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1. Inledning

I Rojava pågår en socialistisk, feministisk och ekologisk revolution i mitten av Syriens 

inbördeskrig. Till skillnad från Irakiska Kurdistans mål om självständighet, vill kurderna i 

Rojava förändra själva grunden förtrycket vilar på. Därför, menar de, går kampen i Rojava 

även bortom kurdernas kamp. I siktet är jämlikhet mellan kvinnor och män, rättigheter för alla 

och gemensamt ägande. Revolutionärerna, med rötterna i PKK-ledaren (Kurdistans 

Arbetarparti)1  Abdullah Öcalans ideologi, har identifierat huvudproblemet i systemet av 

nationalstater, i patriarkatet och kapitalismen. Vad som ska undergrävas är de 

institutionaliserade sociala hierarkierna som lett till uppdelningen mellan privilegierade och 

förtryckta grupperingar. Statlig makt och byråkratisk centralisering som föder kapitalismen, 

monopoliserar våldet och göder patriarkatet, ska undergrävas av civilsamhället genom 

upprättandet av självstyrande organisationer. Kurdernas etniska och nationalistiska kamp, 

görs i Rojava till en global kamp för universella mänskliga värden. 

 Men är detta vad som sker i Rojava? Historien har påvisat behovet av att skilja på 

ideologi och utopi. Om detta är den genuina intentionen, kan rörelsen bevara idealen trots 

kriget? Kanske är ideologin fasaden för en elit lika totalitär som nationalstaterna de motsätter 

sig? Rojavas gerilla har utgjort det starkaste motståndet mot IS, den extrema motsatsen mot 

vad Rojava vill visa upp. I norra Syrien pågår nu en maktkamp  mellan olika politiska och 

militära aktörer, i sin tur uppbackade av världens stormakter. Rojavas revolutionärer försöker 

anlägga grunden för det nya samhället i detta kaos. Hur gör revolutionärerna för att nå ut med 

sitt budskap? Hur gör revolutionärerna för att övertala och engagera dem som inte vill vara 

med?  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställning

Revolutionära rörelser tenderar ha starka ideologiska övertygelser. Om befolkningen inte 

förstår eller instämmer med revolutionens nya bud sätts rörelsens öppenhet och strategiska 

förmåga på prov. Rörelser med intentionen att skapa förändring försöker med olika strategier 

påverka samhället utan för stora avkall på den egna ideologin och utan befolkningens tappade 
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förtroende. Den revolutionära sociala rörelsen i Rojava försöker få erkännande, förtroende 

och legitimitet för deras ideologi och det nya samhällets utformning. En aktivist  i Rojava 

berättar: ”The military conflict is easy  in comparison; what is much more difficult is 

transforming society, changing the way people relate to each other and to their own lives”.2 

 Revolutionärernas försök att med olika strategier skapa en större social rörelse bakom 

sin ideologi syns bland annat i de utlåtanden som frekvent utfärdats sedan revolutionens 

början. I denna uppsats fokuseras på den diskursiva kampen om anhängare, legitimitet och 

lokalt förtroende genom analys av rörelsens utlåtanden. Dessa strategier för legitimitet kan 

innebära att ideologin förändras eller frångås. Undersökningen genomförs med en kvalitativ 

innehållsanalys ur ett framingperspektiv (hädanefter inramning). Inramningsperspektivet tar 

fram hur händelser och tillstånd ramas in av en rörelse för att ge mening och betydelse till 

mottagaren och därmed skapa mobilisering utefter rörelsens motiv.3  Det  teoretiska 

perspektivet bygger på teori från sociologerna David A. Snow, David L. Westby  och Mustafa 

E. Gurbuz.

 Utlåtanden utgör ett konkret format att analysera för att se hur inramning görs. Analys 

av utlåtanden med inramningsperspektivet bidrar därför till förståelsen av rörelsens 

förhållande till Rojava och av rörelsens orientering för att  skapa den förändring de vill ha. 

Med utgångspunkt i att den effektiva och massiva mobilisering som äger rum i Syrien, inte 

enbart kan förklaras utifrån politiska omständigheter, men att ledarskap och därav inramning i 

sig varit avgörande, motiveras syftet. Arbetets syfte är att bidra till kunskapen om hur 

revolutionära sociala rörelser genom inramning försöker mobilisera, skaffa legitimitet och 

förtroende. Utifrån arbetes syfte är frågeställningen hur inramning används i Rojavas 

utlåtanden.
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2. Material och avgränsningar
Källmaterialet är utlåtanden som släppts av Rojavas olika politiska institutioner och av det 

dominerande partiet PYD (Demokratiska unionspartiet)4. Studien fokuserar på perioden 

mellan att ”interim government” utlystes 2013, till när federalism deklarerades i ett utlåtande 

2016. Utlåtanden presenteras på olika språk på deras hemsidor, bland annat både kurdiska och 

engelska. Under perioden har kontexten förändrats och det  har inträffat särskilda händelser, 

vilket har gjort att förmågan till inramning satts på prov. PYD och YPG har släppt  utlåtanden 

tidigare, PYD skapades 2003.5  Men det är först 2013 som organiseringen i Rojava blir 

officiell och anspråk om legitim makt över ett territorium och befolkningen görs. 

Undersökningens sista utlåtande om federalism väckte stor uppmärksamhet och innebar en 

kursändring. I vilket fall, då detta pågår är jag tvungen att sätta ett stopp i tid för att kunna 

undersöka det. 

 Berättelsen om revolutionen skapas konstant i en mängd olika former, sociala medier, 

journalisters besök, genom utlåtanden och från person till person. Berättelsen om Rojava 

konstruerar bilden av revolutionen, omgivningen och från situationens händelser i termer av 

trygghet, offerskap, motstånd, styrka och jämlikhet. Revolutionärers berättelser kan med goda 

grunder förväntas vara förenklade och manipulerande.6 Men berättelserna säger också något 

om personernas föreställningar och kanske motiv, vad de tror att de ska skriva för att  uppnå 

målet med det som skrivs. Uttrycken synliggör vilken sida revolutionärerna vill visa upp, 

deras värderingar, deras tillstånd och vad som upplevs som hot och möjlighet. Samtidigt som 

utlåtanden är ett av rörelsens egna kommunikationssätt bland få, vilket gör att innehållet 

samtidigt måste bedömas med respekt eftersom revolutionärerna befinner sig mitt i 

händelserna och rapporteringen från fältet över huvud taget är splittrad.7

 Genom att studera inramning i utlåtanden sätts fokus på det som uttrycks medvetet och 

rakt. Därav faller det som uttrycks inofficiellt eller i andra källor bort.8  I vilket  fall, då 

inramning är interaktionell och bygger på att saker får mening och betydelse först när det 

tolkas av någon för någon annan, sker det inte bara offentligt  och rakt. Utlåtanden kan därmed 
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4 Partiets korrekta namn: Partiya Yekîtiya Demokrat.
5 Harriet Allsopp, 2015, The Kurds of Syria: political parties and identity in the Middle East, Tauris, s. 4.
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Studies Quarterly, 2013, s. 283-284.
7 Leenders, 2013, s. 284.
8 David L. Westby, ”Strategic Imperative, Ideology and Frame”, Mobilization: An International Journal, 
2002, s. 298.



sägas vara en diskursiv social produkt, vilket gör att materialet kan säga något mer om 

rörelsen och kontexten. Om en större och mer heltäckande uppfattning av rörelsens inramning 

ska bli till behövs undersökningar med källmaterial som till exempel sociala medier, 

intervjuer, observationer, flygblad och konstitutionen. Denna studie kan ses som ett bidrag till 

förståelsen om hur inramning i sin helhet görs i Rojava. Den är begränsad till kontexten 

Rojava och i fråga om utlåtanden. Detta påvisar behovet av ytterligare studier för att få en 

heltäckande uppfattning. Frågeställningen besvaras delvis genom att bestämma innehållet av 

rörelsens ideologi i materialet. Därför är frågan relevant om det går att förvänta att  sig att 

ideologin ska speglas i detta format. Som studien senare ska visa, speglas ideologin mer eller 

mindre uttryckt. Men det kanske är värt  att  nämna, ideologin finns redan nerskriven i andra 

format. Utlåtanden i sig är rörelsens strategiska kommunikation i förhållande till vad som 

sker. 

 Ett flertal sekundära källor utgår från rapporter från fältet  eller artikelförfattarnas egna 

observationer och intervjuer. Personer som varit på plats ger olika beskrivningar i frågor som 

för denna undersökning är avgörande. Detta gör att beskrivningen av kontexten i denna 

undersökning förblir splittrad. En konsensus om en kontext av revolution och inbördeskrig är 

antagligen omöjlig. De olika buden pekar på att situationen är komplicerad. I vilket fall, detta 

gör att undersökningen tvingas laborera med olika alternativ. Förutom källmaterialet och 

sekundärmaterial om kontexten, är den revolutionära sociala rörelsens ideologi central för att 

förstå hur inramningen görs. Ideologin kommer från PKK och gerillans ledare Abdullah 

Öcalan. I denna undersökning beskrivs ideologin utifrån Öcalans idéer och från material där 

Öcalan, PKK och ideologins utveckling analyserats. 
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3. Teori och metod

Orättvisa, exploatering och diskriminering i sig leder nödvändigtvis inte till mobilisering. Det 

finns gott om exempel på förtryckta människor som inte organiserar sig. Därför, menar freds- 

och konliktsforskaren Reinoud Leenders, kan mobilisering eller revolutioner inte förklaras 

som en direkt konsekvens av gruppidentitet och missnöje.9  Inramningsperspektivet blir 

relevant när kollektivt  missnöje eller andra faktorer ses som att det varit avgörande för 

mobiliseringen, men att mobiliseringen i sig varit avgörande för revolutionen. Det teoretiska 

perspektivet utformas utifrån teorier från sociologerna David A. Snow, David L. Westby och 

Mustafa E. Gurbuz.

 Inramning handlar om att en kontext tolkas och värderas av en social rörelses agenter 

med intentionen skapa meningsfullhet och drivkraft för att mobilisera. Innehållet  i utlåtanden 

ska analyseras gentemot rörelsens ideologi och gentemot de faktiska element i Rojava som 

rörelsen behövt ta ställning till. Då kan innehållet beskrivas som mer eller mindre koherent 

med ideologin eller som anpassat till kontextens faktorer till legitimitet. Svaret på 

frågeställningen ges delvis av att reda ut inramningens innehåll som ideologiskt eller 

pragmatiskt. För att ytterligare förstå innehållets inramning, ska innehållet prövas mot en teori 

om symbolisk lokalisering. Symbolisk lokalisering innebär att en revolutionär social rörelse 

blandar sin ideologi och sin gemenskap med en lokal kultur och dess ritualer, traditioner, 

vanor och sociala struktur, med intentionen att förändra den lokala kulturens ramar och 

förhållningssätt. 10  För att binda ihop detta genomförs en kvalitativ innehållsanalys av 

utlåtanden med verktygen från inramningsperspektivet.  

