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Arbetaren 

”Fult spel från syriska regeringens sida” 

Sao-Mai Dau 
Arbetaren 3/6 2016 

169 civila har evakuerats från det belägrade Aleppo via humanitära korridorer 
upprättade av rysk militär, rapporterar statlig media i Syrien. Men aktivister ifråga-
sätter uppgifterna och menar att den syriska regeringen troligtvis försöker stärka sin 
kontroll över staden. 

De rebellkontrollerade östra delarna av Aleppo, som före kriget var Syriens största stad, har 

varit under belägring från rysk militär och regeringsstyrkor i flera veckor. Belägringen har lett 

till allvarlig brist på mat och andra förnödenheter för de ca 250 000 personerna som befinner 

sig i området, men enligt statlig media har rysk militär nu inrättat humanitära korridorer för 

att evakuera civila från Aleppo, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 

Men de humanitära korridorerna har fått kritik från flera håll. FN:s sändebud i Syrien, Staffan 

de Mistura, har uppmanat Ryssland att överlämna kontrollen av de humanitära korridorerna 

till FN. 

– Det är vårt jobb. Hur kan man förvänta sig att människor, tusentals av dem, ska ta sig 

igenom en korridor när det sker beskjutningar, bombningar, stridigheter? säger han i ett 

uttalande. 

Nadia Driai är syrisk aktivist bosatt i Sverige och stödjer den demokratiska oppositionen i 

Syrien. Hon menar att det inte finns några säkra uppgifter om huruvida någon har tagit sig ut 

genom de humanitära korridorerna. 

– Det finns inga bevis för det, och även om regimens media talar sanning pratar vi om ett 

tiotal familjer, säger hon till Arbetaren. 

Nadia Driai anser att regimen använder sig av samma strategi som exempelvis vid 

belägringen av staden Homs mellan 2012 och 2014. Enligt henne används strategin för att 

tömma städer och sedan ta över dem. Dessutom är det inte säkert att alla som evakueras får 

skydd, menar hon. 

– När man öppnade en väg för civila att ta sig ut från Homs var det många som försvann och 

man vet fortfarande inte var de är. Senare utförde FN visserligen en evakuering av 

kvarvarande rebeller som gick bra, de flyttades inte till regimens områden. 

Men Nadia Driai vill rikta fokus bort från de humanitära korridorerna och i stället mot de 

strider som skett sedan i söndags, då rebellstyrkor inuti Aleppo försökt bryta sig igenom 

regeringsstyrkor och rysk militär för att häva belägringen. 

– Det är en stor operation men det verkar som att de inte har långt kvar till att bryta sig 

igenom belägringen. Det är ett fult spel från regeringens sida, som försöker svälta 

befolkningen för att ta över staden, säger hon. 
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Flamman 

”Erdogans gåva från gud” 

Jonas Elvander 
Flamman 4/6 2016 

President Erdogans utrensningar efter det misslyckade kuppförsöket påminner om de 

som görs efter framgångsrika kupper. I Turkiet talar man om ”teater”. 

Efter kuppförsöket 15 juli har Recep Tayyip Erdogans regering infört tre månaders undan-

tagstillstånd. Parlamentet, vars byggnad i Ankara bombades, är upplöst och regeringen styr 

tills vidare via dekret. De pågående utrensningarna inom byråkratin har fått mer än en turkisk 

och utländsk bedömare att fråga sig hur tagen på sängen Erdogans regering faktiskt blev av 

kuppförsöket. Strax efter att makten var återtagen beskrev han det själv som ”en gåva från 

Gud”. 

Framträdande roll för armén 

I Turkiets politiska liv spelar armén en framträdande roll. Enligt en lag från 1935 måste armén 

”skydda och övervaka Republiken”, en skrivning som enligt många innebär att armén inte 

bara tillåter men också kräver att armén griper in när den grundlagsfästa ordningen hotas. 

Samtidigt säger grundlagen från 1982 att ”omfattande våldsamheter som syftar till … att 

störta den demokratiska ordningen” rättfärdigar införandet av undantagstillstånd. Enligt 

journalisten Justus Links innebär detta att turkisk lag på Machiavelliskt manér reglerar 

kuppförsök efter hur framgångsrika de är. I detta klimat är det inte konstigt att militären kan 

motiveras att intervenera i instabila situationer. 

Landet har hittills upplevt tre framgångsrika kupper (1960, 1971 och 1980). 

Enligt Erdogans regering ligger Fethullah Gülens islamiska rörelse bakom det senaste 

försöket. Hittills har dock inga bevis presenterats som skulle kunna få USA att utlämna 

honom. Men det är allmänt känt att den turkiska byråkratin genomsyras av Gülen-anhängare. 

Rörelsen som grundades på 80-talet företräder en form av västtillvänd ”civil islam” vars mål 

var att långsamt vinna makten genom att placera ut unga anhängare i administrationen, bland 

annat genom att unga medlemmar får tillgång till svaren till olika inträdesprov på förhand. 

Det islamiska AKP, vars väljarbas främst utgörs av religiös arbetarklass till skillnad från 

Gülen-rörelsens medelklass, samarbetade länge med rörelsen även efter maktövertagandet 

2002, och skyddade den när de värsta av dessa provskandaler avslöjades. 

Men efterhand började Erdogan uppleva den landsflyktige Gülen som ett hot. 2014 stängdes 

Gülen-tidningen Zaman ner av regeringen. Gülen svarade med att avslöja korruptions-

skandaler inom regeringen varpå Erdogan terrorstämplade rörelsen. 

