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De leder 
löneligan
Trots biskoparnas löne
ökning på 5 000 kronor i 
månaden nyligen är de långt 
ifrån löneledande i Svenska 
kyrkan. Men de hävdar sig 
bättre än tidigare. Det visar 
Kyrkans Tidnings genom
gång av chefslöner.

Frilansjournalisten Joakim Medin rapporterar exklusivt för 
Kyrkans Tidning från den kristna fronten mot Islamiska 
staten, IS, i Syrien.
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NYHETER

Scenen i Gardouka, nordöstra 
Syrien, kan inte bli mycket mer 
symbolisk. Ett gäng kristna sol-
dater – fem assyrier och en ar-
menier – har tagit stånd i rui-
nerna av byns nedbrända syrisk- 
ortodoxa kyrka. Kyrkofönstren 
har förvandlats till skottglug-
gar, och de avlossar salvor från ett 
tungt maskingevär ut över fältet 
framför oss. Mindre än två kilome-
ter bort finns krigarna i Islamiska 
staten (IS) förskansade i en egen by.

DET HÄR är fronten mot de extre-
mister som sedan i fjol fördrivit 
hundratusentals kristna assyrier, 
kurder och andra i en etnisk-re-
ligiös rensning, både i Syrien och 
Irak, och som gjort sitt bästa för 
att bränna upp ”avvikande” folk-
gruppers kulturer. De lyckades 
med kyrkan i Gardouka också, 
men här gör de kristna samtidigt 
motstånd.

– Vi är ett fredligt folk, men 
när de attackerar oss måste vi slå 
tillbaka, säger Khabur Abraham, 
lokal befälhavare i det Syrianska 
Militärrådet (MFS).

Han är döpt efter samma syris-
ka flod som IS den senaste tiden 
kidnappat hundratals assyrier 
längst med, och samma sak har 
drabbat de kristna här i flera år.

MFS HAR tjugo soldater på plats 
i Gardouka och flera andra ba-
ser utspridda längst fronten. Här 
finns gott om spår efter IS tidigare 
skövlingar, som visar vilket öde 
som väntar de kristna ifall ex-
tremisterna lyckas bryta igenom. 
Det ligger en liten kyrkogård på 

den södra sidan, och på tre vita 
marmorstenar har de begravdas 
ansikten avbildats. Alla tre har 
”avrättats” med skott in i stenen. 
Alla överlevande i familjen Aho, 
som kommer från byn, ska i dag 
ha emigrerat till Sverige.

Krucifixet på kyrkotaket är 
sönderslaget och snedvridet, 
lika så krucifixet ovanför entrén 
till gårdsplanen, och de på alla 
gravar. Det är en systematisk för-
störelse och Khabur förklarar att 
de skyldiga nog har gått fram med 
släggor.

– Vi försvarar vår existens här. 
Det här är vårt land och vår his-
toria, och om vi inte skyddar den 
kommer de att förstöra den på 
samma sätt.

Men de anstränger sig också 
hårt för att inte göra detta till det 
religionskrig IS vill ha. MFS sam-
arbetar sedan starten med mus-
limska kurder och araber i YPG-
styrkan, och tillsammans upp-
rätthåller de en vägspärr vid byns 
infart. MFS vaktar flera mus-
limska byar, och YPG vaktar flera 
kristna byar.

– Vi är inte någon självisk styr-
ka, utan slåss för alla folk och reli-

gioner som lever här. Och vi stan-
nar till slutet, säger Khabur.

Tre kilometer bort ligger den 
femhundraåriga assyriska byn 
Ger Sheran, där den ljust persi-
kofärgade Sankt Gabriels kyrka 
fortfarande står intakt. Men av 
byns ursprungliga 150 invånare 
bor i dag bara 30 kvar.

– Alla emigrerar, på grund av 
vad som sker omkring oss. Till 
Tyskland, Belgien, fast majori-

De syrisk-ortodoxa kyrkan i Gardouka brändes tidigare ner av extremister, 

»Vi är inte någon 
självisk styrka, utan 
slåss för alla folk och 
religioner som lever 
här.

JOAKIM MEDIN VID FRONTEN

Syriska kristna    mobiliserar mot IS
Ständig utsatthet och värre svårigheter får 
många kristna att lämna det krigsdrabbade 
Syrien. Men i skuggan av kidnappningar och 
fördrivning av IS är andra fast beslutna att 
kämpa emot, till slutet.
TEXT & FOTO: JOAKIM MEDIN

19 av de kidnappade assyrier-
na har nu släppts mot en hemlig 
lösensumma, uppger Assyriska 
nätverket för mänskliga rättig-
heter. 