3.1 Sociala rörelser, ramar och mobilisering

En första utgångspunkt är definitionen av en social rörelse som bestående av en uppsättning 

antaganden, intressen eller någon slags gemensam nämnare, och där intentionen finns att 

förändra utefter det överenskomna idealets riktning. Med andra ord, det finns ett  ideologiskt 

element, och en vilja till förändring som kan skapa pragmatism.11 Pragmatism i relation till 
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10 Mustafa E. Gurbuz, 'Ideology in Action: Symbolic Localization of Kurdistan Workersʼ Party in 
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ideologin innebär alltså en mer eller mindre medveten utsträckning eller förändring av 

ideologin. Denna kan vara mer eller mindre strategisk. Sociala rörelsers inramning har att 

göra med hur olika ramar i kontexten förhåller sig till varandra och vad rörelsen tror är 

framgångsrikt att betona. Olika faktorer kan påverka en rörelses riktning och därmed 

innehållet i vad som uttrycks offentligt, varav ideologi som faktor kan vara mer eller mindre 

kraftfull. Rörelser vars riktning är överhängande ideologisk kan vara sämre på att göra 

strategiska pragmatiska val i förhållande till kontexten. Samtidigt kan rörelser som är 

pragmatiska och strategiska gentemot konkurrerande rörelser, på bekostnad av ideologins 

utrymme, tappa fotfästet. I rörelser där det strategiska och det  ideologiska hänger samman, 

försvinner poängen med uppdelningen ideologi och pragmatism. Då förekommer en högst 

slagkraftig modell i fråga om makt, då ideologin sannolikt är passande för faktorerna till 

rörelsens framgång utifrån kontexten.12 Kartläggning av relationer mellan olika faktorers plats 

i rörelsens uttryck påvisar rörelsens orientering mellan ideologi och pragmatism. Analys av 

primärmaterialet utifrån inramningsperspektivet är därför en analys av rörelsens förhållande 

till kontexten, av dess självbild och orientering.

 En rörelses ideologi ses här som den hyfsat  tydliga kod eller grund, influerad av 

historien och kulturen, som rörelsen som helhet förknippas med och som görs i identiteten hos 

de som anser sig vara en del av rörelsen. Om ideologi ses på det sättet, blir relationen mellan 

ideologi och inramning diskursiv i det att  ideologi i inramning handlar om självbild och 

förhållningssätt till omvärlden definierad av kultur och historia. I och med att en rörelse, 

förutom att ha lösningen på ett problem också vill lösa det, framkommer det strategiska och 

pragmatiska, som till skillnad från ideologin bygger på det situationella. I utlåtanden, ett av 

formaten av rörelsens inramning, möts därför situationens strategiska diskurs och rörelsens 

ideologi.13 

 Drivkrafter och meningsfullhet skapas genom att händelser, politik, ideologi och andra 

faktorer ramas in strategiskt diskursivt.14  Ramen innebär att individen eller gruppen 

hädanefter tänker och förhåller sig inom den. Olika sätt att tänka på, se på saker, olika sätt  att 

artikulera sig, ordnas hierarkiskt när de ramas in. Dessa förhållningssätt kan också 

transformeras; ord eller antaganden i en hierarki får då nya innebörder. Ramar kan vara 

händelsedrivna, agent-drivna eller både och. Intentionen hos agenter är inte sällan att 

mobilisera gruppen, locka fler anhängare och att konkurrera med andra aktörer och ramar 

8
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eller diskurser. Händelsedrivna ramverk är händelsedrivna just för att agensen som skapar 

transformering eller exkludering av konkurrerande ramar inte finns. Agensen kan utgöras av 

en mängd människor, som i så fall måste vara relativt likasinnade eller enas kring en kärna för 

att  rörelsen ska kunna kallas rörelse. Utgörs agensen av en elit befäster de ramens 

förhållningssätt åt de resterande anhängarna. Om utbrett missnöje mot något ramas in med en 

gemensam nämnare hos flera människor, till exempel när fattigdom hos flera individer börjar 

ses som en regims förtryck eller som etniskt utanförskap, öppnar det för mobilisering. Den 

inramning som skapar en social rörelses identitet eller görs via en existerande sådan, och som 

utmanar andra ramar och diskurser, kan benämnas som en ram för kollektiv handling 

(collective action frame).15 

 När olika grupper eller individer med olika intressen ansluter till samma sociala 

rörelse baserat på enighet inom en faktor, är det  sannolikt att den faktorn, frågan, eller kanske 

ideologin tillhör en dominerande ram (master frame).16 Om den ram som den enande faktorn 

tillhör är dominerande, dras de andra ramarna till denna. En dominerande ram, är den ram 

som löper mellan olika kontexter och har egenskapen att involvera och transformera en 

mängd heterogena intressen. Formationers tillvägagångssätt för att framföra sin agenda, är 

sällan oberoende av en rådande dominerande ram. Formationer kring intressen vid sidan av 

den dominerande strukturen hakar på eller använder innehållet i det redan framstående. 

Exempelvis om liberala feminister formulerar kvinnlig identitet  i linje med mödraskapet 

istället för emancipation för att få inflytande genom en dominerande konservativ ram. 

Beroende på kontexten och inramningens form, kan den inkludera, transformera, eller 

exkludera andra ramar eller intressen. Transformation av en ram kan orsakas antingen utifrån 

agentens initiativ eller kontextens händelser, exempelvis konkurrens. Kanske vanligtvis 

utifrån konkurrens och av agentens initiativ i kombination.17 

 Kontextens förändring aktualiserar förhållandet mellan ideologi och pragmatism. 

Rörelsens  orientering däremellan, kan synas i inramningen i utlåtanden om innehållet ställs 

mot ideologin. Om det inramande uttrycket kan vara strategiskt och ideologiskt på samma 

gång, måste det innebära att  kontexten är upplagd för genomförande av ideologin. För att 

ideologin ska kunna vara konstant i utlåtanden över tid, i relation till kontextens förändring 

och till särskilda händelser, måste den antingen vara kärnfull och nätt, bred och formbar, eller 

otydligt formulerad. Kanske viktigast  att  dess agenter är duktiga retoriker eller duktiga ram-

9

15 Snow, 2004, s. 384-385.
16 Snow, 2004, s. 390-391.
17 Snow, 2004, s. 393-394, 387, 389.



konstruktörer. Här dras dras nytta av ideologins inneboende hierarki, en särskild princip kan 

konstant hållas fast vid samtidigt som andra principer laboreras med beroende på 

situationen.18

 Olika nivåer av principer inom en ideologi aktualiserar en annan modell av 

distinktionen ideologi mot pragmatism. Den innebär att inramning görs bortom ideologins 

gränser av strategiska orsaker. Om en ideologi har en tydlig kärna kan den bevaras som 

konstruktion även om inramningen av strategiska skäl går bortom den. Ett sådant skäl kan 

vara intresset hos ett politiskt parti att bli valt, vilket  skulle kunna innebära en pragmatisk 

politisk koalition för att konkurrera ut en tredje part, genom ett  tidsbestämt avståndstagande 

av en ideologisk princip. Kanske oftare och sällan med i beräkningarna, innebär bollande med 

principer även transformation av rörelsens egna ideologi. Samtidigt som utebliven 

transformation, oavsett om rörelsen är händelse-driven eller agent-driven, kanske skulle 

innebära förlorad makt.19

3.2 Symbolisk lokalisering

Symbolisk lokalisering genomförs när en revolutionär rörelse ger sig in i lokala kulturella 

mönster för att bygga förtroende, legitimitet och erkännande. Att ge sig in i, innebär det 

strategiska valet  att försöka transformera lokala ramar utefter den egna rörelsens ideologi. För 

att  utreda hur inramningen i utlåtanden förhåller sig till kulturen använder jag tre metoder för 

symbolisk lokalisering. Genom att rörelsen, revolutionärerna, tar positionen som ”moralisk 

auktoritet”, genom ”public symbolism”, och genom ”memory  work”. Dessa verktyg, 

utformade av Mustafa E. Gurbuz20  i en undersökning av PKKs metoder för inramning i 

sydöstra Turkiet, passar i denna undersökning för att det rör sig om samma ideologi och för 

att  revolutionärerna i Rojava står nära PKK.21  Genomgripande i revolutionära sociala 

rörelsers inramning är det relationella. Revolutionära sociala rörelser gör revolution mot 

något och tävlar samtidigt mot andra grupper. Det som de gör revolution mot och 

konkurrerande aktörer ställs i relation till revolutionen och den revolutionära sociala rörelsen. 
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I strävan att vara motsats till den andra sidan formas den egna ideologin. Symbolisk 

lokalisering genomförs därför vanligtvis relationellt.22

 Positionen som moralisk auktoritet byggs successivt upp genom att rörelsen fysiskt 

och diskursivt  tar plats i de sociala institutionerna. Institutionellt  i meningen de fastlagda 

sociala hierarkierna eller mönstren. Det kan vara fråga om till exempel religiösa positioner 

eller i en stats struktur. Dessa positioner genererar den dominerande ramen eller en 

mainstream-diskurs. När de innehas blir rörelsen mer inflytelserik. Här öppnas upp för 

spridning av revolutionär ideologi inifrån den dominerande diskursen, genom positionen i den 

dominerande diskursens institutionaliserade struktur.23

 Public symbolism handlar om att införa eller använda lokala gemensamma traditioner 

eller ritualer och få de att  handla om den nya moraliska auktoriteten och ideologin. Ett 

exempel är att PKK införde “Civil Friday Prayers” för att konkurrera i en kurdisk religiös 

kultur. Det vill säga, en ny  ritual i den lokala religiösa formen infördes. Den nya ritualen 

proklamerades som fri i motsats till de andra ritualerna som statens. En befälhavare i PKK 

deklarerade, 

“The [Turkish] state has taken religion from the hands of the people and made it its 

own religion. Kurds should open their own places of worship.  They should find and 
feed their own men of religion...I am inviting Kurds to oppose a genocide carried out 

by the state in the field of religion”.24 

Detta skapade en splittring hos de religiösa, som tvingades välja sida som oppositionella eller 

inte. Gurbuz betonar att  denna strategi även transformerade PKKs sekulära ideologi till att bli 

mer religiös.25

 Public symbolism innebär att övertyga befolkningen genom att säga att det  finns något 

bättre om du gör på vårt sätt. Det innebär att visa empati och uppmärksamhet för subjektets 

vardag och svårigheter. Förutom att vara bara fattig, blir han som visas sympati och 

medlidande och vars identitet blir sedd, dessutom tillhörande en klass och en grupp 

konstituerad av etnicitet och får i det gemenskap  som skapar mening och började i detta fall, 

identifiera staten som fiende.26 Dock med detta inte sagt att sympati och medlidande skulle 

vara det enda som skapar politisk organisering. Om inramning handlar om att skapa 
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meningsfullhet och drivkrafter, betonas i detta exempel båda. Men oavsett goda eller dåliga 

logiska skäl till organisering utifrån missnöje, är sympati och medlidande mobiliserande. 

