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Dnes asi 35 mil, jedna z největších etnických skupin na
Blízkém východě

 Turecko – 16 mil. - 10-22% populace
 Írán – 7 – 8 mil. - 9-10%
 Irák - 6 mil. – 15 – 20%
 Sýrie – 2 mil.
 Německo – 800 tisíc
 dále v Sýrii, Arménii, Ázerbájdžánu, Turkmenistánu,
Jordánsku

etnická, jazyková, kulturní, geografická i historická
odlišnost
přijali islám, ale už ne arabštinu
ženy lepší postavení než u Arabů
Po rozpadu Oř – pro Kurdy nebyl vytvořen samostatný stát

 smlouva so Sevres s Kurdským státem počítala,
Lausannská již nikoliv

Kurdové



Kurdové v Turecku
systematická turkizace, revolty, útlak
vlastní politické strany, ale
Tureckem neuznané (Strana
kurdských pracujících, Strana
demokratické jednoty)

Kurdové v Iráku
letité problémy s uznáním identity,
pronásledování a čistky (1988 Anfál)
dnes částečná nezávislost

Kurdové v Íránu
snaha o asimilaci 
1946-47 republika Kurdský
Mahabád
uznána identita ale ne samospráva
časté nepokoje

Kurdové



vlastním názvem Amazigh
(svobodný lid)

25% v Alžírsku
45% v Maroku
taky v Líbyi, Mauretánii, Tunisku

přijali náboženství ale ne kulturu a
jazyk
tradiční kmenová společnost, někde
ještě jako nomádi
více skupin s částečně odlišným
jazykem
mezi Berbery se někdy počítají i
Tuaregové
berberské hnutí založeno na
kulturní bázi, méně na politických
požadavcích

Berbeři



Berbeři v Maroku
od 2011 uznán berberský jazyk jako jeden z
oficiálních (vedle arabštiny)
vytvoření královského institutu pro berberskou
kulturu, programy v televizi

Berbeři v Alžírsku
kdysi využíváni Francouzi v boji proti Arabům
aktivní účast v boji o nezávislost (1964)
poté arabizace, Berberské jaro 1980 -
požadavek uznání jazyka a identity
dnes částečná nezávislost

Berbeři v Tunisku
pouze 1 procento obyvatelstva
požadavek uznání jazyka

Berbeři



čtvrtina populace Íránu (20 milionů)
šíitského vyznání, nicméně více
sekularizovní než Peršané 
mluví turkickým jazykem, ten je ale
zakázán, restrikce na kulturní bázi

protesty 2004, 2006, 2010, 2013
nacionalismus se nesmí projevovat,
pouze skrz futbalové zápasy

íránská vláda se snaží proti sobě štvát
Azery a Kurdy
nejvyšší vůdce ajatolláh Chámeneí je
rovněž Ázerem

Ázerové



celkem 11 milionů
Írán, Pákistán, Afghánistán

sunnité
největší konflikty v Pákistánu

mezi pákistánskou vládou a
nacionalisty
konflikty už od roku 1947
požadavek odtržení Balučistánu

Balučové



400 tisíc 
Írán 100 tisíc (největší
nemuslimská menšina, 1 křeslo v
parlamentu)
Libanon 80 tisíc (největší
nearabská křesťanská menšina)
Sýrie 85 tisíc (podpora komunity
Asadovci)
Turecko 60 tisíc
Irák 60 tisíc
Jordánsko, Izrael, Kuvajt, Katar,
UAE, Egypt

v Jeruzalémě již od raních století,
jinak po druhé světové válce
genocida Arménů 1915 (Turecko)

Arméni



Egypt a Súdán
komunity podél Nilu,
také ve městech (Káhira)
v některých obdobích
vládci Egypta
vlastní jazyk a kultura

křesťanství i islám

Núbijci
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