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”Makten i de 
offentliga 
företagen är 
enorm om de 
ses som del 

i ett projekt 
att förändra 
samhället.”
 S.2-3

ALLA UNGA
FLYR FRÅN

FUKUSHIMA
Shun, 17: ”Så fort jag har gått ut gymnasiet sticker jag”

DagENS ETC på plaTS  
I KuRDERNaS KObaNE – 
TERRORhOTET fRåN IS 
växER fÖR vaRJE Dag

DAGENS ETC I KOBANE

Text & bild: Joakim Medin

”VI STAR  
INFOR ETT  
FOLKMORD”

Invånarna har bildat 
en mänsklig kedja 
runt Kobane. 

Män och kvinnor slåss 
sida vid sida mot IS.
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syrien Kampen mot IS fortsätter i 
Kobane. Granater regnar över staden. 
Dagens ETC:s reporter Joakim Medin 
har själv varit med om att begrava 
döda. Någon kilometer bort, på andra 
sidan gränsen, finns tusentals som 
vill slåss mot jihadisterna. 

Mitt i halvöknen står 
en mänsklig kedja 
uppställd, över en 
kilometer lång under 
den brännande solen. 
Kvinnor och män, 
unga som gamla, 
håller varandras 
händer och skande-
rar sitt fulla stöd. I horisonten ser de 
Kobane, staden under hård belägring 
av terrorgruppen IS. Däremellan den 

turkisk-syriska gränsen, strängt bevakad 
av turkiska soldater och patrullerande 
militärfordon.

Människorna här är några av flera 
tusen som intagit den lilla byn Alizer de 
senaste två veckorna. Folk har trotsat 
regn och sandstormar, och alla kommit 
för att visa sin solidaritet med Kobane. 

– De står inför ett 
folkmord, precis som 
de andra IS fått tag på, 
säger Ali, ett butiksbi-
träde från Amed/Diyar-
bakir som tagit ledigt 
från jobbet för att vara 
här.  

Släpps inte över gränsen
Solen går ner, och då inleds hårda strider 
ute på slätten. IS har positionerat sig un-
der Karlavagnen och eldsflammor syns 

från deras artilleri. Folkmassan i Alizer 
står på taken, i tystnad, och när grana-
terna slår ner brister de ut i kurdiska 
stödramsor. Biji kantona Kobane! Leve 
kantonen.

Dagen efter töms byn på folk, som 
alla sätter fart mot gränsövergången 
vid Mursutpinar. Med i fordonskara-
vanen finns en luxuös långdistansbuss, 
chartrad av kurdiska pensionärer som 
kommit ända från Istanbul. Allt från 
civilsamhället till PKK-gerillan har upp-
manat folk att ansluta sig till kampen 
mot IS i den omringade staden. Men 
när vi når gränsen är den stängd och 
militariserad. Turkiska soldater släpper 
inte förbi någon, inte heller utländska 
journalister.

– Vi är här för att visa solidaritet med 
våra systrar och bröder där inne. Vi 
vill med hjärtan och liv försvara Ko-

bane, men de släpper inte in oss, säger 
Abraham, en man närmare 40. 

Han är maskerad och har fyra stenar i 
sina händer. Stora protester har utbrutit 
senaste tiden av dessa frivilliga som hör-
sammat mobiliseringen. Sten har kastats 
mot soldater, som svarat med mycket 
tårgas och skarp ammunition.

”Modern demokrati”
Folket vid gränsen har klara åsikter 
om varför Turkiet hindrar folk från att 
komma in, och även tvekar till att ingå i 
den internationella koalitionen mot IS. 
Ankara understöder helt enkelt själv IS, 
eller ser åtminstone förnöjt på när grup-
pen bekämpar kurderna, vars frihetsrö-
relse länge legat i fejd med den turkiska 
staten. 

Tidigare i september avslöjade även 
USA:s tidigare ambassadör till Turkiet 

PÅ PLATS

Text & bild: Joakim Medin

IS terror möts av drömmar om frihet

På den turkiska sidan gränsen  
har tusentals människor samlats  
i solidaritet de senaste dagarna.

Rawan och Serhaldan är två av många unga som kämpar mot IS, både för sin mark och mot kvinnoförtryck.

Turkisk polis och militär har stängt gränsen  
för de som vill åka in som frivilliga till Kobane.

4203: Hundratals flyktingar har kommit tillbaka 
sedan helgen, för att kämpa och härda ut i Kobane.
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hur landet åtminstone samarbetat med 
olika al-Qaidagrupper i Syrien.

– Vad som hänt i Kobane och hela 
området Rojava är en revolution. Det är 
en modern demokrati och stor chans för 
samtliga folk i Kurdistan. Nu vill mäk-
tigare krafter rasera det, eftersom de är 
rädda för detta system, menar Abraham.

”Revolution för mångkultur”
Vad han talar om är de stora samhälls-
förändringar som satts igång sedan 
2012, när det kurdiska civilsamhället tog 
makten i tre områden i norra Syrien. Då 
hade Assad-regimens representanter 
retirerat från flera regioner, på grund av 
inbördeskriget. Vid årsskiftet utropades 
de tre områdena till Schweizinspirerade, 
självstyrande kantoner som gemensamt 
går under namnet Rojava.