 För att kunna rama in samtiden framförs nya konstruerade eller tidigare dolda 

perspektiv på historien. Gurbuz benämner detta som memory work.27  Martyrskapet är ett 

tydligt exempel på detta, det sägs att de som kämpade och dog gjorde det för ett oss, och för 

våra ideal. Det är heller ingen slump att  Rojavas seger i Kobane innebär liknelser med det 

forna Mesopotamien. PKK är en etnisk rörelse. Det är även rörelsen i Rojava till stor del. 

Etnicitet uttrycks, givetvis, kulturellt och självbilden konstrueras utifrån historien. Därav 

innebär att uppbära den kurdiska flaggan memory work, hela den kurdiska kulturella och 

historiska identiteten dras till Rojava, när det i utlåtanden klargörs att när flaggan hissas där, 

är det för Rojavas system och inte för någon annan kurdisk fraktion. Memory work handlar 

om att förändra eller använda redan existerande historieuppfattningar. Som inramningsmetod 

är memory work relationell. Vanligtvis konkurrerar aktörer om kopplingen till det som i 

historien anses värdefullt, alternativt att det historiskt värdefullas mening, genom inramning, 

transformeras.28 

 För att  sammanfatta. Med utgångspunkt i att en social rörelse har en ideologi och 

imperativet att  förändra, aktualiseras relationen mellan ideologi och pragmatism. 

Pragmatismen kan innebära strategiska val i förhållande till jakten på legitimitet och 

anhängare. När en rörelses agens, som kan vara mer eller mindre händelsedriven, ramar in 

verkligheten för anhängare och utomstående för att mobilisera, används och tas hänsyn till 

andra ramar. Dessa kan vara kollektiva ramar för handling och dominerande ramar. Strategi 

kan innebära symbolisk lokalisering. Då blandar sig den revolutionära sociala rörelsen med 

den lokala kulturen för att få de människorna att identifiera sig med rörelsen. Genomgående i 

sociala rörelsers inramning, och i synnerhet hos revolutionärer, är att  den är relationell. Den 

egna ideologin formas genom att ställas i motsats till bilden av konkurrenten. 

3.3 Metod

I denna uppsats söker jag svar på frågan hur inramning används i Rojavas utlåtanden. Därför 

genomför jag en kvalitativ innehållsanalys styrd av det teoretiska perspektivet, syftet och 
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frågeställningen. Detta innebär att det som är relevant för undersökningen plockas ut. Målet 

med innehållsanalysen är en koncis skildring av en förekomst som en del i ett större 

sammanhang. Innehållet förväntas ge ledtrådar om eller tydligt uppvisa utlåtandens 

genomförande, situation, agens och orsak.29  Intentionen är alltså dra kopplingar mellan 

utlåtanden och kontexten för att förstå hur inramning görs. Undersökningen är till för att 

förstå processen och karaktären av det sociala bakom, hur det kommer sig att innehållet är vad 

det är och vilken roll det spelar, utifrån att det ses som en social produkt.30 

 Analysen ska visa hur inramning görs i förhållande till distinktionen ideologi och 

pragmatism. Revolutionära sociala rörelser är vanligtvis mycket ideologiska. Samtidigt som 

rörelsen i Rojava i nuläget är i stort behov av legitimitet och deltagande. Om det går att 

placera inramningen mellan ideologi och pragmatism, är det ett svar på hur inramning görs i 

utlåtanden. 

 Om det visar sig att utlåtanden är pragmatiska gentemot ideologin, är det inte givet att 

pragmatismen är strategisk. Analysen ska utreda om symbolisk lokalisering används 

strategiskt. Huruvida verktygen i symbolisk lokalisering kan sägas användas tas reda på delvis 

utifrån primärmaterialet, men då lokaliseringen även sker rent fysiskt är kontextbeskrivningen 

till hjälp. Om symbolisk lokalisering används är det ett svar på hur inramning görs i 

utlåtanden. 
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4. Tidigare forskning och litteraturöversikt
Uppsatsen bidrar till forskning om revolutionära sociala rörelsers strategier för att få 

legitimitet genom inramning. I synnerhet hur inramning används i Rojavas utlåtanden. Denna 

studie kan ses som ett bidrag till förståelsen om hur inramning i sin helhet görs i Rojava. För 

att  få en bredare uppfattning om rörelsens inramning behövs fler undersökningar utifrån mer 

källmaterial från fältet. Intressant källmaterial som skulle ge en bredare förståelse vore 

intervjuer, observationer, sociala medier, flygblad och Öcalans utlåtanden. Det vore även 

intressant att ställa Rojavas utlåtanden i relation till utlåtanden från de som konkurrerar om 

makten, till exempel KNC (Kurdiska nationella rådet av Syrien31) eller från den syriska 

oppositionen. Statsvetaren Wietse van den Berge har bidragit med en undersökning om 

Rojavas befolknings motiv till politiskt deltagande och deras sympati för olika partier. Enligt 

Berge behövs mer undersökning om politisk mobilisering hos Syriens kurder. Detta eftersom 

motivet till politisk aktivitet  hos Berges intervjuobjekt inte avgjorts enbart av förtrycket de 

upplevt, utan minst lika mycket av rörelsernas ledarskap.32

 Gurbuz artikel om PKK och symbolisk lokalisering i sydöstra Turkiet har varit en 

viktig inspiration till detta arbete. Även Gurbuz tar fasta på distinktionen mellan ideologi och 

pragmatism i rörelsers inramning, inspirerat från David L. Westby. Både Gurbuz och Westby 

utgår från teori om sociala rörelser och mobilisering. De har båda, liksom jag, inspirerats av 

David A. Snow, som är en av de som utformat inramningsperspektivet. Även Reinoud 

Leenders använder teori om sociala rörelser, inramningsperspektivet och mobilisering. Den 

artikel av Leenders som förekommer i denna uppsats förklarar hur teori om sociala rörelser 

kan vara användbar för att förstå upproret i Syrien. 

 Leenders problematiserar fyra förklaringar till upproret utifrån teori om sociala 

rörelser.33  Den första är den Arabiska våren. Utifrån den förklaringen frågar sig Leenders 

varför den skulle spela roll för människor i Syrien, vad som förklarar att Arabiska våren och 

dess upplevelse av möjlighet fungerade i kontexten, samt varför upproret började i perifera 

områden och inte i centrum. Den andra  problematiserade förklaringen av upproret  är ”the 

repression-mobilization nexus”. Varför regimens underkuvande av protesterna inte resulterade 

i underordning utan i mobilisering. En tredje förklaring tar upp slagkraftigheten och 
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effektiviteten i upproret och i de anspråk som gjordes, varav Leenders frågar, givet att det inte 

riktigt fanns en tydlig rörelse innan upproret, hur kunde slagkraftigheten bli till? Angående 

denna plötsliga klarhet i mobiliseringen, aktualiseras ”hidden transcripts”, de inom en inte 

ännu tydligt mobiliserad rörelses inte ännu uttrycka krav, men som ändå funnits där tidigare. 

En fjärde förklaringsmodell syftar till att  upproret spreds så snabbt, varav frågan aktualiseras, 

hur upprorsledarna, rörelsernas agenter så snabbt fick de rollerna, samt hur de överkom 

Syriens stora diversitet av kultur och identitet. Som jag nämner i inledningen till teoridelen 

krävs utöver allmänt missnöje eller upplevd politisk möjlighet även mobiliseringen i sig för 

att  uppror ska uppstå. Detta är Leenders förklaring av varför teori om sociala rörelser och 

inramning är relevant för att förstå upproret. Leenders ger inte svar på frågorna han ställer 

utan ger snarare en överblick över vad som behövs studeras, och visar att mobiliseringen i sig 

är central. Detta motiverar denna uppsats syfte att förklara hur rörelsen i Rojava upprätthålls 

och breds ut av agenternas inramning.

 Det teoretiska ramverket i Gurbuz artikel utgörs av teori om sociala rörelser och 

mobilisering, varav han fokuserar på revolutionära rörelsers strategier för att mobilisera 

genom att blanda sig med en lokal kultur. Fallet som studeras handlar om PKK i kurdiska 

områden i sydöstra Turkiet. Källmaterialet är egna intervjuer och observationer, utlåtanden, 

och PKKs egna medier. Han menar att rörelsen strategiskt använder symbolisk lokalisering, 

vilket innebar ett pragmatiskt förhållningssätt till ideologin. När den lokala kulturen var 

religiös införde PKK fler religiösa uttryck än tidigare, vilket resulterade i att även PKKs 

ideologiska diskurs påverkades av religionen. 

 Snow är en av de som utvecklat inramningsperspektivet. Det för att förstå sociala 

rörelser, ideologi, inramning och mobilisering.34  Här läggs fokus på agens, deltagare, 

anhängare och strategi. Perspektivet har beskrivits i teoridelen. Centralt  är att  rörelser inte 

uppstår automatiskt av sociala eller politiska omständigheter eller är något naturligt, utan att 

det krävs en agens som skapar meningsfullhet och drivkraft  för att  skapa en rörelse. 

Inramning är därför en interaktiv process. David L. Westbys artikel har varit  grundläggande 

för denna uppsats. Resonemanget att sociala rörelser består av en gemensam ideologi och 

imperativet att genomföra den, och att det därmed kan uppstå obalans mellan ideologi och 

pragmatism i rörelsens inramning, är taget från Westby. 
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 Beskrivningen av kontexten genomförs utifrån rapporter från fältet  och sekundärt 

material som bygger på fältstudier. Över lag är rapporteringen om Rojava splittrad i fråga om 

beslutsfattande, deltagande, rörelsens omfattning och riktning. Personer som varit där säger 

olika saker. Ingen kan ses som objektiv. I vilket fall, för att denna undersökning ska kunna 

göras, krävs en bild av kontexten. I slutet av kontext-delen, ges i vilket fall tillräckligt klara 

utgångspunkter för analysen. Mellanöstern-forskaren Harriet Allsopp fokuserar på kurdiska 

politiska partier i Syrien. Detta utifrån perspektivet på kurder som en kollektiv förtryckt 

grupp. Allsopp tar upp den kurdiska kampen för nationella rättigheter i Syrien och vägen till 

att  partierna kunde ta kontroll över Rojava 2012. Sociologen Eva Savelsberg och historikern 

Jordi Tejels kapitel använder jag för att Tejel är den, förutom Allsopp, som forskat om 

kurdiska politiska partier och deras historia i Syrien.35 

 Sociologen Nazan Üstündag, som utfört egna fältstudier, skriver om Rojavas 

organisering i praktiken, i förhållande till ideologin.36 Üstündag finner att organiseringen är så 

jämlik och grundad i det lokala som ideologin förespråkar. Mot bakgrunden att 

självorganisering handlar om att undergräva statens monopol på samhället och mänskliga 

värden, är frågor om hierarki i systemet som konstrueras avgörande. Han föreslår att vi i ännu 

inte ska tala om Rojava som en teoretisk modell för ett samhälles utformning, utan föreslår 

Rojava som ”a movement that is situated in the dialectic between state-ness and society”.37 

Slutligen, det är tveklöst ett skört system, en rimlig förväntan är att  makten tas av militära 

ledare, administratörer, representanter eller utifrån andra av samhället erkända positioner. 

