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VELKOMMEN TIL EN AVIS FULD AF HÅB – LÆS LEDER SIDE 2
Udsatte boligområder får nye beboere
Borgere i job eller under uddannelse
strømmer til almene boliger i København.
Det har gjort de andre beboere tryggere
SIDE 4-5

Et grønt kapløb er indledt i Kina
Verdens første batteridrevne racerløb i Kina skal skabe den
inspiration, som kan give el-biler overtaget på vejene
SIDE 10-11

ÉT STED I SYRIEN
SPIRER DEMOKRATIET

Klemt mellem Assad-regimet og Islamisk Stat har kurderne i Nordsyrien udråbt selvstyreområdet Rojava. Her
forsøger de at etablere et demokratisk samfund, hvor kvinder og de mange etniske og religiøse minoriteter
deltager. Senest er selvstyrets væbnede styrker kommet yesidier på flugt fra IS til undsætning

SIDE 8-9
TTIP
Ekstra Bladet
”Stor dansk helt og en højst
tvivlsom skikkelse ... Sven
Ove Gade favner modsætningerne”
Georg Metz, Information
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Økonomisk gevinst

DEBAT

eller gift for demokratiet?

EU og USA forhandler en
handelsaftale, der vil give
mere magt til virksomheder
og ensrette regler for fødevarer, miljø og energi.

Eksperter, fagforeningsfolk og
politikere drøfter TTIP i forhold
til investorbeskyttelse (ISDS),
beskæftigelse, uddannelse, miljø
og sundhed.

DEBATMØDE

Arr.: Afrika Kontakt, Attac,
Corporate Europe Observatory,
Det Økologiske Råd,
Greenpeace og NOAH.

Fredag d. 26. september
kl. 13.00-17.30 i Vartov,
Farvergade 27, Kbh. K.

Info og tilmelding: www.ttip.dk

Berlingske

”Et tindrende præcist tidsbillede
og tilmed et stykke letlæst og
veltænkt idræts-, køns- og kulturhistorie.”
Weekendavisen
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KR.

299

INFORMATIONSFORLAG.DK

8

INFORMATION ONSDAG 17. SEPTEMBER 2014

SAMFUND

Demokratiske
frontløbere i
Nordsyrien vil
dele magten
I nordsyriske Rojava
har forskellige etniske
og religiøse grupper
udråbt deres eget
selvstyre og forsøger
at opbygge et nyt og
demokratisk samfund
efter schweizisk
forbillede og i stærk
kontrast til såvel
Assad-regimet som
Islamisk Stats kalifat
Af Thorkil Rothe og Joakim Medin,
Rojava, Syrien

E

n snorlige vej skærer en ret
linje gennem den let kuperede slette, hvor gulbrune marker, forladte oliepumper og søvnige
checkpoints flimrer i middagsheden.
Ved en enlig korsvej vinker 34-årige
mr. Harib en osende transporter forbi vejspærringen, slænger sit gevær
over skulderen og sætter sig tilbage
i vejkanten under det udspændte
lagen, der skærmer ham mod solen.
På uniformen afslører det aramæiske ord for politi, sutoro, hans rødder i det kristne assyriske mindretal
i Nordsyrien. Mr. Harib bemander
et checkpoint i den kurdiskkontrollerede østlige del af Rojava uden for
landsbyen Meri, hvor hans familie
bor: »Det er min pligt at beskytte mit
folk og vores land mod IS,« forklarer
den tidligere bonde, mens walkietalkien skratter en besked fra den
anden ende af checkpointet, hvor en
kurdisk frivillig kontrollerer trafikken i den modsatte retning.
En halv times kørsel sydpå blafrer kalifatets sorte faner, og de færreste her ved Meri ønsker Abu Bakr
al-Baghdadis islamiske stat tættere
ind på livet. Mr. Harib husker tydeligt
det ultimatum, IS stillede hans trosfæller i Mosul midt i juli: Konverter
til islam, betal religiøs skat eller dø.
»Det må ikke ske her. Jeg bliver
stående, så længe det er nødvendigt.«
Intet tyder på, at mr. Harib snart
vil kunne forlade sin ensomme post
ved checkpointet og begynde at pløje

igen. Han forsvarer et område, der
ikke har set den splittelse, de massakrer og den håbløshed, som ellers
har domineret mediebilledet af Syrien siden 2011.

