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Stadig flere nederlag rammer IS i Syria. Men vi må ikke un dervurdere deres evne til å lære av sine feil.

IS er langt fra nedkjempet

kurderne og den syriske 
hæren har alle gått fram eller 
vunnet lokale seire fordi de 
fikk støtte fra intensive 
luftangrep. IS vet at de alltid 
vil tape i slag der soldatene 
deres er enkle mål. Dette er 
lærdommen fra slaget om 
Ramadi, samt fra andre 
fronter i Syria og Irak det 
siste året.

Men IS har lært av nederla-
gene. De unnlot å sette inn 
store styrker til å gjøre en 
fortapt siste motstand i 

Ramadi, Sinjar, Tell Abyad og 
Kweiris luftbase, øst for 
Aleppo. Enda Tell Abyad-
grensen til Tyrkia var viktig 
for kalifatet, var det muligens 
bare 25 soldater igjen som 
kjempet mot YPG. Ifølge USA 
hadde IS, i kampenes siste 
fase, redusert styrkene i byen 
til mellom 250 og 350 menn, 
og de fleste av disse kom seg 
unna før stridens slutt. IS 
trekker seg tilbake til en 
geriljakrig, der det er lettere å 
utføre overraskelses- og 
bakholdsangrep for små og 

fleksible styrker. 
Det er en grunn til at denne 

taktikken kan bli ekstra 
effektiv i den pågående 
krigen. IS kjemper mot små 
styrker med et begrenset 
antall kampklare soldater. I 
Ramadi benyttet den irakiske 
hæren spesialstyrker, likevel 
var det amerikanske luftan-
grep som var avgjørende for 
seieren. Den irakiske hæren 
har 50.000 soldater i fem 
divisjoner, av varierende 
kvalitet. YPG hevder at de 
har et liknende antall styrker, 
men tallet antas å være 
lavere. Irakisk-kurdiske 
Peshmerga ser ut til å ha 
opptrådt som en slags 
opprydningsstyrker i Sinjar, 
hvor IS, nok en gang, trakk 
seg tilbake i stedet for å 
risikere store tap.

En annen utvikling kan 
vise seg å være i IS’ favør: 
Anti-IS-styrker vinner gjerne 
terreng, men klarer ikke 
nødvendigvis å holde det. Der 
IS’ fiender rykker framover, 
vil de i stadig større grad 
operere i områder der støtten 
til IS og skepsisen til ikke-
sunnier og ikke-arabere er 
størst. Dette vil gjelde for 
både kurderne og de irakiske 
og syriske styrkene, til tross 
for at de hevder å være 
ikke-sekteriske. I Irak og 
Syria er det lokale hatet så 
sterkt at det å bli okkupert av 
arabiske ikke-sunni-styrker 
kan framprovosere reaksjo-
ner som støtter IS. 

Parallellen til Afghanistan 
kan imidlertid trekkes for 
langt. Både politisk og 
religiøst har IS alltid vektlagt 
å holde seg til områder der de 
kan styre og folk kan leve 
etter deres variant av islam. 
De har en reell stat og admi-
nistrativ struktur å forsvare. 
Deres teologiske trosgrunn-
lag er rigid, men militærstra-
tegisk er de gode til å tilpasse 
seg eksterne utfordringer. 

Til tross for de siste 
nederlagene er kalifatet 
fortsatt langt fra nedkjempet. 

Patrick Cockburn,
journalist

Teksten er tidligere publisert på 
Counterpunch.org. Oversatt av Torgeir 
Holljen Thon.

FLERE FRONTER: IS er kommet under press fra flere sider. Her kjemper irakiske regjeringsvennlige styrker for å vinne tilbake Tikrit-området i Irak, mars 2015.
 FOTO: YOUNIS AL-BAYATI, NTB SCANPIX

HVA FEILER DET DEM? Det rødgrønne byrådet i Oslo har ikke 
innfridd forventningene, skriver forfatteren. FOTO: SIV DOLMEN

Forundring og skuffelse har 
på kort tid bredt seg blant 
rødgrønne velgere etter 
maktskiftet i hovedstaden. 
Først sender Ap, SV og MDG 
det byøkologiske prosjektet 
i Hausmanns gate i grøfta så 
det synger, et prosjekt de 
samme partiene ga lovnader 
og støtte til i valgkampen.  