Men, menar Üstündag, ”the Rojavan people’s history of democratic modernity  equips 

Rojavans with the means to keep  these state-like figures under control”.38  Han menar att, 

akademier, lokala råd och kommuner i ökande takt utgör en struktur där samhället skyddar sig 

själv från den stat som alltid riskerar att växa fram.
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5. Kontext
Relevant av kontexten är det som har att göra med inramningen. Beskrivningen av kontexten 

är alltså styrd av uppsatsens syfte och frågeställning. Med inramningsperspektivet tas sikte på 

konkurrerande ramar och det i kontexten som inramningsagenten tagit ställning till eller 

använt. Därav presenteras först bakgrunden till PYDs position i norra Syrien. Därefter 

framläggs de för syftet och frågeställningen intressanta delar av ideologin och dess 

förhållande till Rojava. Viktigt  för inramningen är rörelsens relationella karaktär. Därav ges 

en bild av konflikten mellan olika aktörer i norra Syrien och befolkningens engagemang i 

politiken och organiseringen. 

 PYDs inflytelserika position i norra Syrien inleds i perioden 1980 till 1998 då regimen 

ger PKK utrymme med intentionen att sätta press på Turkiet. PKK hade bland annat 

partikontor i flera städer och regionen utgjorde en bas för gerillan. PKK hade stor inverkan 

kulturellt  och politiskt, under perioden utvecklades partiets påverkan på det civila planet. De 

kurdiska kulturella uttrycken flyttade från det privata till det offentliga och flera partier och 

intellektuella drog nytta av det ökade utrymmet. Ett tydligt  mått på utvecklingen är att 

kurdiska böcker och tidskrifter började ges ut. 1998 gav av olika anledningar Syrien vika för 

Turkiets påtryckningar varav regimens agerande mot PKK förändrades. Öcalan och flera 

PKK-medlemmar fängslades och Syrien blev en farlig plats för partiet och dess anhängare. 

PYD startades 2003 av PKK-medlemmar för att komma undan regimens ökade underkuvande 

och för att upprätthålla stödet från de tusentals mobiliserade medlemmarna.39 

 Det ökade förtrycket mot kurder leder enligt Savelsberg och Tejel till ökad politicering 

av den kurdiska identiteten. Förtrycket och politiceringen resulterade i Qamishlirevolten 2004 

som innebär starten för ett ökat kurdiskt motstånd mot etablissemanget. För första gången 

gjorde kurder i alla kurdiska områden uppror mot regimen, vilken hade en symbolisk effekt 

för det territoriella ”Syriska Kurdistan”.40  När krisen i Syrien börjar på riktigt 2011 finns 

omkring 12 syriska kurdiska partier vilka agerade avvaktande. Flera partier har heller ingen 

betydande närvaro på plats, de har kontor utanför Syrien och ingen riktig förankring.41 Som 

tidigare i Qamishlirevolten var det de unga som deltog, menar Savelsberg och Tejel. En 

17

39 Savelsberg & Tejel, 2013, s. 193-195.
40 Savelsberg & Tejel, 2013, s. 198-200.
41 ICG (International Crisis Group), ”Syriaʼs Kurds: A Struggle Within a Struggle”, 2013, s. iii. 



”kurdifiering” av deras oppositionella diskurs pågick, influerad av partierna, den Syriska 

flaggan blev mindre viktig i demonstrationerna.42 

 Revolutionen etablerades fysiskt och mentalt snabbt när regimen därefter drog sig 

undan från Rojava. Det pekar på att det  fanns en stark social rörelse. Att rörelsen inte deltog 

kraftfullt i upproret, men sen mobiliserade sig tydligare när chansen uppkom, skulle kunna 

förklaras av att ideologin, och en medvetenhet om rörelsen, fanns trots avsaknaden en tydligt 

uttryckt ram för handling. Leenders menar att mobilisering som kan verka som plötslig och 

effektiv, kan ha legat i ”hidden transcripts”,43 det vill säga, att det är en ram som inte finns 

med i den uttrycka repertoaren, men som likväl finns där. Så när demonstrationerna börjar, vet 

alla redan vad de ska säga, slagordens innehåll uppkommer inte där och då. 

 Av detta att döma finns starka och tydliga rötter till Öcalan och PYD som utvecklats i 

takt med politiceringen av etniciteten till följd av underkuvande och förtryck. Under dessa år 

skapas av PKK och senare PYD en slagkraftig social rörelse med grunden i etnicitet och 

missnöje. Med andra ord, perioden utgjorde startskottet för en ram för kollektiv handling. 

Agensen utgörs fortfarande indirekt av Öcalan och PKK och direkt av frontfigurerna i Rojava. 

Beroende på legitimiteten och det faktiska deltagandets omfattning, är agensen mer eller 

mindre utbredd. 

5.1 Ideologin

PKK har förändrats genom åren. Från början var målet en egen nation med stat och 

territorium som skulle bli till genom gerillakrig. Det vill säga, den kollektiva ramen för 

handling utifrån etnicitet och missnöje var inriktad mot en självständig stat. Öcalan är nu 

självkritisk om de tidiga åren, "Our theory, programme and praxis of the 1970s produced 

nothing but futile separatism and violence and even worse…The nationalism we should have 

opposed infested all of us".44  Öcalans ökade engagemang från fängelset har bidragit till 

gerillans ideologiska transformation till att bli en folkrörelse. Sociologerna Ahmet Hamdi 

Akkaya och Joost Jongerden, framlägger att samtidigt som det finns en militär elit  som har en 

central roll, växer den civila rörelsen mer och mer av institutioner, organisationer och partier. 
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I kurdiska delar i Turkiet pågår politisk organisering bortom partiet, ideologin växer utanför 

gerillan, Akkaya och Jongerden klargör att, ”The change at the organizational level towards a 

more complex organizational structure - or, towards a multiplicity of interacting institutions - 

is a reflection of this evolving praxis”.45  Öcalan menar att rörelsen fokus riktas mot 

civilsamhället för att  bygga ett  gemensamt politiskt projekt, "Our new field of activity is civil 

society... We must build political structures which can extend their radius of activity legally 

into all areas of society and contribute to all areas of public discussion"46 Istället för att  agera 

utefter nationalstats-strukturen som Öcalan menar skapar krig, patriarkatet, kapitalism och 

konkurrens, ska förändring ske utan målet om en egen nationalstat, rättigheter och fred 

föregår kampen mot nationalstaten, "we need to recognise the existing borders of the Middle 

East as fixed and therefore lead a struggle for basic rights and democracy within the existing 

countries and states".47 Angående samma region som Gurbuz skriver om, klargör Akkaya och 

Jongerden att det i sydöstra Turkiet har skapats en från staten separat politisk form av 

självorganisering utefter idén om demokratisk konfederalism.48  Gurbuz menar att PKK är 

medvetna om att våldet innebär att folk tar distans från rörelsen och att  de därför även givit 

sig in i civilsamhället för att etablera sig institutionellt.49   Angående våldet och vad folket 

tycker om det, finns olika förklaringar. Rojavas befolknings inställning till våldet klargörs 

senare i uppsatsen. 

 I och med att rörelsen skiftat från målet Kurdistan som nationalstat till fokus på 

civilsamhället ihop med en vision om ett Mellanöstern utan stater, har också grunden för 

identifikation med Kurdistan förändrats.50 Kurdistan som territorium och därmed kampen för 

nationell självständighet, var för PKK, och är fortfarande för många kurder, en gemensam 

identitetsskapare. Mesoptamien har varit en av flera indirekta uttalade ursprung för att  stärka 

idén om Kurdistan.51  När för PKK det nya fokuset på civilsamhälle och Mellanöstern utan 

nationalstater tog över, behövdes en ny lokalisering av identiteten vilken blev 

Mesopotamien.52  Öcalan skriver, ”Mesopotamia can be credited with having played a 
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vanguard role over at least 10,000 formative years”,53 och att ”The ideas and memories at the 

basis of civilisation have been forgotten but they are still there”.54  Allsopp klargör att 

identifikationen med Mesopotamien som kurder i gränslandet mellan Syrien och Turkiet gör, 

spär på regimens rädsla för separatism.55  Casier menar att Öcalans myt om Mesopotamien 

hjälper till att ”mobilisera massorna”.56

 Sociologerna Bülent Küçük och Ceren Özselçuk poängterar att den sociala rörelsen i 

Rojava legitimerar revolutionen utifrån att självförsvar är universellt. Küçük och Özselçuk 

lyfter fram att  revolutionen i Rojava måste ses utifrån ideologins kritik av patriarkatet och 

nationalstaten. Fokus ligger inte bara på kurder, det som ska undergrävas är de 

institutionaliserade sociala hierarkierna som lett till uppdelningen mellan privilegierade och 

förtryckta grupperingar.57  Föraktet mot nationalstaten och intresset av att skapa jämlikhet 

mellan olika grupper i Rojava och i mellanöstern måste förstås utifrån att så många grupper i 

regionen splittrats och förtryckts av nationalstaternas gränser och reformer. 58  Förutom att 

undergräva nationalstaten, är rörelsens framträdande mål att angripa patriarkala strukturer. 

Vad som försvaras av kvinnorna i YPJ (Kvinnornas försvarsenheter)59 är inte bara möjligheten 

att  utforma samhället som de vill utan även synen på politiken.60 Küçük och Özselçuk menar 

att  kvinnornas deltagande i gerillan både är ett försvar av den nya organisationen, men 

framförallt en kamp för jämlikhet.61 

 1993 uppmuntrade Öcalan kvinnor att starta sin egen gerilla och egna institutioner för 

att  de sociala strukturerna var patriarkala. Detta gjorde att kvinnor kunde upprätta självförsvar 

dels mot män i Turkiska armén och i Kurdiska gerillan, dels att de gav sig in i de sociala 

strukturerna, menar Üstündağ.62  Nationalstaten, hävdar Öcalan, har även monopoliserat 

våldet. För att statens monopol ska brytas ned måste även monopolet över våldet brytas ned. 

Därför innebär kvinnors deltagande i gerillan och i institutionerna kvinnornas självförsvar av 

kroppen och mot strukturerna. I Rojava, innebär de lokala församlingarna självförsvar mot 

risken att det regionala beslutsfattandet skulle centraliseras till en stat. Självförsvar i ideologin 
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och för rörelsen handlar därför lika mycket om att skydda sig mot kulturellt våld som att 

skydda sig mot fysiskt våld.63

5.2 Rojava

PYD meddelar i november 2013 upprättandet av en ”joint-interim administration” av lokala 

och lagstiftande råd och administrationer i kantonerna Afrin, Kobane och Jazira, samt en 

generalförsamling av arabiska, kurdiska, syriakiska och assyriska representanter från de olika 

kantonerna. Därefter upprättades lokala regeringar i Jazira och i Kobane, samt att 

konstitutionen, ”the social contract”, utfärdades.64  Att PYD genomförde detta vid denna 

tidpunkt var sannolikt för att PYD utestängts från fredssamtalen i Genéve på grund av 

påtryckningar från Turkiet, vilket gjorde att KNC, den organisation som leds av de 

dominerande kurdiska partierna i Irak och som står nära Turkiet, fick representera kurderna.65  

Denna maktkamp mellan olika partier och aktörer i Rojava om att  vara kurdernas företrädare 

präglar rörelserna. Den stora skillnaden från PKKs tidigare aktivism är att det nu inte finns en 

stat i vägen, PYD har fyllt det maktvakuum som uppstod när regimen lämnade regionen. 