Byråkratiskt inflytande 

Gülen-rörelsen har dock fortfarande relativt stor makt inom byråkratin där den brukar 

beskrivas som en parallell stat. Det behöver dock inte innebära att kuppförsöket, som många 

regeringskritiska turkar hävdar, var en iscensatt ”teater” av Erdogan för att kunna rensa ut de 

återstående resterna av Gülen-anhängare och sekularister inom staten, det vill säga de två 

huvudsakliga oppositionsgrupperna. Men det går heller inte att utesluta att Erdogan väntade 

på och kanske till och med uppmuntrade till kuppen. 

Bara dagar efter kuppförsöket hade över 50 000 personer rensats ut. Uppenbarligen fanns 

redan listor med namn på vilka inom militären, rättsväsendet, byråkratin, akademin och 

medierna som skulle avskedas eller ställas inför rätta. 
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Omställning sedan 2011 

Oavsett vad som är orsak och verkan så står det klart att den misslyckade kuppen var en 

gudomlig gåva som gör det möjligt för Erdogan att åter samla stora delar av folket bakom sig, 

konsolidera sin maktposition och fördjupa sin ”neo-ottomanska” politik. 

Samtidigt som landet nu fjärmar sig från väst har Erdogan varit mån om att de senaste måna-

derna reparera relationerna med både Ryssland och Israel. Ett återinförande av dödsstraffet 

skulle göra ett EU-medlemskap omöjligt. Samtidigt kan Erdogan tvinga USA till eftergifter 

på grund av Incirlik-basen från vilken USA utför flyganfall i Syrien. Att Turkiet skulle 

uteslutas ur NATO är fortfarande osannolikt med tanke på den geopolitiska situationen i 

regionen. 

EU:s kritik mot Erdogan ekar tomt 

Judith Kiros (ledare) 
Flamman 3/6 2016 

Det var i mitten av juli som kuppförsöket i Turkiet inleddes. På några timmar hade militären 

ockuperat flygplatsen och förkunnat sin seger – bara för att efter ytterligare några timmar 

besegras och slås ned. Att kuppförsöket nu utnyttjas av president Recep Tayyip Erdogan i en 

brutal utrensning är väl oundvikligt – och att det kommer att förvärra den redan hårda 

situationen för meningsmotståndare och den kurdiska minoriteten är lika förutsägbart. 

Men det ser också ut att påverka relationerna mellan Turkiet och EU, då Turkiet nu hotar att 

säga upp det från många håll kritiserade flyktingavtalet. Om inte turkiska medborgare senast i 

oktober får resa fritt inom unionen kommer överenskommelsen avslutas, säger utrikes-

ministern Mevlüt Cavusoglu. Uttalandet följer på att man från EU:s håll har uppmanat Turkiet 

att följa lagen i efterdyningarna av kuppen. EU:s representant för utrikesfrågor, Federica 

Mogherini, sade nyligen att ”Turkiet måste respektera demokrati, mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter”. 

Frågan är väl om inte de och liknande uttalanden ekar tomt från EU:s håll. Att Turkiet utövar 

statlig terror mot kurder är inte en nyhet, inte heller de upprepade attackerna mot och 

fängslanden av motståndare till AKP. Man har också sett mellan fingrarna gällande uppgifter 

om att syriska flyktingar i Turkiet skjuts ihjäl, att flyktingbarn tvingas jobba i fabriker. Därför 

kanske Mogherinis ord kan tolkas som: ”Tona ner det där, ni förstör vår image”. 

Men nu har man placerat sig i beroendeställning till Erdogan och hans regering. Att man från 

den positionen ska kunna utöva påtryckningar är inte troligt och inte heller tanken. Nu har 

man från båda håll gjort markeringar – och om det relativt hastigt sammanfogade avtalet på 

allvar är hotat kommer vi med säkerhet veta under hösten. 

Internationalen 

Början till slutet för den ”moderata islamismen” 

Arash Gelichkan 
Internationalen 29/7 2016  

Det kan ses som ett tecken i tiden att Tunisiens Ennahdaparti nyligen avfärdade begreppet 

islamism och anammade etiketten ”muslimska demokrater”. ”Vi kommer hålla religion långt 

borta från politiska strider”, sade partiets ledare Rachid Ghannouchi under partiets kongress 

26 maj (Al-Monitor, 2/6). Den legitimitetskris som drabbade partiet när det ledde en koali-

tionsregering åren 2012 och 2013 är inte unik för Tunisiens moderata islamister. 

Dessa rörelsers popularitet de senaste decennierna är en reaktion på korrupta och maktfull-

komliga regimer, ofta under uttalat sekulär flagg, och en konsekvens av en tillbakapressad 

vänster i regionen. 
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Genom att distansera sig från sitt våld samma förflutna och satsa på social service, genomföra 

politiska kampanjer mot korruption och för reformer byggde Muslimska brödraskapet i 

Egypten upp en maktbas underifrån. I det sekulariserade Tunisien under Ben Alis totalitära 

styre var den islamistiska rörelsen i stort utrökt och kunde inte bedriva social, eller parlamen-

tarisk verksamhet. Åratal av fängslanden, tortyr och påtvingad exil gav dock det islamiska 

Ennahda ett ändå betydande stöd inne i landet. 

 

Kurdiska miliskvinnor, farliga för alla sorters islamister. 

