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kobane Efter över 100 dagar 
av motstånd står det klart 
att Kobane inte kunnat 
besegras av den Islamiska 
staten. Samtidigt som de 
syriska kurderna fortsätter 
sin ändlösa kamp i ruinerna 
växer missnöjet mot Turkiets 
agerande. Dagens ETC:s 
reporter har återvänt till den 
krigshärjade staden.

En hög av sopor och en plast-
back brinner ute på slätten. 
Femton kurdiska YPG-rekryter, 
samtliga runt 20 år, står sam-
lade runt elden och väntar på 
klartecken från en utkik. Några 
timmar senare smyger vi fram i 
ett beckmörkt landskap i rikt-
ning mot Kobane. Framme vid 
taggtrådsstängslet upptäcks vi 
ändå av de turkiska gränssolda-
terna. De skjuter ovanför våra 
huvuden medan vi hoppar över, 
kravlar oss förbi ett dike och 
springer vidare på andra sidan. 
Jiyan, den unga kvinna som vi-
sar vägen, river upp sitt ansikte 
på taggtråden. En japansk jour-
nalist måste sy 14 stygn efter en 
liknande olycka.

Så svårt gör Turkiet det både 
för de personer som vill bekämpa 
den Islamiska statens (IS) beläg-
ring av Kobane, men också för 
dem som tycker situationen är 
viktig att dokumentera på plats.

Tacksamma för stödet
I samband med julhelgen fyllde 
den kurdiska stadens motstånd 
mot fundamentalisterna 100 
dagar. Under denna tid har 
Kobane visat sig bli en tydlig 
vändpunkt när det gäller den 
tidigare ”ostoppbara” expan-
sionen för IS, vars retorik och 
etnisk-religiösa rensning gjort 
omvärlden allt mer upprörd. 
Både USA och irakiska Kurdis-
tan har gått in militärt i Syrien 
för att hjälpa staden och dess 
invånare. För kurderna som 
lever här – och som tidigare 
blivit kallade ”de bortglömda” 
– har omvärldens intresse för 
regionen varit en omtumlande 
upplevelse.

I ett rum med förtäckta föns-
ter berättar Kobanes premiär-
minister Anwer Muslim att de 
är tacksamma för omvärldens 
stöd. Deras strid mot IS är hela 
världens strid, eftersom IS både 

lockar anhängare och riktar hot 
internationellt.

– Men det är också viktigt 
att kärnan i våra värderingar 
kommer fram. Vi vill att folk ska 
förstå vad som verkligen pågår 
här och att det inte bara en plats 
där man slåss mot IS.

Många anser att en stor del 
av rapporteringarna om Kobane 
bara har skrapat på ytan. Att 
där finns kvinnor med gevär har 
varit mer intressant än bakgrun-
den till varför de håller i dem. 
Sedan kurderna i norra Syrien 
tog makten över sina områ-
den år 2012 har det autonoma 
kantonförbundet Rojava – som 
bygger på progressiva och femi-
nistiska värderingar och styrs av 
administrationer där både kvin-
nor och minoritetsfolk måste 
kvoteras in – utropats. Tidigare 
illegala kulturella uttryck skyd-
das nu också av lag. I Syriens 
snart fyraåriga konflikt har en 
separat och helt unik social re-
volution utvecklats i norr. Efter 
månader av gatustrider måste 
kampen i Kobane förstås mot 
denna bakgrund, förklarar An-
wer Muslium, där IS expansion 
inte bara stöter sig med lokalbe-
folkningen utan också med dess 
helt väsensskilda samhällsbygge 
och värderingar.

– Vi slåss inte bara för att 
rädda våra liv. Vi slåss för våra 
idéer, våra värderingar och vår 
jämlikhet.

Anwer Muslim är advokat till 
yrket, andra i administrationen 
är civilingenjörer, arkitekter, 
lärare och akademiker. Gränsen 
till Turkiet ligger bara 50 meter 
härifrån och trots att de lätt 
skulle kunna korsa den och hitta 
nya jobb och liv väljer de att 
stanna kvar. Elva av administra-
tionens ministrar finns fortfa-
rande kvar i staden, däribland 
de ansvariga för energi, kommu-
nikation, finanser och försvar. 
De som inte kunnat fortsätta 
med sina arbetsuppgifter har 
fått nya uppdrag på andra sidan 
gränsen, hos de många flykting-
arna.

