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Innhenting
Korleis kunne målingane ikkje 
fange opp fleirtalet for brexit 
og Trump, undrar folk. Etter det 
som skjedde meg førre veke, 
skjønar eg det godt. 

Det verka uproblematisk 
fyrst. «Statistisk sentralbyrå 
ønskjer å intervjue deg om 
tobakksbruk og alkoholvanar», 
sa e-brevet. Eg hadde fått eige 
nummer i statistikken alt, og 
telefonintervjuet kunne gjerast 
når det passa meg best. Her har 
eg lite å tape, tenkte eg. Feil. 

Det byrja med ein nedtryk-
kjande sekvens der SSB-kvinna 
noterte at eg bur i storby, nær-
mar meg ei aldersgruppe i sta-
tistikken som i mine auge 
burde vore langt unna, og at 
hushaldet mitt ikkje har andre 
medlemmer enn meg. 

– Vil det seie at du er ugift 
eller skild? spør SSB.

– Det vil seie at eg ikkje har 
gifta meg enno.

Spørsmåla om tobakk går 
lett. Eg røyker eller snusar 
ikkje, verken kvar månad, kvar 
veke eller dagleg. Og ja, svaret 
inkluderer cannabis. 

– Korleis ser tobakksvanane 
dine ut om fem år? 

– Som no.
Eg burde verte betre på fem-

årsplanar, men ein opptrap-
pingsplan for tobakk er det 
ikkje behov for. 

Så kjem spørsmåla om alko-
hol. 

– Drikk du fire –fem dagar i 
veka, to–tre eller om lag ein dag 
i veka? 

– Ein–to gonger vil eg seie, 
men når det ikkje er eit alterna-
tiv, vert det to–tre.

Eg byrjar synest at eg ikkje 
kjem godt ut av dette. I røynda 
kjenner eg meg ung, lovande 
og sober. I statistikken er eg no 
ein ugift, snart middelaldrande 
person som drikk alkohol nær 
halve veka, kvar veke. Eg håpar 
intervjuet snart er over, men 
det er det ikkje.

SSB vil også vite kor mykje 
tid i veka eg gjer husarbeid og 
lagar mat. Eit overslag frå siste 
veka puttar meg i lågaste kate-
gori. Eg er offisielt ein slask.

– Kva er brutto inntekt? 
– Det har ikkje du noko med, 

vil eg svare, men gjer det ikkje. 
 – Kva er yrket ditt?
– Journalist.
Eg høyrer eit «aha» i andre 

enden. 
– Og så eit siste spørsmål om 

partival.
Men no er grensa nådd, og 

eg svarar eit parti eg aldri ville 
røysta på. Statistikken handlar 
jo ikkje om meg.

AU

Brukar vi ord vi sjølve ikkje skjønar, 
skal vi freiste lære oss kva som ligg 
attom før vi presenterer dei. Er vi 
ikkje flinke nok til det, ber vi 
lesarane passe på oss.
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Daesh (IS) leid i januar 2015 
det aller første nederlaget 
i Kobanê i Syria. Det vart 

starten på slutten for Daesh-fas-
cismen. No er eg på veg tilbake 
til Kobanê. Tidleg på morgonen 
køyrer vi vestover frå den delte 
grensebyen Qamishlo. Her har 
eg reist fleire gonger langs den 
syrisk-tyrkiske grensa. No ser eg 
noko heilt nytt og heilt feil.

Det siste året har president 
Erdogan bygd ein grensemur – 
på den syriske sida. Eg ber sjå-
føren stoppe der det berre er 
tre–fire meter frå asfaltkanten 
til muren. Dette skal eg fotogra-
fere. Men sjåføren seier nei.

– Eg tør ikkje. Tyrkiske solda-
tar kan skyte på oss.

Dessverre snakkar han ut frå 
erfaring. 17 år gamle Talin Xelef 
budde i landsbyen Qele Hesen, 
ikkje langt frå grensa. Ein tyr-
kisk soldat skaut henne for 
nokre veker sidan. Med eitt vel-
retta skot drap han 17-åringen 
som arbeidde ute på åkeren. 

GRENSEFLYTTING
Ein time seinare kjem vi til 
Sere Khaniye der statsgrensa 
deler byen i to. Eg var her i 
mars 2013. Da var det våpen-
kvile etter at ei avdeling få Den 
frie syriske hæren (FSA) hadde 
mislukkast i å overta byen. FSA-
soldatane som hadde rykt inn 
ifrå Tyrkia, hadde ikkje kon-
troll med stort meir enn gren-
sestasjonen på den syriske sida, 
nokre titals meter frå grensa. 
Grensestasjonen står der fram-
leis, men no har bygningen 
vorte ein del av grensemuren. 

Sjåføren tør ikkje køyre fram 

dit eg møtte FSA-soldatane for 
fire år sidan. Han stoppar så 
langt unna at eg må zoome inn 
og bruke kameraet som kikkert 
for å sjå detaljane. Da eg spør 
om å få ta bilete av nokre av dei 
som bur nær grensa, seier dei 
først nei. 

– Soldatane kan sjå kven vi 
er, seier den eldste. 

