-
tiska tv-bolaget ITN  rapporte-
ras som saknade i södra Irak på
lördagen. Journalisternas bil
besköts utanför staden Basra.
Ytterligare en person i tv-tea-
met skadades, men lyckades
sätta sig i säkerhet.

Den skadade brittiske tv-
mannen har för flera nyhetsby-
råer uppgett att två fordon med
irakiska soldater följde efter
deras bil och plötsligt öppnade
eld. Tv-mannen slängde sig i ett
dike sekunderna innan bilen
exploderade. Han vet inte vad
som hände med kollegorna.

MIA HOLMGREN, KUWAIT CITY

Uppgifterna om turkiska
truppers inmarsch i norra
Irak har väckt oro i svenska
invandrartäta områden. 

– Risken är tyvärr stor att det
kan leda till bråk mellan kurdis-
ka och turkiska ungdomar, sä-
ger författaren Josef Kurdman
som arbetar med integrations-
frågor i skolor i bland annat Bot-
kyrka och Huddinge. 

Men utanför Ungdomens hus
i Fittja försäkrar ett helt gäng
med kurder, turkar, syrianer
och chilenare att dom alla är
”bröder”.

– Här kan vi tala om integra-
tion, säger ungdomsledaren Yil-
mas Zengin, med rötter i Tur-
kiet.

GEMENSAMT FÖR ungdomsgäng-
et är den negativa synen på så-
väl Bush som Saddam.

–Båda har fel, dom är som
barnungar, förklarar Cuneyt Ar-
kin, som har turkiskt påbrå. Han
tillägger att det också är fel av
Turkiet att gå in i Irak. Kompisen
Alessandro Nesta är kurd och
har precis samma uppfattning.

– Och allt handlar bara om att
Bush vill ha oljan.

Ungdomsgängets enighet till
trots är Josef Kurdman bekym-
rad över vad han ser i de skol-
klasser han besökt.

– I många klasser sitter kurder
och turkar för sig, stämningen
är spänd. Läser man vad som
klottrats på väggarna blir man
rädd. Det är värre än under PKK-
tiden då det var krig. 

Han menar att det finns en
stor skillnad mellan de vuxnas
och ungdomarnas syn. Medan
de vuxna för länge sedan accep-
terat att turkar och kurder i
mångt och mycket hör ihop så
tenderar många ungdomar att i
stället förstärka sin etniska
identitet. Trots att de är födda i
Sverige.

– Situationen är mycket lad-
dad, men vi ska göra allt för att
inget ska hända, säger Keya Izol,
ordförande i Kurdiska riksför-
bundet. 

– Men eftersom kurderna inte
har någon egen stat eller sitter i
FN eller någon annanstans mås-
te vi manifestera vår uppfatt-
ning genom att demonstrera på
gatorna. För två veckor sedan
demonstrerade 4 000 kurder,
hälften var ungdomar, utanför
den turkiska beskickningen. Det
gick lugnt till, inga brända flag-
gor, inget bråk. Vi fick beröm av
polisen efteråt, säger Keya Izol.

JOSEF KURDMAN HAR föreslagit
att varje skola bildar grupper
med tio elever, som utbildas un-

der någon vecka för att kunna
agera och gå emellan om det
uppstår bråk i skolan.

På kaféerna på Krögarvägen i

Fittja, kurdiska såväl som turkis-
ka, spelar männen kort, dricker
kaffe och följer varje timme de
turkiska nyhetssändningarna

på teve. Mitt emellan ett turkiskt
och ett kurdiskt kafé ligger mos-
kén och där förättar man bönen
tillsammans, kurder och turkar.

Ungdomsgänget som DN träf-
far verkar obekymrade om
eventuella bråk i skolan fram-
över när de ger sig i väg för att

gemensamt titta på lördagens
tevematch i fotboll.

JAN FALK
jan.falk@dn.se 08-738 21 18

MED SITT HOT OM ett militärt in-
trång i norra Irak spelar Turkiet
ett högt och farligt spel som kan
leda till krig med områdets kur-
der och deras självstyre. En in-
marsch är en allvarlig utmaning
mot USA och EU som båda var-
nat Turkiet för att ta detta steg.

