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På spel står omvärldens
förtroende för Turkiet
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Nya områden
heta i Stockholm
Med höga priser i innerstaden
och närförorter letar sig bostads
sökande längre ut. SvD har låtit
fem mäklarföretag lista de om
råden som de tror kommer att
öka i popularitet snabbast de
närmaste åren. En viktig faktor
är förbättrade kommunikationer.
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Stora Enso vill
inte ta ansvaret

Många av de yazidiska flyktingarna har fått klara sig utan mat i dagar. I Rojava kan de åtminstone få kex och vatten. FOTO: THORKIL ROTHE

På flykt från IS
SvD I SYRIEN Efter flera dagar bland Sinjarbergen har tiotusen
tals yazidier, på flykt från extremistgruppen IS, lyckats ta sig till
relativ säkerhet. SvD:s utsända Joakim Medin och Thorkil Rothe är
på plats i den kurdiska enklaven Rojava och har mött de flyende. ”Vi
har b
 urit de små på ryggen de senaste dagarna. Många andra familjer
tvingades lämna kvar de minsta på berget”, berättar en av de över
levande flyktingarna. 12

SvD I SYRIEN
TEXT: JOAKIM MEDIN
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En entreprenör, anlitad av S
 tora
Enso, tros ha orsakat den stora
skogsbranden i Västmanland.
I en stor i ntervju med SvD
Näringsliv vill skogsbolagets vd
Martin Holmgren inte ta något
ansvar för brandkatastrofen.

SPORT

Tre svenska
löparmedaljer
på damsidan
vore unikt. Men
fullt
rimligt.

”

SvD:s Anders
Lindblad inför
friidrotts-VM.

2 LEDARE Dags att presentera regeringsalternativet, Löfven

ÄNDRADE PLANER

Med SAS kan du alltid välja flexibla biljetter och får även Sveriges bästa tidtabell.
Då gör det inget om du behöver tillbringa dagen i oväntat sällskap. Det är fler än du
som blir glada när du väljer SAS. Boka på sas.se
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Lokala kurdiska hjälporganisationer försöker dela ut mat och vatten till alla utmattade och utsvultna flyktingar. Alla slags fordon har använts för att evakuera de strandsatta yazidierna från
Sinjarbergen och hotet från IS. I flyktinglägret Newroz finns dock få möjligheter att hjälpa alla.

Oviss väntan
i syriska läger
PÅ FLYKT Tiotusentals yazidiska flyktingar
har lyckats lämna Sinjarbergen och ta sig in
i syriska Kurdistan. För dem som inte vågar
återvända till Irak väntar snart fortsatt
utsatthet, i ett flyktingläger som saknar
erkännande och resurser. SvD möter
yazidierna vid den syriska gränsen.
QAMISHLU De ska kalla honom
Ferman – Katastrofen. Kvinnan
som sitter på den torra, heta marken uppbådar kraft till ett skämt,

när hon visar sin son i ett litet
knyte. Han föddes för fyra dagar
sedan uppe i bergen när familjen
var på flykt. På något sätt har han

SvD I SYRIEN
TEXT: JOAKIM MEDIN
FOTO: THORKIL ROTHE

– Vi har gått i dagar för att
komma hit! Och vi har inte ätit på
en hel vecka, är allt en äldre man
kan ropa ut, innan han faller
i gråt och omfamnar oss.

lyckats överleva ända hit när
hundratals, kanske tusentals
andra har stupat.
Efter att ha varit fast i Sinjarbergen utan mat, vatten och
skugga sedan den 3 augusti har
tiotusentals yazidier kunnat räddas in i den kurdiska enklaven
Rojava i norra Syrien de senaste
dagarna. Kurdiska styrkor från
samma region har hållit en korridor öppen till bergets fot, och
motat bort jihadistgruppen Islamiska staten, IS. Många yazidier
har ändå haft en svår uppgift att
ta sig ända fram.

Från den irakisk-syriska gränsen
kommer ännu karavaner av personbilar och lastbilar, som kör
flyktingar fram till en uppsamlingsplats. Varje gång för de med
sig kraftigt solbrända, dammiga,
blodiga och uttorkade människor. Barn som vuxna skriker
desperat efter vatten och något
att äta, sliter efter kexpaket som

delas ut, och rusar bort till tankbilar med vatten för att släcka sin
törst. Sedan kommer nya tårar.
En familj som vill bli kallad
Sinjar, efter staden de kommer
från, har fått tag på lite mat och
står under den brännande solen.
– Vi har burit de små på ryggen de senaste dagarna. Många
andra familjer tvingades lämna
kvar de minsta på berget, vi har
sett flera samlingar av döda barn.
Familj efter familj, eller de som
kommit ensamma, berättar alla
liknande historier. Hundratals
eller fler ska ha dött av törst eller
utmattning. Hundratals ska också ha dödats på de mest bestialiska sätt av IS, och lika många
flickor och kvinnor ska ha tagits
som krigsbyte av IS. En man som
vankar av och an berättar att
hans dotter är en av dessa.
– Hon hade gömt en mobiltelefon i sin sko. Hon har ringt mig
och gråtit, och berättat att hon
var inlåst och just blivit beordrad
att komma och tvätta IS-krigarnas nakna kroppar.