 Enligt människorättsorgani-
sationen beslöt en religiös dom-
stol på lördagen att frige de 19, va-
rav 17 är män och 2 kvinnor. De 
kom med buss till Hasakeh i norra 
Syrien på söndagen.

De övriga kidnappades öde är 
vid denna tidnings pressläggning 
fortfarande okänt. 

KIDNAPPNINGARNA SKEDDE under 
en tre dagar lång IS-offensiv mot 
en rad assyriska byar, då minst 35 
IS-män samt 25 kurdiska och as-
syriska stridande dödades enligt 
det oppositionella Syriska män-
niskorättsobservatoriet, SOHR.

Den USA-ledda koalitionen 
svarade med flygattacker mot Is-
lamiska staten (IS) i det aktuella 
området i nordöstra Syrien.

På måndagen inledde irakiska 
regeringsstyrkor en offensiv mot 
IS ställningar norr om Bagdad. 
Offensiven är den största militä-
ra operationen i provinsen sedan 
Islamiska staten tog kontroll över 
stora delar av norra Irak i juni för-
ra året. Markoffensiven får stöd 
från Iraks flygvapen.

UNDER TIDEN växer flyktingström-
marna. Kidnappningarna har lett 
till en ny flyktingvåg ut ur nord-
östra Syrien där IS nu kontrolle-
rar tio kristna byar. 

”Ett kristet folk håller på att 
fördrivas från sina hemtrak-
ter och ett urgammalt kulturarv 
fördärvas. Det är dags för både 
den svenska regeringen och det 
svenska civilsamhället att göra 
mer för att rädda Mellanösterns 
assyrier”, skriver förre ärkebis-
kopen KG Hammar på Svenska 
Dagbladets debattsida, tillsam-
mans med bland andra folkrätts-
professor emeritus Ove Bring och 
Jackie Jakubowski, chefredaktör 
för Judisk krönika.

UTRIKESMINISTER Margot Wall-
ström går så långt att hon kall-
lar händelserna i Syrien och Irak 
för folkmord. Hon får medhåll av 
folkrättsprofessor emeritus Ove 
Bring:

– Det finns ingen annan be-
nämning som passar. Det har 
med systematiken och uppsåtet 
att utplåna dessa två folk från re-
gionen att göra.

I  lördags arrangeras en mani-
festation på Medborgarplatsen i 
Stockholm till stöd för de assyrier 
som kidnappats.

Kartan visar i rött det område IS 
anses kontrollera.

ANNIKA AHLEFELT/  
MATTHIAS MATSSON

Terror, kidnappningar och ett 
regelrätt folkmord som 
fördöms av hela världen. 

Läget uppges vara svårare 
än någonsin i de IS-kontrol-
lerade områdena i norra Irak 
och nordöstra Syrien, där 
220 kristna assyrier kidnap-
pades i förra veckan. 

220 kristna 
assyrier 
kidnappade

Frilansjournalisten Joakim Medin 
reste i norra Syrien med uppdrag 
från bland andra Kyrkans Tidning 
när han greps av syriska säker-
hetstyrkor och fördes till Damas-
kus. Han frigavs i en fångutväxling 
mellan regimen och kurdiska 
styrkor den 21 februari. Detta är 
hans första rapport om det kristna 
försvaret mot IS.

De vill inte visa sina ansikten i 
tidningen. Tänk om de blir skick-
ade tillbaka till Syrien?

För ett halvår sedan kom 
22-åriga Rosy från i al-Hasakah-
provinsen i nordöstra Syrien till 
Södertälje med en examen i eko-
nomi och med skräcken flåsan-
des i nacken. Samma region där 
IS kidnappat över 200 assyrier. 
Utgången är fortfarande oviss.

– Jag pratar med min farbror 
ett par gånger i veckan. När det 

fungerar.  Alla är rädda. Situatio-
nen är ohållbar. Man vågar inte 
lita på sina grannar, inte på nå-
gon. Jag tänker hela tiden på mina 
släktingar som är kvar. Självklart 
är jag orolig. Speciellt efter kid-
nappningarna. En av de som dog 
var en granne till oss. 

EFTER ATT familjen lämnade Syri-
en stannade Rosy ensam kvar un-
der ett år i Hasaki för att fullfölja 
sina ekonomistudier.

– Det var ett svårt år. Ensamhe-
ten och otryggheten utan familjen 
var tuff. Det fanns ingen el och jag 
levde varje dag med rädslan att 
bli kidnappad. Både som kvinna 
och som kristen. Jag såg med egna 
ögon när en vän blev skadad på 
universitet, berättar Rosy.