Turkiet har med sin nyvalda
och oerfarna regering under
hela uppladdningen för kriget
lagt krokben för USA. Det riske-
rar att ge sämre förbindelser
mellan dessa Natoallierade län-
der efter kriget. Med militära
aktioner i Irak skulle dessutom

Turkiets chanser att komma
med i EU minska.

Det turkiska parlamentet gav i
torsdags regeringen fria händer
att ingripa militärt i Irak. Samti-
digt fick USA tillstånd att flyga

genom turkiskt luftrum för att
bomba Irak, men förbjöds att
använda sina flygbaser i Turkiet.
För att verkställa parlamentets
beslut krävde Turkiets premiär-
minister Recep Tayyip Erdogan
ändå i traditionell turkisk för-
handlingsstil att USA skulle
stödja en turkisk militärinsats.
Då brast tålamodet hos USA:s
utrikesminister Colin Powell
och källor inom det amerikan-
ska utrikesdepartementet läck-
te ut att han var ursinnig.

Först därefter gav turkarna
klartecken till överflygningen.

Både Colin Powell och för-
svarsminister Donald Rumsfeld
varnade i fredags offentligt och
i hårda ordalag Turkiet för att gå
in i Irak. Orsaken är att en tur-
kisk aktion riskerar att ge ett li-
tet krig som försvårar det större
kriget att störta Saddam Hus-
seins regim.

Officiellt är den turkiska moti-
veringen till ett intrång i Irak att
man vill hindra kurdiska flyk-
tingar att ta sig in i Turkiet. Även
om Turkiet drabbades ekono-
miskt och fick ta emot ett stort
antal kurdiska flyktingar från

Irak under kriget 1991 så saknar
den förklaringen trovärdighet.

Det avgörande skälet är att
Turkiet befarar att kurderna i
norra Irak vill upprätta ett själv-
ständigt Kurdistan som kan bli
förebild och bas för turkiska
kurder som kan kräva anslut-
ning till detta Kurdistan av kur-
diska områden i Turkiet.

Dessutom anses Turkiet ha
ambitioner att ta kontroll över
den viktiga kurdiska staden Kir-
kuk och oljefälten i området när
Saddam Husseins regim förlo-
rar makten där.

På grund av Turkiets vägran att
låta USA skicka marktrupper ge-
nom landet till Irak är de ameri-
kanska möjligheterna att angripa
Bagdad norr ifrån för närvarande
begränsade. Omkring 2 000
amerikanska specialtrupper
uppges dock befinna sig i norra
Irak. De opererar tillsammans
med kurdisk persh merga-gerilla
som i kriget ställt sig under ame-
rikanskt befäl. Amerikanska
journalister rapporterar att spe-
cialtrupperna var synnerligen ak-
tiva inför de enorma bombning-
arna mot hundratals mål i Irak

under natten till lördagen.
I kurdkontrollerade områden

strax utanför de stora städerna
Mosul och Kirkuk sågs special-
styrkor dirigera bombattacker.
Enligt kurdiska källor som cite-
ras av tidningen New York Times
sökte amerikanerna kontakt
med irakiska soldater i Kirkuk för
att övertala dem att desertera.

Om strider bryter ut mellan
den USA-allierade pesh merga-
gerillan och turkiska styrkor för-
sämras USA:s möjligheter att nå
framgång vid den norra fronten.
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Redan klart med kontrakt
för återuppbyggnaden
Endast amerikanska företag kommer att få de första stora kontrak-
ten på den civila återuppbyggnaden av Irak efter kriget. Det första
kontraktet tillkännages på måndagen, meddelar USAID. Underle-
verantörer kan dock bli utländska, klargör den amerikanska bi-
ståndsorganisationen.

Ett viktigt krav är att de kontrakterade företagens personal ska
ha godkänts för att ta hand om hemlig information.

– Det är ett av skälen till att endast amerikanska företag har in-
kluderats i den första fasen, eftersom deras personal måste ha kla-
rat säkerhetskontrollen. De måste ta del av hemliga dokument,
sade USAID:s talesman Alfonso Aguilar.