När de auktoritära regimerna sattes ur balans under upprorsvåren 2011 grep både 

Brödraskapet och Ennahda initiativet och kunde snart bilda regeringar. Löften om att ena 

folket på väg mot demokratiska reformer, röka ut korruption och maktmissbruk gav dessa 

rörelser ett betydande stöd. Vissa hade också naiva föreställningar om att fromt religiösa 

politiker inte skulle ljuga, stjäla och förtrycka på det sätt de tidigare makthavarna gjort. Dessa 

föreställningar kom ganska snart på skam. Efter valsegern i Egypten sommaren 2012 

satte Brödraskapet igång en process för att islamisera samhället. Mursi började styra med 

dekret och sjösatte en islamistiskt färgad konstitution. Den informella alliansen med sekulära 

revolutionärer föll i bitar när miljoner egyptier gick ut på gatan i en utveckling som slutade 

med att militären genomförde en kupp den 30 juni 2013. 

I Tunisien vann Ennahda valen redan i oktober 2011 och bildade en koalitionsregering med 

två sekulära socialdemokratiskt inriktade partier. Dess politik beskrivs av Dominique 

Lerouge, medlem i franska vänsterpartiet NPA, som: ”en fortsättning av den nyliberala 

politiken, infiltration av statsapparaten, islamisering av samhället, underminerandet av 

kvinnors rättigheter, organisering och/eller legitimering av våld mot den sociala rörelsen och 

vänstern” (Europe solidaire, 3/10 2015). De regeringstrogna LPR-miliserna spred skräck och 

med morden på vänsterpolitikerna Chokri Belaid och Mohamed Brahmi 2013 rann bägaren 

över. Massiva protester tvingade till slut den styrande trojkan att avgå i januari 2014. De 

sekulära krafterna inklusive vänstern i Folkfronten slöt upp bakom det nybildade icke-

religiösa Nida Tounes – i allt väsentligt en täckmantel för den forna regimens representanter. 

Dominique Lerouge menar att Folkfrontens inledande linje skadade vänstern, men läget har 

nu blivit det omvända; Ennahda ingår sedan 2015 i Nida Tounes regeringskoalition och den 

förvisso marginella vänstern är landets tydligaste oppositionskraft. Hotet om ett upplöst 

parlament och en fullständig återgång till det auktoritära styret har avvärjts genom 

kompromissen mellan nyliberala religiösa och sekulära krafter. 
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Även i Turkiet hamnade det reform-islamistiska projektet i kris sommaren 2013 när AKP-

regeringen svarade på folkliga protester med allt mer auktoritära metoder. Drygt 10 år tidigare 

hade Rättvise- och utvecklingspartiet AKP inlett en liknande resa som Ennahda nu påbörjat. 

AKP anammade nu etiketten ”konservativa demokrater”. Med valsegern 2002 som början 

lyftes de fram av en brokig skara väljare som ville se ett slut på militärens dominans över 

Turkiets politiska liv. Politiska reformer som bland annat gav utökad yttrandefrihet och språk-

rättigheter för kurderna tillsammans med stabil ekonomisk tillväxt säkrade ett växande stöd 

för AKP. 

Turkiet och AKP var därför länge det exempel bedömare lyfte fram när de menade att 

moderata islamister kan verka inom ett demokratiskt och sekulärt system. Men 2009 blev det 

allt tydligare att partiet sökte uppfylla auktoritära och anti-sekulära mål. Staten uppmuntrade 

bildandet av religiösa skolor, införde mer religionsundervisning i den offentliga skolplanen 

och sökte omvandla ett av landets största universitet till ett islamiskt lärocenter. 

Shadi Hamid vid Brookings Institute beskriver AKP:s långsiktiga projekt: 

”Att främja vissa religiösa värderingar genom utbildningssystemet är viktigt, eftersom det är så du 

förändrar hjärtan och sinnen. 10-20 år framåt kommer vi se hur det spelar ut i samhället, med alla 

dessa studenter som genomgått en annorlunda form av islamisk skolning” (The National, 20/11 

2014) 

Efter kuppförsöket för två veckor sedan har tiotusentals militärer, jurister och akademiker 

gripits eller stängts av och dödsstraffet kan vara på väg tillbaka. Regimens kritiker stämplas 

som ”kuppmakare”, ”terrorister” och ”landsförrädare” och tusentals har åtalats för att ha 

förolämpat president Erdoğan. 



6 

 

 

Erdoğan och regimens motkupp 
 
Undantagstillstånd har införts. Det innebär att regeringen får stifta lagar utan parlamentets 
godkännande, säkerhetsstyrkorna får utvidgade befogenheter och mötesfriheten kan 
inskränkas. Åtgärden är på tre månader, men enligt Erdoğan är det mycket möjligt att det 
därefter blir en förlängning. 
Regimen har deklarerat att man inte längre känner sig tvingad att följa den europeiska 
konventionen för mänskliga rättigheter. 
Erdoğan har utfärdat ett dekret om stängning av 1043 privatskolor, 1229 välgörenhets-
organisationer, 19 fack - föreningar, 15 universitet och 35 medicinska institutioner. Dessa 
institutioner och organisationer sägs ha kopplingar till den så kallade Gölenrörelsen. 
Misstänkta ska kunna hållas i häkte upp till 30 dagar utan åtal. 
På Facebook sprider regimen en uppmaning över hela världen: ”Vi uppmanar alla att 
rapportera personer, organisationer och lärosäten som stöder eller finansierar Fethullah 
Gölens terrororganisation både inom landet och utomlands.” 
34 radio- och TV-bolag har fråntagits sina licenser. 20 oberoende nyhetssajter har stängts 
ner. Arresteringsorder utfärdats mot 42 journalister. 
Runt 60 000 av totalt 3,5 miljoner anställda i den offentliga sektorn har avskedats. Det 
handlar bland annat om lärare, jurister och militärer. Det är oklart hur många av dessa 
avskedade som även har gripits och arresterats. När det gäller militären säger Erdoğan att 
denna ska ”omstruktureras” och få ”nytt blod”. 
Regimen anklagas av Amnesty för att utsätta de som har gripits efter kuppförsöket för 
misshandel, våldtäkt och att fångar inte får mat och vatten. 

