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Joakim Medin på plats i sydöstra 
 Turkiet där inbördeskriget spridit sig 
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Hit får ingen journalist komma. Dagens 
ETC:s Joakim Medin besöker de kurdiska 
områdena som har trasats sönder av 
turkiska trupper.
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80 år sedan kriget bröt ut – 
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på plats I tURKIEt
JOaKIM MEDIN
dagens@etc.se

STRIDERNA I TURKIET

tUrkietS kriG 
MOt kUrderna

bild Privat

Om man inte ser de 
ekonomiska trådar-

na bakom makten 
ser man heller inte 
varför makten blir 

så bindgalen när 
den hotas.
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B
ilen skumpar fram längs en ojämn 
och dammig grusväg. Åkerlandskapet 
runt omkring är gult och knastertorrt, 
här ute på landsbygden i det kurdiska 
sydöstra Turkiet. Efter en stund dyker 

byn Dêrê upp. Den ligger uppe på en liten höjd 
och därifrån kan man se ända bort till staden 
Nusaybin, precis vid gränsen till Syrien. På andra 
sidan gränsen ligger tvillingorten Qamishlo, 
i dag huvudstad i den nyutropade Federationen 
Norra Syrien-Rojava.

Men närmare än så, fem kilometer, kan vi 
inte komma Nusaybin. För att röra oss här 
i trakten måste vi till och med undvika den 
vanliga, asfalterade huvudleden, där det finns 
besvärliga poliskontroller.

I ett vardagsrum i Dêrê sitter en ledamot 
från det turkiska parlamentet, Gülser Yildirim 
från det pro-kurdiska oppositionspartiet HDP. 
Hon säger att armén förbjudit henne från att 
resa in i Nusaybin. Stadens båda borgmästare, 
från det kurdiska vänsterpartiet DBP som är 

HDP:s regionala systerparti, berättar via tele-
fon inifrån Nusaybin att de tyvärr inte kan resa 
ut. Då kan de nog inte komma tillbaka igen, 
har deras advokater varnat dem.

Likadana svårigheter upplever Ferhat Kut, 
medordförande över HDP:s partikontor i staden.

– Jag har hållit mig borta i fyra månader nu. 
Militären söker mig och jag kan inte åter-
vända hem.

”Krig mot det kurdiska folket”

Från sensommaren och hösten 2015 blos-
sade nya strider mellan militanta kurder och 
turkiska väpnade styrkor upp, i den här delen 
av landet. Det är egentligen inget nytt. Här har 
ett inbördeskrig pågått ända sedan 1984 mel-
lan staten och gerillastyrkor från det vänster-
revolutionära PKK, Kurdistans arbetarparti.

Men för första gången under konflikten 
har striderna från 2015 inte bara rasat ute på 
landsbygden, utan även mitt inuti de kurdiska 
städerna. Kurdisk stadsgerilla förskansade sig 
i sina egna orter, som sedan belägrades och 
anfölls av landets armé. Nusaybin var den se-
naste staden att se sådana sammandrabbning-
ar. Efter hårda strider meddelade den kurdiska 
gerillan YPS i slutet av maj att de skulle reti-
rera, av omtanke för kvarvarande civila. I slutet 
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Joakim Medin på plats i sydöstra Turkiet

Efter månader av blodiga strider i kurdiska 
 städer har inbördeskriget i sydöstra Turkiet 
flyttat ut på landsbygden igen. Kvar finns sön-
dertrasade samhällen, hundratusentals 
internflyktingar och kritik mot alla aktörer. 
Men fort farande också helt klara visioner hos 
den kurdiska oppositionen, om hur Turkiet 
måste reformeras.
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utvecklingen. Istället för att välja freden valde 
de att slå till mot den kurdiska kampen, säger 
Nazim Kök, rådgivare åt både HDP och DBP i 
staden Mardin.

Störst väljarstöd till båda dessa partier finns 
i det kurdiska sydost. Enligt den kurdiska 
tolkningen planerade staten därför efter valre-
sultatet att bestraffa invånarna där, genom att 
attackera deras städer. HDP hade redan flera 
gånger utsatts för attacker och bombattentat 
under 2015, som dödat och skadat sympati-
sörer. Därför valde invånarna helt enkelt att 
försvara sig.

