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I 100 dage har kurderne i den syriske grænseby Kobane kæmpet mod Islamisk Stat. USA har 
støttet fra luften, krigere fra Irakisk Kurdistan på jorden, men de syriske kurdere må stadig se 

langt efter våbenstøtte og opbakning til deres kamp for demokrati og ligestilling
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 ■ Værnfælles Forsvarskom-
mando udsendte i går årets 
første opdatering om Dan-
marks deltagelse i den ameri-
kansk-ledede væbnede aktion 
mod Islamisk Stat (IS) i Irak og 
Syrien. Siden den første mis-
sion 16. oktober har danske fl y 
fl øjet 130 missioner og kastet 
87 bomber. De danske fl y har 
i den forløbne periode delta-
get i missioner i områderne 
omkring  Tikrit, Bayji, Mosul 
samt i Al-Anbar-regionen. For-
svaret afviser fortsat at op-
lyse præcis, hvor og hvornår 
de danske fl y bomber i Irak.

 ■ Fra slagmarken:
På en konference i går i Istan-
bul valgte National Coalition 
for Syrian Revolutionary and 
Opposition Forces ifølge den 
tyrkiske avis Hurriet ny præsi-
dent-komité og ny præsident. 
Den nye præsident, en 49-åri-
ge læge og forretningsmand 
Khaled Khoja, der er født i Da-
maskus, menes i modsætning 
til sin forgænger ikke på for-
hånd at være stråmand for no-
gen af de lande, der anerken-
der koalitionen, deriblandt 
USA og EU.

 ■ Så er de næste danske sol-
dater, kaldet Operation Inhe-
rent Resolve hold 1, færdig 
med deres missionsforbere-
dende uddannelse og klar til 
at blive sendt til en base vest 
for Bagdad i det centrale Irak, 
oplyste Værnfælles Forsvars-
kommando i går. 

Det 120 mands store træ-
ningsbidrag består af solda-
ter og specialister fra store 
dele af Forsvaret, og II Pan-
serinfanteribataljon fra Den 
Kongelige Livgarde opstiller 
grundstammen. 

Forsvaret har tidligere 
sendt et 30-mands stort bidrag 
til det nordlige Irak for at ud-
danne kurdiske Peshmerga 
sikkerhedsstyrker i første-
hjælp, skydning og forhold 
over for miner. Dette bidrag 
forventer forsvaret hjemtaget 
i februar 2015.

 ■ Ifølge Combined Joint Task 
Force har koalitionen udført 
14 nye luftangreb mod IS-mål i 
Syrien og seks mod mål i Irak. 
Dermed har koalitionen siden 
den 8. august udført i alt 1.653 
luftangreb, heraf 929 i Irak og 
724 i Syrien.

 ■ Information opdaterer lø-
bende udviklingen i luftkri-
gen mod IS, som Danmark 
tilsluttede sig den 2. oktober 
2014. Se fl ere oplysninger om 
koalitionens angreb på tema-
siden www.information.dk/
danmarkikrig

Efter over 100 dages hårdnakket kurdisk 
modstand har Islamisk Stat endnu ikke været 
i stand til at erobre Kobane – Information 
har besøgt den krigshærgede by og dens 
socialistisk inspirerede modstandsbevægelse

Af Joakim Medin

Kobane

E t bål af aff ald brænder ud på 
sletten. 15 kurdiske rekrutter 
fra YPG (Yekîneyên Parastina 

Gel – ’Folkets beskyttelsesenheder’) 
har samlet sig omkring fl ammerne. 
De er alle omkring 20 år og venter på 
grønt lys fra en udkigspost. Et par 
timer senere sniger vi os sammen 
mod Kobane gennem det bælgmør-
ke landskab. Fremme ved pigtråds-
hegnet bliver vi alligevel opdaget af 
tyrkiske grænsesoldater. De skyder 
over vores hoveder, men vi hop-
per over hegnet, kravler gennem 
en grøft og løber videre på den an-
den side. Jiyan, den unge kvinde, 
der viser os vej, får rifter i ansigtet 
fra pigtråden. 

Så svært har Tyrkiet gjort det, 
både for dem, der ønsker at kæm-
pe imod Islamisk Stats belejring af 
Kobane, og for de journalister, der 
forsøger at dokumentere, hvad der 
foregår i området.