Aktivister i rörelsen menar att om Rojava ska uppnå sitt  ideal, krävs nu bildning för att skapa 

”revolutionära personligheter”. De vill ha en ”medveten och själslig revolution genom 

pedagogisk praktik”.66

 Om PYD har legitimitet i Rojava och vad den i så fall grundas i, är omtvistat  bland 

rapporteringen från marken. PYD är det parti med störst makt i Rojava, hävdar Savelsberg 

och Tejel, men, menar de, makten kommer från PYDs väpnade arm YPG.67  Statsvetaren 

Robert Lowe hävdar att PYDs ideologi kommer att föregås av realpolitik, partiets intresse av 

kontroll kommer att föregå ideologin.68 Freds- och konfliktforskaren Maria Fantappie, menar 

att  YPG har makten i det lokala beslutsfattandet i frågor om lagar och resursfördelning. Att 

det politiska projektet utformas mitt  under ett  krig gör att civila inte kan eller vill stå upp mot 

21

63 Üstündağ, 2016, s. 203.
64 ICG (International Crisis Group), ”Flight of Icarus? The PYDʼs Precarious Rise in Syria”, 2014, s. 
1-2.
65 ICG, 2014, s. 2-4.
66 Üstündağ, 2016, s. 205-206.
67 Savelsberg & Tejel, 2013, s. 191.
68 Robert Lowe, 2014,”The Emergence of Western Kurdistan and the Future of Syria” i Romano & 
Gurses (red.), Conflict, democratization, and the Kurds in the Middle East; Turkey, Iran, Iraq, and 
Syria, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2014, s. 239-240.



militären.69  Savelsberg argumenterar för att ideologi aldrig spelat roll för de civila, den 

långvariga diskrimineringen under Assad och den nu hjälplösa situationen är det som får 

civilbefolkningen att organisera sig. Inte av ideologiskt eller politiskt intresse, utan för 

överlevnad.70 Samtidigt som ideologin inte heller spelar roll för eliten, PYD och YPG har fullt 

upp med kontroll och krig. Vidare argumenteras i Crisis Groups rapport för att sympatierna 

för PYD och YPG inte handlar om ideologi, utan om att de ger beskydd från ”jihadister”.71 

Sympati för PYD handlar då om att det inte finns några andra tillgängliga alternativ. Crisis 

Group har intervjuat en kurd i kantonen Jazira, 

“If it weren’t for the YPG, there would be no Kurds left in al-Jazeera. But, to tell 

you the truth, no one understands Apo [Apo är smeknamn för Öcalan]. Many join 
YPG forces to ensure their own self-defence, to defend their families and land”.72 

Rapporterna från Rojava är inte entydiga, varav det inte heller är möjligt att ge en klar bild av 

om PYD ska ses som den revolutionära sociala rörelsen, eller om större delen av befolkningen 

i Rojava kan räknas in. Det vill säga, det är oklart var gränsen för var den sociala rörelsen 

slutar. Üstündag menar att  det  lokala engagemanget är starkt och politiskt och utgår från 

konstitutionen och ideologin som han menar utgör ett riktigt ramverk för fred och rättvisa.73 

Självförsvar mot det som ideologerna lyfter fram som fienderna: imperialism, kapitalism, 

hierarkier grundat i etnicitet, klass och kön, kommer troligtvis vara våldsamt framöver och 

kan legitimeras för att det skapar trygghet för de förtryckta.74 Samtidigt, menar Üstündag, är 

det civila engagemanget djupt rotat i ideologin, Öcalan och PKK har stort  förtroende och 

djupa rötter i regionen sedan årtionden tillbaka. Det syns i lokala och regionala 

administrationer. En grupp akademiker från olika discipliner, från olika universitet som utfört 

fältstudier klargör att, ”genuina demokratiska strukturer har etablerats”, inte bara i ett 

representativt parlament, utan ur ”nya strukturer som gör direkt demokrati möjlig: Folkets 

församlingar och demokratiska råd”, de berättar vidare att ”kvinnor deltar jämställt på alla 

nivåer”.75 Ali Bektaş, som utfört fältstudier i Rojava framlägger att multi-etnicitet anses vara 
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naturligt.76 Det i utlåtanden, ideologin och i konstitutionen framträdande självförsvaret mot 

hierarkier av kön, klass och etnicitet implementeras. Bektaş förtydligar att alla poster delas 

mellan könen och att  representationen i självbestämmandet avgörs av diversiteten mellan 

olika etniska grupper.77  Üstündag menar att demokratisk autonomi redan var i praktik av 

samma sociala rörelse på andra sidan Rojavas gräns i Turkiet innan revolutionen. Där har 

demokratiska byförsamlingar ersatt traditionella hierarkier, kvinnogrupper har motverkat våld 

mot kvinnor, tvångsgifte och hedersmord. Üstündag betonar att revolutionen i Rojava inte 

uppkom spontant och ogrundat, han menar att den redan pågått i minst 30 år.78

 En strid om rollen som lokal och internationell företrädare för Kurdistan, genomsyrar 

alla  kurdiska politiska partiers och aktörers agendor. PKK är framförallt  engagerade i Turkiet 

men även i övriga Kurdistan, och inte minst i norra Syrien, där de spelar både en militär och 

civil roll.79 Tidigare nämnda Joost Jongerden och statsvetaren Marlies Casier menar att ”PKK 

har skapat en hegemoni över definitionen av kurdiskhet” och att kurdiska diskurser om 

identitet formas i relation mot varandra.80 Förutom PYD, finns det idag omkring 40 kurdiska 

partier i Syrien. De har alla liknande agendor med nationella och jämställda rättigheter för 

kurder, att få stopp på förtrycket och att ordna en heltäckande och rättvis lösning på det 

kurdiska problemet.81 Det vill säga, partiernas delade agenda om den kurdiska kampen, är att 

anknyta till en kollektiv ram. Men partiernas ideologi skiljer sig grovt från PYDs utöver 

ramen om kurdisk kamp. 

 Dessa partier har begränsat inflytande i förhållande till PYD och YPG, institutionellt 

och militärt. Samtidigt pekar mycket mot att KRG (Kurdistan Regional Government), den 

kurdiska autonoma regionen i Irak, får större inflytande. Detta tack vare framgångar 

ekonomiskt, politiskt och militärt, menar historikern Turan Keskin.82 I KRG dominerar partiet 

KDP (Kurdiska demokratiska partiet83) som leds av Massoud Barzani. Även partiet  PUK 

(Patriotiska unionen av Kurdistan84) som leds av Jalal Talabani är betydande i KRG. KRGs 

partier KDP och PUK, deras syriska systerpartier och övriga kurdiska partier i Syrien får 
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inflytande gentemot PYD genom KNC. KNC är den paraplyorganisation som inletts och 

uppbackas av Barzani. PYD har enligt Crisis Group starkt stöd på plats, men har inte samma 

internationella uppbackning som KNC. KNC däremot saknar verklig närvaro i Rojava och 

splittras mer och mer, men har däremot internationella samarbeten och internationell 

legitimitet.85  De stora ideologiska olikheterna mellan PYD och KRG är avgörande för den 

vacklande relationen. PYD menar att kapitalismen exploaterar och koloniserar kulturer, 

ekosystemen och kvinnokroppen.86  KRG är i nuläget  liberalt och konservativt och högst 

korrupt, samt gör ingen hemlighet av målet av nationell självständighet. Båda sidor, PYD och 

KNC, använder den kollektiva ramen om den kurdiska kampen, men har inga ideologiska 

likheter. 

 Fred- och konfliktsforskaren Rodi Hevian förtydligar, koalitionen KNC har ingen 

verklig makt i regionen, de flesta partierna i KNC har sitt säte i kurdiska Irak eller i Istanbul.87 

I fråga om makt och organisering är PYD den starkaste kurdiska spelaren i Syrien.88 KDPs 

och därmed KNCs, stärkta ekonomiska och politiska relation till Turkiet, 89 gör att PYD, som 

har en historisk rivalitet mot Turkiet, motsätter sig KNC. Att Turkiet knutit  band till KRG, 

(dvs KDP), är delvis på grund av kriget med PKK, vilket  Turan Keskin menar har uppmuntrat 

radikala jihadist-grupper till offensiv mot Rojava.90  Samtidigt står Talabani och PUK nära 

Iran, Syrien och till viss del PKK/PYD. I inbördeskriget mellan PUK och KDP i Irakiska 

Kurdistan under 90-talet, uppbackades PUK av Iran och PKK. Iran har intresse av en 

koppling till Libanon, som bryts om IS eller Al Nusra tar makten i Syrien. Därav har PUK och 

Talabani sina intressen mellan Iran, Syrien och PYD.91  

 Det går att  argumentera för att PYD är regimens proxy, att Barzani (och KDP) är 

Turkiets proxy  och att Talabani (och PUK), är Irans proxy. Samt att det andrum Damaskus ger 

PYD i Rojava bland andra faktorer är Assads strategi för att skapa splittring bland kurderna.92 

KNC samarbetar med SNC (Syriska nationella koalitionen)93, som är den starkaste 

oppositionen mot regimen. SNCs fientlighet mot Rojava förvärrar situationen mellan KNC 
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och PYD.94  Att PYD inte samarbetar med KNC och inte heller med SNC, har gjort att de 

anklagas av dessa för att samarbeta med regimen.95  Detta menar PYD är propaganda från 

Turkiet.96  Uttalat  eller inte uttalat, är det  utrymme regimen ger kurderna i norra Syrien, 

fortsatt  strategi för att  sätta press på Turkiet.97 PYD förnekar samröre med regimen för att 

deras anhängare är mobiliserade mot just regimen. PYD förnekar dessutom samröre med 

PKK för att få legitimitet internationellt, PKK är stämplad som terrororganisation.98 

  Av Syriens ungefär två miljoner kurder, har uppmätts att cirka var tionde person är 

medlem i ett politiskt parti.99 Viktigt att poängtera, angående vår syn på politiska partier, är att 

kurdiska politiska partier alltid har varit förbjudna i Syrien. Den demokrati som lancerats i 

Syrien efter koloniseringen har styrts av en auktoritär regim. Allsopp menar att de kurdiska 

partierna i Syrien snarare hållit sig till aktivism än till politik. De har kämpat mot förtryck och 

mot det politiska ramverk som de existerat i, utan någon erkänd möjlighet till att konkurrera 

om makt. I vilket fall, institutionen politiskt parti anses fortfarande som formen för politisk 

organisering och för politiskt deltagande.100

 Då inramning är interaktionell, är befolkningens syn på politiken och personers syn på 

sin egen plats i politiken relevant. Berge101  har utfört intervjuer med syriska kurder om 

politisk aktivitet. Central drivkraft för politiskt engagemang var regimens historiska förtryck 

mot syriska kurder. För kvinnorna som intervjuades var emancipation centralt. Kurders 

rättigheter var viktigt, men det betonades att andra etniciteter också förtrycks vilket  gjorde att 

de identifierade huvudproblemet med regimens förtryck av folket. Intervjuobjekten förklarar 

deras politiska engagemang utifrån att de blivit diskriminerade. Andra anledningar var kamp 

för kvinnors rättigheter och för kurdisk nationalism. Ledarna bakom fraktionen KNC 

gentemot PYD, Barzani och Öcalan, nämndes ofta i intervjuerna och Berge betonar deras 

stora inflytande. Partisympatier för KNC handlade om att  man inte ville stödja mer krig, 

medan de som sympatiserade med PYD ville ha politisk förändring, vari våldet sågs som 

självförsvar. I fråga om agenters metod för kollektiv mobilisering, oavsett stöd för PYD eller 

KNC, var etnicitet i koppling till politik centralt i svaren. De som röstade för PYD talade om 
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etnicitet ihop med termer av klasskamp vilket för dem aktualiserade kollektivt självförsvar. 

