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B
yen er ikke til å kjen-
ne igjen fra mitt for-
rige besøk. Det som 
var en hovedgate, er 
nå blokkert av ut-
brente bilvrak og be-
tonghauger. I områ-
det der en kjederøy-
kende mann tidlige-
re serverte Syrias 

beste falafel, har et helt hus kollapset 
etter å ha blitt truffet av granater. Ko-
bane har blitt et grått ruinlandskap 
som blir kullsvart så fort solen går 
ned. De fleste hus mangler både elek-
trisitet og varme i vinterkulden, og om 
natten runger det av eksplosjoner. 

– Men vi tar tilbake byen, skritt for 
skritt, sier den fungerende statsminis-
teren i området, Anwer Muslim. 

Det var i midten av september den 
kurdiske byen i det nordlige Syria ble 
angrepet av tungt bevæpnede krigere 
fra fundamentalistgruppen Den is-
lamske staten (IS). De langvarige 
kampene fikk oppmerksomhet i hele 
verden, spesielt siden de kunne høres 
over grensen til Tyrkia, som er bare 
to–tre kilometer unna. 

Anwer Muslim og store deler av den 
sivile administrasjonen har blitt væ-
rende for å bistå de lokale forsvarsstyr-
kene, kjent under forkortelsene YPG 
og YPJ. Men også for å støtte de over 

tusen sivile, byfolk som ikke har flyk-
tet og folk fra området rundt. Disse 
menneskene dro ikke da IS ankom, 
men satte seg i stedet til motverge, selv 
om de fleste trodde byen skulle falle. 

En sosialkulturell revolusjon
For å forstå Kobanes motstand, må 
man ta i betraktning bakgrunnen til 
de syriske kurderne og det nye sam-
funnet de har skapt. I juli 2012 trakk 
Assad-regimets militære styrker seg 
ut fra de kurdiske områdene for å gå 
til angrep på opprørere andre steder i 
landet. Det progressive sivilsamfun-
net tok da selv makten, med utgangs-
punkt i nettopp Kobane. 

I januar 2014 erklærte de tre auto-
nome kantoner, under fellesnavnet 
Rojava, som følger en felles, demokra-
tisk konstitusjon. Parlamenter og ad-
ministrasjon skal være både feminis-
tiske og multikulturelle; kvinner og 
minoritetsfolk kvoteres inn i maktpo-
sisjoner. Alle får snakke og skrive på 
sitt eget språk – under regimets rasis-
tiske systemer var det særlig kurderne 
som ikke kunne gjøre dette, slik det 
også er i Tyrkia. 

En unik sosialkulturell revolusjon 
har utviklet seg helt separat i det nord-
lige Syria, snart fire år inn i konflikten 
i landet. Men Anwer Muslim konstate-
rer at mange rapporter om kurderne 
dessverre har blitt til sensasjonsjour-
nalistikk, som bare har skrapt på over-
flaten og forenklet kampen. 

– Vi slåss ikke for å redde livene 
våre. Vi slåss for ideer, verdier og like-
verd, ikke bare for folkegrupper, men 
også for kvinner. Her beskytter kvin-
ner sine egne rettigheter. 

Synkende moral
«Jet! Jet!» spraker det til fra statsmi-
nisterens walke-talkie. Det er IS som 
advarer mot amerikanske bombefly. 
Det er enkelt å lytte til radiokommuni-

kasjonen deres, og Muslim har hørt 
dem snakke russisk, tyrkisk, engelsk 
og en rekke andre språk. Han har hørt 
dem kjefte og smelle når de ikke kla-
rer å forstå hverandre. 

– Det er åpenbart at moralen deres 

er veldig lav nå. Iblant hører vi dem be 
til Gud om hjelp, andre ganger hvor-
dan de er lei av å krige og vil trekke 
seg tilbake, sier Muslim.  

– Utviklingen har langsomt blitt po-
sitiv. 80 prosent av byen kontrolleres 

SKRITTVIS: Etter måneder med krig tas Kobane langsomt tilbake av de kurdiske innbyggerne:

De kan vinne kampen mot IS
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PÅ FLUKT: Ødeleggelsene i Kobane er svært omfattende. Hele områder har blitt jevnet med jord en i løpet av de siste fire månedene. Nå ser det endelig ut til å kunne snu for byens innbyggere. 

RYKKER FRAM: 
Den syriske 
grensebyen har 
blitt et symbol 
på kampen mot 
IS. Klassekam-
pen har besøkt 
Kobane. 