Även administrationens barn 
är involverade i den fortsatta 
kampen. Det är utbildningsmi-
nisterns son som guidar runt 
journalister i staden och det var 
försvarsministerns dotter som 
smugglade oss över gränsen. 
Ingen vill kapitulera och se sina 
gator gå förlorade, och snarare 
än att så skett har IS långsamt 
pressats tillbaka.

”Jet! Jet!” sprakar det till 
från premiärministerns walke-
talkie. Det är IS som varnar 
för inkommande amerikan-
ska bombplan. Deras kanal 
går enkelt att lyssna av och 

jämnats med marken. Förstörelsen i Kobane är mycket 
omfattande, där hela områden jämnats med marken efter be‑
skjutningar.  bilder: Joakim medin

Kampen i Kobane fortsätter
Folkets Försvarsenheter. En soldat i Folkets 
försvarsenheter (YPG) nära gränsövergången till Turkiet, vars 
agerande noga bevakas.

kvinnornas Försvarsenheter. Agiri från Kvinnornas försvarsenheter (YPJ) 
visar runt på den sydöstra fronten, inne i Kobane.  

Frivilliga kämpar. I ruinerna av Kobane kämpar den kurdiska lokalbefolkningen och frivilliga 
vidare, fast beslutna om att inte ge sig. 

”Vi slåss inte bara för att 
rädda våra liv – vi slåss  
för våra idéer, våra värde-
ringar och vår jämlikhet”
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PÅ PLATS
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Anwer har hört dem tala 
en rad olika språk, men också 
hur de förolämpat varandra när 
förståelsen brister. 

– Det är uppenbart att deras 
moral är väldigt låg nu. Ibland 
hör vi dem be till Gud om hjälp, 
andra gånger hur de har tröttnat 
på att kriga här och vill dra sig 
tillbaka.

Viktiga återerövringar
Under sena december skedde 
flera viktiga återerövringar 
av områden och byggnader. 
Kobanes kulturcenter hamnade 
återigen i kurdiska händer 
efter att ha varit platsen där IS 
spelade in sin första propagan-
davideo. På julaftons morgon 
besöker vi den första IS-tunneln 
som påträffats och som precis 
övergetts innan den färdigställts. 
Verktyg ligger utspridda och de 
har torkat svetten på ett rosa 
flicklinne.

Vi tar oss fram längs fron-
terna via ett system av grävda 
diken och hål i väggar som tar 
oss igenom sovrum och butiker 
samt förbi gatukorsningar som 
täcks med upphängda tyger 
för att blockera sikten för 
krypskyttar. Vissa kvarter togs 

tillbaka för veckor sedan, andra 
helt nyligen. I flera hus finns 
graffitibudskap som varnar för 
den Islamiska staten och hyllar 
fallna krigare. Vi hittar ett fat 
med dadlar från den irakiska 
Anbarprovinsen. Men den 
enda lukten som bryter igenom 
är stanken av fallna IS-soldater 
under rasmassorna. Flera 
brända kroppar ligger även 
synligt på gatorna.

Vid den sydöstra fronten lig-
ger en grupp YPG- och YPJ-sol-
dater och spanar ut från hålen i 
ett granatskadat hus. De flesta 
av dem är unga, i tjugoårsåldern. 
IS finns bara 200 meter bort, i 
ett kvarter tvärsöver gatan. Det 
är här själva kampen på marken 
utspelas – en strid som hela värl-
den spänt följer. 

– Vi koordinerar med USA 
men väntar ibland en hel dag 
på ett luftanfall utan att något 
händer. Vi måste utkämpa gatu-
strider där varje hus rensas för 
att kunna avancera. Eftersom vi 
inte har några tunga vapen finns 
det ingen annan möjlighet, säger 
kamrat Blink, befäl över denna 
sektion.

Sedan USA påbörjade sitt 
luftangrepp och motstånds-

rörelsen fick stöd av sydkur-
diska peshmergasoldater med 
kanoner har IS kunnat pressas 
tillbaka. Men den lokalbefolk-
ning som strider längst fram i 
Kobane använ-
der fortfarande 
samma Kalas-
hnikovs som i 
krigets början.

Därför kan 
kampen mot 
IS komma att 
bli utdragen, i 
synnerhet då 
motståndarna 
har mer avance-
rad utrustning. 
På julaftons dag spanar en 
IS-drönare på oss från himlen 
ovanför det befriade kultur-
centret.

