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syrien Kurdiska Kobane i 
norra Syrien omringas av 
IS-styrkor, och 100 000 män-
niskor flydde från extremis-
terna i förra veckan. Dagens 
ETC:s korrespondent är den 
enda utländska journalisten 
på plats i den belägrade 
staden, och möter i en arti-
kelserie en befolkning som 
vägrar ge upp motståndet.

Trafiken är tät på gatorna. 
Många bilar susar fram i hög 
hastighet, täckta av gulbrunt 
damm från den omgivande 
halvöknen. De är på väg till 
fronten med förstärkningar, el-
ler på väg därifrån med skadade 
till kliniken. Några andra bilar 
kör betydligt långsammare, och 
ingår i begravningsföljen.

Staden Kobane i norra 
Syrien utgör med kringlig-
gande trakter en autonom 
kanton, med samma namn. 
Kantonen har varit under at-
tack av IS (islamiska staten, 
tidigare Isis) i över ett år, och 
försökt fästa omvärldens blick 
på detta. Men sedan striderna 
blev hårdare för två veckor 
sedan uppskattas över 100 000 
invånare ha flytt till Turkiets 
kurdiska delar. Flyktingarna 
har gett sig av undan hotet om 
samma etniska rensning och 

massakrer som IS begått på 
andra håll.

– Vi har förlorat runt 100 
byar. De insisterar på att ta 
hela området. Men vi tänker 
inte ge upp, jämför vår kamp 
med hur hela Mosul föll på 
bara några timmar, säger Asia 
Abdallah.

Hon sitter på en delad 
ordförandepost i det kurdiska 
vänsterpartiet PYD. Partiet har 
spelat en avgörande roll i att till-
sammans med olika folkgrupper 
bygga upp ett lokalt självstyre 
i tre kantoner i kurdiska, norra 
Syrien, sedan Assadregimen 
försvann 2012.

Kobane har sedan dess varit 
det mest utsatta området. Efter 
IS senaste avancemang har 
kantonen krympt ihop till att 
nu utgöra själva staden, med 
en slingrande front ibland bara 

sju kilometer därifrån. Invå-
narna, inklusive landsbygdens 
evakuerade befolkning, är 
omringad på tre sidor.

– De kommer närmare och 
närmare, och vi vet vad som 
hänt med andra städer som 

fallit. Men den viktigaste frågan 
är inte avståndet, utan att de 
ständigt kan få förstärkningar 
från eget territorium, förklarar 
Asia Abdallah.

”Behöver mer stöd”
Den 27 september bekräftade 
Kobanes försvarsstyrkor YPG 
att amerikanskt stridsflyg för 
första gången bombat funda-
mentalisterna på område som 
ingår i kantonen. USA:s plan 
har dagligen synts på himlen 
sedan de gick in i Syrien, och 
ibland även deras drönare när 
lamporna glömts påslagna. Att 
sådana internationella insatser 
till sist dykt upp välkomnas av 
Asia Abdallah, även om hon 
gärna sett dem mycket tidigare.

– Men vi behöver mer stöd 
ändå. Kurderna har visat sig 
bäst på att bekämpa IS och där-
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Invånarna i Kobane strider för sina liv: ”Vi tänker inte ge upp”

Alger Devrim är placerad vid Kobanes 
västra front för att hålla stånd mot IS. 
Till sin hjälp har han en kalashnikov 
mot stridsvagnar. 
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för behöver de ge vapen även 
till oss, inte bara till dem i Irak.

Höga knallar hörs över sta-
den. Dag som natt skjuts raketer 
och granater mot Kobane, och 
det intensifieras efter mörkrets 
utbrott. Varje gång fryser folk 
till för att lyssna efter var de slår 
ner. Under helgen träffades cen-
trala bostadsområden, med flera 
skadade och minst tre dödsoffer 
som följd.