«Da jeg lå på sykehuset, hørte jeg at alle de andre var døde. Jeg vil 
hevne vennene mine, det er den eneste følelsen jeg har nå» SERhIldAn (19)

FAKTA

Kobane: 
n Den kurdiske 
byen Kobane (Ain 
al-Arab) ligger 
nord i Syria, helt 
på grensen til 
Tyrkia, i området 
Aleppo. 
n Byen er en 
viktig del av de 
kurdiske 
selvstyreområdene, Rojava, som har blitt 
opprettet i løpet av den syriske borgerkri-
gen.
n Den islamske staten (IS) inntok byen 
for over fire måneder siden. 
n Nå er innbyggerne i ferd med å ta 
tilbake byen. 
n Joakim Medin er svensk frilansjourna-
list. Han har akkurat kommet hjem fra 
Kobane. 
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SKRITTVIS: Etter måneder med krig tas Kobane langsomt tilbake av de kurdiske innbyggerne:

De kan vinne kampen mot IS

nå igjen av kurdere, og ved årsskiftet 
ble flere viktige områder – kultursen-
ter, rådhuset og flere skoler – gjenerob-
ret. På julaften tente vi seierssigaret-
ter med IS’ egen tennere, som de 
glemt da de slo retrett. 

Allianser uten politisk logikk
Kampene har gjort Kobane til et viktig 
symbol. Ulike politiske leirer i de kur-
diske områdene i Rojava og i irakisk 
Kurdistan, som tidligere har ligget i 

dyp konflikt, har blitt samlet. Siden 
november har irak-kurdiske peshmer-
ga-soldater vært i byen, og de skyter 
raketter mot IS. Hele Rojava har blitt 
et symbol for demokrati, for mennes-
keverd og et bedre Midtøsten. Solda-
ter fra Den frie syriske hær (FSA) har 
vært her i et år, og et militært samar-
beid er på plass. I løpet av høsten har 
det kommet rapporter om frivillige 
soldater fra Vesten som har sluttet seg 
til kurderne, og rundt jul sirkulerte et 

bilde på Twitter av en vietnameser i 
YPG-uniform. 

På en gate i Kobane møter jeg også 
på en maskert mann med hammer og 
sigd på sin militære caps. Han snak-
ker bare tyrkisk. 

– Jeg kommer fra MLKP, Det mar-
xist-leninistiske kommunistpartiet. Vi 
er her for å forsvare Rojava. 

Han peker på graffiti fra partiet på 
en mur i nærheten. Der står det også 
«TKP/ml» for det tyrkiske kommu-

nistpartiet/marxist-leninistene, som 
også har frivillige på plass. Sammen 
med amerikanske fly i lufta betyr det 
at ikke mindre enn seks forskjellige 
væpnede grupper i dag er å finne i Ko-
bane, alle med et mål om å bekjempe 
IS. En svært interessant allianse i en 
komplisert krig som al-
lerede har revet opp 
tidligere politisk logikk 
med røttene. 

Mest oppmerksom-

PÅ FLUKT: Ødeleggelsene i Kobane er svært omfattende. Hele områder har blitt jevnet med jord en i løpet av de siste fire månedene. Nå ser det endelig ut til å kunne snu for byens innbyggere. 

Forts.  
neste side
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het har det vært rundt de 
kvinnelige soldatene. 
Gang på gang har det 
kommet innslag om de 
uniformerte og bevæpne-
de YPJ-kvinnene. Kurder-

ne selv har vært takknemlige for opp-
merksomheten, men har også rettet 
kritikk mot at dekningen har vært 
overflatisk. Den historiske bakgrun-
nen har ikke kommet fram, nemlig at 
kvinnelige geriljasoldater overhodet 
ikke er noe nytt fenomen i Kurdistan 
– de har i mange år vært en del av 
kampen til det tabubelagte PKK. 

I dagene før jul innleder jeg en jakt 
på en av disse kvinnene. Jeg vil finne 
en spesifikk YPJ-soldat, 19 år gamle 
Serhildan, med «Apo» tatovert på tom-
melen. Jeg intervjuet og fotograferte 
henne ved østfronten utenfor Kobane 
i slutten av september. De ble presset 
helt tilbake til byen noen dager seine-
re, og det kom til forferdelige gate-
kamper. Lever hun fremdeles? Etter 
en halv ukes leting i ruinene blir jeg 
ført til et skuddskadd hus lengst fram-
me på den sørlige fronten, og til en 
stilling oppe på taket. IS er bare 200–
300 meter unna. Der finner jeg Serhil-
dan, som har kommet seg fra to skudd-
skader og nå er tilbake i kampen. Hun 
kjenner meg igjen med det samme, og 
en bølge av glede og lettelse skyller 
gjennom kroppen. 

