> föreningsnytt
Föremål från Nineve

Iraks kulturarv
måste räddas
Under våren har ett arbete pågått
med att ta upp kulturförstörelsen
under ockupationen och kriget i Irak.
Enskilda i föreningen Iraksolidaritet,
Föreningen Fjärde Världen och Nätverket mot krig tog initiativ till ett
upprop bland museifolk och kulturpersonligheter i Sverige. Uppropet
fortsätter och återges här, förkortat.
Vill du själv underteckna? Gå in på
www.iraksolidaritet.se. Mejla ditt
namn till: info@iraksolidaritet.se
Redan före anfallet i mars 2003 kom
varningar från forskare och kännare
av Iraks kulturarv, både i koalitionsländerna och andra: Ett krig skulle
kunna få svåra följder för Iraks forn-

lämningar och övriga kulturarv. Tyvärr besannades dessa farhågor.
Nationalmuséet i Bagdad, med
samlingar viktiga för hela världens kulturhistoria, plundrades och
skövlades strax efter anfallet 2003.
Över 15 000 föremål stals. Bagdadmuseet är idag fortfarande stängt i
brist på medel och endast en del av
föremålen har förts tillbaka.
Från världshistoriska centra som
Babylon, Ur, Larsa, Samarra, Hatra,
Khinnis och andra platser kopplade
till vår civilisations uppkomst, finns
rapporter om att allvarlig förstörelse
ägt rum. Många av dessa platser
har skadats av koalitionsstyrkornas
militära aktiviteter, i en del fall för

alltid: Vid Babylon placerades en helikopterplatta och parkeringsplatser.
Skyttegravar anlades i arkeologiskt
outgrävda områden. /.../.Babylons
unika, 2 600 år gamla vägbeläggning krossades av tunga militära fordon. /.../Ur, de välkända sumeriska
lämningarna från cirka 4 000 f Kr,
direktträffades av flygbomber på
några ställen redan 1991. Idag körs
här tunga militära fordon. En militärbas med flyglandningsbana har
byggts strax intill. Tanks cirkulerar
runt Urs berömda ziggurat-tornområde, dit ett logistikförband förlagts.
Det är som att utsätta platsen för en
kontinuerlig jordbävning.
Som en följd av att kriget in-
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Neandertaljägare, museirekonstruktion.
Foto: Wikimedia Commons

leddes har minst 38 av Iraks, och
världens, stora fornlämningsplatser
skadats och plundrats; däribland
Uruk, Nippur, Nimrud och den forntida staden Isin. Ytterligare tusentals
ojämförliga, oskyddade, arkeologiskt
intressanta platser kan läggas till /.../
Iraks nationalbibliotek blev allvarligt brandskadat av mordbrännare.
Universitetslärare och akademiker
i allmänhet flyr från Irak. /.../ Illegal utförsel av föremål och en viss
plundring av gravplatser och bebyggelselämningar förekom redan förut.
Nu sker en kraftig ökning på grund
av det sönderfall av det civila samhället kriget orsakat. Enligt den förre
chefen för museet i Bagdad, Donny
George Youkhanna, räcker den särskilda fornlämningspolis som upprättats inte till. Plundrarna är organiserade och ofta beväpnade. De vet att
det finns en marknad för dessa antikviteter runt om i världen, främst i
Europa och USA.
Nyligen kom också rapporter om
ännu en långvarig militär operation
från luften och marken mot Iraks
andra stad Mosul. Mosul är en historisk, mångkulturell stad med gyllene
tempel och mångtusenåriga bevattningsanläggningar. Ruinerna efter
det gamla Nineve ligger inom Mosuls
stadsmurar.
Nu behöver flera kraftfulla åtgärder vidtas för att motverka all
förstörelse och utplundring: – Ingen
bör befatta sig med föremål som kan
misstänkas ha illegalt utgrävts och
utförts eller stulits från Irak./.../
Vi uppmanar museer, antikhandel
och samlare att uppmärksamma alla
försök till införsel och försäljning av
föremål från Irak och meddela detta
till behöriga myndigheter.
– Vi uppmanar svenska staten att
i FN och Unesco driva frågan om
skyddet av det irakiska kulturarvet i
enlighet med Unescokonventionen
1970 om skydd av kulturarvet i krig
/.../.
– De makter som invaderat Irak
måste bekosta återförande och reparation av Iraks stulna och plundrade
kulturarv. Vi uppmanar också svenska staten att kraftfullt bidra till återuppbyggandet och återförandet av det
irakiska kulturarvet.
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Begravningar leder nämligen till att
det mänskliga skelettet bevaras intakt
– orört av olika typer av asätare.
Det har även hittats blommor vid
en neandertalgrav, något som kan
tyda på att de hade religiösa föreställningar. De kan också ha haft en uppfattning om att det finns ett liv efter
döden.
Hur såg då kontakterna mellan de
två människoarterna ut? Fynd från
vissa delar av det nuvarande Spanien visar att området under ungefär
tiotusen år hyst såväl moderna människor som neandertalare. Samtidigt
tyder de arkeologiska fynden på att
kontakterna varit relativt få. Neandertalbefolkningar norr om Pyrenéerna tycks däremot tagit intryck av
den moderna människan. Deras materiella kultur har uppenbart påverkats av den nära släktingens. Vid neandertalboplatser har forskare kunnat
finna enkla benverktyg och smycken
av genomborrade djurtänder. Något
som de också kunnat återfinna hos
den moderna människan.

Hjärnor – lika men olika
Varför dog då neandertalarna – men
inte den moderna människan – ut?
Något entydigt svar kan inte ges. En
relativt ny teori är att det kunde handla om hjärnor och deras olikheter.
Neandertalarnas och de moderna
människornas hjärnor hade visserligen samma kapacitet men var ändå
annorlunda. Neandertalmänniskornas associationsförmåga kan ha varit
begränsad. Genom att noga studera
deras redskap har man kunnat konstatera att dessa visserligen var komplexa men samtidigt på ett märkligt
sätt stereotypa.
Under perioder då båda arterna
levt under svåra förhållanden kanske
den moderna människan kunde använda sin teknik på ett mer flexibelt
sätt, något som kan ha varit utslagsgivande för dess fortlevnad.
Hur uppkom då det första folkmordet? Ja, förmodligen efter att
människan slutat sitt nomadiserande
liv. De första säkra tecknen på organiserade krig mellan människor är
ungefär 10 000 - 15 000 år gamla. Under denna tid ser vi de första tecknen

på jordbrukssamhällenas framväxt.
Människan hade blivit permanent
bosatt. Det uppkom så småningom
stater, centraliserade och hierarkiskt
uppbyggda. Från denna tid ser vi en
ebb och flod av krig. Våldsamheterna
kommer, sedan sluts det fred. Ofta
har konflikterna uppkommit på nytt.

Framtidens krig och fred
Men en framtid med krig är ingen
naturnödvändighet. I en värld med
massförstörelsevapen är strävan att
hitta en väg till fred, en global empati,
nödvändig för allas överlevnad.
Studier av dagens jägare och samlare, liksom människor i andra samhällen, visar att människor i de flesta
fall vill undvika våldsamheter. Olika
sätt att bibehålla freden har alltid
funnits – medling och fredsritualer
är några exempel. Den ”självklara”
sanningen att den moderna människan genomförde ett folkmord på
neandertalmänniskan har visat sig ytterst tvivelaktig. Kanske – om vi hade
en tidsmaskin – skulle många möten
mellan de två människoarterna istället kunna ge ytterligare exempel på
fredlig samexistens.
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