Med udgangen af december kun-
ne de kurdiske militssoldater bry-
ste sig af at have holdt stand mod 
Islamisk Stats stormløb i 100 dage. 
Kobane har dermed sat en stopper 
for den førhen så uimodståelige 
ekspansion fra Islamisk Stat, hvis 
ekstreme retorik og etnisk-religiøse 
udrensning har gjort omverdenen 
stadig mere oprørt. Både USA og Ira-
kisk Kurdistan har således interve-
neret militært i Syrien for at hjælpe 
Kobane, som tillige er blevet et in-
ternationalt mediefænomen og et 
skoleeksempel på en tv-livedækket 
krig. På grund af byens beliggenhed 
ret op ad den tyrkiske grænse har 
det været muligt at transmittere fra 
krigen på direkte tv. Det har været en 
forvirrende oplevelse for kurderne, 
der er uvante med mediebevågen-
hed, især de syriske kurdere, som 
tidligere er blevet betegnet som 
’glemte’. 

I et rum med nedrullede gardiner 

fortæller Kobanes ’premierminister’, 
Anwer Muslim, at de er taknemme-
lige for al den opmærksomhed, de 
nu oplever. Deres kamp mod IS er 
hele verdens kamp, fordi IS ikke blot 
tiltrækker proselytter fra mange 
lande, men også repræsenterer en 
international trussel.

»Men det er også vigtigt, at ver-
den forstår, hvilke værdier vi selv 
står for. Vi vil gerne have, at folk 
skal forstå realiteterne bag det, som 
foregår her – at det ikke bare er et 
sted, hvor der kæmpes mod IS,« si-
ger Anwer Muslim.  

En stor del af mediedækningen 
fra Kobane har kun kradset i over-
fl aden. At her fi ndes mange kvinder 
med rifl er er blevet set som interes-
sant, uden at ret mange har ulejli-
get sig med at se nærmere på den 
politiske baggrund for de kvinde-
lige soldater. 

Kamp for ligestilling
Kurderne i det nordlige Syrien over-
tog i 2012 kontrollen med deres egne 
områder og proklamerede for et år 
siden oprettelse af tre selvstyrende 
kantoner under føderations-navnet 
Rojava. Kantonerne har en fælles, 
demokratisk forfatning, der garan-
terer ligestilling mellem kønnene. 
Ifølge forfatningen skal kvinder og 
eventuelle mindretal sikres repræ-
sentation i kantonernes besluttende 
og administrative organer gennem 
kvoter. Den politiske ledelse af Ro-
java har også fj ernet det hidtidige 
forbud mod at udtrykke ikke-arabisk 
identitet. 

Mange af de tanker, som ligger til 
grund for de syriske kurderes selv-
styre, har slægtskab med idealerne 
hos de tyrkiske kurderes befrielses-
bevægelse PKK. PKK, som fortsat 
fi gurerer på EU’s og USA’s terrorli-
ster, har en 30-årig lang tradition for 
kvindelige guerillasoldater, og de er 
længe blevet hyldet som et forbil-
lede både i og uden for Kurdistan. 

Efter måneders nærkampe i Ko-
banes gader er Islamisk Stats eks-

pansion ikke blot stødt på en lokal 
befolknings vilje til territorial selv-
bestemmelse, men også på deres 
helt anderledes sociale struktur og 
værdier.

»Vi kæmper ikke kun for at redde 
vores liv her. Vi kæmper for vores 
ideer, vores værdier og lighed – ikke 
kun som en folkegruppe, men også 
for kvinder. Her beskytter kvinder 
deres egne rettigheder,«, siger Anwer 
Muslim.

Med til billedet af de syriske kur-
deres selvstyre hører dog også tidli-
gere kritik fra menneskerettigheds-
organisationer for at undertrykke 
politiske modstandere og for brug 
af børnesoldater. 

Luftangreb
’Premierministeren’ er jurist af pro-
fession. I værelset, påpeger han, be-
fi nder der sig også en civilingeniør, 
en arkitekt, to engelsklærere og an-
dre fagfolk, der arbejder i admini-
strationen. Grænsen til Tyrkiet lig-
ger kun 50 meter væk, og de kunne 
nemt krydse den for at fi nde et nyt 
job og begynde et helt andet liv, un-
derstreger han. Men de har valgt at 
blive. 11 af Kobanes ministre er stadig 
i byen, herunder de ansvarlige for 
energi, kommunikation, forsvar og 

sociale spørgsmål. Og de, som ikke 
har kunnet fortsætte deres hverv, 
har fået nye opgaver blot 10 km væk, 
hos de mange fl ygtninge, som har 
krydset grænsen.