En tredje vej
Ikke langt fra mr. Haribs checkpoint
passer den nyligt udnævnte premierminister Akram Hasso sit arbejde.
På sit kontor byder han på te, cigaretter og en forklaring på, hvorfor
kurderne hverken har kæmpet på
regimets eller oppositionens side under den syriske borgerkrig: »Vi valgte
en tredje vej, hvor alle religioner og
etniske grupper er repræsenteret i
en civil administration,« siger han.
Da hovedparten af Assad-regimets
styrker forlod de kurdiske områder
i 2012, tog en vifte af kurdiske partier og enkeltpersoner i paraplyorganisationen Tev-Dem – Democratic
Society Movement – magten. TevDem allierede sig ikke med nogen,
men præsenterede i stedet i 2013 en
konstitution for en demokratisk selvstyrende region: Rojava. I januar i
år erklæredes autonomi for de tre
kantoner i regionen: Afrin, Kobane
og Cizire. Med den schweiziske model som inspiration blev Rojava starten på et føderalt projekt, der ifølge
Akram Hasso – premierminister i det
østligste kanton Cizire – har potentiale til at udbrede den stabilitet, som
hersker i de kurdiske områder, til
resten af Syrien. Konstitutionens 96

principper lægger vægt på sekularisme, valgperioder, retssikkerhed
og ikke mindst pluralisme. Ud over
kurdere er Rojava hjemsted for arabere, assyrere, tjetjenere, armenere
og turkmenere, og tanken er, at alle
skal tage del i opbygningen af et nyt
og demokratisk samfund. Samtidig
slår konstitutionen fast, at begge køn
skal være repræsenteret med mindst
40 procent i alle ledende organer,
institutioner og komiteer.
»Vi ville ikke lide samme skæbne,
som de gjorde i Aleppo, Homs og andre steder i Syrien. Denne autonomi
skal sikre, at alle grupper i området
kan deltage i samfundet på demokratisk vis. Vi ser det som en måde
at bevare Syrien og alle de kulturer
og minoriteter, som bor her, på.«
Ifølge premierministeren er dette
ikke kun opskriften på et stabilt fundament i et fremtidigt demokratisk
Syrien. Mange andre steder i Mellemøsten, hvor etnisk og religiøs mangfoldighed præger det demografiske
landkort, har modellen potentiale.
»Det handler ikke om kontrol. Vores revolution handler om at dele
magten mellem alle, som bor her,«
forklarer kurdiske Hasso og nikker
over mod sine stedfortrædere, arabiske Hussein Azzam og assyriske
Elizabeth Goreye.

Arven fra en kurdisk leder
Et eksempel på denne magtdeling
finder vi en etage under dem i et gam-
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Den selvstyrende region i Nordsyrien, Rojava, består af de tre
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melt teater, hvor Cizires parlament
er samlet. Tepausen er netop slut,
og oppe på scenen beder præsidiet –
to kurdere, en araber og en assyrisk
kvindelig ordfører – de fremmødte
om sætte sig inden en ny samling.
Da Assad-regimets repræsentanter forlod det nordøstlige Syrien, lå
magten i hænderne på kurderne. Men
efter udråbelsen af Rojava overdrog
Tev-Dem magten til Rojavas regering
og det multikulturelle parlament med
folkevalgte repræsentanter. Formålet
var aktivt at inkludere alle etniske
og religiøse grupper i det nye styre.
Cizires kurdiske forsvarsminister,
Rabia Hassan, går på talerstolen. Han
undskylder sit dårlige arabisk, men
her er arabisk det lingua franca, som
alle kan forstå. Ministeren beretter
om kampen for at forsvare regionen,
strategier, forstærkninger fra tyrkisk
Kurdistan og truslen fra IS.
»Er der nogen spørgsmål?«
Fem-seks hænder ryger i vejret,
og ministeren peger på en af dem.
»Det er ikke en pressekonference!
Vi må skrive spørgsmålene ned og
tage dem efter tur,« råber en eller
anden nede ved udgangen.
Latter bryder ud. Hver samling er
en vigtig læreproces, og ingen har
stor erfaring med, hvordan demokratiske formalia overholdes.
Nogle dage senere møder vi Rabia
Hassan i hans forsvarsministerium
i Cizire-kantonens hovedstad, Qamishlu. Et stort portrætfoto for enden af hans smalle kontor minder
gæster om PKK-lederen Abdullah
Öcalans ideologiske aktier i det de-