Enorm förödelse

Strax efter att kriget återvänt grävde militanta 
ungdomar från den revolutionära rörelsen 
YDG-H diken och byggde barrikader, i flera 
kurdiska städer runt om i sydost. Sedan ställde 
de sig på vakt med automatkarbiner och raket-
gevär. Några månader efter att strider mot den 
turkiska armén utbrutit bytte ungdomarna 
namn till YPS, Civila försvarsenheterna. Sam-
tidigt såg borgmästare från DBP till att utropa 
självstyren för flera av de kurdiska städerna, 
vilket snart gjorde att de efterlystes och ar-
resterades av turkisk polis. Konflikten eldades 
på ytterligare.

Enligt den turkiska statens version har de 
enbart agerat för att ta tillbaka kontrollen över 
städerna, från terrorister och separatister. Inga 
utomstående vet ännu hur många stridande 
som dött, eftersom båda sidorna försökt blåsa 
upp motståndarnas förlustsiffror och hålla 
nere sina egna. Men välkänt är att kriget i stä-
derna resulterat i mycket stora övergrepp mot 
civilbefolkningen – från den turkiska statens 
sida. Hundratals civila har omkommit när de 
blivit fast i belägrade stadsdelar. FN:s män-
niskorättskommissarie Zeid Ra’ad Al Hussein 
talade i våras om ”extremt alarmerande rap-
porter” kring hur civila skjutits ner av soldater.

– Mest upprörande är rapporter från vittnen 
och släktingar i Cizre som hävdar att över 100 
människor har bränts till döds när de gömde sig 
i tre olika källare som omringats av säkerhets-
styrkor, sa Zeid Ra’ad Al Hussein vid en press-
konferens i maj, enligt Svenska Dagbladet.

Den 24 juni beslutade det turkiska par-
lamentet att ge immunitet mot åtal för de 
väpnade styrkorna – samma månad som en 
likadan immunitet drogs tillbaka för landets 
parlamentariker.

FN:s människorättskommissarie vill skicka 
en officiell delegation för att utreda dessa över-
grepp på plats. Det har Turkiet hittills vägrat 

av juni förklarade Turkiets premiärminister 
Binali Yıldırım att statens militära operationer 
i städerna hade avslutats. Nya eldstrider har 
sedan fortsatt ute på landsbygden igen.

Stora områden är dock ännu omringade av 
armén, vilket kraftigt beskurit rörligheten även 
för folkvalda kurdiska politiker från både HDP 
och DBP.

– Attacken mot Nusaybin och de andra stä-
derna var planerad i förväg. Det är ett krig mot 
det kurdiska folket. Tittar man på valresultatet 
i fjol, så förstår man, säger Ferhat Kut.

Starkt stöd i sydost

Inbördeskriget i Turkiet återvände i slutet av 
juli 2015, efter att en tvåårig vapenvila med PKK 
kollapsade. Men den kurdiska vänstern ser 
redan den 7 juni 2015 som brytpunkten mellan 
fred och krig. Då ägde Turkiets parlamentsval 
rum, där HDP som första pro-kurdiska parti 
lyckades komma över landets valspärr om 10 
procent – världens högsta. Partiets inträde i 
parlamentet förargade president Recep Tayyip 
Erdoğan och gjorde även att hans konservativa 
parti AKP miste en absolut majoritet av sätena.

– Regimen förlorade mycket och HDP blev 
ett populärt oppositionsparti, även utanför 
Turkiets gränser. Då behövde staten vända på 

Ett söndErtrasat 
samhällE

Byn Dêrê, fem kilometer från Nusaybin vid den 
syriska gränsen. Närmare än så kan Dagens ETC 

inte komma den krigsdrabbade staden.

Graffiti till stöd för YDG-H, stadsgerillan med 
revolutionära ungdomar som stridit mot turkisk 

polis och militär, syns ännu på många väggar i 
Turkiets kurdiska delar.

I juni publicerades flera bilder som visade den turkiska armén avsluta 
sin operation i Nusaybin. Ruinerna av staden hade draperats innan.
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tillåta. Inte heller internationella människo-
rättsorganisationer har möjlighet att arbeta 
fritt på plats, fastslog Human Rights Watch i en 
ny rapport den 11 juli.