Hon sover inte mycket på nät-
terna men känner sig trygg i Mis-
sionskyrkan, hennes andra hem.

Varje fredag kväll samlas mel-
lan 60 och 100 vuxna och 20–30 

I Södertälje missionskyrka 
ligger oron över kidnappning-
arna och IS framfart som ett 
tungt täcke.  Över 100 av de 
300 medlemmarna kommer 
från Syrien, Irak och Egypten.  
Flera har släktingar bland de 
kidnappade i al-Hasaki 
provinsen. Ett nytt folkmord 
menar Rosy, Josef och 
Michel från Syrien.

Oroliga släktingar i Södertälje:      ”Världen måste rädda de kristna”
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och har i dag blivit ett skyttevärn för kvarvarande kristna.

teten till Sverige, säger Maroge 
Gawreya som ännu stannar kvar 
med sin familj.

Han bjuder på kaffe i hemmet 
där hans barn – några av de sis-
ta i trakten – leker framför hu-
set. Livet här har blivit mycket 
svårt, förklarar han. Regionen är 
nästan helt omringad och under 
ekonomisk blockad från fientli-
ga krafter. Kostnaden för mat och 
bas varor har skjutit i höjden, och 

elektricitet finns bara två timmar 
per dag. Det är många som ger 
upp. Men det kanske svåraste är 
känslan av utsatthet, och sorgen 
över att någonting gammalt hål-
ler på att gå förlorat – kanske med 
aktivt stöd utifrån.

– Det här har alltid varit en 
plats för många civilisationer, 
där armenier, assyrier, kurder, 
araber, turkmener och andra 
levt tillsammans. Nu vill IS för-

störa allt detta, och de är inte ens 
här för att hämnas några histo-
riska oförrätter. Jag har en känsla 
av att de i stället arbetar för nå-
gon.

Vid kyrkan i 
Gardouka har 
IS ”avrättat” 

eller på andra 
vis skändat 

gravarna 
på den lilla 

kyrkogården.

Khabur 
Abraham 
är lokal 
befälhavare 
för den 
kristna 
milisen  MFS i 
Gardouka.

Maroge  
Gawreya,  
i mitten, är en 
av få assyrier 
som ännu 
vägrat ge sig 
av från sitt 
hem i Ger 
Sheran.

Syriska kristna    mobiliserar mot IS

MARIE STARCK

Oroliga släktingar i Södertälje:      ”Världen måste rädda de kristna”
barn till arabisk gudstjänst i Sö-
dertälje missionskyrka. Och ska-
ran växer i takt med alla nyanlän-
da från Syrien och Irak.

– Oron hänger över oss hela ti-
den, berättar pastor Daniel Ibra-
him. Det finns ingen säkerhet i 
Syrien längre. Armén kan inte 
garantera något. 

I HELGEN hölls särskild förbön för 
de kidnappade i nordöstra Syri-
en.

–  En del av de kidnappades 
släktingar finns bland våra för-
samlingsmedlemmar. Det sätter 
sina spår i oss. Vi känner uppgi-
venhet och kan bara be, berättar 
Daniel Ibrahim.

Hur bedömer du situationen?
– Situationen är hopplös. 

Främst de kristna drabbas. Alla 
städer i Syrien är förstörda och 
påminner om hur Europa såg ut 
efter andra världskriget. Någon 
gång blir det väl ett slut men vil-

ket slags slut blir det? säger Da-
niel Ibrahim.

Vad tror du om framtiden Rosy?
– Vilken framtid? Syriens eller 

min egen? För mitt land ser det 
mycket mörkt ut. För egen del får 
jag börja på nytt här i Sverige. Jag 
känner trygghet. Här finns ingen 
som kan skada mig.

I dag finns kanske bara tre pro-
cent kristna kvar i landet. Snart 
riskerar de helt att försvinna.

MÅNGA SYRISKA flyktingar är unga 
och välutbildade. För ett år sedan 
kom Josef som är 28 år och jurist 
från Qamishli, alldeles intill tur-
kiska gränsen och bara åtta mil 
från Hasaki. 

- HITTILLS lever mina släktingar i 
trygghet men självklart vet ingen 
vad som kommer att hända. Lä-
get i Qamishli har förändrats och 
IS kommer mycket närmare nu. 
Varje dag händer något nytt och 

fruktansvärt, berättar Josef.
Hela världen måste ta sitt an-

svar, menar Josef och utmanar 
svensk kristenhet.

– Vad kan ni kristna göra för 
de kristna i Syrien? Kan ni utö-
va påtryckningar på regeringen? 
Ni måste vakna upp, säger Josef. 
Världen måste rädda den kristna 
civilisationen i Syrien.


