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IS Kobane i norra Syrien 
har belägrats av IS-styrkor 
i två månader, utan att 
lokalbefolkningen gett upp 
försvaret. Långsamt kom-
mer nu en positiv vändning. 
Dagen ETC:s reporter 
Joakim Medin är på plats 
i flyktinglägren på den 
turkiska sidan gränsen där 
motståndskämpar vårdas 
för krigsskador.

Höga rop och skanderande 
hörs när sällskapet tågar iväg 
från Surucs sjukhus. Flera 
hundra människor tar över 
vägen som leder ut ur staden. 
Maskerade ungdomar svingar 

nävarna, äldre kvinnor och män 
sträcker segertecken i skyn. 
Några tonårsflickor bär på röda 
fanor och skriker om fortsatt 
kamp.

Begravningscemonin har 
både moderna och traditionella 
inslag. Kistan som bärs fram i 
folkmassan är täckt med Roja-
vas trefärgade flagga, och med 
en PKK-fana. När kroppen 
grävts ner läser en gammal man 
från moskén böner.

Efteråt kommer Moham-
med fram och hälsar. Ahmed 
Mustafa, som nu fått gravsten 
nummer 59, är hans son. Han 
skadades svårt vid fronten mot 
IS, och nu gör han flera släk-
tingar sällskap nere i jorden.

– Tre av mina kusiner, och 
jag begravde nyss tre brorsöner 
också. Men jag har en annan 
son och en dotter som fortfa-
rande strider i Kobane.

”Vi kommer att befria oss”
I mitten av november har den 
kurdiska, självstyrande staden i 
norra Syrien klarat av två måna-
der av belägring och hårda gatu-
strider mot IS. Många i omvärl-
den trodde på ett snabbt fall, 
men trots Kobanes ringa storlek 
och sämre beväpning har staden 
ännu inte erövrats. Ett symbo-
liskt bakslag för de expande-
rande fundamentalisterna – fast 
bara efter stor blodspillan och 
många begravningar.

Mohammeds ögon är 
rödgråtna. Men han verkar 
inte fullt så uppriven som man 
skulle kunna förvänta sig. Det 
kan vara chocken, men vi har 
precis också nåtts av glädjande 
nyheter från ett telefonsamtal. 
Idag har Kobanes försvars-
styrkor YPG lyckats återta den 
strategiskt mycket viktiga Mis-
tenurkullen som överblickar 
staden, från IS.

– Vi kommer att befria oss 
från dem alla. Nu har en kurd 
med svenskt medborgarskap 
också tagit sig dit och blivit 
YPG-soldat. Vi är otroligt tack-
samma, säger Mohammed.

Tillbaka i centrala Suruc, 
som är Kobanes kurdiska 

grannstad i Turkiet, menar 
Aisha Efendi att situationen 
nu ser mycket bättre ut än 
tidigare. Sedan förstärkningar 
och tyngre vapen kom från 
irakiska Kurdistan vid månads-
skiftet har de kunnat beskjuta 
mer avlägsna IS-positioner. 
Inne i staden rensas kvarteren 
långsamt från inkräktare, hus 
för hus.

– Och varje dag hjälper vi 
upp till hundra personer att 
korsa gränsen och ta sig hem 
igen, för att ansluta sig till för-
svarsstyrkorna, säger hon.

Dessutom har omvärlden 
äntligen fått upp ögonen för 
deras kamp mot fundamenta-
listerna, som pågått sedan i fjol. 

Efter 60 dagars belägring – nu gör kurderna framryckningar:     ”Det kommer bli hårt under vintern, men vi kommer att kämpa”

IS är desperata – börjar tappa greppet om Kobane

begravning. YPG-soldaten Ahmed Mustafa har stupat i striden om sin hemstad, och begravs utanför Suruc på den turkiska sidan gränsen.   bilder:  Joakim medin
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Aisha Efendi är gift med Salih 
Muslim, en av partiledarna för 
partiet PYD som ligger bakom 
mycket av politiken i Kobane 
och de andra självstyrande kan-

tonerna i Rojava. Medan hans 
fru och andra är kvar i Suruc 
för att samordna motståndet 
reser han själv nu runt i Europa 
för att informera om läget. 

Ändrat strategi
De senaste dagarna har IS änd-
rat strategi, och börjat attackera 
de civila som ännu finns samlade 
på landsbygden direkt väster 
om Kobane. Natten till den 12 
november dödades nio perso-
ner, tre av dem barn. Avsikten 
är att skapa panik. IS använder 
sig också av självmordsbombare 
både i bilar och på motorcyklar, 
mot stadens försvarare. Det 
visar deras desperation, menar 
Aisha. 

– De börjar få slut på  
alternativ för att besegra 
Kobane.

Bara en mil bort från den 
krigsdrabbade staden väntar 
också dess invånare otåligt på 
att ge sig tillbaka hem. Pre-
cis som politiska ledare har 
många av Kobanes invånare 
inte velat röra sig längre bort 
än till Suruc. 

I flyktinglägret Arin Mirxan 
hänger kläder på tork på 
stängslen. Här bor nära 4 000 
människor i 430 grå, kupol-
liknande tält. Flera identiska 
läger är uppbyggda i stadens 
utkanter, av Surucs kommun 
som styrs av det kurdiska 
vänsterpartiet BDP. Det berät-

tar både en entréskylt och en 
lägeransvarig. 

– Stödet från den turkiska 
staten är bristfälligt. Det kom-
mer bli kallt och hårt under 
vintern. Men vi kommer att 
kämpa.

Och två månader in i be-
lägringen verkar de flesta inte 
på något vis ha tappat hoppet. 
Flyktinglägren är baser för att 
hitta folk som är mer än frivil-
liga att ta sig tillbaka hem för 
att kämpa – oavsett ålder.

Ska tillbaka och kriga
Apé Nemir – kurdiska för 
Farbror Odödlig – var först sta-
tionerad öster om Kobane när 
han träffades av granatsplitter i 

höften. Tre gånger sårades han 
sedan i huvudet. Nu har han 
ett bandage om sin vänster-
arm, efter att ha skjutits av två 
IS-prickskyttar vid den södra 
fronten.

67-åringen har varit bonde  
i hela sitt liv, och aldrig gjort 
någon värnplikt. Det är YPG 
som lärt honom att hantera  
vapen, och som tvingade ho-
nom till kurering i Arin Mirxan-
lägret efter den femte skadan. 

– Två av mina söner är kvar 
där borta. Två andra är här, de 
läker käkskador som de fått av 
kulor. När vi alla är friska ska 
jag ta dem med mig tillbaka och 
kriga igen.

Joakim Medin

Efter 60 dagars belägring – nu gör kurderna framryckningar:     ”Det kommer bli hårt under vintern, men vi kommer att kämpa”

”De börjar få 
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för att besegra 

Kobane.
Aisha Efendi
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återtagen. Den 12 november återtog Kobanes försvarsstyrkor 
merparten av kullen Mistenur, som överblickar staden.  

återvänder. Apé Nemir 
är 67 år och har redan skadats 
fem gånger i kriget mot IS, men 
tänker återvända till kampen i 
Kobane så snart han kan.

pressas tillbaka. Aisha Efendi menar att utvecklingen vänt 
i Kobane, och fundamentalisterna pressas nu långsamt tillbaka. 

Flyktingläger. Arin Mirxan är ett av flera läger som byggts 
upp av den kurdiska förvaltningen i Surucs kommun, utan mycket 
stöd från den turkiska staten. 