Totalt åtta stora kontrakt ska tillkännages under den närmaste
veckan. Ett gäller driften av flygplatserna, ett annat återuppbyg-
gandet av infrastruktur som broar och vägar.

Upphandlingen har kritiserats av flera experter på grund av
hemlighetsmakeriet och därför att endast ett fåtal företag har fått
delta i anbudsförfarandet. Brådskan att tillkännage vilka företag
som får kontrakten har inneburit att endast företag som uppfyller
vissa kriterier inbju dits, uppger USAID.

Ett avtal har redan slutits. Det Washingtonbaserade Internatio-
nal Resources Group har fått ett kontrakt värt 7,1 miljoner dollar,
motsvarande 62 miljoner kronor.

TT-AFP, WASHINGTON

”50 civila döade
utanför Basra”
Ett amerikanskt angrepp döda-
de på lördagen 50 civilpersoner
i en ort väster om Basra. Under
dagen har strider ägt rum mel-
lan amerikanska marinsoldater
och brittiska kommandotrup-
per och irakier som försvarade
Basra.

Det var ett amerikanskt an-
grepp med en splitterbomb som
missade sitt militära mål och i
stället slog ner utomhus i orten
Az Zubeir knappt 20 kilometer
väster om Basra, enligt den ara-
biska tv-kanalen al-Jazira.

Kanalen visade bilder på de
dödade civilpersonerna.
Många av de döda hade tagits
till sjukhus.

Av de dödade fanns ett barn
och enligt uppgift en rysk med-
borgare som hade identifierats
med hjälp av sitt Visakort.

ANDERS HELLBERG

KRIGET I KORTHET

En skulptur av Saddam Husseins huvud står oskadd kvar på
taket till Fredspalatset, Qasr al-Salam i Bagdad.  Byggnaden
träffades av en amerikansk missil under natten till lördagen.

FOTO: EPA 

Fredspalatset i ruiner Caritas vägrade
hjälpa USA
Den katolska kyrkans bistånds-
organisation Caritas kontakta-
des före den stora bombräden i
fredags av amerikansk under-
rättelsepersonal som ville ha
hjälp med att identifiera bygg-
nader i flera irakiska städer.

– Vi sade förstås nej eftersom
vi skulle framstå som spioner,
säger Johan Gärde i Amman,
Jordanien, samordnare för Ca-
ritas verksamhet i området.

Caritas har stor lokalkänne-
dom i Irak, inte minst i de stora
städerna. Organisationen har 14
kliniker i landet, åtta i Bagdad,
två i Basra, tre i Mosul och en i
Kirkuk.

– Vi tillfrågades om vi ville
hjälpa till med att på satellitfo-
tografier verifiera olika byggna-
der i flera städer, bland annat
Bagdad, säger Johan Gärde.

TT, STOCKHOLM
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KRIGET I IRAK TURKIET OCH KURDERNA

Turkiet förnekar inmarsch
Armén förbereder insats vid gränsen till norra Irak.

DIYARBAKIR. Turkiet har – för
tillfället – avbrutit en inva-
sion av norra Irak. Den tur-
kiska militären förnekar nu
regeringsuttalanden om en
förestående inmarsch.

Turkiska medier uppgav på lör-
dagen att turkiska generaler
blankt förnekat att man sänt
drygt 1 000 man in i Irak som en
förberedelse för en invasion.
–Det är lögn, sa en icke namngi-
ven general.

Enligt militären handlade det
om förstärkning och avlösning
av en truppstyrka på några tu-
sen man som redan står några
kilometer in i Irak. Men man

hävdade bestämt att de turkiska
styrkorna inte hade order att gå
djupare in i norra Irak.

Kurdiska befälhavare, citera-
de av det kurdiska styrets press-
tjänst, berättade att de inte hade
sett några turkiska soldater. Ny-
hetsbyrån AP uppgav att någon
turkisk framryckning genom
den irakiska gränsstaden Zahko
inte synts till.