Men kurderna lämnade också över 

makten. Till en mångkulturell adminis-
tration, där positioner och inflytande 
delas lika mellan araber, assyrier, turk-
mener, armener och tjetjener som också 
bor i områdena. Rojavas konstitution 
betonar sekularism, valperioder, rätts-
säkerhet och inte minst pluralism. Varje 
samhällsorgan måste ha minst 40 procent 
av varje kön representerat, och ha ett 
delat ordförandeskap mellan kvinnor 
och män. Samma könsfördelning och 
etnisk-religiösa mångfald finns också i 
kantonens försvarsstyrkor som nu strider 
mot IS. 

– Det här är en revolution för ett 
mångkulturellt samhälle, som kurder 
redan fört i 100 år. Nu vill vi göra det 
som kallats omöjligt till möjligt, förklarar 
Abraham. 

Själv är han kristen assyrier. 
Inuti Kobane återfinns förstås samma 

hållning hos Asia Abdallah, från stadens 
administration, och vars vänsterparti PYD 
deltog i att erövra makten från Assad. 

– Vi led svårt under regimen. Efter 
det har folk fått leva i frihet för första 
gången, och nu vägrar de överge vad vi 
byggt upp tillsammans, menar hon.

Mänsklig kedja
Särskilt svårt har också kurder lidit, 
under ett syriskt system där de saknat 
rätten att utöva sin kultur och traditioner, 
fira nyår, eller ens tala och skriva sitt eget 
språk. Den stora befrielse som nu kom-
mit är en förverkligad dröm för kurder 
både i Syrien och i Turkiet, som inte i en 
handvändning kan bytas bort mot en 
framtid i turkiska flyktingläger.

Det förklarar varför hundratals män-
niskor köat kö från och med helgen, för 
att ta sig tillbaka in till Kobane och mot-

ståndet igen. Medelålders kvinnor vaktar 
sina kvarter med gevär i hand, fjuniga 
killar blir poliser när de mer rutinerade 
åker till fronten. På en bilskrot i södra 
delen av staden svetsar frivilliga om 
pickups och traktorer till klumpiga, men 
hoppingivande pansarfordon. 

Jag går ner för Kobanes huvudgata 
där egendomslösa flyktingar från lands-
bygden bosatt sig i tomma butikslokaler, 
utan el, avlopp eller vatten. Men de är 
inte där. Istället dyker en mäktig syn upp 
mellan två huslängor ett stycke fram. På 
fälten väster om staden har invånarna 
ställt upp sig i en likadan, men ännu 
större mänsklig kedja, för att både spegla 
den på andra sidan gränsen och sym-
boliskt skydda kantonen med sina bara 
kroppar. 

IS är bara kilometer från Kobane. 
Men den står ännu. l

IS terror möts av drömmar om frihet

Beväpnade lokalbor som 
vägrar underkuva sig IS 
har blivit en vanlig syn.    

IS
• IS (Islamiska staten, tidi-
gare kallat Isis) började som 
en utbrytargrupp ur al-Qaida 
som kallade sig al-Qaeda in 
Iraq, AQI, vars främsta syfte 
var motstånd mot USA:s inva-
sion av Irak 2003.
• Främsta målet är att skapa 
en islamisk stat med stränga 
sharialagar i stora delar av 
Irak och Syrien. 
• IS finansieras troligen ge-
nom privata donationer, men 
har också använt rån, hot och 
utpressning för att komma över 
pengar. Den irakiske premiär-
ministern Nouri al-Maliki har 
anklagat Saudiarabien och 
Qatar för att finansiera IS. 
• IS har uppmärksammats för 
sina grymma metoder, med 
massavrättningar och filmande 
halshuggningar av bland annat 
två amerikanska journalister 
och senast den brittiske hjälp-
arbetaren David Haines. 

FAKTA

LedaRe
• Abu Bakr al-Baghdadi 
är ledare för IS, men 
mycket lite är känt om 
honom. Han sägs ha en 
doktorsexamen i Islamiska 
studier från Bagdad. I 
fyra år satt han fängslad 
i Camp Bucca, ett ame-
rikanskt fängelse i södra 
Irak, och släpptes fri år 
2009.
• Efter att IS deklarerat 
upprättandet av en isla-
misk stat har han börjat 
använda namnet Al-Khali-
fah Ibrahim.

TIdSLInje
• Från att ha varit relativt okända 
tog IS under sommaren kontroll över 
fler och fler områden i Syrien och 
Irak. Den 10 juni intog de Mosul, 
och kort därefter Tikrit och Al-Qaim 
i Irak.
• Den 17 juli hävdar sig IS ha mör-
dat 270 personer efter att ha stor-
mat gasfältet Shaer i syriska Homs. 
• Den 11 september meddelar 
amerikanska CIA att antalet män-
niskor som strider för IS kan vara tre 
gånger fler än man trott. Samtidigt 
debatteras terroristlagstiftning runt 
om i Europa med anledning av att 
IS rekryterar européer till striderna. 
• Efter helgen 20-21 september rap-
porterades över 130 000 människor 
ha flytt de kurdiska områdena i norra 
Syrien till Turkiet, efter IS snabba 
avancemang. 
• Den 23 september börjar USA:s 
flyganfall mot IS, med fokus på 
Raqqa i norra Syrien där de har sin 
högborg. 

Källor: CNN, The Economist, Dagens Nyheter, Sveriges Radio