Den irakiske premiärministern
Nuri al-Maliki håller på att tappa
greppet om makten efter Islamiska statens, IS, frammarsch
i landet.
President Fuad Masum bad
på måndagen Haider al-Abadi,
vice talman i parlamentet, att
bilda ny regering. USA gratule-

rade den nye premiärministern.
Från al-Malikis sida låter man
hälsa att man ska överklaga.
– Det här är inte någon statskupp. Det är bara amatörmässigt
genomfört. al-Abadi har 130 av
parlamentets ledamöter bakom
sig och bör vara den som bildar
ny regering, säger Zaid al-Ali,

FN:s tidigare rådgivare för Irak.
al-Maliki har anklagats för att
ha bidragit till Islamiska statens
frammarsch.
– Alla visste att IS drog in
massa pengar på kidnappningar,
utpressning och ”beskydd”. Trots
det lät han det pågå, säger al-Ali.
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IS-offensiven pressar Iraks premiärminister

Anhängare till premiärministern Nuri al-Maliki demonstrerar i Bagdad.

Svenska Dagbladet tisdag 12 augusti 2014

VÄRLDEN 13

IS vill skapa känsla
av politisk stabilitet
Jihadistgruppen Islamiska
staten, som bland annat består
av höga irakiska militärer från
Saddam-tiden, har på två månader ritat om den politiska kartan
i Irak. Ett utbrett missnöje med
regeringen har underlättat IS
brutala framfart i norra Irak.
Men även en utstuderad politisk
strategi, menar experter.

Under förra veckan blev den
enorma flyktingkatastrof som
uppstått i spåren av Islamiska
statens (IS) framryckningar
i norra Irak allt mer akut. Hundratusentals assyrier och jezidier
tvingades på flykt då IS intog städerna Qaraqosh respektive
Sinjar.

rättar den kurdiska enklavens
premiärminister som är på plats.
– Vi ger dem så mycket stöd
och hjälp vi kan, utifrån våra resurser. Men vi kommer bara att
kunna fortsätta i några dagar till.
Trots påtryckningskampanjer
har FN ännu inte gett Newroz status som officiellt flyktingläger.
Det saknas en fullgod infrastruktur, och enklaven Rojava som är
under blockad från alla omgivande länder lider redan brist på
elektricitet och vatten.
Men den här annalkande katastrofen har i största hemlighet
fått flera internationella hjälporganisationer att blixtagera. De
håller upp händer framför våra
kameror och får oss att svära på
att inte nämna deras namn. De
har inte väntat på några beslut
uppifrån, utan dykt upp ändå.
– Vi har delat ut hygienkit,
plastfilm, filtar och matsäckar. Vi
har så det räcker en kort tid framöver, åtminstone, säger en kvinna.

Alla sätter hoppet till att ordentliga internationella hjälpinsatser ska komma. Till dess dyker
ständigt nya laster med flyktingar
upp på vägen. I en av dessa hoppas en gråtande mor i Newroz
återfinna två av sina försvunna
barn. Sista gången de sågs till lades de in i en pickup, för svaga för
att kunna fortsätta gå. När de är
tillbaka måste de ta ett gemensamt beslut om var de ska tillbringa sin framtid. Tror vi utlänningar att de någonsin kan återvända hem, undrar hon.
Vårt samtal överröstas av en äldre yazidisk man som med frustande röst förbannar hela världen. Han har sett sitt folk kidnappas och säljas, eller dödas på
plats. Hur kan det här få ske, och
hur har deras egna grannar kunnat ansluta sig till IS, emot dem?
– Varken yazidier eller kristna
kommer att bo kvar här! Vårt öde
är att bli dödade i de här länderna!
utrikes@svd.se

Stora delar av den irakiska regeringsarmén har retirerat i skräck
inför IS framryckning, vilket gett
gruppen tillgång till tunga vapen
från USA som soldaterna lämnat
efter sig.
IS har kunnat dra nytta av att
norra Irak domineras av sunnimuslimer, som i sitt missnöje

USA:s flygbombningar mot IS riskerar att motverka sitt syfte, tror
Per Jönsson.
– Min gissning är att det kommer att hjälpa IS propagandamässigt mer än något annat hittills. För det visar att amerikanerna är rädda för IS och att de
attackerar muslimer.

