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Nyheter

magasinen
viktigt vapen
i is krigföring
IS utkämpar inte bara ett krig på marken i Irak
och Syrien utan har också i flera år bedrivit ett
propagandakrig med egna medieutgivningar.
Dagens ETC har läst de internationella magasinen
och ser en jihadiströrelse i förändring.

Artikel om IS historia

Författaren av denna artikel har själv funnit och tagit hem flera av IS tidiga, tryckta

skrifter från frontlinjerna i krigets Syrien. Ett
av magasinen som publicerades på arabiska
hette al-Jeraa och hade ett enkelt och billigt
utseende, med gryniga färgbilder. I ett exemplar av al-Jeraa från våren 2014 berättas nyheter
om jihadisternas strider i syriska Homs, i Iraks
Anbarprovins och i det kaotiska Libyen, samt
mot de sekulära syriska kurdernas styrkor – ett
flerfrontskrig som vid denna tid ännu inte blivit uppmärksammad i internationella medier.
På andra sidor finns en artikel om IS historiska
bakgrund.
”Islamiska staten har haft olika skepnader.
Den har varit svag ibland, stark andra gånger.
Men trots allt den varit med om, fortsatte folk
göra jihad fram till att Gud gav oss seger mot
de amerikanska styrkorna. En av de viktigaste
händelserna var när Sheikh Abu Omar al-Baghdadi mördades av amerikanska styrkor, i april
2010. Efter det har Islamiska staten varit under
ledning av Abu Bakr al-Baghdadi. Sedan gav
Gud oss ett privilegium, så att vi kunde utöka
staten in i Syrien.”
Växte sig starka

Artikeln i al-Jeraa redogör för hur jihadisterna
tidigare gick under namnet Islamiska staten
i Irak (ISI) och kämpade mot de amerikanska
soldaterna i Irak, fram till att president Obama

Höj era
huvuden högt,
för idag – med
Guds nåd – har
ni en stat och
ett kalifat.

tog hem USA:s styrkor i slutet av 2011. ISI talade
gärna om en militär seger, men var egentligen
rejält försvagade. De växte sig starka igen tack
vare kriget som rasade nästgårds, i Syrien.
Hamnade på världsscenen

I juni 2014 hamnade IS på världsscenen, när
dess krigare genomförde en blixtoffensiv i
norra och centrala Irak. Jättelika landområden erövrades, inklusive Iraks näst största
stad Mosul. I slutet av juni 2014 framträdde
Baghdadi i den stora moskén i Mosul, där han
utropade ett kalifat på de IS-kontrollerade
territorierna. Själv blev han dess ledare, kalif
Ibrahim. Bara några dagar senare gav IS nya
propagandabyrå al-Hayat ut det första numret
av magasinet Dabiq som del av en förnyad
propagandasatsning.
Dabiq riktade sig till en internationell publik och gavs ut på engelska, franska, tyska och
ryska. Magasinet överraskade med en mycket
professionell utformning, där högupplösta
bilder varvades med reportage, personporträtt och politiska analyser. Det första numret
innehöll ett utdrag från IS-ledaren Abu Bakr
al-Baghdadis första offentliga tal, där han kom
med ”goda nyheter”.
– Höj era huvuden högt, för idag – med
Guds nåd – har ni en stat och ett kalifat, som

t

I

slamiska staten (IS) har en gång i en
boktitel kallats för ”det digitala kalifatet”.
Jihadiströrelsens officiella mål är att skapa
en världsomspännande teokrati, där det
medeltida muslimska kalifatet återupprättas i en så ”renlärig” och ultrakonservativ
tappning som möjligt. IS ursprungliga strategi
var att rota sig i och expandera från fasta territorier, helt öppet för omvärlden. En sådan strategi
krävde en massiv rekrytering av anhängare, för
att upprätthålla kontrollen och den väpnade
kampen. IS propagandaapparat har därför varit
mer sofistikerad och spelat en större roll än hos
någon annan militant jihadiströrelse.
IS har gett ut flera periodiska magasin, där
både nyheter, utfall mot fiender och ideologi
kommit fram. En genomgång av dessa magasin ger en insyn i IS sätt att tänka och hur deras
aversioner mot Väst ser ut, vilket kanske är viktigare nu än någonsin. Artiklarna visar också IS
utveckling, från de tidigare åren till de militära
framgångarna och fram till dagens motgångar
– som i sin tur lett till nya våldsstrategier, vars
resultat vi kanske såg i Stockholm i början av
april.
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IS paraderar i den syriska staden Raqqa 2014. 
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Nyheter

Magasinen har flera gånger visat upp
västerländska fångar som senare avrättats
av IS (bilden ovan).

Språket är ofta militant, i syfte att rekryteratera nya krigare (bilden till höger).

Propagandan vill även locka med det
”goda livet” som medlem av kalifatet
(bilden nedan).
Hyllning av attentatet i Paris 2016.

