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”otrogen kurd”. Muhammed Chehine, 15, fångades av IS när han var på
väg hem från skolan. Som ”otrogen kurd” utsattes han sedan för religiösa tvångsstudier i fem månader.

stöd från familjen. Muhammed Chehine försöker sitt bästa för att glömma vad han varit med

15-åring satt inspärrad
Vittnesmål från Islamiska statens terrorvälde • Kurdiska skolpojkar
IS Kurdiske Muhammed
Chehine, 15, fångades av
IS på väg hem från skolan.
Han fängslades och utsattes
för religiösa tvångsstudier i
fem månader. Dagens ETC:s
Joakim Medin har fått unika
vittnesmål från barn och
ungdomar som torterats
och våldtagits i Islamiska
statens fånghålor.
I ett svalt rum sitter två femtonåringar och dricker Fanta.
Vi befinner oss i Suruçs i södra
Turkiet, bara en mil från syriska
gränsen. Pojkarna bor med sina
familjer i hus som stadens lokalbefolkning gett dem nycklar
till, utan förbehåll. Det har gått
drygt en och en halv månad
sedan de släpptes från Islamiska
staten.
– De sa att vi inte var riktiga

muslimer, att vi var kurder och
otrogna, säger Muhammed
Chehine.
Både han och Mustafa
bredvid hörde till den grupp 153
kurdiska skolpojkar, 13–18 år
gamla, som fångades av IS i maj
efter att ha skrivit ett prov i en
skola i Aleppo. På väg hem till
Kobane stoppades de vid en ISvägspärr i byn Manbij, och blev
kvar där i fem månader.
– Kurdiska var förbjudet, vi
fick bara tala arabiska. De ville
att vi skulle tänka som dem. Vi
tvingades bära likadana kläder
som de hade. Sedan fick vi en
bok med hadhiter att repetera,
och läste artiklar om jihad,
berättar Mustafa.

Tvingades till religiösa studier
En vanlig dag hos IS började
klockan fyra, när alla tvingades
upp för att be. Sedan följde

timmar av religiösa studier,
under väpnad bevakning. Mat
kom två gånger om dagen, bröd
och ost, ibland lite kyckling. De
tvingades se filmer där syriska
regeringssoldater halshöggs,
eller med krigspropaganda.
Pojkarnas berättelser bekräftas
av det Human Rights Watch
rapporterat om. Organisationen har intervjuat fyra andra
skolpojkar som också utsatts för
hjärntvätt, och dessutom utökat
våld mot de barn som var släkt
med engagerade i Kobanes
styre.
Mustafa och Muhammed
berättar att de trots hoten och
våldet vågade göra motstånd. På
kvällarna talade de i smyg med
varandra, om att inte lyssna och
att IS hade fel. Mustafa hörde
dessutom till en grupp om tretton som lyckades rymma.
– Tio kom undan men jag

fångades igen. De hängde upp
mig i ett rep med fötter och
händer hopknutna. Sedan slog
de mig, mycket.

Han greps av IS
En bit bort, i utkanten av
Suruç, springer dussintals småbarn mellan tältraderna i flyktinglägret Rojava. De flesta ler
brett, speciellt när en kamera
dyker upp. Många är ännu för
unga för att förstå allt som hänt
de senaste månaderna. Inne i
ett av tälten sitter Xemgîn Îso
Ahmed, 19, med sin mamma
och pappa. Han knådar sina
händer, oroligt och omedvetet.
Det har gått tio dagar sedan
han kom hit, efter att ha varit
fånge hos IS under nio långa
månader.
– Vi var ett gäng från
Kobane som skulle åka till irakiska Kurdistan för att jobba.

De trodde inte på oss, och sa att
vi skulle på vapenträning hos
PKK.
Under fångenskapen flyttades Xemgîn Îso Ahmed runt
till olika platser i norra Syrien,
där IS sedan utropat ett kalifat.
Till Manbij, till Alye utanför
”huvudstaden” Raqqa, och
slutligen till ett fängelse i Girê
Sipî/Tal Abyad. Där satt över
hundra kurder i en enda cell.
Det var så trångt att de fick sova
på varandra, och i början fick
de bröd endast var tredje dag,
berättar Xemgîn.
– Och de slog oss. Även de
yngsta och de använde batonger
av fyra tjocka kablar. De våldtog oss och vi var på väg att dö,
men varje dag gjorde de samma
sak.
Tortyren var en del av IS
underrättelsearbete, för att få
namn, information om Kobane
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torterades. 19-årige Xemgîn Îso Ahmed torterades
under nio månader hos IS, anklagad för att tillhöra det
väpnade motståndet. Han frigavs tidigare i november.
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... procent av rösterna i helgens tunisiska val gick enligt vallokalsundersökningar till favoriten 87-årige Beji
Caid Essebsi från det sekulära partiet
Nida Tounes. Hans närmaste rival,
sittande interimspresidenten Moncef
Marzouki, fick 27 procent av rösterna.
Det betyder att det sannolikt blir en
andra valomgång den 28 december,
rapporterar Ekot.