Inga hjälporganisationer på plats
Förstörelsen i staden är redan 
enorm. Få delar tycks skonade 
och längs gatorna ligger högar 
med betongstycken, brända 
bilar, krossat glas och samman-
störtade hus. Inga internationel-
la hjälporganisationer finns på 
plats. Elektricitet finns bara i de 
fåtal hus som har brummande 
generatorer igång – men lagren 

av diesel sinar. När solen gått 
ner är det kolsvart på gatorna 
och de ständiga explosionerna 
går bara att lokalisera med 
hörseln.

Mitt i allt 
detta bor 
åtminstone ett 
tusental civila 
fortfarande kvar, 
både åldringar 
och stora barnfa-
miljer som alla 
har förflyttats till 
de mest västliga 
stadsdelarna. 

– När grana-
terna kommer 

ser jag till att vi alla gömmer oss. 
Nyss dog tre av mina grannar 
i ett nedslag, berättar fem-
barnsmodern Jelila Abdo, som 
ursprungligen kommer från 
Kobanes landsbygd.

I huset bakom gapar ett stort 
hål i en vägg. Ändå vägrar hon 
att ge sig av till Turkiet. Under 
två månader bodde de alla i sin 
bil vid gränsstaketet, och snart 
ska hennes farbror med familj 
återvända hit.

– Turkiet diskriminerar 
kurder och är inte bra för oss. Vi 
föredrar att dö här, än att åka 

dit, fyller hennes pappa Aladdin 
Abdo i.

Misstron är stor mot den 
stora grannen i norr, som anses 
ha spelat ett eget maktspel för 
att isolera och försvaga kan-
tonerna av fruktan för att dess 
idéer ska sprida sig till Turkiets 
egna länge förtryckta kurder. 
Till skillnad från områden som 
gränsar till IS-territorium, där 
man verkar se mellan fingrarna 
på hur dess krigare rör sig in 
och ut ur Syrien, är gränsen till 
Kobane kraftigt militariserad 
och nästintill omöjlig att passera 
på ett lagligt sätt.

När vi lämnar Kobane jagas 
vi ikapp och grips av den turkis-
ka armén. En holländsk-kurdisk 
journalist anklagas för att vara 
just kurd, och sparkas i ansikte 
och huvud. Vid en militärpos-
tering sätter de plastband runt 
våra handleder och två soldater 
torterar sedan ytterligare den 
misshandlade journalisten 
genom att borra in tumnaglarna 
i hans handflator. De vill ha 
koden till hans telefon. På sjuk-
huset förklarar de sedan hans 
skador med att han ramlat. Inga 
rapporter skrivs, och vi hålls 
kvar i fängelse till nästa dag.

”Vi föredrar att dö 
här hellre än att 
åka till Turkiet.

Aladdin Abdo

• Islamiska  
statens (IS) at-
tack mot Kobane 
började i mitten 
av september. 
Tunga vapen och 
pansar pressade 
tillbaka försvaret, 
nära 200 000 
kurder flydde till 
Turkiet och halva 
staden intogs. 
Försvarsstyr-
korna YPG och 
YPJ fortsatte dock 
ett motstånd, och 
genom förstärk-
ning av ameri-
kanskt flygvapen 
och syrkurdiska 
peshmergatrup-
per stabiliserades 
situationen. 
• IS har från juni 
2014 genomfört 
en framgångsrik 
militärkampanj  
i Irak och Syrien, 
och en etnisk- 
religiös rensning 
som främst för- 
drivit kristna 
assyrier och 
kurder. Strikta 
religiösa lagar har 
upprättats som 
hundratals civila 
avrättats för efter 
att ha brutit. IS 
kontrollerar idag 
ett område större 
än Storbritannien, 
i Irak och Syrien.

FAKTA

återvänder. Ett tusental civila bor ännu kvar i den belägrade staden, och vägrar ge sig av till Turkiet. Antalet har vuxit när allt fler familjer återvänt 
mot årsskiftet.  bilder: Joakim medin

lager. Ett 
vapenlager 
och IS okända 
flagga, som 
påträffades 
efter att dess 
krigare hastigt 
fick retirera 
från området 
kring Kobanes 
kulturcenter  
i sena dec‑ 
ember.

beFäl. YPG‑
befälet Blink 
leder striden 
200 meter från 
IS, och menar 
att tyngre va‑
pen skulle göra 
en stor skillnad 
hos kämparna 
på marken.
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