Selvstyreadministrationens børn 
er lige så involveret. Det er under-
visningsministerens søn, der guider 
journalister rundt i byen, og det viser 
sig at være forsvarsministerens dat-
ter, der hjalp med at smugle os over 
grænsen. Ingen vil vige fra byen, før 
den sidste gade er tabt, men nu er 
det i stedet angriberne, som lang-
somt presses tilbage.

»Jet! Jet!,« knitrer det i statsmi-
nisterens Walkie-talkie. Det er IS, 
der advarer om indfl yvende ame-
rikanske bombefl y. Deres kanal er 
let at afl ytte, og Anwer Muslim har 
hørt dem tale både russisk, tyrkisk, 
engelsk og fl ere andre sprog samt, 
hvordan de fornærmer hinanden, 
når de ikke kan forstå hinanden.

»Det er indlysende, at deres mo-
ral er meget lav nu. Nogle gange hø-
rer vi dem bede til Gud om hjælp. 
Andre gange beklager de sig over, 
hvor trætte de er blevet af at føre krig 
her, og siger, de ønsker at trække 
sig tilbage.«

Kobanes langvarige og hårdnak-
kede modstand er langsomt ved at 

Kobane 
holder 
stadig 
stand
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give bonus. Sidst i december lykkedes 
det at generobre fl ere vigtige kvar-
terer og bygninger. Byens kulturelle 
centrum er igen endt på kurdiske 
hænder efter at have været scene for 
indspilning af den første IS-propa-
gandavideo fra området. Juleaftens-
dag fandt de kurdiske styrker en ti 
meter lang tunnel, den første af sin 
art, men den blev rømmet, før den 
nåede at blive færdiggravet.

Lig i gaderne
Vi kører langs med fronten, forbi et 
system af grøfter, gennemhullede 
mure og vejkryds med ophængte 
tekstiler. Nogle kvarterer blev gen-
erobret for fl ere uger siden, andre 
for ganske nylig. På husmure ses 
graffi  ti, der advarer mod Islamisk 
Stat og hylder de faldne jihadister. 
Vi fi nder et fad med dadler fra den 
irakiske Anbar-provins. Der stinker 
forfærdeligt fra ligene af faldne hel-
lige krigere under murbrokkerne, og 
forbrændte kroppe fl yder i gaderne.

Ved den sydøstlige front står en 
gruppe kurdiske soldater og spejder 
ud fra hullerne i et udbombet hus. 
De fl este af dem er i 20’erne. Isla-
misk Stats stillinger er kun 200 meter 
væk – gruppen holder det kvarter, 
der begynder på den anden side af 

gaden. Dette er den vigtigste kamp-
zone lige nu. Her afgøres kampene 
på jorden mod ekstremistgruppen, 
og hele verden følger spændt med. 
Men de unge soldater må stadig 
bruge de samme Kalasjnikovs som 
i begyndelsen af krigen.

»Vi koordinerer med USA, men 
må nogle gange vente en hel dag på 
luftangreb, uden at det kommer. Vi 
er nødt til at kæmpe fra gade til gade 
og rydde hvert et hus for at rykke 
videre frem. Hvad kan vi ellers gøre 
uden tunge våben?« spørger kam-
merat Blink, offi  cer ved dette afsnit.

Krigslykken er vendt, siden USA 
indsatte sit luftvåben mod IS, og 
peshmerga-tropper fra Irakisk Kur-
distan fulgte op med artilleristøtte. 
Det siges, at kurderne nu kontrollerer 
over 70 procent af byen, til trods for 
at Kobanes eget forsvar endnu ikke 
har fået doneret eller kunnet købe 
noget tungere at kæmpe med. Vesten 
har kun bevæbnet den opløsnings-
truede Frie Syriske Hær og kurderne 
i Irakisk Kurdistan.

Kurderne i Irakisk Kurdistan har 
ikke opbygget et samfund inspireret 
af PKK’s socialistiske idealer, men 
har plejet relationer til Vesten – ikke 
mindst gennem salget af olie, og i 
Kobane spekulerer kurderne over, 

om den manglende støtte fra Vesten 
hænger sammen med Rojava-fødera-
tionens ideologiske linje. Uden bedre 
bevæbning kan landkrigen her kom-
me til at rase længe endnu, frygter 
de, især hvis kurderne skal kæmpe 
mod en fj ende, som samtidig har 
mere avanceret udstyr. Juleaften 
ser vi en IS-drone med GoPro-ka-
mera udspionere os fra himlen over 
byens befriede kulturelle centrum.

