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Noterat Världen

VARDAG. Livet fortsätter i Kobane trots belägring.  
Vissa butiker är stängda, andra ännu öppna.

Fristad för flyktingar

• Kobane i norra Syrien är en kur-
disk, självstyrande kanton som ska-
pats under det syriska inbördeskri-
get. 

• Tillsammans med två andra kan-
toner går man under namnet Roja-
va, och har utvecklat nya samhällen 
med kulturell tolerans och där kvin-
nor deltar både i politiken och i för-
svaret.

• Sedan två veckor tillbaka angriper 
fundamentalistgruppen IS Kobane 
med tunga vapen, och omringar nu 
invånarna mindre än 10 kilometer 

utanför huvudorten. Runt 300 000 
människor är ännu kvar i staden. 

• Under gårdagen fortsatte den USA-
ledda koalitionen sina flygräder i Sy-
rien. Men bombningarna uppges ock-
så ha dödat civila och förstört mat-
förråd i norra Syrien. Civila dödsoffer 
och ökad hungersnöd hotar under-
blåsa ilskan mot flygräderna. 

• USA:s president Barack Obama 
medgav i går att USA underskattat 
risken för att kaoset i Syrien skulle 
leda till att extremistgrupper som IS 
kunnat växa sig starka. 

”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.”
ASIA ABDALLAH

Konflikt Syrien

KOBANE Trafiken är tät på gatorna. 
Många bilar susar fram i hög has-
tighet, täckta av damm från den 
omgivande halvöknen. De är på 
väg till fronten med förstärkning-
ar, eller på väg därifrån med skada-
de. Några andra bilar kör betydligt 
lång sammare, och ingår i begrav-
ningsföljen.

Staden Kobane med omgivande 
landsbygd i norra Syrien har varit 
utsatt för IS angrepp i över ett år. 
Men sedan striderna blev hårda-
re för två veckor sedan uppskattas 
över 100 000 invånare ha flytt till 
Turkiets kurdiska delar, undan ho-

tet om samma etniska rensning, sla-
veri och massakrer som IS genom-
fört på andra håll.

Omringade på tre sidor
– Vi har förlorat 100 byar. De insis-
terar på att ta hela området. Men vi 
tänker inte ge upp. Jämför vår kamp 
med hur hela den irakiska staden 
Mosul föll på bara några timmar, 
säger Asia Abdallah.

Hon sitter i ledningen för den lo-
kala administration som styr om-
rådet, som efter IS senaste avance-
mang kraftigt krympt ihop. Kobanes 
invånare är omringade på tre sidor 

och fronten är ibland mindre än en 
mil bort.

– De kommer allt närmare, och vi 
vet vad som hänt med andra städer 
som fallit. Men den viktigaste frågan 
är inte avståndet, utan att de stän-
digt kan få förstärkningar från eget 
territorium. Det får inte vi, förklarar 
Asia Abdallah.

Höga knallar hörs över staden. Dag 
som natt skjuts raketer och grana-
ter mot Kobane, och beskjutningen 
intensifieras efter mörkrets inbrott. 
Varje gång stannar folk till för att 
lyssna efter var raketerna och gra-
naterna slår ner. Under helgen träf-

fades centrala bostadsområden, med 
flera skadade och döda som följd.

Men någon domedagsstämning rå-
der ändå inte över Kobane. Tvärtom 
har många butiker alltjämt öppet 
och restauranger serverar mat. Från 
och med helgen har också hundra-
tals flyktingar köat för att ta sig till-
baka över gränsen, till sina hem. 
Men också för att majoriteten av lo-
kalborna vägrar att fly, och i stället 
intensivt försvarar sig mot IS.

Förklaringen ligger i det nya sam-
hälle som byggts upp efter att Assad-
regimen retirerat under inbördes-
kriget. Tidigare hade kurder inte rätt 
att organisera sig, utöva sin kultur 
eller ens tala sitt eget språk. 

När det kurdiska civilsamhället 
i stället tog över makten 2012 har 
självstyrande kantoner utropats bå-
de här och på två andra orter, som 
blivit fristäder för flyktingar.

– Vi led svårt under regimen. Efter 
det har folk fått leva i frihet för för-
sta gången, och nu vägrar de överge 

vad vi byggt upp tillsammans, me-
nar Asia Abdallah.

Det förklarar också varför hundra-
tals frivilliga har tagit sig till den tur-
kisk-syriska gränsen efter att ha följt 
uppmaningar att ansluta sig till Ko-
banes kamp mot IS. Men där har de 
stoppats av turkiska militärer som 
vägrar släppa dem över gränsen.

USA-plan dundrar
Insatser har dock till sist kommit 
från USA och den internationella 
koalition som bildats mot IS. Den 
27 september bekräftade Kobanes 
förvarsstyrkor YPG att amerikanskt 
stridsflyg för första gången bombat 
jihadisterna på ett område som in-
går i kantonen. USA:s stridsflyg har 
dagligen hörts från himlen sedan de 
gick in i Syrien, och på marken upp-
skattar folk deras ankomst – även 
om många tycker att koalitionen 
gärna kunde ingripa mer. 

På den östra fronten, där USA:s 
bomber slagit ner, står Rawan och 

Kurdiska Kobane i norra Syrien är omringat av Islamiska 
staten (IS). Förra veckan flydde 100 000 människor  undan 
extremisterna.  Hufvudstadsbladet  besöker den  belägrade 
staden, men möter en befolkning som vägleds mer 
av  motstånd än av fruktan.
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BEREDD. Zaho, som är i 20-årsål-
dern, tyckte det var självklart att 
gå med i försvarsstyrkorna när 
hon hört vad IS gjort mot andra 
kvinnor.