 

Den moderata islamismen i maktposition har, när det kommer till kritan, visat sig vara 

auktoritär snarare än demokratisk och dess nyliberala ekonomiska politik har visat sig 

oförmögen att uppfylla befolkningens krav. De har antingen avsatts från makten genom 

militärkupp, som i Egypten; gått ihop med resterna av den gamla regimen och omdefinierat 

sin identitet, som i Tunisien eller klängt kvar vid makten genom allt mer auktoritära metoder, 

som i Turkiet. Den har i befolkningens ögon inte levt upp till sina löften och dess ekonomiska 

politik är oförmögen att förbättra arbetarklassens levnadsvillkor. Därför pekar mycket på att 

den omedelbara krisen för den moderata islamismen i regionen under ytan är en djupare, mer 

långsiktig kris. De som hittills har tjänat på krisen – i synnerhet i Egypten, men även i 

Tunisien – är den gamla maktklicken. Turkiet har måhända avvärjt vad som synes vara ett 

försök av den gamla militära maktkretsen att återta makten, men det finns inga garantier mot 

att nya försök görs. 

Samtidigt kan det, åtminstone teoretiskt, på sikt vara en öppning för vänstern. Både de 

sekulära militärregimerna och den moderata islamismen har visat sitt nyliberala, auktoritära 

ansikte. En vänster som – under stor press – lyckas vara en tydlig opposition mot både 

militärregimerna och islamismen kan ha framgångar att skörda på sikt. Folkfronten i Tunisien 

har antagit denna oppositionsroll och den turkiska vänstern med bland andra HDP i spetsen 

har i dagarna demonstrerat mot både kuppförsöket och Erdoğan-regimen. Även om utsikterna 

för en vänster inklämd mellan militärregimer och islamister för stunden ser mörk ut är det en 

tvåfrontsstrid som ännu inte är avgjord. 
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Vänsteraktivister manar: Bryt med Erdoğan-regimen i Turkiet! 

Arash Gelichkan 
Internationalen 29/7 2016 

 
 Aktivister i Ankara vittnar om gator ockuperade av AKP-anhängare 

 ”Folk är rädda för att gå ut på grund av attacker från islamister” 

 Oro för att vänstern står på tur efter utrensningen av Gillen-rörelsen 

I spåren av den misslyckade militärkuppen gör nu president Erdoğan och hans AKP upp 

med den rivaliserande islamiska Gülen-rörelsen. Fler än 50 000 personer har gripits, sparkats 

eller stängts av från sina jobb av den turkiska regeringen. Förutom militärer, domare och 

statliga tjänstemän har 21 000 lärare vid landets privatskolor stängts av och samtliga landets 

akademiker är satta under utreseförbud. Dessutom är ett återinfört dödsstraff högt upp på den 

politiska agendan, trots verbala fördömanden från EU. 

I denna dramatiska händelseutveckling har vänstern i Turkiet i stort sett varit frånvarande. 

Internationalen har pratat med två vänsteraktivister i den turkiska huvudstaden Ankara som vi 

väljer att kalla Yunus och Emine. De vittnar om en spänd stämning. 

– Jag bor väldigt nära citykärnan och där kan jag höra demonstranterna som samlas i centrum 

varje kväll, säger Emine i en online-konversation med tidningen. Till sent på natten hör jag 

jublet från de som stödjer AKP. Gatorna är ockuperade av poliser och AKP-anhängare. Jag 

känner många som är rädda för att gå ut på grund av möjliga attacker från grupper av 

islamister. 

Yunus ger en liknande bild. 

– Jag bor i en starkt sekulär stadsdel i Ankara och vad jag har sett är en mix  av rädsla från de 

boende och en seger-rusig stämning bland Erdoğan-trogna demonstranter som besöker 

området i högljudda konvojer. Jag är säker på att det ser rätt annorlunda ut i de flesta andra 

områden i staden där Erdoğan- och islamisttendenser är mycket mer tydliga. 

Båda säger att den politiska vänstern för tillfället inte är målet för de massgripanden som sker. 

– Det här har främst varit en maktkamp mellan den desperata Gülen-rörelsen och Erdoğan, 

berättar Yunus. De som inte finns med i bilden är den politiska vänstern. Därför har jag kring 

de här händelserna främst en känsla av att blott vara en åskådare till en av de viktigaste  

Vändpunkterna i mitt lands historia. 
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De är ändå oroliga för vad händelserna kommer innebära för vänsterrörelsen framöver. 