DET FANNS HELLER inga tecken
på någon mobilisering av kur-
diska gerillastyrkor. Kurderna
har hotat gripa till vapen om
Turkiet försöker ta kontroll över
den frizon de haft sedan det för-
ra kriget vid Persiska viken.

Men den turkiska armén har
förberett sig för en insats. Pan-
sar och fordonskolonner rör sig
mot gränsområdet. Flera stora
militära tältläger har upprättats
en dryg halvmil från gränsen.

Och turkiska regeringsmedlem-
mar har uttalat sig för en stor
militär insats i norra Irak.

– Turkiska soldater kommer
att gå in. Det rådde ett vakuum i
norra Irak efter det förra kriget
som utnyttjades för att upprätta
baser för terrorister. Det kom-
mer inte att ske igen, sa utrikes-
ministern Abdulah Gül till tur-
kiska medier.

Under 1990-talet utkämpade
den kurdiska separatiströrelsen
PKK ett krig med turkiska säker-
hetsstyrkor som krävde 30 000
liv. Men för tillfället verkar Tur-
kiet ha fallit undan för kraftiga
diplomatiska påtryckningar.

USA motsätter sig kraftfullt

en turkisk inmarsch. I och med
att Turkiet vägrade låta ameri-
kansk marktrupp gå in i norra
Irak från Turkiet har kurderna
blivit USA:s kanske viktigaste
bundsförvanter i området.

Stora turkiska truppstyrkor i
norra Irak i strid med kurder
skulle allvarligt försvåra USA:s
planer på att snart kunna ta över
de viktiga irakiska oljestäderna
Mosul och Kirkuk.

DET FINNS FÖR NÄRVARANDE

bara små amerikanska special-
förband i området. Och USA har
ännu inte kunnat flyga in en
större militär styrka bland annat
på grund av att Turkiet förhalat

ett tillstånd för USA att utnyttja
turkiskt luftrum, detta kom
först på torsdagen.

HANS-HENRIK RÖNNOW
DN:s korrespondent

hans-henrik.ronnow@dn.se

Högt och farligt spel av oerfaren regering

Tyskland
hotar 
dra sig ur 
BERLIN. Tyskland drar tillba-
ka sina soldater ur Natos
övervakningsflygplan i Tur-
kiet om turkiska trupper går
in i Irak.

Det förklarade Tysklands utri-
kesminister Joschka Fischer ef-
ter ett möte med förbundskans-
ler Gerhard Schröder och för-
svarsminister Peter Struck i Ber-
lin på lördagen.

– Om Turkiet blir en krigfö-
rande part har läget förändrats.
Då gäller inte förpliktelserna
inom Nato längre, sade Fischer.

Tyska soldater finns med i be-
sättningen på de spaningsplan
av typen Awacs som Nato sände
till Turkiet i februari sedan rege-
ringen i Ankara begärt skydd
för ett eventuellt angrepp från
Irak. När Tyskland tillsammans
med Frankrike och Belgien först
blockerade beslutet om att
skicka militär hjälp till Turkiet
ledde det till en allvarlig kris i
försvarsalliansen.

Natos Awacsplan i Turkiet be-
tjänas av runt 200 soldater från
tolv nationer. Runt en tredjedel
av soldaterna är tyska. Så länge
Turkiet inte är aktiv part i kriget
har spaningsplanen rent defen-
siva uppgifter, menar den tyska
regeringen.

Tyskland har även ett par
hundra soldater stationerade i
Iraks grannland Kuwait. De
finns där sedan förra året och
ingår inom ramen för
antiterroralliansen i en special-
styrka för bekämpning av bland
annat biologiska och kemiska
vapen.

Både Awacsbesättningarna
och soldaterna i Kuwait är om-
stridda i Tyskland, särskilt som
regeringen i Berlin varit en av
de hårdaste motståndarna mot
USA:s linje i Irakkonflikten.