Alene igjen
Vi ser på bilder på telefonene min, og 
hun peker på kvinne etter kvinne fra 
vårt forrige møte. Shahid, shahid, sha-
hid, sier hun. Martyr, martyr, martyr. 
Serhildan blir blank i øynene. 

– Da jeg lå på sykehuset, hørte jeg at 
alle de andre var døde. Jeg vil hevne 
vennene mine, det er den eneste følel-
sen jeg har nå. 

Serhildan legemliggjør alt det som 
Kobane nå står for: Hun er bare 19 år 
gammel og kommer fra Kobane. Hun 
kjemper fortsatt mot de reaksjonære 
og kvinneundertrykkende islamiste-
ne i IS, etter flere måneder med belei-
ringer og gatekamper. Men mange 
hundre andre er døde, og en god del av 
forklaringen er mangel på våpen. 

Serhildan har samme gammel Ka-
lasjnikov nå som da jeg møtte henne 
ved fronten i september. De har ett 
tyngre maskingevær, og noen enheter 
har noen gamle sovjetiske rakettdrev-
ne granater. Men noe tyngre er det in-
gen som har skaffet dem, selv om de 
har fått mye ros i andre deler av ver-
den, og selv om de er helt i front i en 
krig som hele verden følger spent.

Slik er det ikke for peshmerga-styr-
kene i irakisk Kurdistan, som i julen 
fikk 5000 antitankraketter fra Tsjek-
kia. Både Sverige og Finland har sagt 

at de vil sende militære rådgivere til 
peshmergaene, ved siden av de britene 
og amerikanere som allerede er der. 

Fiendens fiende
Forklaringen ligger trolig i det som er 
tatovert på Serhildans tommel. I ira-
kisk Kurdistan har det ikke vært noen 
sosial revolusjon. Man har beholdt et 
mer konservativt samfunn med ut-
merkede oljekapitalistiske relasjoner 
til den vestlige verdenen. I Rojava har 
man aldri lagt skjul på at feminisme, 
likestilling og multikulturell inklude-
ring – paradoksalt nok hyllet i den 
vestlige verdenen – er sterkt inspirert 
av ideologien til PKK-geriljaen og Ab-
dullah «Apo» Öcalan. PKK har blitt 
stemplet som terrorister av både USA 
og EU, for sin væpnede kamp mot ra-
sistisk diskriminering av kurdere i 
Nato-landet Tyrkia. 

– Vesten har terrorstemplet PKK for 
å hjelpe kurdernes fiende, Tyrkia. Vi 
har aldri sett PKK halshogge folk. De 
slåss for sine rettigheter og for å få 
snakke sitt eget språk, sier forsvars-
minister i Kobane, Ismet Hasan. 

Kampen i Syria er den samme, me-
ner han. Selv ble han fengslet av regi-
met fordi han døpte sin datter Jiyan, 
kurdisk for «liv», i stedet for et arabisk 
navn. De siste månedene har den mili-
tære erfaringen PKK har fått gjennom 
30 år med kamper mot den tyrkiske 
staten, vist seg være å tjene Vestens 
interesser. Det er PKK og lokale styr-
ker som har tatt opp kampen mot IS i 
både Irak og Syria, sammen med pesh-

mergaer og den irakiske regjeringshæ-
ren – samt luftstyrker fra Vesten. 

– Vi håper vestmaktene kan endre 
sitt syn på oss. Vi kurdere har vist at vi 
kjemper for hele verden, så verden bør 
hjelpe oss med tunge våpen for å be-
seire IS, mener Ismet Hasan. 

En liten gruppe peshmerga-solda-
ter kom i november til Kobane. De har 

hatt med seg tungt artilleri. Men da 
den første gruppen på 150 soldater 
fikk avløsning i desember, var det bare 
130 nye som fikk reise inn, forteller 
befalet til gruppen, Muhammad Cha-
ra. Peshmergas skarpskyttere – som 
hadde vært svært viktige i kampene – 
ble ikke sluppet over grensen av tyr-
kerne. 

Det som skjer i de kurdiske områ-
dene i Syria, har ikke vært populært 
hos makthaverne i Tyrkia, som i man-
ge år har bekjempet ideer om selvsty-
re og multikulturalisme i sin krig mot 
PKK. De fleste observatører tror An-
kara er redde for at ideene fra Rojava 

➦
Forts. fra  
forrige side

I FRONT: Kvinnelige soldater i YPJ har fått mye inter nasjonal oppmerksomhet, selv om den politiske bakgrunnen ikke alltid kommer med.