– Det är inte förvånande om vänsterfolk kommer gripas på anklagelser om att stödja kuppen 

och terrorism, säger Emine. Naturligtvis kommer den verkliga orsaken vara för att ha 

kritiserat regeringen. Många personer som motsatte sig kriget mot kurderna och ville ha fred 

blev ju åtalade på anklagelser om att stödja terrorism. 

Yunus berättar att tio aktivister som konfronterade Erdoğan-anhängare i Hopa vid 

Svartahavskusten greps just anklagade för att stödja kuppen. Han tror att vänstern går en svår 

tid till mötes. 

– Det kommer betyda och betyder redan en mörkare framtid, säger Yunus. Under de påstått 

”pro-demokratiska” demonstrationerna har alevitiska kvarter i Istanbul, Malatya och Antakya 

blivit måltavlor. Kyrkor i Trabzon och Malatya attackerades. De flesta av sekularisterna 

oavsett politisk orientering känner att deras liv är allvarligt hotade. Däremot finns det något 

nästan helt nytt: Gülenrörelsen har blivit det nya ”de andra” i Turkiet och i dessa dagar har 

dess anhängare och deras egendom fysiskt attackerats av Erdoğan-lojala mobbar. 

Emine tror att det kommer att betyda fler politiska och fysiska attacker från staten och 

islamistiska anhängare. Hon tycker att vänstern i Europa borde sätta press på sina regeringar i 

frågan. 

– Jag tycker att ni bör pressa era regeringar att bryta med Erdoğan-regimen. Vissa i den 

europeiska liksom den turkiska vänstern stödde Erdoğan direkt eller indirekt för hans 

påstådda kamp mot den kemalistiska regimen och militären. Vissa europeiska regeringar 

kritiserar AKP frekvent men vi vet att de gör smutsiga överenskommelser i flyktingfrågan och 

ger dem ekonomiskt och politiskt stöd. Den enda linjen för den europeiska vänstern är att 

tvinga deras regeringar att sluta stödja Erdoğan på något sätt. 

Ett ljus i krigets mörker 

Anders Karlsson 
Internationalen 8/7 2016  

Recension/anmälan av Joakim Medin, KOBANE – Den kurdiska revolutionen och 

kampen mot IS, Leopard förlag, 2016.  

Joakim Medin är kanske den västerländska journalist som flitigast besökt Rojava, den 

kurdiska federationen på gränsen till Turkiet i det rådande syriska inbördeskriget. Nu har han 

i boken KOBANE – Den kurdiska revolutionen och kampen mot IS – knutit samman sina 

erfarenheter. 

2014 var året då Islamiska Staten (Daesh) spred sig som en löpeld över Irak och Syriens 

territorier. I juni hade man lyckats karva ut ett område i dessa länder som sammantaget till 

ytan var lika stort som Storbritannien, varvid man – för att manifestera sin makt – utropade ett 

kalifat med syriska Raqqa som huvudstad. Med alla blodsdrypande bilder av avrättningar som 

kablades ut via Internet kom Daesh att bli sinnebilden för vår tids mest bestialiska våld. Under 

hösten 2014 attackerade därefter Daesh kurdiska områden gränsande mot Turkiet, områden 

som försvarades av den kurdiska gerillan YPG-YPJ. Här kom två vitt skilda typer av 

samhällen att konfronteras mot varandra, eller som Medin skriver i bokens förord: 

”Det ena samhället är starkt inspirerat av Saudiarabiens wahhabistiska statsideologi med ultra-

konservativa lagar, slavar och definitivt ingen demokrati. Det andra samhället bygger på en kurdisk 

revolution med starka inslag av kvinnokamp och socialism, med direktdemokrati och religiös 

tolerans. Kurderna säger sig inte vilja ha någon stat alls, och motor och kompass bakom dess 

”Rojava”, namnet för norra Syrien, är den revolutionära filosofin hos PKK, Kurdistans arbetar-

parti”: 

Här liksom på andra frontavsnitt gick Daesh först segrande fram och kom att som mest 
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kontrollera två tredjedelar av centralorten Kobane. YPG-YPJ vägrade dock att vika ner sig 

och striden drog ut på tiden. Namnet Kobane blev allomfattande bekant och for ut över 

världen som symbolen för en i det närmaste episk strid mellan gott och ont. Till slut vände 

också krigslyckan, i slutet av januari 2015 utropades Kobane som befriat och därefter har 

Daesh steg för steg tvingats att retirera från norra Syrien. 

Vad är det då för samhälle som de syriska kurderna – under ledning av partiet PYD, varav 

YPG-YPJ är dess väpnade gren – försöker att bygga upp? Vad döljer sig bakom alla slagord 

om kamp och revolution? Medins pedagogik i sin framställning är här att växla mellan dels 

mer faktatunga passager – med implicita analyser – och dels egna direkta upplevelser från 

Rojava och Syrien. Förenklat uppfattar jag att det går att utmejsla sex avgörande element i 

PYD:s ideologi och praktik. 

Direktdemokrati: Här, liksom överhuvudtaget, bygger man på de tankegångar som 

utvecklats av den av Turkiet fängslade ledaren för PYD:s systerparti PKK, Abdullah Öcalan. 

Öcalan har hämtat inspiration från den gamle amerikanske kommunalisten och eko-anarkisten 

Murray Bookchin, vars ideologi går ut på att decentralisera stater genom lokala självstyren. I 

linje med det har Rojava utropats till en federation med tre självstyrande kantoner: Aifrin, 

Jazira och Kobane. I dessa kantoner försöker man att bygga makten nerifrån och upp där 

kommunen, bestående av 10-30 medborgare är byggstenen längst ner, varefter vi har 

stadsdels- eller byråd, stads- och provinsråd och högst upp ett parlament för hela kantonen. 