Det var 
faktisk mulig å 
trekke salget 
som Høyre-
byrådet hadde 
initiert. Men 
det gjorde de 
ikke. I stedet 
har unnskyld-
ningene fra 
MDGs byråd hopet seg opp, 
mens Høyres plan i all 
hovedsak skal videreføres.

Så neste sak: Munchmuseet. 
I Klassekampen 21. desem-
ber leser vi at MDGs Harald 
Nissen nå har stor tro på et 
nytt Munchmuseum i 
Bjørvika. Jaså? En mengde 
mennesker har faktisk 
stemt MDG og Ap fordi disse 
partiene har støttet en 
videreføring av museet på 
Tøyen. Men der ble de lurt. 
Senest for et år siden stemte 
MDG, Frp og Rødt for 
Munch på Tøyen. Også Ap 
har kjempet for Tøyen, men 
endte med å kaste håndkleet 
av ren pragmatisme.

Etter valget oppsto det 
man skulle tro var en 
gavepakke for disse parti-
ene: Et flertall i bystyret for 
Tøyen. Men fikk man nå vist 
litt muskler og sørget for å 
gjøre det flertallet av byens 
befolkning faktisk ønsker? 

Nei da. Ap og MDG har også 
her krøpet inn i Høyres favn. 
Nå kjemper også de for 
Lambda. 

Hva er galt med disse 
politikerne? Først har de 
ikke penger til å lage 
byøkologi i Hausmanskvar-
talet. Samtidig ser de seg 
råd til å drifte et fremtidig 
Munchmuseum i Bjørvika 
som vil koste 100-200 
millioner kroner hvert år i 
ekstra driftsutgifter. Penger 
som kunne reddet Haus-

mannskvartalet 
og som kunne 
vært brukt til å 
realisere en 
rekke grønne 
visjoner. 

Tøyenalterna-
tivet står der 
klart til å realise-
res, Frp har lagt 

1,5 mrd. på bordet og 
arkitekter anslår en ferdigs-
tillelse innen 2020. Men 
MDG og Ap vil ikke engang 
ha en sammenlignende 
analyse av kostnadene, slik 
Frp foreslo før jul og som 
bare fikk tilslutning fra 
Rødt. Et Munchmuseum på 
Tøyen virkeliggjør en 
gjenbrukstankegang, koster 
1 milliard mindre enn 
Lambda og er ditto mindre 
ressurskrevende. Alt står i 
miljøets og økologiens tegn. 
Men de grønne partiene vil 
altså ha det mest ødslende 
alternativet. Lurt igjen.

Vi er mange som hjalp 
disse menneskene inn på 
rådhuset, og vi forventer 
faktisk noe mer enn penge-
støtte til folk som ønsker seg 
ny el-sykkel. I den visjonære 
politikken er MDG, SV og 
Ap hittil en flopp.

Steinar Hunnestad,
Oslo

steinar.hunnestad@gmail.com

Hva skal vi med de 
rødgrønne i Oslo?

Vi for-
venter 
noe mer 

enn pengestøtte 
til folk som ønsker 
seg ny el-sykkel.

POLITIKK
Steinar Hunnestad

Jula er over
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Det eneste jeg misliker med Mam-
mon er at Finansministeren er 
skurken;-)

Tidligere finansminister Kristin 
Halvorsen på Twitter

Kjære du på «Livets harde skole», jeg 
har et spørsmål til deg. Hvor glad 
gjorde det deg å kalle en av våre nye 

landsmenn for «jævla naver»?
 1. nestleder i Sosialistisk 

Ungdom, Hilde Mari Bjørke, i 
Dagbladet

Hvordan skal navnet egentlig 
uttales? Sirkel Kå? Sørkel Kå? 
Eller Sørkel Kei?

NRKs Agnes Moxnes om at 
Statoil-stasjonene blir Cirkle K

Å måtte stå for sitt ja tvinger frem 
en helt annen bevissthet om hva 
man sier ja til.

Camilla Bjørn i VG

Stilspørsmål: Kan jeg gå med 
Nato-genser uten å se ut som en 
paramilitær tulling?

Andreas Sætre Hansen på 
Twitter


