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Robin Williams 
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Förskolan
bränner ut
personalen
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Hanna Wagenius (C). 

CYKLA MED
TUNG LAST
     Bilen har fått en ny konkurrent
     Dagens ETC testar 5 lådcyklar
✓
✓ S.10-11

S.8

GÖRAN
GREIDER

”Det är ju 
självklart att 
körkorts-
utbildning 
borde ingå 
gratis i gym-
nasieutbild-

ningen.”  S.2-3

KVINNORNA
SLÅSS MOT  

IS-TERRORN

DAGENS ETC I KuRDISTAN 
– DäR TuSENTAlS KvINNoR 
BRomSAR  ISlAmISTERNAS 

fRAmfART: ”JAG KuNDE INTE 
SE på NäR folK DÖDADES”



8 UTRIKES Onsdag 13 augusti 2014

SYRIEN Fundamentalistgrup-
pen IS, tidigare Isis, erövrar 
allt mer mark i Irak och 
Syrien, och särskilt kvinnor 
ser en nattsvart framtid 
under dem. Men i syriska 
Kurdistan finns ett aktivt, 
folkligt motstånd. Kvinnor 
utgör en stor del av det, och 
bygger upp både försvar och 
styrkor som krigar mot IS vid 
fronten.

Vi möter dem vid infarter till 
städer, bakom sandsäcksval-
lar på landsbygden, till och 
med vid en säkerhetskontroll 
utanför en pool, som revolu-
tionen erövrat från Assadregi-
men. Beväpnade men vänliga 
personer som vill se ID och 
kontrollera bilar. I november 
2013 utropade norra Syriens 
kurdiska delar ett självstyre 
i tre regioner, under namnet 
Rojava. Redan tidigare hade 
ett starkt försvar av trakten 
behövt utvecklas.

– Det har varit livsviktigt, 
eftersom våra områdena attack-
erats av IS och liknande grupper 
i två år nu, säger Rabia Hassan, 
försvarsminister i Jazira, en av 
regionerna i Rojava.

IS, tidigare Isis, har visat 
en stor brutalitet mot kurder 
och andra i Syrien. Det var 
dessa lärdomar som låg bakom 
Rojavas beslut att intervenera i 
den irakiska konflikten, menar 
försvarsministern.

– Vi har sagt om och om igen 
att IS är väldigt farliga, för hela 
regionen. Vi kunde inte stå och 
se på när folk dödades inför 
våra ögon, utan att göra något.

Efter att den yezidiska 
minoriteten jagats upp i 

Sinjarbergen den 3 augusti gick 
Rojavas styrkor över gränsen. 
När tiotusentals yezidier nu 
räddats till den irakisk-syriska 
gränsen, har militärfordon från 
Rojava kört de som inte orkat 
gå längre. Både bakom rattarna 
och stående på flaken med 
Kalashnikovs i händerna, är det 
ofta uniformerade kvinnor som 
eskorterat dem. Folk har jublat 
inför synen. Soldaterna ingår 
i YPJ – Kvinnornas försvars-
enheter – som är en separat 
militär del i Rojavas försvar. 
Tillsammans med YPG – Fol-
kets försvarsenheter – är det 
dessa som legat i krig mot Isis 
både i Irak och hemma i syriska 
Kurdistan.

Kvinnor deltar i striderna
Rabia Hassan kan inte av-
slöja några antal, men säger 
att många tusen kvinnor blivit 
en del av försvarsstyrkan. De 
organiseras i en separat enhet, 
för att minska det patriarkala 
inflytandet. Styrkan innehål-

ler inte heller bara kurder, 
utan även kristna assyrier och 
araber.

– Ett unikt projekt i regionen, 
javisst.

Brutaliteten hos de på andra 
sidan fronten 
har också 
bidragit till en 
förändring. 
IS utgör ett 
särskilt stort 
hot mot just 
kvinnor, som 
lagstadgar om 
begränsad 
rörelsefrihet, 
klädselregler, 
och rapporteras 
ha gjort hundra-
tals ”kätter-
skor” till sina 
personliga ägodelar. Åtminstone 
ett fall av stening ska ha ägt rum.

Det är lördag och parlaments-
sammanträde, och kantonen 
Jaziras ledamöter träffas i staden 
Amoda i en byggnad med 
sönderslagen entréskylt. Där 

satt förut en bild av president 
al-Assad. Försvarsministern står 
i talarstolen och berättar om 
insatsen vid Shangal, om män-
niskorna som jagats på flykt, hur 
kurdiska styrkor står vid stadens 

utkanter. Strider 
pågår.

Vill till fronten
Utanför byggna-
den står Roja, 18, 
och röker en ciga-
rett. Hon har en 
Kalashnikovkula 
hängande i ett 
halsband. Just nu 
har hon placerats 
ut att arbeta som 
livvakt vid mi-
nistrars samman-
komster, var det 

än sker, men snart vill hon bli 
en av alla de som kommer ut till 
fronten för att möta IS ansikte 
mot ansikte. 

– Jag älskar det här, på sätt 
och vis. Vi får slåss för någonting 
vi tror på. •

Kvinnor i frontlinjen mot IS
”Jag älskar det här, på sätt och vis. Vi får slåss för något vi tror på”

PÅ PLATS

Bild: Thorkil Rothe Text: Joakim Medin

”Vi kunde inte stå 
och se på när 
folk dödades 

inför våra ögon.
Rabia Hassan

Motstånd. Nalin Ahmed 
Ibrahim såg först ett manligt 
motstånd mot att tillåta samhälls-
skydd av kvinnliga poliser.

Frivilliga. Aisha Ibrahim och Montaha Xelil 
från kvinnoorganisationen Yekitiya-Star frivillig-
vaktar mot intränganden av IS i Rojava.

livvakt. Artonåriga Roja 
jobbar nu som livvakt åt 
ministrar i kantonen, men vill 
snart ut till fronten mot IS.