mokratiske selvstyre. Oprettelsen af
nationalstater i Mellemøsten efter
Første Verdenskrig umuliggjorde
ifølge den fængslede Öcalan sameksistensen af forskellige kulturer
i den etnisk mangfoldige region. I
bogen Democratic Society Manifesto
skriver Öcalan således: »Der er ikke
en eneste nationalstat på denne planet, der ikke er blevet til som følge
af krige og blodsudgydelser. Hvad
værre er: Disse nationalstater er i
konstant konflikt med ikke kun andre nationalstater, men også deres
egne befolkninger.«
Det er også forklaringen på, at
PKK selv opgav ideen om at etablere en kurdisk nationalstat på tyrkisk
territorium for godt 10 år siden og
nu i stedet advokerer for autonom
selvbestemmelse som en levedygtig
model i regionen.
Kritikken af nationalstaten er – til
forskel fra præsident Masoud Barzanis ambitioner i Irakisk Kurdistan –
et gennemgående tema for det unge
selvstyre i Nordsyrien. Rabia Hassan
afviser, at den ideologiske leders portræt betyder, at demokratiet i Rojava
skal opfattes som et kurdisk forehavende: »Vi er ikke i gang med et
nationalt kurdisk projekt. Vi ønsker
at opbygge en demokratisk nation,
der omfatter alle grupper, der bor i
disse områder. Derfor kan du finde
både arabere, assyrere og kurdere i
vores militære forsvarsstyrker.«

Alle skal inkluderes
Det har været vigtigt at inkludere
alle i beskyttelsen af deres respek-
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Cizires parlament diskuterer,
hvordan man skal forsvare sig
mod IS. Det er vigtigt for den
selvstyrende region Rojava,
at alle er repræsenteret.
Derfor er både præsidiet og
parlamentet sammensat af
kurdiske, arabiske og assyriske
medlemmer. Foto: Thorkil Rothe

tive områder, præcis som mr. Harib
uden for sin kristne landsby. Den
multikulturelle hær, som indgår i
Folkets Forsvarsenheder (YPG), har
siden 2012 forsvaret sig mod IS og
andre ekstremistiske gruppers angreb på Rojava. Men trods gentagne
anmodninger til blandt andet FN om
hjælp til at modstå truslen fra IS, har
det været småt med tilbagemeldinger fra det internationale samfund.
Hver dag sætter folk livet på spil, når
mad, medicin og andre fornødenheder skal smugles over den lukkede
grænse fra Tyrkiet. Forsvarsministeren i Cizire er ikke i tvivl om, hvorfor
det internationale samfund vender
det blinde øje til.
»Tag USA, Tyrkiet og Iran. De er
kun interesserede i en mindre forandring, så de kan pleje deres interesser i Syrien, men vi vil have et nyt
system. Så hvorfor kender ingen til
vores sag? Hvis det kommer frem, at
vi er den eneste demokratiske kraft,
der bekæmper IS i Syrien, har Vesten
pligt til at hjælpe os. Men de tier.«
Som ansvarlig for YPG og de separate styrker i Kvindernes Forsvar-

senheder (YPJ) koordinerer Hassan
den militære indsats med sine ministerkolleger i kantonerne Afrin og
Kobane. Krigens realiteter umuliggør dog fysiske møder, da IS-kontrollerede områder afskærer de tre
kantoner fra hinanden.
Et spændt forhold til Irakisk Kurdistans præsident, Masoud Barzani,
og dennes parti, KDP, har tilmed
betydet, at den fælles grænse i flere
omgange har været lukket på den
irakiske side. Konflikten har også
ramt KDP’s søsterparti i Syrien,
KDPS. Et medlem af partiets bestyrelse, Mustafa Cuman, beskylder det største kurdiske parti i Rojava, PYD, for at have arresteret og
udvist ham og hans kolleger ved

Det handler ikke
om kontrol. Vores
revolution handler
om at dele magten
mellem alle, som bor
her
Akram Hasso
Premierminister

magtovertagelsen i 2012. En af dem
er ifølge Cuman sporløst forsvundet. Human Rights Watch udgav i
juni en rapport, der beskriver flere
lignende sager. På trods af et nyt
retssystem og lovreformer hævder
ngo’en, at overgreb på tilbageholdte stadig finder sted og har ført til
mindst to dødsfald.
Mens myndighederne i Rojava
afskrev den ene sag som selvmord,
modtog et medlem af politistyrken
en livstidsdom for drab i den anden.
HRW nævner ydermere mistanke om
brug af unge under 18 i selvstyrets
hær og uigennemsigtige reformprocedurer, men slår fast, at omfanget
af brud på menneskerettigheder ikke
tåler sammenligning med det, som
finder sted i resten af Syrien.