Dessutom, svaren på frågorna ligger i linje med respektive partis agenda.

 Det står alltså klart att det, eftersom PYD är i en upphöjd position och om ideologin 

efterlevs, existerar en ram om självorganisering i politiken och institutionerna. Ett sätt att 

förstå PYDs syn på makt, och därmed en förklaring av vad som utgör agensen i Rojava, ges 

av ”The socialization of politics”. Vilken är en idé hämtad från ideologin som ofta används i 

Rojava för att beskriva autonomi.102 Vad det innebär, enligt Küçük och Özselçuks information 

från fältet, är en långsam och kontinuerlig nedbrytning av statlig makt och byråkratisk 

centralisering, genom skapande av utspridda och åtskilda självstyrande organisationer. 

Självstyre innebär att  makt då kommer från grunden och suveränitet därmed förflyttas till det 

lokala. Hur praktiken ser ut, råder som sagt delade meningar om. Hur stor del av befolkningen 

som kan räknas in i detta, huruvida dessa formationer uppkommer av personers autonoma 

engagemang eller om de tvingas på ett system de inte förstår, är oklart. PYDs förhållningssätt 

till makt utgör den dominerande ramen, men det är inte bara PYD som gör anspråk på 

makten. 
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6. Undersökning och analys
I Rojava möts det ideologiskt drivna PYD av precis de karikatyrer av den maktgalna 

nationalstaten de målar upp. Det är relevant att fråga om PYD kan genomföra ideologin utan 

att  falla in i samma mönster. Berges intervjuer visar att politisk aktivitet grundas i den 

kurdiska etniciteten och upplevelsen av diskriminering. Det är talande för existensen av en 

kollektiv ram för handling i form av den kurdiska kampen för rättigheter och frihet. Att 

partisympatier för PYD är motiverat utifrån politisk förändring, varav sympati för KNC 

handlar om trötthet på våldet, är talande för att  ramen för kurdisk kamp är tudelad. Delningen 

utgår från den dominerande ramen för kollektiv handling om kurdisk kamp för rättigheter och 

frihet. I KRG och för dess partier innebär den ramen drömmen en självständig och stark 

kurdisk stat. Samma ram representeras av PYD och Rojava, men istället för med nationell 

självständighet, görs den till hela mellanösterns kamp för universella mänskliga värden. Ihop 

med självförsvarsparadigmet framkommer våldet. 

 Det står klart att  rörelsen fysiskt och idémässigt tagit plats i de sociala institutionerna 

och är i en moralisk auktoritär position. Utifrån rapporteringen från fältet är det svårt att få en 

klar uppfattning om agensen är centrerad eller utspridd. I vilket fall finns agenter som släpper 

utlåtanden och som företräder en dominerande social rörelse som försöker skapa en större 

social rörelse. Rojava har en mängd fiender och används av Syrien för att störa Turkiet, 

regimens tillåtande attityd lär inte hålla i sig. KDP, med Turkiet i ryggen, vill via KNC föra in 

sina intressen i Rojava genom den kollektiva ramen om gemensam kurdisk kamp. Samtidigt 

har Rojava visat det starkaste motståndet  mot IS och har där i vunnit en propagandastrid, till 

exempel genom att rörelsen tagit plats i inflytelserika dagstidningar i väst. Internationell 

legitimitet, lokalt förtroende och deltagande eftersträvas utifrån kriget och politiken. 

 I citatet i inledningen klargjorde en aktivist att den kamp som är större än kriget 

handlar om att förändra personers syn på sig själva, på varandra och på samhället. Med det tar 

jag utgångspunkt i det tidigare nämnda att det i Rojava finns en social rörelse med en 

ideologisk förklaring på en identifierad kris som de försöker lösa. Ihop med problematiken 

som uppstår mellan ideologi och pragmatism i jakten på legitimitet ska jag undersöka 

rörelsens inramning i deras utlåtanden. Innehållet ska därmed analyseras mot kontexten och 

ideologin utifrån teorin om symbolisk lokalisering. Utifrån den moraliskt auktoritära 

positionen som dominerande social rörelse släpps utlåtanden där inramningen genomförs. Det 
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som ska undersökas här är hur denna rörelses position och räckvidd bevaras och förstärks 

genom det. 

 För att  ge en överblick över källmaterialet  har jag sammanfattat innehållet i urval 

utefter studiens syfte. Innehållet ger en bild av Rojava som fungerande och enhetligt, intern 

kritik eller självkritik förekommer inte, vilket inte heller är att förvänta av källmaterialets 

format. Innehållet är genomgående relationellt. Det framhäver universell mänsklig värdighet 

och kurdisk frihetskamp.  Styrka, godhet och samhörighet visas upp i motsats till det onda och 

barbariska. Det relationella sker mot KNC, IS, regimen och Turkiet. Stora segrar i krig och 

stora uppoffringar från vårt folk nämns samtidigt som organiseringen sägs fungera bra, 

Öcalans bild av självförsvar som både genom våld och organisering är genomgående. Det 

klargörs att Rojava genomför och erbjuder den fredliga och demokratiska lösningen på 

Syriens och Mellanösterns kris. Utlåtanden är riktade både till den lokala och internationella 

allmänheten, som i denna rubrik, ”To the Syrian and International Public Opinion”.103  Ofta 

uttrycks vad som har utförts i vi-form eller som av vårt folk med hänvisning till den kurdiska 

kampen eller den lokala historien. Mänskliga rättigheter, universella mänskliga värden och 

internationella organisationer nämns ofta. IS lyfts fram som ett globalt hot och stöd från väst 

efterfrågas. 

 Public symbolism handlar om att grunda nya eller använda existerande ritualer i en 

lokal kultur för att hylla den moraliska auktoriteten och rörelsens ideologi. Kan ideologins idé 

om självförsvar genom kulturen, organiseringen och våldet, sägas vara en sådan ritual? 

Självförsvar kan ses som en ritual för att  det konstituerar vad rörelsen är. Han eller hon som 

genomför den reflekterar sig själv i rörelsens gemensamma kultur och ideologi. Självförsvar 

som ritual leder till förståelse av ideologin, till ”revolutionära personligheter”104  som vill 

bidra till den moraliska auktoriteten, som proklameras vara gemensam. Ritualen skulle kunna 

användas som public symbolism för att locka nya anhängare. Detta citat från ett utlåtande 

berättar hur minoriteter som från början var skeptiska till de nya buden, blev involverade:

Initially the non-Kurdish people such as Syriacs, Assyrians, Arabs,  Chechens, 

Chaldeans and Armenians were skeptical of the changes. However after seeing the 
practical importance of the council,  in terms of relieving everyday life, they soon 

started to participate and contribute themselves. Today people from all components 
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of western Kurdistan are represented in the People’s Council’s, as well as in the 
People’s Protection Units (YPG).105 

Utlåtandet berättar för den lokala och internationella allmänheten att icke-kurder själva väljer 

att  vara med i organiseringen och gerillan efter att de tagit del av det i det  vardagliga livet. 

Organisering och våld, i ideologin förklarat som självförsvar, i detta arbete förstått som ritual, 

förklaras i utlåtandet fungera bra och vara till för alla. Här finns själva grundregeln i 

inramning, att utifrån intentionen att mobilisera gentemot den egna övertygelsen, översätta 

världen så att den ger meningsfullhet och drivkraft för rörelsen och utomstående. Att icke-

kurdernas deltagande framläggs som självvalt och inte påtvingat är både att göra reklam för 

ritualen men också att söka legitimitet från andra aktörer. Kanske är det framförallt att  rama in 

ideologin, multi-etniciteten ihop  med demokratisk konfederalism, drömmen om en 

tillbakagång till sann demokrati på ett sätt som väst kan legitimera. 

 Rojava som det lyckade projektet där vårt folk vinner stora segrar tack vare stora 

uppoffringar är  public symbolism och memory work för att det bygger på en ritual förstådd 

ur en historisk kamp:

After the victories which achieved in Rojava thanks to the big sacrifices which 

offered by our people and cleared the canton from regime and terrorist groups where 
the result was the establishment of democratic self-administration which represents 

all the components in the region and also made a big change on local ,regional and 
international level ,so it must be dealt with it on the basis of respect to people 

opinion about democracy and freedom particularly our Kurdish brothers to support 
this national project on all levels.106

Organiseringen proklameras som fungerande och rättvis. Det förklaras att den lyckade 

organiseringen möjliggjordes efter att området rensades från regimen. Ritualen av 

organiseringen och försvaret av det nya samhället ställs här i motsats till regimen. Därför är 

public symbolism i detta utlåtande relationell. Rojava försvaras och organiseras av vårt folk 

och där har vi frihet och rättvisa, i motsats till regimens förtryck. Självförsvar förstått som 

organisering och väpnat försvar, kan liknas vid en ritual för att den införs och utförs utifrån 

positionen av moralisk auktoritet, och för att revolutionärernas projektet genom ritualen 

reproduceras som fungerande och i enighet med ideologin. Denna inramning för mobilisering 

29

105 PYD, ʼThe formation of a preparatory committee to establish the Transitional Self- Management 
project in western Kurdistan, encompassing all components of the regionʼ, 30.11.13.
106 Interior Body, statement, 20.05.15. (Deras felstavning).



kan därför hänföras till public symbolism, då public symbolism innebär att grundlägga eller 

använda en existerande ritual för att  tilltala subjektet genom att  erbjuda meningsfullhet och 

drivkraft gentemot rörelsen, vårt folk. I detta exempel även ställt i relation till regimen och 

terroristerna. Denna berättelse om fungerande organisering som möjliggjorts för att regimen 

rensats ut genomsyras av ideologin som är anti-nationalstaten, anti-hierarkier och förespråkar 

den fria och rättvisa organiseringen. Antikaraktären har format rörelsen sedan PKKs ursprung 

som utvecklats relationellt i motsats till de förtryckande nationalstaterna. Samma förtryckande 

nationalstater som nu konkurrerar om makt i Rojava.

