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Förstörelsen är svår att greppa. Där 
det förr fanns gator ligger nu högar 
med kollapsade hus, där det förr låg 
ett gatukök ligger brända bilar. Det 
är som om det vore en helt annan 
stad. I slutet av december hade Ko-
bane i norra Syrien framgångsrikt 
gjort motstånd mot terrorgruppen IS 
belägring i 100 dagar. Även om stri-
derna lagt staden i ruiner har dess 
invånare lyckats nå ut till hela värl-
den med sin kamp, och blivit en sym-
bol för att fundamentalisterna inte 
alls är ”ostoppbara” i sin expansion. 

– Vi tar tillbaka staden steg för steg. 
Vi lyssnar också av IS radiokommu-
nikation och deras moral är väldigt 
låg nu. Ibland hör vi dem be till Gud 
om hjälp, andra gånger säga att de 
tröttnat på att kriga, säger Kobanes 
premiärminister Anwer Muslim.

Han och tio andra ministrar i admi-
nistrationen, som utropade autono-
mi för staden och omgivande lands-
bygd för ett år sedan, är fortfarande 

kvar för att arbeta i de fria stadsde-
larna. Samtidigt som försvarsstyr-
korna YPG och YPJ slåss mot IS har 
den civila ledningen ansvar för övrig 
samhällsdrift, som att hjälpa kvar-
varande civila med bostäder, bräns-
le och mat.

Otillräcklig hjälp
Ingen ger upp förrän den sista ga-
tan erövrats, menar Anwer Mus-
lim, och lyckligtvis har utveckling-
en gått åt ett motsatt håll under hös-
ten. Men han understryker att Koba-
ne behöver mer internationell hjälp. 
Kurdernas kamp mot IS är hela värl-
dens kamp, eftersom IS både lockar 
anhängare och riktar hot internatio-
nellt. Ändå måste staden slåss med 
samma otillräckliga kalasjnikovs nu 
som för 100 dagar sedan, eftersom 
de varken skänkts eller sålts något 
annat att strida med.

– Om den internationella koalitio-
nen inte hjälper oss med tunga va-

pen är vi beroende av vad vi kan er-
övra från IS själva. Vi kan göra mot-
stånd, men på det sättet kommer kri-
get att fortsätta under lång tid.

På strax över tre månader har kri-
get redan skapat stor förödelse och 
svårigheter. Elektricitet finns bara i 
ett fåtal hus med brummande gene-
ratorer, men lagren av diesel sinar. 
När solen gått ner är det kolsvart på 
gatorna, och all belysning är förbju-
den för att inte bli mål för beskjut-
ning. Bara en enda klinik med två 
britsar finns kvar, belägen under jor-
den, som är beroende av vad lokala 
apotekslager ännu har i vårdmateri-
al. Inga internationella hjälporgani-
sationer finns på plats.

Mitt i allt detta finns ännu ett tu-
sental civila kvar. Åldringar sitter 
på trappan och mängder av små-
barn springer omkring i de västli-
gaste stadsdelarna, dit alla förflyt-
tats. Här har de mer skydd, men in-
te fullständigt.

Reportage Syrien

Kobane fortsätter att kämpa     mot IS terror
Efter mer än 100 dagars  
belägring står det klart att 
Kobane i norra Syrien inte 
kunnat besegras, och att IS 
stött på hinder i sin expan-
sion. Hufvudstadsbladet åter-
vänder till den krigshärjade 
staden, och finner ett allt 
jämt levande hopp i ruinerna. 

 uTSaTTa. Ett tusental civila 
bor kvar i den belägrade staden 
och vägrar ge sig av till Turkiet. 

 bESluTSam. YPJ-soldaten 
Serhaldan förlorade sina kamra-
ter bara dagar efter att Hufvud-
stadsbladet senast mötte henne. 
Hon är nu stationerad på den 
södra fronten, lika besluten om 
att bekämpa IS. 

 gRaNaTgömma. Ett vapenla-
ger som påträffades efter att IS 
krigare hastigt fick retirera från 
området kring Kobanes kultur-
center i sena december. 

 bEvakaT. En soldat i Folkets 
försvarsenheter (YPG) nära 
gränsövergången till Turkiet, 
vars agerande noga bevakas.
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Reportage Syrien

Noetrat Världen

Kobane fortsätter att kämpa     mot IS terror
– När granaterna kommer ser jag 

till att vi alla gömmer oss. Nyss dog 
tre av mina grannar i ett nedslag, be-
rättar fembarnsmodern Jelila Abdo.

