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SYRIEN I 40 dagar har de 
kurdiska styrkorna i Kobane 
varit belägrade av Islamiska 
staten, IS. I förra veckan 
kom till slut förstärkningar 
från Peshmerga och syriska 
rebeller. 
   – Hjälpbehovet är fort-
farande akut. Om Kobane 
faller kan även de andra 
kantonerna göra det, säger 
talespersonen från kurdiska 
vänsterpartiet PYD som nyli-
gen besökte Sverige.

De kurdiska förstärkningar kom 
inte från försvarsstyrkorna i de 
andra kurdiska kantonerna i 
norra Syrien, eller från de många 
frivilliga i Turkiet, utan ändå 
bortifrån irakiska Kurdistan. 
Förstärkningen av peshmerga-
styrkor är ännu ett led i den stora 
utveckling som följt Kobane, 
efter mer än 40 dagars belägring.

– Ingen trodde heller att 
vi skulle kämpa så här länge, 
med så få möjligheter och 
enkla metoder. Det har blivit en 
symbol för motståndet mot IS, 
och för försvaret av demokratin, 
säger Hassan Mohammed Ali, 
Europaansvarig för det syrisk-
kurdiska vänsterpartiet PYD.

Född i Kobane
Han kommer själv från Kobane, 
men bor i Bryssel sedan 10 år. 
Det är PYD som ligger bakom 
en stor del av samhällsförvand-
lingarna i de kurdiska kanto-
nerna, liksom de försvarsstyrkor 
som nu strider mot IS. Hassan 
Mohammed Ali är ute på en 
Europaturné för att uppmärk-
samma omvärlden på kurdernas 
situation, och har just gjort ett 
stopp i Sverige. Nästa anhalt är 
Grekland. Innan den senaste 

månadens uppmärksamhet har 
Syriens kurder inte ens funnits 
på den politiska agendan, menar 
han. Västvärlden har förlitat 
sig på Fria syriska armén, FSA, 
i kampen mot både Assadregi-
men och IS, men många därifrån 
har nu själva anslutit sig till fun-
damentalisterna. De enda som 
konsekvent fortsatt kämpa är 
kurderna, och nu har agendan 
därför förändrats.

– IS är som en bulldozer som 
rivit ner allt i deras väg. Men i 
Kobane har de ännu inte lyck-
ats. Det skulle varit skamligt att 
inte ge oss stöd i detta läge.

Fred mellan kurdiska styrkor
I förra veckan undertecknade 
PYD ett nytt samarbetsavtal om 
maktdelning med det Kurdiska 
nationalrådet, som politiskt står 
nära irakiska Kurdistans presi-
dent Barzani. Han har tidigare 
legat i konflikt med PYD. Men i 
mitten av oktober erkändes de 
kurdiska kantonerna av Barza-
nis parlament, som också röstade 
för att sända peshmergastyrkor-
na till Kobane. Till mångas stora 
överraskning flög USA sedan ge-
nast in vapenleveranser till den 
belägrade staden. Allt detta nya 
stöd har fått beröm, men det dök 
upp först efter att de kurdiska 
lägren officiellt blivit vänner. 
Det finns misstankar om att det 
handlade om en utpressning från 
USA, där de belägrade syriska 
kurderna tvingades närma sig 
supermaktens allierade – eller 
lämnas ensamma i kampen mot 
IS. Hassan Mohammed Ali har 
inga klara svar på den frågan 
men han säger att det krig som 
nu pågår är ett folkmord mot 
kurder.

– Alla har känt sig lika hota-
de av IS, och därför har de olika 
krafterna försökt närma sig 

varandra. För att göra motstånd, 
och överleva.

Turkiet spelar ett högt spel
De 150 peshmergasoldaterna 
från irakiska Kurdistan har 
därför välkomnats, även om 
de tunga vapen de tar med sig 
mest bara ska användas av dem 
själva. Sannolikt har det varit 
överenskommelsen för att Tur-
kiet ska släppa fram dem. Nato-
medlemmen Turkiet – som legat 
i konflikt med sina egna kurder 
i hundra år – har inte velat 
ansluta sig till kampen mot IS. 
Turkiska gränssoldater har in-
gripit mot frivilliga till Kobane 
istället för mot fundamentalis-
terna. President Erdogan har 
kallat PYD och IS för likadana 
terrorister, och premiärminister 
Davutoglu förklarade i sena 
oktober att stöd måste ges till 
FSA – inte till kurderna. Och 
ifall IS sedan jagas på flykten, 
ska det vara FSA och inte den 
kurdiska lokalbefolkningen som 
kontrollerar Kobane.

– Turkiet har försökt slå ut 
Kobane flera gånger. Genom IS, 
genom embargo, och nu vill de 
använda FSA. Det är bara pro-
paganda. Dessutom har vi redan 
ett samarbete med en FSA-
grupp i Kobane, säger Hassan.

Han bläddrar fram några 
otrevliga bilder på sin Ipad, som 
ska visa offer för förra veckans 
misstänka kemvapenattack mot 
Kobane, av IS. Det är folk med 
blåsor, brännmärken, utslag. 
Efteråt har brist på medicin, 
liksom brist på allt annat, gjort 
det svårt att ge folk vård.

– Vi har fått en positiv 
signal från omvärlden, men det 
räcker inte. Vi behöver hjälp. 
Om Kobane faller kan även de 
andra kantonerna göra det. 

Joakim Medin
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”Turkiet har försökt slå ut 
Kobane flera gånger. Genom IS, 
genom embargo, och nu vill de 

använda FSA. Det är bara 
propaganda. Dessutom har 
vi redan ett samarbete med 

en FSA-grupp i Kobane.
Hassan Mohammed Ali

Kobanes försvarsstyrkor YPG har i veckor be-
gärt att Turkiet släpper fram kurdiska förstärk-
ningar. Nu kommer de – men bara från Irak.
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hårt motstånd. Hassan Mohammed 
Ali är Europaansvarig för syrisk-kurdiska 
partiet PYD, och menar att Kobanes hårda 
motstånd lett till en ny syn på aktörerna i 
kampen mot IS.  Bilder: Joakim medin

Hassan Mohammed 
Ali kommer själv från 
Kobane, men bor i 
Bryssel sedan 10 år. 

Kobanes försvarsstyrkor YPG har käm-
pat i underläge i veckor. Nu kommer 
förstärkningar från irakiska Kurdistan, 
som ska föra med sig tyngre vapen.