 Att stöd från kurdiska bröder efterfrågas innebär, för det första en koppling till en 

upplevd kurdisk enhet, och för det andra, en uppmaning till KNC att stötta Rojava. Att den 

kurdiska etniciteten nämns står inte mot ideologin som förespråkar att varje ”folk” ska 

företräda sig själva, vara jämlika i relation till varandra och vara interdependenta utan 

kapitalism.107 Men om utlåtandet skrivits av en arab hade han antagligen inte tillåtit sig att 

fråga efter stöd från sina arabiska bröder. Revolutionen på marken, och mellan raderna i 

ideologin, är för det första kurdisk. Därför finns det en anledning till att just kurdiska bröder 

tillkallas i utlåtandet. Genom uppmaningen till de kurdiska bröderna ansluts genom etniciteten 

och broderskapet till en kollektiv ram för handling som både är etnisk och könad. Denna 

kollektiva ram delas av PYD och KNC, med den avgörande skillnaden att  PYD i ideologin 

gör kurdernas kamp till en universell kamp för alla människors rättigheter. 

 Att en arab inte hade kunnat göra samma sak, pekar mot att den kurdiska kampen som 

kollektiv ram för handling, även är en dominerande ram. Men samtidigt pekar mycket mot att 

den universella multi-etnicitets-ramen, som en ram för kollektiv handling, också är 

dominerande. Som nämnt, att kalla på kurdiska bröder är inte ett brott mot ideologin, eftersom 

det utifrån den uppmuntras att även araber ska kalla på sina arabiska bröder. Multi-etnicitet 

handlar om alla folks rättigheter. Men att en arab nu inte skulle kunna göra samma sak, kan 

peka på en paradox, drömmen om det  egna Kurdistan är stark och innebär ibland att kurderna 

ska dominera. Så som den kurdiska kampen förstods under PKKs första år. Kanske är det 

oundvikligt med kurdisk dominans. När kurderna för sin kamp för sin sak, blir kurderna 

dominerande även om alla folk har rätt till sitt. 

 De kurder som ställer den kurdiska kampens ram i motsats till multi-etnicitets-

kampens ram, istället för att slå samman ramarna, bekräftar att  rörelsen är heterogen. Den 

kurdiska kampen för frihet som en ram för kollektiv handling genomgick under 90-talet en 
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första transformation genom att  kvinnor gav sig in i gerillan. Denna transformation pågår 

fortfarande, när nästan hälften av gerillan utgörs av kvinnor och har höga positioner. På 

samma sätt som kurder tillkallas och därmed ramar in Rojava som skapat för dem, tillkallas 

också ”bröder”, som att Rojava behöver dem. Även där ansluts till en dominerande ram, den 

patriarkala. I fråga om att använda den dominerande patriarkala ramen frångås ideologin, där 

den patriarkala strukturen ska rivas. Däremot frångås inte ideologin genom att efterfråga 

kurders stöd. 

 Hänvisning till stora uppoffringar, martyrer och stora segrar i krig tar den kurdiska 

kampen för frihet  som kollektiv handlingsram framåt. Dessa nämns konstant i utlåtanden och 

är memory work för att fortsätta den historiska berättelsen om den kurdiska kampen. Genom 

att spela på martyrskap, stora uppoffringar och stora segrar använder Rojava den kollektiva 

ramen med berättelsen om den kurdiska frihetskampen, där de gör sig själva till fronttruppen 

och hoppet  om framtiden. Dagens martyrer finns för att hålla historien vid liv. Det vill säga, 

eftersom memory work är att rama in samtiden genom att vrida och förändra uppfattningen av 

historien, kan detta sägas vara memory work för att inramningen håller historien vid liv och 

drar den kurdiska frihetskampen till Rojavas universalism. För att anknyta till det förra citatet 

och för att förtydliga hur memory work kan se ut visar jag detta:

Remembering with appreciation and respect the martyrs of our people, who wrote 

with their blood the greatest historical heroic resistance, and made courageous 
sacrifices. Our martyrs have brought our people to the milestone that they are at 

today.108

Notera att det inte i detta utlåtande refereras till kurdisk etnicitet explicit. Dock är det 

uppenbart att det handlar om kurder eftersom det talas om ”our people” och deras historia. 

Det är kurdernas revolution och i Rojava görs den till den multi-etnisk i konstitutionen och i 

beslutsfattandet. Den kurdiska ramen och den multi-etniska ramen behöver inte stå i motsats 

men kan samtidigt också ställas i motsats. Detta bekräftas i utlåtanden jag visar upp eftersom 

omnämnandet av enbart kurdisk identitet eller flera etniciteter varierar. Memory work 

används främst i anknytning till den kurdiska ramen, men även i anknytning till 

universalismen. Detta sker i nästa exempel, där segern i Kobane, det vill säga, den kurdiska 
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kampen, slås ihop med Mesopotamien för att göra kurdernas historia till en av mänsklig 

värdighet, som leds av PYD.

Kobani...forms a part of the civilization of Mesopotamia and is inspired by the long-
standing human values that came into existence in Mesopotamia. During the Syrian 

people’s revolution, Kobani was the first area in the West of Kurdistan (Rojava) that 
was liberated from control of the Baath regime.109

Som visat i kontext-avsnittet  är det sannolikt att Mesopotamien nämns för att Rojava ska 

förknippas med myten om Mesopotamien. Mesopotamien konstrueras som ursprung för att 

Öcalan och Rojava vill vara arvtagare av ”human values”. Mesopotamien kom in i bilden när 

nationalismen frångicks till favör för universalism och staten Kurdistan därför inte längre 

skulle vara huvudmålet. I detta fall används Mesopotamien och mänskliga värden relationellt 

i motsats till regimen och IS, som de befriades ifrån. Inkluderingen av Mesopotamien är alltså 

strategisk för att anknyta båda de kollektiva ramarna. Användning av Mesopotamien är i linje 

med ideologin. Antagligen är det utfört  som en rak repetition av ideologin. Detta utlåtande 

slår ihop ramen om den kurdiska frihetskampen med Rojavas universalism.

 Redan innan PKKs ideologiska flytt från Kurdisk nationalstat till universalism i 

Mellanöstern, var Mesopotamien vanligt i den kurdiska identitetskonstruktionen. I vilket fall, 

Mesopotamien blir nu inte bara representant för storhet och makt, utan mer relevant, 

mänskliga värden och universalism, som stämmer överens med den ideologiska flytten. Värt 

att  nämna är att kartor ritade av kurder som vill göra kopplingen till den forna civilisationen 

tenderar rita om Mesopotamien efter Kurdistans form.110 

 Den kurdiska frihetskampen som ram för kollektiv handling är inte stark nog för att få 

KNC och Rojava att samarbeta. Men likväl används ramen från båda håll för att göra sig 

själva till kurdernas företrädare. KNCs partier har ingen tydlig koppling till Rojavas 

befolkning genom att de inte har någon egentlig närvaro. De representerar intressen från 

KRG, Turkiet och Iran som vill ha makt i området. Snarare än en kollektiv ram utifrån 

etnicitet som skulle föra samman Rojava och KRG, är striden geopolitisk, korrupt och 

ideologisk. ”Interior body” släppte detta utlåtande angående en demonstration för KNC där 

det inte ansökts om demonstrationstillstånd:
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some hooligans gathered in the street and risked the lives of citizens...raising the 
Kurdish flag and make it cover for their illegal acts. At the time all the world know 

we preceded all to sacrifice our souls in order the Kurdish flag raise in sky but this 
dose not mean we will allow some parties to use the Kurdish flag for their 

agendas.111

Utlåtandet ställer ett vi som Rojava, i motsats till ”hooligans” som står för KNC och förklaras 

som olagliga. Det berättar att  vi kan inte låta dem föra fram deras agenda under den kurdiska 

flaggan i Rojava, för att vi har offrat våra själar för den kurdiska flaggan. Relationellt skapas 

alltså ett vi och ett  dem. Att hissa den kurdiska flaggan under demonstrationer eller vid viktiga 

sammanhang kan förstås som en ritual i den kurdiska kampens kollektiva ram. Utlåtandet 

påvisar striden om att anknyta till denna kollektiva ram, det görs i utlåtandet genom att påvisa 

stora uppoffringar och genom att visa upp kurdisk enighet i Rojava. Här används den 

existerande kollektiva ritualen att svinga den kurdiska flaggan, som innebär att spegla den 

kurdiska frihetskampen som kollektiv ram för handling, för att knyta den ramen till Rojava. 

Den redan existerande kurdiska kampen förs in i Rojavas ideologi. Det vill säga, en redan 

existerande ritual används för att styra den existerande kollektiva ramen till rörelsens ram. 

Därför genomförs strategisk public symbolism. 

 Eftersom ramen om den kurdiska kampen bygger på historien, är det memory work att 

göra anspråk på den rätta anledningen att få svinga flaggan. Hela den kamp som flaggan 

förknippas med, försöker utlåtandet vända till Rojava. Att ”vi offrade våra själar” för att få 

svinga flaggan, innebär att knyta den kurdiska kampen till Rojava. 

 Samtidigt kan utlåtandet strida mot ideologin när demonstranterna inte får svinga den 

kurdiska flaggan för deras agenda. Om de som svingar flaggan för KNCs agenda och med det 

företräder nationalstaten och kapitalismen, innebär det att Rojava enligt ideologin bör utöva 

självförsvar? Ska de som tycker olika bildas till att bli revolutionära subjekt eller ska de 

skjutas för att de förespråkar nationalstatens ondska? Och om ideologin förespråkar 

demokrati, är detta inte att framföra sina ståndpunkter, vilket då borde vara att föredra? 

Utlåtandet är inte i första hand ideologiskt, det utgör en relationell strategi som innebär att 

sätta en gräns mellan vi, de sanna revolutionärerna, och huliganerna, KNC som dem. 

 Det finns två spår i ideologin angående detta. Dels att strategin innebär en frångång 

från ideologin utifrån demokrati, då en annan agenda än ”Rojavas” stängs ute på grund av 

politisk åsikt. Det andra spåret är att  argumentera för att de som förespråkar nationalstaten 
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och kapitalismen utövar kulturellt och socialt våld, vilket enligt ideologin legitimerar 

självförsvaret, vilket gör exkludering koherent med ideologin. Som tidigare visat, klargör 

ideologin att  självförsvaret  är lika mycket på det civila planet i fråga om självorganisering 

som på det våldsbejakande planet. Rojava utför självförsvar med våld mot Turkiet och IS, 

hittills inte väpnat  mot KRG. Samtidigt  har den kollektiva kurdiska ramen inte varit tillräcklig 

för att skapa fred mellan kurder i Kurdistan. 

 Utlåtandet kan därför ses som både bortanför och som i linje med ideologin. I vilket 

fall, utlåtandets mål är, oavsett ideologin, att konkurrera mot KNC, att fördöma andra partiers 

demonstrationer som från de andra. Oavsett koherensen med ideologin är det strategiskt då 

det är relationellt genom public symbolism och memory work. 

 I utlåtandet  nedan, berättas om att Kobane befriats från IS. Här görs IS till den mörka 

kraften, minoriteterna till offren och Rojava till hjältarna som behöver support från den 

”civiliserade” världen, som också är hotade av IS. Rojavas krig mot IS har sedan 

revolutionens början varit den viktigaste internationella och kanske även lokala, faktorn till 

legitimitet. De kvinnliga gerillasoldaterna har varit ansiktet  för rörelsen på världens löpsedlar. 