 VÄRJER SIG MOT IS. Rawan 
och Serhaldan är stationerade på 
Kobanes östra front, och strider 
både som kurder och kvinnor mot 
IS förtryck.

I Kobane 
är fronten 
nära

Serhaldan från försvarsstyrkorna 
och kikar runt en husknut.

– Där ligger byn Ali Shar, två kilo-
meter bort. Södra delen kontrolle-
ras av IS.

De vet båda att de är dubbelt utsat-
ta för det hot fundamentalisterna ut-
gör. IS hyser ett särskilt hat mot kur-
der, och ser dem som sekulära och 
moderna. Dessutom ogillar IS hur 
kurdiska kvinnor i de tre kantoner-
na fått en mycket starkare frihet och 
ställning än vad kvinnor i regel har i 
Mellanöstern. 

Rawan och Serhaldan är ännu in-
te fyllda 20 år. De har knutit in sina 
hår i sjalar och bär olivgröna unifor-
mer. Över axeln bär de varsin Kalasj-
nikov. Något tyngre än så har de än-
nu inte att försvara sig med, mot IS 
som har både artilleripjäser, granat-
kastare och stridsvagnar. I natt ska 
de ändå försöka driva ut fundamen-
talisterna från Ali Shar.

TEXT & FOTO Joakim Medin
utrikes@hbl.fi

TILLBAKA VID HEMMAFRONTEN. Under helgen återvände hundratals 
av förra veckans flyktingar från Turkiet, då de såg att deras hemstad 
ännu står och gör motstånd.

Ghani vill förhandla med talibanerna
AFGHANISTAN Den nyvalde presiden-
ten i Afghanistan Ashraf Ghani 
(bilden) bjuder in talibanerna och 
andra regeringsmotståndare till 
fredsförhandlingar.

– Vilka deras problem än är så 
borde de berätta för oss. Vi hittar 
en lösning, sade Ghani i sitt instal-
lationstal.

Ghani efterträdde Hamid Kar-
zai efter en långvarig tvist om val-
resultatet. Chefen för valkommis-
sionen medgav att det förekom allvarliga brister i valprocessen 
och att både Ghanis och motkandidaten Abdullah Abdullahs lä-
ger gjorde sig skyldiga till fusk. Kort innan Ghani installerades 
som president exploderade en bomb på Kabuls flygplats. Enligt 
polisen dödades fyra civilpersoner.  HBL-FNB-REUTERS 
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Ny dödsdrog skördar liv
RYSSLAND I den ryska staden Surgut har en tidigare okänd typ 
av narkotika orsakat minst 180 fall av förgiftning, varav 7 med 
dödlig utgång. Det lär röra sig om en syntetisk drog som in-
te finns på listan över kända narkotikaklassade substanser.

Det första fallet uppdagades för knappa två veckor sedan, då 
en person själv sökte hjälp efter att ha använt drogen. Antalet 
fall steg sedan snabbt. De drabbade ska ha köpt den för myn-
digheter okända psykoaktiva drogen på webben. Polisen har 
identifierat hemsidan som sålde drogerna och söker nu efter 
dem som står bakom den. HBL-TT-INTERFAX 

Fler offer i vulkanutbrottets fotspår
JAPAN Antalet dödsof-
fer stiger efter utbrot-
tet vid vulkanen Onta-
ke i Japan. Enligt poli-
sen har fem nya livlösa 
personer hittats.

I förrgår hittades över 
30 vandrare med hjärt-
stillestånd vid vulka-
nen. Räddningsperso-
nal fann vandrarna nä-
ra toppen av det 3 067 
meter höga berget. 

I Japan bekräftar 
man inte ett dödsfall 
förrän en formell un-
dersökning av krop-
pen har gjorts. I stället 
används ofta termen hjärtstillestånd.

Vulkanen Ontake fick sitt oväntade utbrott i lördags. Ögon-
vittnen berättar att bergets sluttningar täcktes av tjocka ask-
lager som begravde många av offren levande. Den vulkaniska 
aktiviteten pågår fortfarande. HBL-FNB-TT-REUTERS 
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SD-talman väcker starka känslor
SVERIGE Sverigedemokraten Björn Söder blir den svenska riks-
dagens andre vice talman, trots svagt stöd. Ett kontroversiellt 
val som leder till protester.

– Jag tycker att det är direkt olämpligt att ha en sådan talman, 
säger V-ledaren Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiets motstånd beror på att jobbet som talman 
innebär att man representerar riksdagen och Sverige i olika 
sammanhang. Av samma orsak är posten symboliskt viktig för 
SD, som blivit aktuellt för posten eftersom partiet är det tred-
je största i riksdagen. Söder fick stöd av bara 52 av de 344 när-
varande ledamöterna. 292 röstade blankt.

– Det är en person som utmärkt sig genom en rad homofo-
biska och rasistiska uttalanden tidigare, säger Sjöstedt om Sö-
der som bland annat jämfört homosexualitet med tidelag och 
pedofili. HBL-FNB-TT 

Nya dödsfall i Donetsk trots vapenvila
UKRAINA Sammandrabbningarna i östra Ukraina fortsatte i går 
trots vapenvilan. En talesman för den ukrainska armén sade 
att nio ukrainska soldater stupat. De flesta av dem uppges ha 
dött på flygplatsen i Donetsk när en projektil avfyrad av sepa-
ratister träffade ett trupptransportfordon. Enligt talesman-
nen försökte separatisterna ”än en gång” erövra flygplatsen.

Myndigheterna uppger också att tre civilpersoner dog inne 
i staden Donetsk. Läget i den separatistkontrollerade staden 
beskrivs som mycket spänt.

Förra veckan bedömde Ukrainas president Petro Porosjenko 
att den farligaste fasen av kriget var över. HBL-FNB-AFP 