Ødelæggelsen af Kobane er alle-
rede enorm. Langs gaderne ligger 
dynger af murbrokker, udbrændte 
biler og glasskår mellem de sønder-
skudte huse. Det er koldt. Elektrici-
teten er kun tilgængelig i de få huse, 
der har summende generatorer kø-
rende, men lagrene af diesel svinder 
ind. Når solen går ned, er der kulsort i 
gaderne. Lommelygter er forbudt, da 

de kunne blive mål for beskydning. 
De konstante eksplosioner kan kun 
lokaliseres med høresansen.

Midt i alt dette bor der stadig over 
tusinde civile borgere – både ældre og 
store familier med børn, der er fl yt-
tet ind i Kobanes vestlige kvarterer.

»Når granaterne kommer, sørger 
jeg for, at alle kommer i dækning. For 
nylig blev tre af mine naboer dræbt 
under et angreb,« siger Jelila Abdo, 
en mor til fem børn.

I huset bag hende er der et gaben-
de hul i muren. Men hun nægter at 
fl ygte til Tyrkiet. I to måneder boede 
de alle i familiens bil ved grænsen, 
og snart skal hendes onkel og hans 
familie vende tilbage, siger hun.

»Tyrkiet diskriminerer kurdere. 
Det er ikke godt for os. Vi vil helle-
re dø her end tage derover,« tilføjer 
hendes far, Aladdin Abdo.

Mistroen er stor over den store 
nabo i nord, som vurderes at spil-
le sit eget magtspil for at isolere og 
svække kantonerne og modvirke, 
at ideerne herfra vil sprede sig til 
Tyrkiets egne og i årtier undertrykte 
kurdere. I modsætning til de områ-
der, der støder op til Islamisk Stats 
område, hvor Tyrkiet ser ud til at 
vende det blinde øje til, hvilke krigere 
der bevæger sig ind og ud af Syrien, 

har den tyrkiske hær gjort sit bedste 
for at hindre forstærkninger i at nå 
frem til Kobane, herunder at skyde 
på og dræbe egne borgere. 

Stadig fl ere beskyldninger kom-
mer frem om, at Tyrkiet ligefrem 
selv understøtter IS for at slippe af 
med Rojava som politisk trussel. Da 
en stor selvmordsbilbombe 29. no-
vember eksploderede ved grænse-
overgangen, så mange dette som et 
klart bevis. Alle overlevende vidner 
på stedet fortalte, at lastbilen kom 
fra den tyrkiske side af grænsen. 

Trods en sådan mistanke om for-
dækt tyrkisk spil har Kobane været i 
stand til at overleve over 100 dages 
belejring og gadekampe, i modsæt-
ning til hvad mange iagttagere vil-
le have troet muligt. Byen er blevet 
symbol for hele Kurdistans kamp 
mod IS og ser ud til at have forenet 
politiske grupperinger, der tidligere 
lå i dyb strid. Dette er bedst eksem-
plifi ceret ved de peshmerga-tropper, 
der nu har indtaget stillinger, hvor 
de aff yrer raketter både dag og nat.

Joakim Medin er svensk 
freelancejournalist

© Joakim Medin og Information
Oversat af Niels Ivar Larsen

Den kurdiske YPG-soldat 

Berxwedan holder vagt i 

et soverum. I Kobane har 

kurderne ikke blot formået 

at holde stand – de har også 

presset IS i defensiven, selv 

om støtten udefra er sparsom. 

Foto: Joakim Medin

FAKTA

Belejringen af Kobane

• Den 17. september erobrede 
Islamisk Stat (IS) en strategisk 
vigtig bro over fl oden Eufrat 
i det nordlige Syrien. Det 
banede vej for islamisternes 
stormløb mod den kurdiske 
enklave Kobane. I løbet af 
få dage havde IS erobret en 
række kurdiske landsbyer 
uden for Kobane, sendt 
300.000 kurdere på fl ugt og 
belejret Kobane. 
• Den 27. september 
bombede USA og koalitionen 
for første gang IS-stillinger 
uden for Kobane. Det 
bremsede ikke umiddelbart IS’ 
off ensiv, og natten mellem den 
3. og 4. oktober forsøgte IS – 
forgæves – at indtage byen. 
• Siden da har kampene 
bølget frem og tilbage i 
byen, og de syriske kurdere 
har bl.a. fået støtte af 
peshmergakrigere fra Irakisk 
Kurdistan og af soldater fra 
Den Frie Syriske Hær (FSA). 
• Siden december har IS 
været trængt i defensiven, kort 
før jul generobrede kurderne 
byens kulturelle centre, og i 
går erobrede kurderne det 
lokale regeringskontor og fl ere 
skoler. Kurderne anslås nu at 
have kontrol med omtrent 80 
procent af byen.
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