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Motion av Robert Johansson (S) om att göra Kobaneregionen
till vänlän med Stockholms län.
V i hat alla h ö f t talas om staden Kobane i norra Syrien. Fiån september 2014 till januari 2015 var staden belägrad av terroristorganisationen Daesh, även kallad ISIS, IS
och ISIL. I januari befriades staden av de kurdiska styrkorna bestående av Peshmergas, Y P G ochYPJ.
Kobane är idag svårt sargat från striderna mellan YPG/YPJ och Daesh. Det kommer
förmodligen ta lång tid att bygga upp staden. Många har kallat Kobaneför vår tids
Stalingrad, vilket säger en del om hur striderna förstört bebyggelsen. Omvärldens stöd är nu centralt för återuppbyggnaden av Kobane. E n återuppbyggnad som
måste ske på demokratisk väg där folket själva får välja sin framtid.
Men Kobane är inte bara en stad, det är också ett distrikt. Syrien är administrativt
indelat i provinser, distrikt och underdistrikt (kommuner). Kobane borde nu få omvärldens stöd, både i ord och handling, för att byggas upp igen. Därför borde Stockholms län göra Kobane till vänlän.
Det är inte lika vanligt med vänlän eller vänregioner på samma sätt som orter eller
kommuner har vänorter, men företeelsen existerar. Exempelvis har Stockholms län
haft eller fortfarande har ett vänlän i Ryssland.
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Samarbetet kan ske på många olika områden och ha olika nivåer på styrkan. Exempelvis skulle v i kunna ha ett utbyte där kulturarbetare från Kobane kommer hit och
kulturarbetare från Stockholms län åker dit.
Ett annat område skulle exempelvis kunna vara stöd från regionplanekontoret i frågan o m uppbyggnad av infrastruktur. Sjukvård skulle kunna vara ett tredje område.
Utbytet kan alltså ske på flera sätt. Motionen ska inte bestämma detta utan det är
också mycket upp till vad de anser vilja ha utbyte i , likväl vad v i vill ha för utbyte. Det
viktigaste är att v i erkänner Kobaneregionens umbärande för demokrati och mänskliga rättigheter. Den symbolhandlingen i sig är viktig.
SKL, Medlemmarnas vänortsarbete våren 2011 Nedladdad 2015-08-27 från
http://skl.se/download/18.5e95253dl4642b207ee52239/1402401732663/sklV%C3%A4nortsrapport.pdf
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Med anledning av ovan föreslår. Socialdemokrater
att

ge landstiget i uppdrag att inbjuda Kobane till ett vänlänssamarb

Stockholm den 10 september 2015