I magasinen finns ofta en aggressiv retorik mot kristendomen, vars påvesäte i Rom IS svurit att erövra.

t

kommer att återbörda er heder, storhet,
rättigheter och ledarskap. Det är en stat där
araben och icke-araben, den vite mannen
och svarte mannen, där österlänningen och
västerlänningen alla är bröder. Det är ett kalifat
som samlar den vite, indiern, kinesen, syriern,
irakiern, yemeniten, egyptiern, nordafrikanen,
amerikanen, fransosen, tysken och australiern.
[…] Så därför, skynda O muslimer, till er stat.
Ja, det är er stat. Skynda, för Syrien är inte för
syrierna, och Irak är inte för irakierna. Jorden
är Guds.

Plikt att migrera

Baghdadi talade om plikten för alla sunnimuslimer – andra slags muslimer var kättare
och inte välkomna – att göra hijrah, det vill
säga migrera till det nya kalifatet. Han vände
sig särskilt till högutbildade som doktorer,
ingenjörer, akademiker och specialister, samt
till islamiska domare och folk med goda
administrativa och militära erfarenheter.
Många i världen har lystrat till denna uppmaning. Det är därför tiotusentals muslimer både
före och efter kalifatets utropande lämnat sina
hem och rest till IS, inte bara för att kriga, utan
också för att leva och arbeta i det nya samhället. Däribland minst 300 svenskar, varav åtskilliga varit kvinnor med sina små barn.
IS har redan i flera år talat om samma

mångkulturella muslimska kamratskap som
Baghdadis gjorde i sitt tal. Föreställningen om
en Ummah, en global sunnitisk gemenskap
som är blind för nationsgränser och etnisk tillhörighet, återfinns hos många andra islamiska
rörelser. Men IS har gjort nationalismen till en
svuren fiende, eftersom den anses ha bidragit
till att splittra muslimerna.
Vill upplösa gränser

Dabiq har regelbundet attackerat det ökända
Sykes-Picotavtalet från 1916, en hemlig
kolonial överenskommelse mellan Storbritannien och Frankrike som ritade upp flera av
dagens gränser i Mellanöstern – utan att folk
på marken konsulterades. IS uttalade mål har
varit att upplösa dessa fiktiva gränser skapade
av europeiska ”korsriddare”, som är en av
anledningarna bakom det djupa hatet mot
västvärlden. Man skriver i det åttonde numret
av Dabiq:
”Nationalism, patriotism, tribalism och
revolutionism har aldrig varit drivkrafter i den
heliga krigarens hjärta. Han skulle hellre mista
sin tunga än att frivilligt yttra nationalistiska
slogans […]. Det var förkastandet av nationalism som fick Islamiska staten att expandera
från Irak till Syrien och sedan till andra länder:
Västafrika, Algeriet, Libyen, Afghanistan,
Sinaihalvön, Yemen och den arabiska halvön.

Kvinnan behöver inte vara
en moder, en
fru eller en
jungfru, utan
kan istället
arbeta som
en man, bestämma som
en man, och ha
samlag som
ett djur.

Och det är förkastandet av nationalism som
kommer få kalifatet att fortsätta expandera,
tills det tar Konstantinopel och Rom från
korsfararna och deras allierade, med Guds
tillstånd.”
Lars Vilks på bild

Den svenska, kontroversiella konstnären
Lars Vilks är med på bild i samma nummer av
magasinet. När den dansk-palestinske IS-sympatisören Omar Abdel Hamid el-Hussein sköt
ihjäl två människor och även försökte döda
Lars Vilks i Köpenhamn 2015, anses det också
ha varit ett förkastande av nationalism.
Dabiq har också innehållit mycket av det
extrema våld och den aggressiva retorik som
hjälpt till att göra IS så kända och avskydda.
I ett nummer av magasinet lät man så berömt
legitimera det sexslaveri man utsatt över 5 000
yezidiska flickor och kvinnor för, genom att hänvisa till teologiskt lärda och historiska exempel
inom islam. Bilder av beväpnade barnsoldater
har varvats med halshuggningar, andra former
och avrättningar och rikligt med döda människor. Hätska utspel har regelbundet kommit mot
USA, västvärlden, hinduer, kristendomen, Israel
och judar, shiamuslimer, avfällingar, hedningar,
otrogna och alla andra islamiströrelser, som IS
tycker slagit in på fel väg.
IS hyser ett starkt hat mot västvärlden. En
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Tips för hur terrordåd kan begås har publicerats allt oftare sedan krigslyckan vänt.