Vellykket redningsaktion
Ved et støvet T-kryds godt 100 kilometer nord for Sinjar-bjerget stopper lastbiler, traktorer, pickupper,
personbiler og kassevogne, og bilernes menneskelige last flokkes om de
rustne vandvogne ved krydset. Efter
den værste tørst er stillet, flakker
blikkene bag de støvede øjenvipper
ud over det kaotiske knudepunkt i
jagten på en eftertragtet pose kiks,
før turen går videre.
I starten af august var forsvarsstyrker fra Rojava i offensiven, da de
drog ind i IS-land i Irak for at komme
de mindst 40.000 kurdiske yezidier, som flygtede fra storbyen Sinjar
op på Sinjarbjerget, til undsætning.
Deres desperate situation påkaldte
sig hele verdens opmærksomhed.

Det lykkedes YPG og YPJ at åbne en
sikker passage over grænsen til Syrien, så yezidierne kunne fortsætte
flugten længere nordpå. Forsvarsstyrkerne og frivillige fra Cizire mønstrede alle tænkelige køretøjer og
kørte i pendulfart i dagevis for at
evakuere de udsultede og døende yezidier. Hundredevis var dog allerede
bukket under efter en uge uden mad
og vand under den brændende sol.
I en flygtningelejr længere nordpå opført af selvstyret i Cizire hersker der en nærmest apokalyptisk
stemning.
»Jeg så en mand uden øjne. Hans
arme og ben var hugget af,« forklarer en.
En mor fortæller, at hun ikke har
set sine børn, siden de blev sat op i
en pickuptruck ved foden af bjerget.
Fra sit telt råber en gammel mand
desperat: »Hverken yezidier eller
kristne kan leve her. Vores skæbne
er at blive dræbt i dette land.«
Forsvarsminister Rabia Hassan
mener ikke, at omverdenen har honoreret deres indsats i tilstrækkelig
grad trods YPG og YPJ’s vellykkede
redningsaktion, men at man mest af
alt har hæftet sig ved USA’s præsident
Obamas beslutning om at bombe IS’
stillinger omkring bjerget.
»Vi sagde igen og igen, at IS var
farlig. Ikke kun for kurderne, men for
hele området. Da de smed de kristne
ud af Mosul var det tydeligt, at yezidierne var deres næste mål,« siger
Rabia Hassan.
Manglen på international bevågenhed og farerne ved fronten afskrækker dog ikke nye rekrutter fra
at trække i trøjen. Da vi forlader forsvarsministeren og Qamishlu, stoppes vi som sædvanlig ved et checkpoint af Kalashnikovbevæbnede
soldater. De forhører sig om vores
destination, mens id-kort vendes
og drejes. Men denne gang er det
hverken assyrere, arabere eller kurdere fra Rojava.
»Det er yezidier, som har meldt
sig ind i YBS, Sinjars Modstandsenhed. En ny styrke som består af
flygtninge. Mange er allerede blevet
en del af kampen mod IS,« forklarer
vores chauffør Abdul Salam.
Hundredvis har meldt sig til den
nye styrke, der er oprettet af forsvarsministeriet i Cizire. De er ikke læn-

gere flygtninge, men kæmper som
en del af revolutionen i Rojava for
deres eget land, rettigheder og for
selvbestemmelse.
internationalt@information.dk

FAKTA
Konfliktens parter

• IS: Islamisk Stat. Fundamen-

talistisk islamistisk bevægelse
under ledelse af Abu Bakr
al-Baghdadi, som i juli udråbte
kalifatet og en selvstændig stat i
dele af Syrien og Irak.
• KDP: Kurdistan Democratic
Party, nationalistisk centrumregeringsparti i Irakisk Kurdistan
under ledelse af præsident
Masoud Barzani.
• KDPS: Kurdistan Democratic
Party of Syria, søsterparti til
Masoud Barzanis KDP. Medlem
af Det Syriske Nationalråd,
en sammenslutning af
oppositionsgrupper til Assads
regime i Syrien.
• PKK: Kurdistans Arbejderparti, som har ført guerillakrig
mod den tyrkiske stat siden
1984, men som nu fører
fredsforhandlinger med den
tyrkiske regering. Står på EU’s
og USA’s terrorlister.
• PYD: Democratic Union
Party, venstreorienteret kurdisk
parti, det største i Rojava og en
drivende kraft bag selvstyret.
Søsterparti till PKK.
• Tev-Dem: Democratic Society
Movement, paraplyorganisation
for kurdiske partier og grupper
i syrisk Kurdistan/Rojava, som
tog magten, da Assad-regimet
trak sig fra regionen i 2012.
• YBS: Sinjars Modstandsenhed, en ny militær enhed i
Rojava bestående af yezidier,
som flygtede fra Sinjar og Irak
under IS’ fremmarch.
• YPG: Folkets Forsvarsenheder, den multikulturelle hær
i det autonome Rojava.
• YPJ: Kvindernes
Forsvarsenheder, den særskilte
bataljon med kvindelige soldater
i YPG.

