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Syrien Just nu rasar striderna på 
 syriska Kobanes gator  mellan 
kurdiska styrkor Islamiska  staten. 
På andra sidan gränsen står 
turkisk  militär utan att ingripa 
samtidigt som människor slaktas, 
skriver  Joakim Medin som var den 
sista utländska journalisten som 
 evakuerades från staden.

”Det här är inget krig. Det är en spelplan, 
där Turkiet, USA, arabiska länder och 
andra har olika saker att vinna.” Eng-
elskläraren Bewar, 60 år, hade bott i sin 
jeep i tio dagar ute på den torra slätten 
väster om Kobane, när vi träffades där 
en het eftermiddag. Han hade haft tid att 
tänka efter, länge och väl.

Bewar var en av tusentals civila från 
staden eller dess landsbygd som flytt den 
allt tätare inringningen av IS. Vid det 
turkiska gränsstaketet hade flykten tagit 
slut. Där blockerade turkiska soldater en 
liten öppning i taggtråden och gav folk 
två val: lämna era fordon, boskap och 

andra ägodelar, eller stanna kvar och ta 
er an IS.

Ett bistert slut för alla dessa männis-
kor, som under två års tid försökt bygga 
upp ett nytt slags samhälle utan vare sig 
Assaddiktaturens förtryck eller inbör-
deskrig. 

Snart en Månad in i IS stora kampanj 
mot Kobane står staden ännu, vinglande 
men fortsatt trotsig. Fundamentalisterna 
har trängt sig in österifrån, tagit några 
hus och tydligen satt upp en flagga. 
Samma flagga ska sitta på den strate-
giska Mishtenurkullen som överblickar 
staden. Men på Kobanes gator ligger 

stupade IS-krigare, kvinnorna och män-
nen i försvarsstyrkorna har satt upp nya 
positioner i gathörnen, och ropar fort-
farande efter internationella insatser.

när Jag SoM SISta utländska journalist 
på plats för en vecka sedan evakuera-
des från staden, frågade den belägrade 
civilbefolkningen allt mer desperat 
efter samma insatser. Vi hade alla hört 
dånen från amerikanska stridsplan i 
skyn, ibland till och med sett rökplymer i 
horisonten från deras nedslagna bomber. 
Men de svarta fanorna hos IS kröp ändå 
allt närmare, utan avbrott. Hur kunde 
världens mäktigaste militärmakt miss-
lyckas så med att stoppa dem?

Det var frustrerande att själv miss-
tänka, att orsaken rimligtvis påverkas av 
samma gamla politik och egenintressen. 
Kurderna i Kobane och andra platser i 
norra Syrien har byggt upp nya, plura-
listiska samhällssystem med kulturell 
frihet, som sticker ut fullständigt i en 
region som annars karaktäriseras av för-
tryck. Men det har skett med ideologisk 
inspiration från PKK. Samma rörelse 
och dess långa kamp för kurders demo-
kratiska rättigheter i Turkiet har USA 

och EU skrivit upp på sina terrorlistor 
– i tätt samarbete med sitt allierade 
Natoland Turkiet.

Just därför, har kritiker resonerat, 
har hjälpen varit otillräcklig till Kobane 
och stora vapenleveranser uteblivit. Det 
spelar ingen roll att staden omringas 
av halshuggande fundamentalister, att 
liknelser gjorts med Srebrenica och 
Rwanda. Omvärldens insatser har varit 
otillräckliga, Turkiet har i veckan skjutit 
ihjäl över ett dussin inhemska demon-
stranter istället för IS-krigare.

Jag tänKer På vad som hänt de ännu 
tonåriga kvinnor jag mötte vid den västra 
fronten. Lever de ännu? Jag tänker på 
Kobanes gator, som började bli tomma 
redan för en vecka sedan. Vågar sig några 
civila alls ut idag? Jag undrar vad som 
hänt de jag lärde känna i Kobanes civila 
administration, som genast arresterades 
av turkisk polis efter att de korsat grän-
sen bort från IS.  

Civilbefolkningen fortsätter falla offer 
för starkare makters politik, allianser och 
listor – som verkar bygga hinder istället 
för att undsätta människor.
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KOMMENTAR

Joakim Medin var den sista journalisten att lämna Kobane.