Målet med denna modell är att varenda medborgare ska bli aktiv i den grundläggande skötseln 

av samhället. 

Sekularism: Religionsfrihet anbefalls och tron ses som en ren privatsak, i skarp kontrast till 

det islamistiska förhållningssättet. 

Feminism: Kvinnan framställs som i våra nutida samhällen dubbelt förtryckt av kapitalism 

och patriarkat. I Rojava sägs det att jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela samhällsbygget. 

Rent juridiskt har kantonen Jazira hunnit längst med en lagstiftning där lika lönesättning och 

jämställd arvsrätt mellan kvinnor och män garanteras. Hedersmord, månggifte och äktenskap 

för flickor under 18 år har dessutom kriminaliserats. Därtill är YPJ en ren kvinnoarmé och en 

tredjedel av soldaterna i fält är kvinnor. 

Etnisk mångfald: I Rojavas konstitution garanteras alla etniska grupper lika rättigheter. 

Liksom när det gäller kvinnor finns det även inom politiken en etnisk kvotering. Utifrån 

paraplyskapelsen SDF kämpar dessutom kurder, araber och assyrier sida vid sida på slagfältet. 

Utbildning: Studier ses som nyckeln för skapandet av den nya människan och ett jämlikt 

samhälle. Centralt är de intensivkurser som de så kallade Akademierna tillhandahåller. Här 

studerar deltagarna Hegel, Foucault, Marx, Krapotkin och andra filosofer, demokratiteori, 

etik, rättigheter, ekonomi, religion och världens utveckling från Big Bang fram till idag. Allt 

detta knyts samman genom jineologi, den genusvetenskap som PKK utvecklat. 

Kooperativ: Folkets ekonomiska plan lanseras som en tredje väg mellan kapitalism och 

planekonomi. Grundstenen sägs här vara skapandet av småskaliga kooperativ. Jordbruket, 

utvinningen av olja och växthusprojekt är några exempel på områden där det till dags dato 

utvecklats kooperativ. Tanken är att kooperativen ska sälja sina produkter på en marknad och 

därmed konkurrera med varandra. 

Det jag saknar i Medins bok är en ordentlig analys av hur styret i Rojava förhåller sig till den 

privata äganderätten – i såväl teori som praktik. Hur ser exempelvis egendomsförhållandena 

ut inom jordbruket? Förekommer feodala jordherrar eller har de tidigare raderats bort av 

regimens jordreformer? Och överhuvudtaget lyser exempel på när den privata äganderätten i 

praxis kolliderar med Rojavas jämlikhetsfilosofi med sin frånvaro. Dessutom hade boken mått 

bra av en ordentlig korrekturgenomgång, ibland haltar meningsbyggnaden betänkligt. 
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Sammantaget är dock Medins bok en alldeles utmärkt introduktion till ett samhällsexperiment 

som, trots kriget och fattigdomens elände, fascinerar. Det får mig att tänka på Särimner, 

galten i den nordiska mytologin som slaktades på kvällen men sedan återigen stod där livs 

levande på morgonen. Och förhåller det sig inte likadant med drömmen om det jämlika sam-

hället. För hur många gånger än maktens potentater avfärdar den som verklighetsfrånvänt 

flummeri, återkommer den gång på gång – och i Rojava trots de mest svårartade omständig-

heter – under mänsklighetens historia.   

Proletären 

Syriska armén mot CIA-terrorister i Aleppo 

Patrik Paulov  
Proletären 4/6 2016  

Striderna i och kring Aleppo i norra Syrien har trappats upp. Men svenska medier ger 

en falsk bild av förhållandena på marken. De som bekämpar terrorister demoniseras 

medan CIA-stödda rebeller som skär halsen av barn skönmålas. 

Vem som kontrollerar Syriens största stad Aleppo och i förlängningen gränsområdet mot 

Turkiet har stor betydelse för utgången av kriget. Under 2016 har den syriska armén 

tillsammans med de inbjudna ryska styrkorna genomfört flera offensiver i Alepporegionen. 

Målet har varit att pressa tillbaka de väpnade grupperna och skära av försörjningslinjerna från 

Turkiet. 

Framgångar har nåtts. Delar av Aleppo som i åratal kontrollerats av utlandsstödda extremist-

grupper under olika namn har befriats. Dess invånare slipper nu leva under ett styre lika 

brutalt och inskränkt som Islamiska statens.  

Här har den syriska armén välkomnats som befriare. Men också i det regeringskontrollerade 

Aleppo jublar de flesta invånare över att de väpnade grupperna pressas tillbaka. Aleppoborna 

har ju i fyra års tid levt under beskjutning från de terroristkontrollerade delarna av staden. 

I svensk media ges en annan bild. Fortfarande talas om ”regimstyrkor” mot ”rebeller”, där 

de förra anklagas för att belägra och svälta ut ”oppositionens” områden.  

Nyhetsbyrån TT rapporterade 1 augusti att al-Qaidagruppen Jabhat al-Nusra tillsammans med 

sina allierade rebeller inlett en offensiv mot armén för att ”öppna en ny transportväg”. Läsaren 

ges intrycket att dessa extremistkrigare, som i ett försök att bli rumsrena i väst nyligen bytte 

namn till Jabhat Fateh al-Sham och säger sig ha brutit med al-Qaida, försvarar civilbefolk-

ningen mot en mordisk regim.  