Under ett besök till Diyarbakır i juni besöker 
jag den gamla stadsdelen Sur. Även här stod 
strider mellan armén och YPS tidigare i år. De 
flesta spår av konflikten är redan bortstädade 
– åtminstone på de fjorton gator där avspärr-
ningarna är hävda. Men på en av dessa gator 
blir jag ändå stoppad och kvarhållen av polis. 
En polisman tar mitt pass och avlägsnar sig, 
en civilklädd tjänsteman återvänder och ser 
till att passet och andra uppgifter fotograferas. 
Turkiet vill ogärna se observatörer på plats 
som dokumenterar.

”Ser inte något hopp”

Via mobilappen Whatsapp får Dagens ETC kon-
takt med en 17-årig tjej, Leyla, från Nusaybin. 
Hon skickar över bilder på de sotiga ruinerna 
av sitt hem och på den omgivande stadsdelen. 

Många av byggnaderna ligger i småstycken på 
marken. Förstörelsen påminner lätt om kriget i 
Syrien. Ett flertal kurdiska städer har drabbats 
av mycket stor förstörelse under striderna. 
Hela kvarter har jämnats med marken. Leyla 
skickar även två filmklipp hon själv tagit, av 
strider som pågått nattetid.

– Jag förstår inte varför det blev krig hos oss. 
Situationen nu är fruktansvärt svår och jag ser 
inte något hopp för liv i Nusaybin.

Såväl internationella människorättsgrup-
per som lokala myndigheter uppskattar att 
nära 400 000 människor blivit internflyk-
tingar på grund av striderna. Samma siffra 
presenterar GABB, ett samarbetsorgan för 
117 kommuner i sydöstra Turkiet. Sedan 
 oktober 2015 har de skickat ut fältteam för 
att få en överblick av situationen i de drab-
bade städer, vilket resulterat i f lera publice-
rade rapporter.

Den senaste rapporten, från i juli, lyfter de 
exproprieringar av mark som regeringen Recep 

Tayyip Erdoğan gjort i krigsdrabbade områden. 
Stora områden i stadsdelar och orter har blivit 
beslagtagna av staten. I GABB:s huvudkontor 
i Diyarbakır säger en tjänsteperson att syftet 
är att försöka omlokalisera de som bott i 
städerna, fram till striderna. Hon som inte vill 
framträda med namn eller bild, eftersom hon 
upplever sig ha ett konstant hot om arres-
tering hängande över sig.

– Sedan 15 år tillbaka har kommunerna i 
dessa områden legat i händerna på pro-kurdis-
ka partier. De har varit organisatoriska fästen 
för den kurdiska politiska rörelsen. Nu vill 
staten förändra den demografiska strukturen i 
städerna.

Tyst omvärld

Det går ännu inte att vare sig bekräfta eller de-
mentera misstankar om en sådan plan, vilket 
låter som en form av socialt ingenjörskap. Kon-
fliktens återkomst har lett till att den politiska 
och även etniska polarisering i Turkiet blir allt 

Kämpar för självstyre
l De statslösa och diskrimine-
rade  kurderna har gjort uppror mot 
 centralmakterna i Turkiet, Iran, Irak och 
Syrien i 100 år, för att få rättigheter och 
självstyre.
l Kurdistans arbetarparti (PKK) och 
den turkiska staten har utkämpat ett 
inbördeskrig sedan 1984. PKK krävde 
först kurdisk självständighet men kämpar 
sedan 1999 för en antikapitalistisk 
autonomi. Tiotusentals människor har 
dödats i konflikten.
l PKK utgör samtidigt det ideolo-
giska  navet i en transnationell, politisk 
massrörelse som är verksam i alla 
länder där kurder bor. Sedan 2014 är 
rörelsens  revolutionära kurder i Rojava, 
norra  Syrien, allierade med USA för att 
 bekämpa jihadiströrelsen Islamiska 
staten. 
l Folkets demokratiska parti (HDP) och 
Demokratiska regionspartiet (DBP) är 
 pro-kurdiska systerpartier och verk-
samma i hela Turkiet, respektive i östra 
Turkiet.
l Enligt HDP har över 800 civila dödats 
sedan inbördeskriget återvände i juli 
2015. Runt 400 000 människor har tving-
ats fly strider i ett tjugotal större kurdiska 
orter och stadsdelar.