THOMAS HALL
DN:s korrespondent

thomas.hall@dn.se
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Diyarbakir

”Minst 45
dödade  vid
missilattack”
HALABJA. Minst 45 männis-
kor uppges ha dödats på lör-
dagen när amerikanska
kryssningsmissiler träffade
en byggnad tillhörande en
moderat islamistisk kurdisk
grupp i nordöstra Irak.
Både flyende ortsbor och tales-
män för den stora partiorgani-
sationen Kurdistans patriotiska
union (PUK) hävdade att ame-
rikanska missiler träffat en an-
läggning tillhörande rörelsen
Kurdistans islamiska samfund i
staden Khormal.

– Ett av deras kontor träffa-
des. Jag såg minst tolv lik och
det fanns fler döda under ras-
massorna, sade Saleh Ali som
flydde från området.

En representant för en annan
moderat grupp hävdade att han
sett minst 45 döda vid ett annat
av rörelsens kontor i närheten
av Khormal.

En korrespondent för tv-bola-
get al-Jazira sade att han själv
räknat till minst 33 lik vid hög-
kvarteret i Khormal.

I förra månaden hävdade
USA:s utrikesminister Colin Po-
well att anläggningen i Khor-
mal tillhörde den extrema rö-
relsen Ansar al-Islam, som miss-
tänks för anknytning till al-Qai-
da. TT-AFP

Ungdomsgänget i Fittja utanför Stockholm är enigt i sin syn på Bush och Saddam. Fr v Alessandro Nesta,
kurd, Cuneyt Arkin, turk, och Erdein Can, kurd.

”Här i Fittja
är kurder och
turkar bröder”

FOTO: PIETER TEN HOOPEN

USA skrinlägger Turkietplan
USA har skrinlagt planerna på att
föra in marksoldater i Irak via Tur-
kiet. Arméns 4:e infanteridivision
sänds i stället från Texas till Ku-
wait för att gå in i Irak söderifrån,
sade Pentagonkällor på lördagen,
enligt TT-Reuter. Redan under
veckoslutet avseglar ett tjugotal
fraktfartyg från turkiska kusten,
där de väntat i veckor, via Suezka-
nalen till Persiska viken.

Irak uppmanar FN
att stoppa kriget
I ett budskap som sändes till
FN:s säkerhetsråd på lördagen
uppmanade Irak världsorgani-
sationen att fördöma och stop-
pa USA:s och Storbritanniens
invasion.

‘’Eftersom det anglo-ameri-
kanska koloniala militära an-
greppet mot Irak är ett hot mot
den internationella och regio-
nala freden och säkerheten upp-
manar vi Förenta nationerna att
fördöma denna invasion och
aggression, vidta åtgärder för
att omedelbart stoppa den samt
uppmana de amerikanska och
brittiska angriparna att villkors-
löst och omedelbart dra bort
sina styrkor till utanför Republi-
ken Iraks gränser’’, sades det i
budskapet. Säkerhetsrådet upp-
manades också att upphäva ''de
orättvisa sanktionerna”. 

TT-REUTERS, BAGDAD

Journalist dödad 
av bilbomb
En australisk journalist och tre
kurdiska gerillasoldater döda-
des på lördagen av en bilbomb i
den kurdiska delen i norra Irak,
rapporterade andra journalis-
ter enligt TT-Reuter.

Tre journalister från det brit-
tiska tv-bolaget ITN  rapporte-
ras som saknade i södra Irak på
lördagen. Journalisternas bil
besköts utanför staden Basra.
Ytterligare en person i tv-tea-
met skadades, men lyckades
sätta sig i säkerhet.

Den skadade brittiske tv-
mannen har för flera nyhetsby-
råer uppgett att två fordon med
irakiska soldater följde efter
deras bil och plötsligt öppnade
eld. Tv-mannen slängde sig i ett
dike sekunderna innan bilen
exploderade. Han vet inte vad
som hände med kollegorna.

MIA HOLMGREN, KUWAIT CITY

The image of problems becomes a problem in itself: Being 
from an area connected with unemployment actually 
makes it harder to get a job. People from Fittja tell us that 
they write Slagsta instead of Fittja as their adress on job 
applications, and this underscores how the relationship 
between the imaginary and the real is in constant flux. 