Vad det egentligen handlar om är att terroristerna behöver hålla försörjningslinjerna öppna för 

att kunna fortsätta kriget. 

TT-artikeln bjuder på samma skönmålning av extremister som media och politiker i väst 

ägnat sig åt allt sedan upproret inleddes 2011. Skönmålningen fortsätter trots att vi ständigt 

får nya bevis för vad som döljer bakom beteckningar som ”opposition” och ”moderata 

rebeller”. 

För det första är det al-Qaidagruppen Jabhat al-Nusra som oavsett namn är den dominerande 

kraften i ”oppositionens Aleppo”. Det erkände också USA:s armés presstalesman Steve 

Warren i våras. Enligt FN:s säkerhetsråd är det en terroristgrupp av samma kaliber som 

Islamiska staten. 

Men sanningen är att det inte är någon större skillnad mellan al-Nusra och de rebeller som fått 

vapen och pengar av väst.  

I mitten av juli spreds en fasansfull film över världen som visade hur krigare från gruppen 
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Nour al-Din al-Zinki tillfångatagit en ung pojke i ett palestinskt flyktingläger i Aleppos 

utkant. Filmen slutade med att krigarna skar halsen av pojken. 

Händelsen väckte starka fördömanden. USA förklarade sig med att de inte längre stödde Nour 

al-Din al-Zinki. Enligt den USA-baserade nyhetsbyrån McClatchy stod tidigare 1000 krigare 

från denna ”moderata” grupp på CIA:s lönelista. 

Även Amnesty, som likt flertalet västliga människorättsorganisationer länge förlitat sig på 

oppositionella källor och riktat all kritik mot regeringssidan, har börjat kartlägga förbrytelser i 

”oppositionsområden”. Två veckor innan filmen på halsskärningen spreds rapporterade 

Amnesty om krigsförbrytelser begångna av Nour al-Din al-Zinki och andra rebeller som fått 

stöd av Natoländer och Gulfstater.  

Att ett barn får halsen avskuren är ingen unik händelse eller enstaka misstag. Det är sådana 

bestialiska handlingar som de syrier som Proletären intervjuat vittnat om under hela konflik-

ten. 

Ännu ett exempel på vilka som terroriserar civilbefolkningen kom i samband med att de 

syriska och ryska styrkorna upprättade humanitära korridorer i Aleppo. Syftet var att 

möjliggöra för civila att fly stridsområdena och komma in i de förhållandevis trygga 

regeringskontrollerade delarna.  

De senaste dagarna har syriska medier visat bilder på civila, framförallt kvinnor och barn, 

som lämnat de områden som kontrolleras av rebeller. Bilder visas också på medlemmar i 

väpnade grupper som ger upp och accepterar regeringens amnesti.  

I medierapporteringen i Sverige påpekas att dessa korridorer utnyttjats av förhållandevis få 

människor. Det är sant sett till de civila som finns i stridszonerna och som behöver skydd. 

Men vad som snabbt försvann i mediebruset är den uppgift som kom fredag 29 juli från 

Syriska observatoriet för mänskliga rättigheter i Storbritannien, som lär vara den i väst mest 

citerade källan gällande Syrien. Observatoriet rapporterade nämligen att de väpnade 

grupperna blockera ingångarna till korridorerna och hindrade människor att fly.  

Att väststödda rebeller använder civila som mänskliga sköldar är inget nytt. När det skedde i 

utkanten av Damaskus förra året spred de ansvariga rebellerna själva bilder på det i sociala 

medier.  

Hundratals kvinnor tillhörande den etnisk-religiösa minoriteten alawiter, som också president 

Bashar al-Assad tillhör, placerades då i burar på strategiska platser och på kringkörande 

lastbilsflak.  

Även om den syriska armén med rysk hjälp gjort framsteg i Alepporegionen är motståndet 

starkt. Det handlar om tusentals krigare, många av dem utländska jihadister med stridserfaren-

het från andra krig.  

De är välbeväpnade, bland annat med de tunga vapen som CIA fram till och med förra året 

levererade till ”moderata rebeller”.  

Detta blev tydligt när de i måndags lyckades skjuta ner en rysk helikopter. Det skedde efter att 

helikoptern levererat humanitär hjälp till behövande i Aleppo. De fem i besättningen dödades. 

Bilder visar hur en av de blodiga kropparna drogs runt på marken av ”oppositionella”.  

Något som kan komma att spela stor roll för Aleppo är turbulensen i Turkiet. Ligger det 

något i att president Erdogan och AKP-regeringen börjat orientera sig bort från USA-Nato för 

att närma sig Ryssland? Kommer det i så fall att påverka den turkiska militärens och säker-

hetstjänst hittillsvarande stöd till syriska terrorgrupper?  

Också de i USA interna slitningarna om Syrienpolitiken spelar roll. Presidentkandidaten 

Hillary Clintons uttalanden i frågan utgör ett orosmoment. Clinton säger sig åter vilja göra 
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störtandet av Syriens Assad till en huvuduppgift för USA. Innebär det ett nytt försök att 

beväpna halsskärarrebeller, eller vill Clinton rent av förverkliga det bombkrig mot Syriens 

regering som Obama ställde in hösten 2013? 

Avslöjande helikopterkrasch – vad gör Frankrike i Libyen? 