I huset bakom gapar ett stort hål 
i en vägg. Ändå vägrar hon och alla 
andra att lämna sin stad och ge sig 
av till Turkiet. Där har kurder länge 
haft det svårt, och en vardag i trånga 
flyktingläger verkar inte ljusare.

Små framsteg
Efter att både USA:s flygvapen och 
sydkurdiska peshmergasoldater gått 
in militärt till Kobanes försvar har 
motståndet långsamt gett resultat. 
Under sena december återerövra-
des flera viktiga områden och bygg-
nader. Stadens kulturcenter hamna-
de ännu en gång i kurdiska händer, 
efter att ha varit platsen där IS spe-
lade in sin första propagandavideo.

Ett stycke därifrån på den södra 
fronten träffar vi den 19-åriga sol-
daten Serhaldan igen, som Hufvud-

stadsbladet även mötte i slutet av 
september. Hon berättar nedstämt 
att nästan ingen av de andra unga 
kvinnorna från det mötet längre le-
ver. Själv klarade hon sig undan IS 
med en kula i axeln och en i handle-
den. Efter det har allting blivit per-
sonligt.

– Jag vill hämnas mina vänner. Det 
är den enda känsla jag har nu.

Från ett hustak där hon och andra 
byggt ett skyttevärn ser vi den höga 
Mistenurkullen torna upp sig i ho-
risonten. Därifrån skjuter IS ännu 
ner granater på olika stadsdelar. Det 
kan vara en lång tid kvar innan Ser-
haldans hemstad är befriad, men 70 
procent sägs nu vara kontrollerad av 
dess invånare igen. Under mellanda-
garna gav sig till och med två jultom-
tar ut för att dela klappar till barnen.

text och foto Joakim Medin 
utrikes@hbl.fi 

SYRIEN

M
ed
el
ha
ve
t

Damaskus

TURKIET

JORDANIEN

LI
B.

IR
A

K

100 km

Kobane

TT Nyhetsbyrån / HBL

Gaziantep

Aleppo

”Jag vill hämnas 
mina vänner. Det är 
den enda känsla jag 
har nu.”
Serhaldan
Soldat

Israel överlämnar  
inte soldater till ICC
ISRaEl Israel kommer inte att över-
lämna sina soldater till Internatio-
nella brottmålsdomstolen ICC, upp-
ger landets premiärminister Benja-
min Netanyahu. Han kommentera-
de frågan under den israeliska rege-
ringens möte på söndagen.

– Den israeliska militärens soldater 
försvarar oss beslutsamt och kraf-
tigt. Och vi försvarar i vår tur dem, 
sade Netanyahu.

Den palestinska myndigheten har 
ansökt om medlemskap i ICC för att 
kunna få israeliska soldater åtalade 
för krigsförbrytelser.  FNB–aFP 

Boko haram tog  
över militärbas
NIgERIa Extremistmilisen Boko Ha-
ram har tagit över en by och en vik-
tig militärbas i nordöstra Nigeria, 
skriver BBC. Basen ligger i närheten 
av byn Baga i delstaten Borno och 
härbärgerade den så kallade mul-
tilaterala insatsstyrkan (MNJTF) 
med soldater från Nigeria, Niger 
och Tchad.

Bybor som har flytt över gränsen 
till Tchad berättar för BBC att sol-
daterna flydde hals över huvud. En-
ligt källor till nyhetsbyrån AFP på-
gick skottlossning mellan angripa-
re och soldater i flera timmar.  FNB–TT 

Vinner vänsteralliansen Syriza 
nyvalet i Grekland om tre veckor 
kommer det att vara starten på 
en ”nödvändig förändring” i Eu-
ropa. Det här säger Syrizas le-
dare Alexis Tsipras. 

TYSklaNd Alexis Tsipras lovade i ett 
tal i Aten på lördagen att sätta stopp 
för den nuvarande åtstramningspo-
litiken.