Eg får likevel ta eit bilete 
langt vekk frå muren. 

– Her har eg budd heile livet. 
Eg såg korleis dei flytta grensa, 
seier han som først sa nei til 
fotografering. 

GJENREISING
Etter seks timar er vi framme 
i Kobanê. Vi køyrer til grense-
stasjonen. I mai 2015 møtte 
vi køen av flyktningar som 
var på veg heim. No møter vi 
berre muren. I september i fjor 

demonstrerte Kobanê-befolk-
ninga mot murbygginga 15 
meter inne på syrisk side. Tyr-
kiske soldatar drap to ungdo-
mar og skadde mange. Og Tyr-
kia bøygde av litt. Dagen etter 
bygde dei vidare, men berre 
åtte meter frå grensa.

Kobanê er i dag noko heilt 
anna enn byen eg såg i fjor 
vår. Gjenoppbygginga er i gang 
der det berre var ruinar. Eg er 
innom mange hus. I nokre av 
dei er både vaskemaskin og 
kjøleskap i bruk. Straumforsy-

ninga er ikkje stabil, men meir 
påliteleg enn det eg såg i den 
kurdiske regionen i Irak. Den 
dieselluktande generatorduren 
er nesten borte. 

Det er bilar i gatene som 
fleire stader har fått ny asfalt. 
Men drivstoffet frå dei små 
lokale raffineria har dårleg kva-
litet, så dårleg at det truleg for-
kortar levetida til motorane. 
Butikkar har eit vareutval som 
fortel at ingen blokade er heilt 
tett. Det er ekstra pengar å tene 
for grossistane som kjøper seg 
veg gjennom blokaden som 
Noreg og andre Nato-landa er 
med på. Eg finn til og med tyr-
kiske varer. Det viktigaste nye 
er likevel at det er så mange 
fleire menneske ute i gatene.

– Mellom 70 og 80 prosent av 
befolkninga har kome tilbake, 
fortel Berivan Issa i kommune-

administrasjonen. 
Sjølv kom ho heim rett etter 

frigjeringa. Ikkje alle, men 
mange fleire ønskjer å kome 
heim. Men etter at Tyrkia bygde 
muren, er det vanskeleg. Azaz 
vest for Eufrat er den einaste 
opne grensestasjonen. Dei som 
tar seg inn der, hamnar i den 
tyrkisk-okkuperte delen av 
Syria. Og da er dei like langt.

MARTYRFAMILIANE
Arif Balî tar i mot oss på Sente-
ret for martyrfamiliane. 

– Når nokon blir martyr ved 
fronten, organiserer vi ei høve-
leg gravferd, fortel han. 

Dei tar vare på familiane og 
snakkar om tapet dei har lidd, 
og korleis dei kan fylle tomrom-
met etter dotter, son eller ekte-
felle. Både enker og enkemenn 
treng støtte i den første og aller 
vanskelegaste tida.

– Vi må verdsette offera 
familiane har gjort for revolu-
sjonen. Dei mista sine kjære, 
seier Arif. 

Han fortel at det no er 1200 
martyrfamiliar i byen. Og det er 
ikkje slutt. Byen får nye marty-
rar kvar veke. 

– I ettermiddag bør du møte 
fram til minnehøgtid for tre 
nye, seier han.

Men først blir tolken og 
eg invitert til avslutninga av 
den første barnefestivalen for 
Eufrat-regionen. Vi møter glade 
ungar i det nye Baqi Khado-
senteret for kunst og kultur. 
Teatersalen har plass til fleire 
enn 200. No er det stappfullt 
med smil og latter av kurda-
rar, armenarar, tsjerkessarar og 
turkmenarar. Både dei som er 
på scenen og dei i salen, viser 
den kulturelle mosaikken som 
pregar Syria.

Det eg ser og høyrer, er berre 
til å bli glad av. PKK-veteranen 
Ashe Eyfendi, som nærmar seg 
70, deler ut forundringspakkar 
når det lakkar mot slutten. Éin 
pakke til kvar og éin i rekka av 
små, forventningsfulle kunstna-
rar som får kome opp på scenen 
ein gong til. Ayshe smiler like 
breitt som ungane.

MINNEMARKERING
Overgangen til minnehøgtida 
for martyrane blir brå: grav-
legging av ein kurdar og to ara-

Kobanê reiser seg frå ruinane
SYRIA: I Kobanê møtte eg denne gongen både den 
optimistiske gleda hos ungar og den djupaste, skrikande 
sorga hos ei mor som hadde mista enda ein av dei ho var 
mest glad i. 

«Eg, som berre er utlending på gjennomreise, 

får ikkje skrika hennar ut av hovudet.» 

Ingen flyktningar frå Kobanê kjem heim denne vegen. Den låste grenseporten  er ein 
del av muren. Tyrkiske soldatar drap i fjor to deltakarar i ein fredeleg demonstrasjon 
mot bygginga.

Vi starta bilturen frå Kobanê til det frigjorte Raqqa med full tank. Men bensinen 
frå dei lokale raffineria er ikkje bra for bilmotorane.

10 SAMFUNN DAG OG TID FREDAG 20. OKTOBER 2017