August Eliasson  
Proletären 19/7 2016  

Franska soldater göder terrorism 

Tre franska soldater dödades förra veckan i en helikopterkrasch i östra Libyen – trots 

att Frankrike officiellt inte har några soldater i landet. Incidenten kastar ljus på Frank-

rikes skuld till växande terrorism och flyktingströmmar. 

Söndagen den 17 juli kraschade en helikopter sju mil söder om Benghazi i östra Libyen. 

Ombord befann sig tre franska soldater, som alla dödades vid kraschen.  

Frankrike – som officiellt inte har några soldater i Libyen – är påkomna med fingrarna i den 

blodiga kakburken. President Hollandes regering är medskyldig till det kaos som skapat 

flyktingströmmar och gett utrymme åt den typ av terrorgrupper som sedan slagit till på franskt 

territorium. 

En Benghazi-baserad rebellgrupp har tagit på sig nedskjutningen av helikoptern och hävdar 

att fyra dödades, varav två ”utlänningar”. Franska myndigheter har bekräftat att tre franska 

soldater dog i kraschen som de hävdar berodde på ”tekniska problem”. 

Men den stora frågan är vad de franska soldaterna gjorde i Libyen överhuvudtaget – och 

dessutom till synes koordinerade med den stridande arméfraktion som kontrollerar östra 

Libyen. 

Enligt franska regeringens talesman var soldaterna ”specialstyrkor” med ”ett farligt 

spaningsuppdrag”. ”Vi är där för att hjälpa och för att se till att Frankrike är närvarande 

överallt i kampen mot terrorismen”, menade talesmannen. 

Rebellgruppen som tagit på sig nedskjutningen hävdar att helikoptern tillhörde general 

Khalifa Haftars styrkor, som formellt sett är – eller åtminstone har varit – Libyens armé sedan 

Gaddafis fall 2011.  

Khalifa Haftars ”nationella armé” stödjer inte den FN-erkända enhetsregeringen i Tripoli, 

utan istället en konkurrerande regering baserad i Tobruk. 

Läget i Libyen är komplicerat. Rivaliserande miliser och rebellgrupper strider om den 

lokala kontrollen över olika delar av landet, och inte minst över oljan. Fraktioner och 

rebellgrupper byter regelbundet lojalitet och regionala och globala stormakter stödjer olika 

grupper. 

Khalifa Haftars styrkor har sedan 2014 bekämpat den förra, islamistdominerade, Tripoli-

regeringen som vägrade lämna ifrån sig makten efter att de förlorat ett val med mycket lågt 

valdeltagande. Khalifa Haftar bodde under många år i USA där han hade nära förbindelser 

med CIA. Han har av många liknats vid Egyptens president Abdul Fattah al-Sisi. 

I kriget mot den förra Tripoli-regeringen har Khalifa Haftar fått stöd av Egypten och Förenade 

Arabemiraten. Och uppenbarligen också av Frankrike.  

Samtidigt fick Tripoli-regeringen stöd av Qatar och Turkiet, som gärna ser krafter knutna till 

Muslimska brödraskapet växa sig starkare. Alla sidor säger sig i sin tur vilja bekämpa 

Islamiska staten. 

I december 2015 förhandlades en ny nationell enhetsregering fram med FN:s hjälp. 

Västmakterna, med USA i spetsen, sade sig vilja stödja den nya enhetsregeringen för att få till 
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en vapenvila. Enhetsregeringen erkändes också av den förra Tripoli-regeringen – men inte av 

Khalifa Haftars styrkor i östra Libyen.  

Frankrike har alltså valt att stödja de väpnade fraktioner som bekämpar den FN-stödda 

enhetsregeringen.  

Denna enhetsregering är därför inte helt nöjd med Frankrikes ”hjälp mot terrorism”. I ett 

uttalande uttrycker enhetsregeringens presidentråd ”sitt djupa missnöje med den franska 

närvaron i östra Libyen” och påpekar att den sker helt utan koordination med 

enhetsregeringen. I Tripoli och flera andra städer har tusentals libyer demonstrerat mot den 

franska närvaron. 

Den komplicerade situationen är en del av den dragkamp som pågår mellan olika 

imperialistiska läger om kontrollen över Libyen. Frankrike spelade en stor roll i Nato-

koalitionens bombkrig mot Libyen 2011, som slutade med att Libyens regering störtades och 

president Gaddafi lynchades av rebellgrupper. Attacken beskrevs som en ”humanitär 

intervention” som svar på påstådda regeringsövergrepp. 

 

Det kaos som råder i Libyen är en direkt följd av Nato-anfallet 2011. Natos ”humanitära” 

bombkrig syftade inte till fred och frihet för libyerna, utan till att slå sönder Libyens 

självständighet och vinna kontroll över landets oljetillgångar. 

Förstörelsen och kaoset i Libyen har gett upphov till flyktingströmmar och skapat en 

grogrund för terrorgrupper som Islamiska staten. Kaoset har också bjudit in regionala 

stormakter som Saudiarabien och Förenade arabemiraten att vara med och slåss om bytet. Att 

Frankrike, och övriga västmakter, med militära medel nu vill säkra sin del av den libyska 

kakan kommer att vara bensin på den eld de själva anlagt. 

Man skördar vad man sår. Frankrikes framfart i Libyen kommer att leda till fortsatta 

flyktingströmmar, växande terrorgrupper – och i slutändan fler terrordåd på franskt 

territorium. 