Tsipras sade att Spanien och Irland 
är länder som kan följa efter Grek-
lands exempel. Även i Spanien är det 
nya vänsterpartiet Podemos favorit 
inför valet senare i år.

Enligt tidningen Der Spiegel är 
Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel redo att låta Grekland läm-
na eurozonen om den nya regering-
en äventyrar åtstramningen.

– Den tyska regeringen anser att 
ett utträde nästan är oundvikligt om 
oppositionsledaren Alexis Tsipras le-
der regeringen efter valet och över-
ger budgetdisciplinen och låter bli 
att återbetala landets skulder, skrev 
Der Spiegel på lördagen med hänvis-
ning till källor som står nära den tys-
ka regeringen.

EU:s tidigare ekonomikommis-

sionär, EU-parlamentarikern Ol-
li Rehn (C), väntar sig däremot ef-
tergifter mot Grekland, uppgav Der 
Spiegel i går.

Enligt tidningen ser Rehn lugnt på 
Syrizas möjliga valseger.

– Jag anser det vara överdrivet att 
måla fan på väggen, säger Rehn till 
Der Spiegel.

Enligt honom kan en eventuell tur-
bulens som Grekland orsakar inte 
längre skaka eurozonen lika myck-
et som 2010 eller 2012.

Han anser att de andra EU-länder-
na måste hjälpa Grekland att mins-
ka skuldbördan, till exempel genom 
att förlänga krediterna. 

rinne avvisar
Finlands finansminister Antti Rinne 
(SDP) avvisar Rehns förslag om att 
lätta på skuldbördan. Rinne säger till 
Yle att Grekland klarar av att betala 
tillbaka sina lån enligt den tidtabell 
som man kommit överens om, ba-
ra den politiska viljan finns i landet.

Rinne sade att eurogruppen under 
de senaste månaderna inte diskute-
rat möjligheten att lätta på Grek-
lands skuldbörda. 
FNB–aFP 

Euroområdet

”Förändring i Europa 
börjar i Grekland”

Åtta saknas sedan  
lastfartyg kantrat 
SkoTTlaNd Besättningen på åtta per-
soner befaras ha omkommit sedan 
ett lastfartyg kantrat utanför Skott-
lands nordkust. Det 83 meter långa 
torrlastfartyget Cemfjord var på väg 
från Aalborg till Runcorn nära Liver-
pool med 2 000 ton cement ombord. 
Fartyget ägs av ett tyskt rederi. Man-
skapet bestod av en filippinier och 
sju polacker.

På lördagen observerade en pas-
serande färja det kantrade fartyget 
24 kilometer nordost om Wick. Ba-
ra aktern stack upp ur vattnet. Far-
tyget sände aldrig ut någon nödsig-
nal. FNB–NTB-RITzau

Svensk kan ha  
smittats av ebola
SVERIgE En svensk biståndsarbetare 
som arbetat i Sierra Leone med ebo-
lapatienter kan ha smittats av viru-
set skriver Sydsvenskan. Kvinnans 
säkerhetsutrustning visade sig ha ett 
hål när hon tog av sig den. 

Kvinnan har nu evakuerats till 
Lund där extra personal kallats in 
till infektionskliniken för att ta emot 
henne.

– Vi tog beslutet att sända hem hen-
ne. Vi ville ta det säkra före det osäk-
ra, säger Mattias Frick, medicinsk 
koordinator på Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap till 
Sydsvenskan. HBl 

Flera döda i självmordsdåd i Somalia
SomalIa Minst fyra personer har dödats i Somalias huvudstad Mogadishu ef-
ter det att en självmordsbombare kört in en bil fullpackad med sprängme-
del i en annan bil i närheten av den hårt bevakade internationella flygplat-
sen. De döda ska ha varit civila, enligt inrikesdepartementet.

– De statliga styrkorna som har sin bas i närheten fick information om att 
där fanns en bilbomb, men när de kom för att söka av platsen exploderade 
bomben, säger polischefen Osman Alihe till Reuters.

Ingen har tagit på sig dådet men området har tidigare varit föremål för en 
rad attacker från extremiströrelsen al-Shabaab. TT-aFP-REuTERS 