En gigantisk turkisk flagga, på den antika 
ringmuren runt Sur, Diyarbakır.

Hilmi Aydogdu och Demokra-
tiska samhällskongressen vill 

skapa samma självstyre för 
Turkiets kurder, som utveck-

lats i Rojava i norra Syrien.

Turkiska nationalistsymboler, sprejade i de 
gamla marknadskvarteren i Sur, Diyarbakır. 
Hit men inte mycket längre har gatorna öpp-
nat upp igen, efter striderna tidigare i år.  

Jag förstår inte 
varför det blev 
krig hos oss. 
Situationen nu 
är fruktans-
värt svår och 
jag ser inte 
något hopp för 
liv i Nusaybin.

t
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och ingår egentligen i samma transnationella 
politiska rörelse. Många gånger har individer 
också rört sig ledigt över den turkisk-syriska 
gränsen, mellan dessa rörelser.

”Inte är någon dröm”

Men i västvärlden är det mest bara det USA-
uppbackade Rojava och dess berömda kvinn-
liga krigare som blivit föremål för sensationell 
uppmärksamhet. Västmakterna har inte velat 
sätta sin allians med Turkiet eller flyktingavta-
let som EU utverkat med Recep Tayyip Erdoğan 
i gungning. Därför har de gjort sitt bästa för att 
tiga ihjäl de starka banden mellan Rojava, vars 
självstyre nu expanderar genom alliansen med 
USA, och frågan om kurderna i Turkiet.

Hos KCD, Demokratiska samhällskongressen, 
paraplyfronten som samlar de kurdiska vänster-
grupperna och -partierna i Turkiet, har man inga 
problem med att tala klarspråk om detta.

– Vi vill bygga samma självstyre som i 
Rojava. Systemet där är inte nytt, det har sina 

rötter härifrån och är något vi har arbetat med 
ända sedan 2007, säger Hilmi Aydogdu som 
sitter med i ledningen, från huvudkontoret i 
Diyarbakır.

För att begripa varför kurdiska borgmästare 
utropade självstyren i sina städer, vilket drog 
på sig Turkiets vrede och arresteringar, måste 
både den kurdiska rörelsens transnationella 
karaktär och det långa förtryck kurder utsatts 
för vägas in i bilden. Därför ska Hilmi Aydog-
dus nästa resonemang ses ur just en större 
bild, för att förstås.

– Vi vill visa att det här som vi kämpar för 
inte är någon dröm. Det är en verklighet och 
vi jobbar väldigt hårt med den i Rojava, med 
självstyret. Skulle vi misslyckats, då var vi 
beredda på att det kunde kosta. Men trots alla 
de här svårigheterna har vi vunnit och är på 
segersidan. Reser ni runt i Kurdistan så ser ni 
att det redan finns en lyckad grund, som staten 
inte kan göra något åt längre.

Joakim Medin

mer extrem. Men många kurder här upplever 
sig ändå vara utsatta för ett hårdare försök 
från staten än på många år, att stampa ut den 
kurdiska kampen för självstyre. Det har lett till 
två typer av besvikelse.

En del kurder menar att det var ett själv-
mord av gerillan att gå i strid mot armén i de-
ras egna städer. Ingen har vunnit någonting 
på att tiotusentals familjer nu mist sina hem, 
eller på att kurdiska kommunalråd nu bara 
har ruiner att styra över. Striderna har likaså 
drabbat den stapplande kurdiska ekonomin 
hårt och det pratas öppet om att en bitter 
medelklass nu säljer sina hem, för att flytta 
till västra Turkiet.

Många andra är framför allt kritiska till 
omvärldens tystnad. Kurderna här betraktar 
inte gerillakampen i Turkiet som ett dugg 
annorlunda från den som YPG för mot IS, över 
gränsen i kurderna självstyre i norra Syrien. 
Båda kamperna följer den livstidsdömde PKK-
grundaren Abdullah Öcalan som sin ledare 

Via mobilappen Whatsapp får Dagens ETC kontakt med en 17-årig tjej, Leyla, från Nusaybin. Hon skickar över bilder på de sotiga ruinerna av sitt hem och på den omgivande stadsdelen.

Vi vill  
bygga samma 
 själv styre 
som i  Rojava. 
 Systemet där 
är inte nytt, det 
har sina rötter 
 härifrån.