Israelisk fredskamp
prisas

om, och lutar sig tillbaka på stödet från familjen. 

bilder: Joakim Medin

återförenades. I det kurdstyrda Rojavalägret, Suruç,
återförenades Xemgîn Îso Ahmed med sin familj efter att ha
varit försvunnen i nio månader.

i IS skräckfängelse
torterades: ”Vi gjorde motstånd mot deras hjärntvätt”

”

och få veta ifall några fångar
Frigivningen var lika plötsvar politiskt aktiva. Oftast blev
lig som oförklarlig. IS högste
svaren fåordiga, och straffen
ledare Abu Bakr al-Baghdadi
hårda. Xemska ha överlämgîn såg en vän
nat deras liv och
skjutas i huvudet,
öden till Omar
och såg en annan
al-Shishani,
misshandlas till
den tjetjenske
döds. Efteråt fick
IS-ledaren över
han själv torka
norra Syrien.
upp blodet. Men
– Jag fördes
övergreppen fick
till Raqqa. Överinte någon att
allt såg jag deras
underkasta sig IS
svarta märke,
och deras livssätt,
på skyltar, på
menar Xemgîn.
bilar och flaggor.
När det var raDe gav mig ett
madan tvingades
papper att visa
Xemgîn Îso Ahmed
de alla att fasta.
i vägspärrar,
– Genom ett
sedan fick jag 24
hål i dörren såg vi att vakterna
timmar för att lämna Syrien.
själva drack isvatten och åt, unXemgîns och 92 medfångars
der dagtid. De trodde inte själva frigivning i början av november
på att följa islamiska regler, så
har gett värdefull information
hur kunde vi tro på dem.
om hur IS fungerar på insidan.

De våldtog oss
och vi var på väg
att dö, men varje
dag gjorde de
samma sak.

Men olika vittnesmål har också
visat skillnader i hur IS behandlat olika typer av fångar.

Fängelset har satt sina spår
Tillbaka till det svala rummet i
Suruç. Månaderna i fångenskap
har satt olika spår. Mustafa har
ett sorgset ansikte och vill inte
att vi publicerar hans riktiga
namn. Han klagar på smärtor
i bröstet, sannolikt ångestrelaterade, när han ska somna.
Muhammed håller istället
humöret uppe och gör sitt bästa
för att glömma allting. Frigivningen kom efter att pojkarna
fick skriva ett nytt prov – nu baserat på IS religiösa teorier. De
klarade det och släpptes sedan i
smågrupper. Som ett sista stopp
på väg till gränsen tvingades
Mustafa se en offentlig halshuggning i Jarablus av kurder,
två kvinnor och tre män. Efteråt

visades deras huvuden upp för
alla människor. Offentliga halshuggningar är en praktik som
FN:s utredningskommission för
Syrien beskriver i en ny rapport
den 14 november. Huvuden ska
ständigt hänga till allmän beskådan, steningar, amputationer
och piskning drabbar de som
bryter mot regler, moralkoder
eller missar fredagsböner.
– Indoktrineringen av barn
gör dem även till verktyg för att
sprida extremism, sa kommissionens ordförande.
Fast inte Mohammed, i första
taget. Han berättar att det sista
IS sa till honom var: ”lämna inte
religionen, be till Gud och gå
inte till de otrognas land”. Alltså
Kurdistan.
– Men jag kastade deras
kläder så fort jag kunde. Deras
bok också.

Joakim Medin

n I år går
Stockholm
Human
Rights Award
till den israeliska
människorättsorganisationen
B’Tselem. Internationella
erkännanden är viktiga för en
fredsrörelse som känner sig
alltmer trängd av antidemokratiska och nationalistiska krafter
i Israel, säger B’Tselems
ledare, Hagai El-Ad, till SvD.
B’Tselem är den mest inflytelserika människorättsorganisationen i Israel.
Den israeliska ockupationen
av Västbanken och Gaza är, enligt Hagai El-Ad, den definitiva
människorättsfrågan. Så länge
den pågår kommer palestiniernas rättigheter att kränkas och
den israeliska demokratin att
erodera, skriver SvD.
Stockholm Human Rights
Awards instiftades 2009 och
delas årligen ut till en person
eller organisation som har gjort
framstående insatser för att
stödja demokratisk utveckling
och mänskliga rättigheter.

Växande missnöje
med Assads regim
n Missnöjet mot Bashar alAssads regering växer bland
regimvänliga syrier, rapporterar SvD. Bygget och öppnandet av ett nytt köpcentrum i
kuststaden Tartus – samtidigt
som det finns stora vårdbehov
– väcker ilska. Köpcentret invigdes förra månaden i staden
som domineras av regimvänliga alawiter.
Samtidigt planeras flera
kommande turistprojekt,
vilket väcker ont blod bland de
tusentals fördrivna familjer som
finns även på den regimvänliga
sidan. Många medborgare ser
liknande projekt som ett sätt
för tjänstemän att berika sig på
folkets bekostnad.
Regeringen har ända sedan
kriget startade för över tre år
sedan försökt etablera bilden
att livet pågår som vanligt.
Invigningen av köpcentret kan
ses som en del av denna strategi,
skriver SvD.