This flux between the imaginary and the real has a strong 
bearing on architecture. Architecture has a kind of split 
nature, it is created out of the fictional, then cast in con-
crete. In this way architecture performs simultaneously 
in both arenas of the fictional and the real. Fictional, in 
the sense it is the invention of society that creates it. Real, 
in the sense that it becomes the landscape we inhabit. By 
this radical inscription into physical reality architecture 
possesses the ability to choose between which story it 
wants to glide into solid material. 

1The Million Programme was a state subvention scheme for housing, which suceeded to build 1 006 000 apartments 
between 1965 and 1975.



GENEALOGY

As images of Fittja over time have become strongly 
associated with societal problems, the environme-
nt of Fittja have become a conveniant symbol and 
image for such problems to the outside world. With 
this project we try to infiltrate this imagery, and 
destabilize it from the inside.

We have been searching for an alternative narrative 
that could propose a different reading of Fittja. In 
order to weave into its physical, historical and social 
context we have been applying somewhat unortho-
dox methods: historical hijacking, re-enactment of 
scenarios that never played out, and working from 
a ficiton in which is Fittja spared thirty years of 
stigmatizing attention in the press, as a way to test 
the environment and find a way into it. We wanted 
to wash our eyes clean and see what could emerge if 
we treated this environment the same way we would 
any other area without the social exposure: not as a 
failure that needed a fix, but as a valuable environ-
ment where we would look to urban patterns, histo-
rical context, and be very careful not to spoil its own 
specific character and qualities. 

By engaging in this way with the context, we found 
the question of typology to be crucial. The repetition 
and composition of a few distinct types is a funda-
mental characteristic of Fittjas built environment, 
and to reach our aim to assimilate, and to seamlessly 
blend with the existing architecture, we needed to 
make further investigation into the role of the ty-
pology. Analysing a repeting element, rather than a 
single building, requires its own attitude to site, and 
a kind of revised version of contextualism.
The strong common language of the different exis-
ting building types reminded us of a family, a group 
of siblings, obviously from the same generation, yet 
with an unknown ancestry. Following this thought, 
we have compared our research to genealogical 
research, a work to establish Fittja’s obscure family 
history: After intense investigation, we were able to 
track down both parents. They were both buildings 
from Fittja’s past, spectacular in different ways, but 
none of them psychically exists today. 

Fittja Loge, the mother that died giving birth, was Northern Europe’s largest barn, a perfect square, 
60x60 m wide, with its roots deep into Swedish building tradition. But it was also a predecessor of the 
prefabrication of the Million Programme buildings, as it was built in parts in the north of Sweden, ship-
ped and assembled in Fittja as early as 1809. 
It was burnt down by fire department in 1970 to make way for the construction of the new Fittja. 
However, its life has continued in the urban fabric of its antedescents in that the courtyards of Fittja 
today share the exact same dimensions of the barn. This suggests a kind of implosion of the idea that 
Fittja lacks of historical ties. Rather its past is spatially amplified by the new construction, passed on by 
heredity from historical dimensions of the site.

The other, NK Fittja, was a futuristic proposal for a shopping centre by Nordiska Kompniet, Sweden’s 
most upscale department store. It was designed in 1967 by Leonie Geisendorf, one of the avant garde 
architects of Sweden at the time, and a former apprentice to Le Corbusier. Geisendorfs proposal had 
an international flair, it was an example of a flamboyant and expressive modernism, different from the 
more moderate Swedish functionalism. The project was eventually abandoned, and had to give way the 
first pioneer supermarket of Sweden across the canal. 



Taking the family metaphor to its conclusion, our 
project plays the part of the return of a lost sib-
ling, raised under very different circumstances, 
but unmistakably of the same blood. It’s return 
brings with it a flair of another world and an 
awareness of Fittja’s proud heritage, and its return 
marks the progression of the family.

The return of the lost sibling diffuses the sense 
of time, and it is unclear who came here first. 
Reference of repetition, as something impersonal 
and stacked, is bent, instead refering to the very 
origins of architecture.By destabilizing what was 
conceived as solid ground it provokes for a new 
understanding of the existing landscape of Fittja.