Detta har gjort det möjligt att framföra ramen om universella mänskliga värden. Framförallt, 

har det gjort det möjligt att internationellt legitimera makten i Rojava. 

They [IS] have beheaded American, British and Russian citizens as well as 

thousands of defenceless Yezidis,  Christians, Kurds, Turkmen and Arabs...No one 
can predict who their next group of victims will be. The group openly boasts about 

liberating Europe and the whole world. The self-defence fighters in Kobani are 
fulfilling a historic role by fighting against the forces of darkness and they need the 

support of the civilised world in this endeavour. It is clear that the fall of Kobani 
would mark a great blow to our common human values and the cause of peace, 

democracy and progress all over the world.112

Här kopplas den kollektiva ramen om kurdisk kamp till Rojavas självförsvars-krigare och 

därigenom till en internationell kamp  för de mänskliga värdena. Den internationella kampen 

för de mänskliga värdena är i linje med den ideologiska universella ramen. Att  kalla på stöd 

från de utifrån ideologin värsta nationalstaterna, är mer pragmatiskt än ideologiskt. I vilket 

fall, i ideologin, väger rättigheterna och det civila tyngre än ett krig mot nationalstaten som 

sådan. Men mer än om ideologi handlar utlåtandet om att strategiskt tillämpa det 

internationella språket för universella mänskliga värden, demokrati, fred och utveckling i 
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relation till de mörka krafterna för att få internationellt stöd och legitimitet. Att beskriva 

ideologin och rörelsen med ett språk som gör att omvärlden kan legitimera den. 

 IS representerar mörkret och Rojava är räddningen, Rojava förs in på samma nivå som 

den ”civiliserade världen”. Minoriteterna förklaras som försvarslösa, vilket de antagligen 

också var, men framför allt, berättelsen behöver offer för att skapa hjältar. Som tidigare visat 

upprepas här memory work där stora uppoffringar görs och självförsvaret  utgör en ”historisk 

roll”. Som genom de flesta utlåtanden lyfts Rojava fram uttalat eller inte uttalat i relation till 

KNC som också, i vart fall internationellt, aspirerar på makt i Rojava. KRGs militär 

Peshmerga, var också på plats men nämns inte, istället refereras till ”självförsvars-krigarna”, 

det vill säga YPG/YPJ.

 I utlåtandet nedan föreslås federalism i Syrien. Då omnämns Rojava som ”norra 

Syrien” istället för som tidigare mer förekommande ”västra Kurdistan”. Detta är sannolikt en 

konsekvens av konkurrensen med KNC. I vilket fall, det är ett avståndstagande från den 

kurdiska ramen och in i den universella ramen. Valet av ”norra Syrien” är sannolikt en 

konsekvens av att Rojava i en upplevd internationell diskurs vill uppfattas som mindre etniskt 

drivna och mer som spjutspetsen för demokrati, allas rättigheter och fred i Syrien. Detta kan 

ha att göra med att en internationell konsensus föreslår att  federalism och Syriens bevarade 

territorium är den bästa lösningen för fred och demokrati. Det kan vara så att den Kurdiska 

kollektiva ramen i detta utlåtande valdes bort med vetskapen om att utlåtandet skulle få 

spridning internationellt, men att den likväl finns kvar. Det kan vara så att revolutionärerna 

anser att det är ett rimligt drag att sikta på federalism, det vill säga, civilsamhället som vapen i 

ideologin ska istället för den väpnade gerillan genomskära gränserna.

The democratic federal system in Rojava/Northern Syria’s goal,  on the regional 
level, is to achieve a democratic union in the Middle East as well as democratic 

progress between all people who live in the Middle East, in all fields such as 
political, economic, cultural and social. If we cut through the national borders of the 

state, we can live in peace and security with one another”.113

Förslaget om federalism innebär inte att ideologins fördömande av nationalstaten och mer 

radikala demokrati frångås. Det är snarare en strategisk vinkling på Rojavas intention, till 

följd av jakten på internationellt erkännande. Att ”genomskära” de nationella gränserna är i 

linje med ideologins betonande av civilsamhället som vapen mot nationalstaten. Särskilt i 
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betonandet av en ”union” av Mellanösterns folk. Att skära igenom de nationella gränserna, 

kan läsas som både federalism och som radikal demokrati. Civilsamhället som självförsvar 

innebär att folk skapar politiska och ekonomiska system separat från staten. Utlåtandet 

kombinerar därför den egna ideologin med ett språk som är mer tillgängligt för omvärlden. 

Detta för att framlägga Rojavas system som lösningen på Syrienkrisen, med dem själva i 

fronten. 
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7. Diskussion och sammanfattning
 Rojava domineras av en revolutionär social rörelse som vill engagera den lokala 

befolkningen och få legitimitet  från omvärlden. Rörelsen innehar moralisk auktoritet 

eftersom, kort sagt, att de har fyllt det institutionella utrymme som regimen lämnade, de 

organiserar det nya och de beskyddar befolkningen från inbördeskriget. Rörelsen försöker nu 

lokalt genomföra den mentala revolutionen. Genomgående handlar inramningen om att ta 

makten över den kollektiva handlingsramen om kurdisk kamp. Genom inramning styrs den 

till ideologins och Rojavas kollektiva ram om kurdisk kamp  ihopslagen med universella 

mänskliga värden. I utlåtanden slås alltså ramarna ihop i de flesta fall. Detta ställt  i motsats till 

KRGs intention att bli en självständig kurdisk stat. Därav relevansen av den ideologiska 

striden mellan Rojava och KNC om ledarrollen för den kurdiska kollektiva ramen. 

Inramningen är därmed genomgående relationell gentemot KNC. I utlåtanden riktade 

internationellt, angående Kobane och federalism, är den kurdiska kollektiva ramen i skuggan. 

Istället lyfts ideologin i ett språk av mänskliga värden, frihet, utveckling, demokrati, 

rättigheter och fred. Dessa ord dras till att Rojava representerar det system som innebär 

lösningen på krisen i Syrien och kan vara en lösning för hela Mellanöstern. 

 I utlåtanden förekommer public symbolism utifrån självförsvaret  som ritual. 

Självförsvaret genom organisering och våld i motstånd mot kulturellt och fysiskt våld från 

nationalstatssystemet, kapitalismen och patriarkatet, görs för att undergräva de strukturer som 

skapar privilegierade och förtryckta grupper. Självförsvar kan ses som en ritual för att det 

konstituerar vad rörelsen är. Han eller hon som genomför den reflekterar sig själv i rörelsens 

gemensamma kultur och ideologi, vilket gör att den moraliska auktoriteten förstärks. När 

utlåtanden hyllar självförsvaret och berättar att ”our people” själva väljer att gå med i det, och 

att ”our people” gör stora uppoffringar och vinner stora segrar, ramas ideologin strategiskt in i 

den lokala kulturen genom ritualen. 

 Jag har även visat hur public symbolism och memory work utförs angående vem som 

får svinga den kurdiska flaggan i Rojava. Utlåtandet radade upp vi som Rojava, de sanna 

revolutionärerna, i motsats till ”hooligans”, KNC, som dem. Eftersom vi, genom 

självförsvaret offrat våra själar för den kurdiska flaggan, får inte KNC framföra sin agenda 

bakom den. Inramningen utgörs av att  den existerande ritualen som anknyter till ramen av 

historisk kurdisk kamp, proklameras som tillhörande Rojava och Rojavas agenda. Det vill 

säga den kollektiva ramen för kurdisk kamp transformeras till den kollektiva ramen för 
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universella mänskliga värden. Denna transformation sker även i utlåtanden om Mesopotamien 

och om Kobanes befrielse. 

 Angående vem som har rätt att framföra sin agenda i Rojava presenterades två spår av 

ideologin. Ideologins demokratiska rättigheter hamnar i motsats till ideologins självförsvar 

mot de krafter som förknippas som hot mot demokratin. Den pragmatiska frångången från 

demokratiska rättigheter aktualiserar kontexten av krig. Alternativt att  självförsvar står över 

eller modifierar ideologins demokratibetoning. I förhållande till ideologins utveckling av 

självförsvar som självorganisering verkar kontexten av krig som en rimligare förklaring än 

exkludering utifrån ideologin. I vilket  fall, om inte pragmatism gentemot ideologin, så är det 

pragmatism gentemot kriget. 

 Jakten på internationell legitimitet bygger på rollbesättningen av IS som onda, 

minoriteter som offer, Rojava som befriare. Rojava blir spjutspetsen i ett  framtida 

Mellanöstern av fred, demokrati och rättigheter. Den ”civiliserade världen”, får veta att IS 

även är deras hot och uppmanas ge Rojava support. Mellan raderna, utgörs jakten på 

internationell legitimitet förutom av behovet av support, även av konkurrensen med KNC, 

vars insats i Kobane inte nämns. Det föreslås att nationalstaternas gränser ska genomskäras 

för att vi ska kunna leva i fred och utveckling, vilket är rakt igenom ideologiskt. 

 Striden mot IS används i inramningen för att få internationell legitimitet och genom 

legitimiteten föra fram ramen om universella mänskliga värden. När federalism föreslås, är 

den kurdiska kampen frånvarande i utlåtandet. Detta är sannolikt återigen en konsekvens av 

striden med KNC. Antagligen också en intention att uttrycka ideologin, varav det universella 

tar större plats än det kurdiska. Det kan vara ett drag för att framstå som mer Syriska eller 

som Rojava utan etnisk kamp  och istället universalism, det vill säga en anpassning till en 

upplevd internationell ram. 

 Kort sagt, två ramar för kollektiv handling dominerar inramningen i utlåtanden. Den 

kurdiska kampen som ram för kollektiv handling, ramas in i utlåtanden relationellt genom 

memory work och public symbolism. Detta genom romantisering av organisering och våld. 

Vilket när det i undersökningen förstods ideologiskt och mot kontexten, kunde ses skapa 

ritualen självförsvar. I flera fall resulterar inramningen av den kurdiska kampen i 

sammanslagning med den universella kampen för mänskliga värden. Den kampen är Rojavas 

universalistiska ram för kollektiv handling. När utlåtanden är riktade mot en upplevd 

internationell diskurs, åsidosätts ramen av den kurdiska kampen. Istället  inramas Rojava som i 

fronten för en universell kamp. Denna inramning är både ideologisk och strategisk och till 
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viss del pragmatisk, då ideologin inte frångås utan anpassas. I utlåtanden riktade 

internationellt, var ideologin strategiskt framlagd mot en internationell diskurs. Här betonas 

fred, utveckling, demokrati och rättigheter, snarare än att radikalt undergräva nationalstaten. 

Om det föreslogs att nationalstaten var ett problem, var det i form av att dess gränser skulle 

genomskäras av civilsamhället. Inramningen är inte överhängande ideologisk, den vrider 

ideologin till dess fördel. Därför är inramningen i de flesta fallen i linje med en något 

anpassad ideologi. 
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