Håller hoppet uppe
Läkaren Mohammed Arif Ali 
står och röker en cigarett utan-
för en av Kobanes två kliniker. 
Hans blå sjukhusbyxor är mörkt 
fläckade av blod.

– Jag vet inte hur många som 
dött. Kanske 100 just här. Svårt 
sårade har även hämtats i ambu-
lans på den turkiska sidan, men 
jag vet hur många som överlevt.

Medicinsk utrustning finns 
ännu i staden, berättar läka-
ren, men inte tillräckligt. Och 
bortsett från kurdiska Röda 
halvmånen inga andra stora 

hjälporganisationer eller FN på 
plats. 

– Kurder står själva för hjäl-
pen. Men vi står inte ensamma 
länge till, hoppas jag.

Men trots denna situation och 
det mycket närbelägna hotet rå-
der inte alls någon undergångs-
stämning i staden. Vissa butiker 
har stängt, andra har allt jämt 
öppet, och restauranger serverar 
fortfarande mat från grillar på 
gatan. Strömmen av uniforms-
klädda lokalbor på motorcyklar 
och pickups, både kvinnor och 
män, har en lugnande effekt.

Bara lätta vapen
En mil väster därifrån ligger 
Alger Devrim i en skyttegrav 
vid fronten och spanar upp över 
gruskanten. Nedanför ligger en 
dal, och på kullen mitt emot oss 
finns IS. De har radat upp två 

stridsvagnar och en kulspruta.
Själv har Alger Devrim 

inget mer än sin kalashnikov, 
och hans enhet här vid fronten 
delar på två gamla raketgevär. 
Oftast är det bara sådana, lät-
tare vapen försvaret i YPG har 
tillgång till. IS å andra sidan har 
kommit över tunga artilleripjä-
ser, pansar och amerikanska 
Hummers från förråd hos både 
Syriens och Iraks regeringar-
méer. Obalansen i vapenstyrka 
blir än svårare av att Turkiet 
inte öppnar upp gränsen för de 
hundratals frivilliga, kanske fler, 
som hörsammat uppmaningar 
om att ansluta sig till motstån-
det i Kobane.

– Det förs ett multipsykolo-
giskt krig mot oss. Kantonen är 
under blockad, få förstärkningar 
kommer och få nya vapen kan 
komma igenom. Varje enhet i 

YPG måste försvara sitt område 
med de medel som finns. Vi 
stannar i våra skyttegravar tio 
dagar i sträck, säger Alger.

En smattrande salva kommer 
mot oss från andra sidan dalen. 
Vi hukar oss alla ner, och fem 
meter bort besvarar en annan 
YPG-soldat elden.

Alger är egentligen musiker, 
han spelar gitarr och sjunger. 
Men allt i ett tidigare liv. Nu 
har han intorkat blod på sin ör-
snibb från en god vän som han 
släpade iväg från en skyttegrav 
kvällen innan. En annan kamrat 
i gruppen blev nyss tillfångata-
gen. Alla vet att han torterats på 
information och sedan sannolikt 
mist sitt huvud.

– Det är svårt, men vi håller 
ännu ut. Vi kämpar alla för det 
egna samhälle vi skapat här i 
Kobane. l

Asia Abdallah är tacksam för USA:s 
luftangrepp mot IS utanför Kobane, 
men ser gärna att även de likt kurderna 
i Irak får vapenleveranser.  

Kvinnor och män strider 
tillsammans mot IS från 
skyttegravarna vid Kobanes 
tre fronter.

Livet fortsätter i Kobane trots belägringen. 
Många butiker har ännu öppet, men i skylt-
fönstren sätts bilder på martyrer i familjen 
som stupat i motståndet.

Kobanes två kliniker har fått hantera 
åtskilliga dödsfall och skadade, efter 
den senaste tidens anfall och granat-
beskjutningar från IS.

mer utrustning. Moham-
med Arif Ali är läkare vid en av 
Kobanes två fungerande kliniker, 
och varnar för krympande medi-
cinska lager i den omringade 
staden.