The third sibling.
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Just like the other members of the Fittja family, the lost sibling follows a clear and robust building 
logic. Like Fittja Loge and all of its siblings, it has a prefabricated load bearing facade, with visible 
joints. It is centered around a rigid core of stairs and elevator shafts along one axis, and wet-rooms 
with structural walls along the other. There are few other dividing walls, and each segment of the 
typical octagonal floor plan comprises a 30-35sqm apartment, some with the option of a separate 
bedroom. Like the other apartment buildings, the siblings silhouette is characterized by a simple 
and repetitive facade pattern, broken up by projecting concrete walls clamping a lighter structure. 
Here, three of the identical facade elements are removed, and the projecting verandas are anchored 
in the interior floor slabs and connected to the structural shafts via reinforced beams. Related to 
the duplex apartments in the socle of the low rises, here, where the verandas project, multistory 
apartments are created, over three stories in the tower, with two intermediary floors and a terrace in 
the verandas. Here the floorslabs are cut open and three smaller apartments blend into a large vertical 
one, a vertical village.
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You enter the apartment on the base level into a 
big common kitchen, a dining place and a possible 
bedroom. Straight ahead of you are there is a pan-
oramic big window, with an inner roof that just 
continues out. In the middle of the room, above 
the common dining place there is a stair shaft 
reaching over three floors ending up in a sky light. 
As you start ascending the half stairs, you reach 
the mezzanine, overlooking the Fittja landscape. 
On the second floor there are two bedrooms, of 
which one is as well looking into the apartment. 
Rising up to the second mezzanine there another 
two small bedrooms, if one wishes, or a big com-
mon space. At the far end you find a fully glassed 
front. At the top floor there is a second entrance, a 
bedroom, a possible kitchenette, another fully ac-
cessible toilet, and a small stair leading up to the 
terrace on top of the cantilever. 

With rooms on different floors, several entranc-
es, a winding stair, and windows looking into the 
central space the idea of the apartment is to create 
a kind of gradient between common and private 
spaces. 
This is a feature typical to the urban landscape 
of Fittja, where the borders between public and 
private are more faded than within the historical 
cityscape, and this relationship has also spread 
into the houses.With these borders more blurred 
it might create apartments where constellations 
of living are more open to self-definition. And 
with that we mean that it could suit living for a 
multi generation family, common student living, a 
group of friends, possibility of subletting rooms to 
people outside the family.



In the same way the houses of Fittja have 
adopted their bottom floor for small com-
mercial business, associations and small 
flee markets, the bottom floor of the sibling 
carries on the same generic layout in order 
to adapt to the surroundings it encounters.
As in this example where the new sibbling 
bridge over the gap between the courtyards 
and path to public transport, replacing a 
piece an overscaled parking lot with the 
extension of the public square.

The distortion of time has been an inte-
grated part in our way of working, and has 
kind of blead into the appearance of the 
type, but what does it do? Maybe it can add 
a moment of unbalance, a sense of ”where 
are we”, and you look closer and you find 
yourself in Fittja, and it is this very moment 
of freshness that we seek. 
As these houses are strongly connected 
with preconceived judgements, we hoped 
to achieve something close enough,
something that talks about extensive repeti-
tion, but kind of bends the connotation,
from the idea of impersonal stacking,
to instead associate with repetition as one 
of the oldest desired concepts of architec-
ture.
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In order to engage with those features 
connected to the million program, we 
wanted to choose a medium that would 
really force us, in a practical way, to deal 
with the concepts of repetition and pre-
fabrication. We chose a scale that would 
put us up with real issues of force and 
weight, to kind of enact the prefabrication 
of a house.
We thought of the medium of scale 1:20 
to perform simultaneously at two levels. 
Both as a mean representation, but as well 
as something with enough body mass to 
make spatial impact in the room in itself. 
This allowed us to make something prob-
ably conceptually unthinkable, but real-
istic in detail. We wanted to experiment 
with the idea to make a piece too heavy 
to just simply throw away, something that 
could kind of carry with it the discus-
sion. Odd enough to awake reactions, but 
familiar enough to communicate without 
the frames of the professionals.
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