I RUINER: Ødeleggelsen på det som tidligere var et 
mediesenter i Kobane, etter en selvmordbombe fra IS som 
sies å ha kommet fra den tyrkiske sida av grensen. 

RESTER: Kobanes forsvarsstyrker kjemper videre i byens 
ruiner, men gate for gate, og fortsatt uten tyngre våpen. 

PÅ ANDRE SIDA: Kobane bombes mens tilskuere ser på fra den tyrkiske sida av 
grensa. Bildet er fra oktober 2014 da byen var betraktelig mindre ødelagt.  
 Foto: Bulent Kilic, AFP/ScAnPix

GJENSYN: Serhildan (19).

BER OM HJELP: Forsvarsminister Ismet Hasan (til venstre) 
ber om mer militært støtte til de kurdiske styrkene, når 
de nå tar kampen for mange andre enn bare seg selv. 

«Vi kurdere har vist at vi kjemper for hele verden, 
så verden bør hjelpe oss for å beseire IS»   ISMET hASAn, FoRSVARSMInISTER
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kan smitte nordover. Kurdere og man-
ge andre har anklaget dem for å forsø-
ke å underminere revolusjonen: Gren-
sene har vært stengt i 3,5 år, en økono-
misk blokade har vært innført, og det 
sies at man aktivt har støttet IS i kam-
pen mot kurderne. 

Pressefrihetens paradoks
Det siste beviset skal ligge midt i Ko-
bane. 29. november sprengte IS en 
kraftig selvmordsbombe ved grense-
overgangen. De plasserte en bil ved et 
mediesenter, rett utenfor det rommet 
der jeg selv sov i en ukes tid i septem-
ber–oktober. Der er det nå et dypt kra-

ter og hele fasaden av bygningen har 
kollapset. 

– Alle vitnene fra den dagen sier at 
bilen kom fra den tyrkiske sida av gren-
sen. Alle andre veier har alltid vært un-
der kontroll av YPG, sier Perwer Mu-
hammad Ali, en lokal journalist. 

Tyrkia har hele tida hatt kontroll 
over grensen til Kobane. Man har 
stengt ute alle de som vil hjelpe til i 
kampen mot IS, og alle journalister 
som vil dokumentere denne kampen. 

Når jeg tar meg over grensen, skjer 
det derfor illegal, i nattens mulm og 
mørke. Tyrkiske soldater skyter etter 
meg og 15 YPG-rekrutter når vi kaster 

oss over piggtråden. Når jeg en uke 
seinere forlater Kobane, blir jeg og 
den kurdiske journalisten Reber Do-
sky, som er nederlandsk statsborger, 
tatt av grensesoldatene. Vi tvinges 
ned på kne med pistoler rettet mot 
oss. Reber anklages for å være nettopp 
kurder, og sparkes ansiktet av gjørme-
te støvler. 

Vi kjøres til en militærleir der vi får 
strips rundt håndleddene. De skjærer 
seg inn i huden. I 30–45 minutter for-
høres vi av soldater som lyser oss i øy-
ene med en lommelykt. Når de ikke får 
koden til Rebers mobiltelefon, torture-
rer de ham, rett foran en annen journa-

list, ved å bore fingernegler inn i hånd-
flatene hans og mellom fingerleddene 
hans. Reber stønner av smerte. 

– Kurder! Kurder! Du er kurder! 
Etter to timer kjøres vi til politiet, 

som registrerer oss som kriminelle, 
gir oss kraftige bøter og setter oss i 
fengsel. Det skrives aldri noen rapport 
om mishandlingen og torturen. To 
uker seinere går landets statsminister, 
Ahmet Davutoğlu, gjennom gatene i 
Paris arm i arm med vestlige politike-
re, til støtte for Charlie Hebdo og pres-
sefriheten.  innenriks@klassekampen.no

Oversatt fra svensk av Lars Nygaard

I FRONT: Kvinnelige soldater i YPJ har fått mye inter nasjonal oppmerksomhet, selv om den politiske bakgrunnen ikke alltid kommer med.

SPOR: Mange granater fra IS ligger fortsatt i gatene. BLIR: Over tusen sivile befinner seg fortsatt i byen. De vil 
ikke forlate den for en tilværelse som flyktninger i Tyrkia. 

KONFLIKT: PKK-koblingen er trolig årsaken til at 
kurderne i Kobane får mye ros, men lite støtte. 