Per Jönsson menar att det som utmärker IS är dess vilja och förmåga att upprätta ett nytt styre
i de städer de erövrar.
– Andra islamistiska grupper
försöker ställa till kaos och störta
regimer. al-Qaida vill störta USA
och kungen i Riyadh, medan IS
vill konstruera en islamistisk stat
här och nu, ett kalifat. Och man

Rojava, de tre kurdiska
kantonerna i Syrien

MATTIAS MÄCHS
mattias.machs@svd.se
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Irakiska Kurdistan
(självstyrande)

TURKIET

Det har till och
med upprättats
en formell
regering ...

Sinjarbergen
Sinjar

SYRIEN

Tal Afar

Mosul

40 km

Områden där Is finns

`
Hillary Clinton, USA:s förra utrikesminister, skyller terrorgruppen
Islamiska Statens (IS) framväxt
i Irak och Syrien på vad hon kallar
president Barack Obamas misslyckade Syrienpolitik. svd.se

Nya perspektiv.
Dygnet runt.

Pär Jönsson, Mellanösternkännare, om IS strävan att snabbt
bygga upp en förvaltning.

IRAK

Områden som Is kontrollerar

SvD.SE NYHETER

Turkiets blivande president
Erdoğan har bidragit till framväxten av jihadisterna i Syrien och
Irak, hävdar kurdiska och turkiska
kritiker. Det skriver SvD:s Bitte
Hammargren i ett perspektiv.

IS framgångsrika taktik har varit
att uppmuntra tjänstemän i samhällsbärande verksamheter att
stanna kvar, för att snabbt kunna
upprätta en fungerande statsförvaltning, enligt Per Jönsson. På
så vis kan IS skapa en känsla av
stabilitet för de invånare, företrädesvis sunnimuslimer, som inte
fördrivits eller förtrycks.
– Det har till och med upprättats en formell regering, med
ministrar och en sorts guvernörer, i de erövrade områdena,
säger Jönsson.
Det enda långsiktiga sättet att
stoppa IS framryckningar i Irak
är att få till stånd en samlingsregering som sunnigrupper upplever ger dem verkligt inflytande,
tror både Per Jönsson och Stefan
Ring.

IS ideologi är strikt salafistisk, en
liknande tolkning av islam som
återfinns i Saudiarabien, enligt
Mellanösternkännaren Per Jönsson.
– De vill tillbaka till profeten
Muhammeds dagar, och tillämpa
den sharialagstiftning som de
tror då tillämpades, säger han,
och fortsätter:
– Men det är det minst intressanta. För det är ett sätt att vara
renläriga; man är renlärig socialist, eller liberal – IS är renläriga
salafister.
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”Erdoğan har bidragit
till IS framväxt”

kan säga att gruppen faktiskt har
gjort det. De håller på att bygga
upp en fungerande administration i Raqqa (i Syrien, red:s anm),
Mosul och andra städer som de
har erövrat, säger han.
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flykten

Röda Korset beräknar att totalt
1,2 miljoner människor har tvingats på flykt sedan IS bröt in
i Irak från Syrien, för bara två
månaders sedan.
Gruppen har gjort sig känd för
sin brutala krigföring och hänsynslöshet mot avvikare från deras religiösa ideologi. Ett rykte
den själv har spätt på genom propaganda i sociala medier.

med den shia-sekteristiska alMaliki-regimen stött jihadisterna. Dessutom har höga militärer
från Saddam-tiden gått över till
IS.
Stridsmoralen bland IS trupper utgör också en betydande del
i deras framgångar, menar militärstrategen Stefan Ring.
– De är väldigt starkt övertygade om sin sak, att de slåss för den
rätta tron, för något de uppfattar
som viktigt. Det är helt centralt
i sådana här situationer, säger
han.

Baiji

Attacker i Irak
Irak har drabbats hårt av attacker
med religiösa- och etniska förtecken. Minst 5 500 personer
dödades under årets första sex
månader. Den 30 april höll Irak
parlamentsval. Premiärminister
Nuri al-Malikis politiska grupp
fick flest mandat men lyckades

inte vinna egen majoritet. Ny
regeringsbildning har misslyckats. I juni i år utropade Islamiska staten (IS) ett islamiskt
kalifat i de regioner i Irak som har
sunnitisk majoritet. Mosul föll i IS
händer. Under sommaren vann
jihadisterna fler militära framgångar i norra Irak.
TT