IS vill gärna framställa sig själva i heroisk dager, på vakt mot ”de otrogna”.

av anledningarna är de oförrätter man anser att
Väst utsatt muslimer för, och som IS mästerligt anspelar på för att legitimera sin egen
kamp. Men västvärlden representerar också
värderingar och en frigjordhet, särskilt vad gäller synen på kvinnor och homosexualitet, som
IS vänder sig fullständigt emot. Dabiq skriver
att en okontrollerad liberalism gjort att västerländska kvinnor nästan fullständigt mist sitt
”naturtillstånd” och dess tillhörande dygder,
som att skyla kroppen och vara blyg.
”Mannens och kvinnans roller har blandats
ihop, liksom det ansvar fadern och modern
haft mot dotter och son. Kvinnan behöver inte
vara en moder, en fru eller en jungfru, utan kan
istället arbeta som en man, bestämma som en
man, och ha samlag som ett djur, utan att ta
hänsyn till att Herren kan se både henne och
hennes fruktansvärda medbrottsling.”
”Vi hatar er”

Amerikas och Västeuropas ”sköna nya värld”
har legaliserat droger, djursex, transpersoner,
sodomi, pornografi, feminism och annan
ondska, skriver Dabiq, vilket fått de kristna
hedningarna i Väst att begå fler moraliska
brott än någonsin förr i historien.
I det 15:e och sista numret av Dabiq sammanfattar IS sina aversioner mot väst. ”Vi
hatar er”, skriver IS, ”eftersom ni är otrogna

IS har bytt fokus
l IS onlinemagasin Dabiq
startades i juli 2014 och ut
kom på engelska, franska,
tyska och ryska. 15 num
mer av magasinet hann
komma ut mellan juli 2014
och juli 2016.
l Den 5 september 2016
kom det första numret av
Rumiyah, som hittills har
utkommit i åtta nummer.
l Enligt en sammanställ
ning av media som produ
cerats av IS och spritts i
organisationens officiella
kanaler har produktionen
minskat dramatiskt sedan
sommaren 2015. Sam
manställningen, som Ekot
har gjort, visar också att
fokus på propagandan har
skiftat, från att domineras
av skildringar som målar
upp meningsfulla liv i kali
fatet till att tyngden lagts
på våldsskildringar och
uppmaningar till terror
attentat.

och blasfemiska när ni förnekar Guds allsmäktighet. Vi bekämpar er eftersom otrogna måste
underkasta sig islam eller betala den religiösa
straffskatten jizyah. Vi hatar er, eftersom era
sekulära och liberala samhällen tillåter de saker som Gud förbjudit, samtidigt som många
av de saker Herren tillåtit är förbjudna.”
”Vi hatar er för era brott mot muslimer – för
era drönare och jetplan som bombar, dödar
och lemlästar vårt folk över världen, för era marionetter i muslimernas land som förtrycker,
torterar och bekrigar alla som är sanningssägare. Därför slåss vi mot er, för att ni ska sluta
döda våra män, kvinnor och barn, och för att
befria dem som ni fängslar och torterar, och
för att hämnas de oräkneliga muslimer som
behövt lida som ett resultat av era dåd.”
Nytt magasin sedan september

I augusti 2016 gick Turkiet för första gången
själv in militärt i det syriska kriget, med målet
att stoppa de USA-stödda kurdernas expansion i den norra Aleppoprovinsen. För att göra
det behövde Turkiet erövra IS sista territorier
längs med den turkiska gränsen. Det innebar
att IS förlorade både sin sista dörr till omvärlden och det mycket symboliska samhället Dabiq, platsen för en profetisk ”slutstrid” mellan
muslimer och kristna. Därmed upphörde
magasinet Dabiq att ges ut.

Istället kom i september 2016 det nya månadsmagasinet Rumiyah, arabiska för Rom,
för att anspela på en ny plats att bekämpa
de kristna på. Rumiyah utges även den på
flera språk. Magasinet har precis samma
fokusområden, men är märkbart tunnare än
sin föregångare. I flera av numren har nu en
skarp kritik mot Turkiets president Erdogan
dykt upp, på ett sätt som var icke-existerande
i tidigare magasin.
Den ännu pågående offensiven mot Mosul
och de kurdiska framryckningarna mot Raqqa
gör att IS idag sakta men säkert mister det
kalifatsområde, som föranledde att de började
publicera sina internationella magasin. Ingen
vet ännu vad för en rörelse IS kommer kunna bli
utan ett fast territorium att verka på. Men i flera
nummer av Rumiyah ges redan en fingervisning.
IS ger nu detaljerade guider och uppmaningar
till sina internationella sympatisörer att slå till
med våldsaktioner på hemmaplan istället för
att endast göra resan till kalifatet – med alla
tekniker som står till förfogande. Den metod IS
rekommenderas varmast, är kusligt välbekant i
Frankrike, Tyskland och nu även i Sverige.
”Trots att den är en så vanlig del av det moderna livet, förstår väldigt få hur dödligt och
destruktivt ett motorfordon är för att skörda
stora antal av offer.”
Joakim Medin

