
”Vapenvilan med Turkiet är bara tillfällig” 
Kurdiska källor vittnar om att nya strider snart kan bryta ut i norra 
Syrien 
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Kriget i Syrien har tagit en ny vändning sedan den turkiska armén och kurder börjat 

strida. Den 30 augusti utropades en vapenvila – men Turkiets agenda gör att strider 

snart kommer att utbryta igen, meddelar kurdiska ledare.   

På en liten yta i norra Syrien har sedan tio dagar ett storpolitiskt drama utspelat sig, som 
öppnat upp en ny krigsfront och satt kampen mot Islamiska staten (IS) i gungning. Den 24 
augusti skickade Turkiet egna styrkor över gränsen och påbörjade för första gången en militär 
offensiv i Syrien i närheten av staden Jarablus. De fick understöd av syriska rebeller från olika 
oppositionsgrupper. Eldstrider utbröt snart med de USA-stödda kurderna som kontrollerar 
närliggande områden. Turkiskt artilleri besköt kurderna som svarade med att spränga en 
turkisk stridsvagn, varpå Turkiet flygbombade kurdiska positioner och byar. 35 civila 
rapporteras ha dött i flygräderna och soldater har stupat på båda sidor. 

– Kurderna har varit de stora vinnarna i det syriska kriget. De har fått stöd av USA för att vara 
markstyrka mot IS och stöd av Ryssland för att sätta tryck på Turkiet, säger Per Jönsson, 
Mellanösternanalytiker vid Utrikespolitiska institutet. 

Pressa tillbaka kurderna 
Likt många andra menar han att Turkiets offensiv syftar till att pressa tillbaka kurderna, som 
expanderat kraftigt i norra Syrien de senaste 18 månaderna. Utvecklingen ses som ett hot 
eftersom Turkiet i flera decennier haft en konflikt med sin egen kurdiska minoritet. Men så 
sent som i februari i år beskrev Per Jönsson, i en intervju, en direkt turkisk intervention i 
Syrien som ”självmord”. Orsaken till att detta nu ändå blivit verklighet är, enligt honom, att 
Turkiet närmat sig Ryssland igen och börjat kohandla. 
– Nu säger man att Assad får stanna kvar vid makten under förhandlingarna i utbyte mot att 
kurderna inte längre ska få samma slags stöd av Ryssland. Turkiet ser kurderna som mycket 
farligare än Assad och IS. 
För USA har striderna varit mycket obekväma, eftersom båda sidorna är allierade med 
amerikanerna och utvecklingen riskerar att stjälpa kampen mot IS. Bortsett från några 
försiktiga avståndstaganden dröjde det hela fem dagar innan Pentagon kallade striderna för 
”oacceptabla”. Försvarsminister Ash Carter bad samma dag NATO-kollegan Turkiet att 
”fokusera” på kampen mot IS och upphöra med striderna mot kurdiska styrkor.  
 

Hoppas på permanent vapenvila 
Den 30 augusti meddelades att den turkiska armén och Jarablus militärråd – som officiellt 
stått för striderna – kommit överens om en tillfällig vapenvila. USA hade medlat och 
stormakten har hoppats att vapenvilan kan bli permanent. Turkiet har däremot förnekat att 
någon vapenvila finns och sagt att kurderna är terrorister, som man inte har dialog med. 
USA:s protester om att striderna är oacceptabla har man kallat för lika oacceptabla. 

– Det finns ett avtal, som inte är officiellt än. Turkiet ska kontrollera gränsområdet i en 70 
kilometer lång och 15 kilometer bred säkerhetszon. Söder om den ska Manbijs militärråd och 



al-Babs militärråd slåss mot IS och fortsätta bort till kantonen Afrin. Enligt detta avtal ska 
striderna upphöra, hävdar Idris Nassan, före detta vice utrikesminister i kurdernas andra 
kanton Kobane. 
– Vapenvilan är bara tillfällig och kommer ta slut efter några dagar, säger tvärtom hans 
kollega Abdulkarim Omar, utrikesminister i kurdernas tredje kanton Jazira.  

Samma sak har flera talespersoner för de Turkietstödda syriska oppositionsgrupper som nu 
finns i Jarablus sagt. Deras nästa mål är att röra sig mot den huvudsakligen arabiska staden 
Manbij, som kurderna erövrade från IS i början av augusti. Såväl oppositionsgrupper som 
Turkiet har anklagat kurderna för att bedriva etnisk rensning.  
– Kurdiska separatister har tömt arabiska städer och våldtar våra systrar och mödrar, sa en 
befälhavare på turkiska, när BBC filmade i Jarablus den 25 augusti. 

Vill avancera västerut 

Både Turkiet och USA har krävt att kurdiska YPG-gerillan retirerar från Manbij och Eufrats 
västra flodbank, till öster om floden. Kurderna säger att så nu har skett och att de lämnat över 
säkerhetsansvaret till lokala militärråd. Men det Jarablus militärråd, som Turkiet krigat mot 
söder om Jarablus, bildades bara så sent som den 22 augusti. Ändå har denna nya styrka 
framgångsrikt fört krig mot både turkiska soldater och syriska rebeller. Det pekar på att 
kurdiska gerillasoldater kanske bara tagit sig ett nytt namn och stannat kvar i området. 

Kurderna vill inte lämna trakten väster om Eufrat, eftersom de nyss förlorat omkring 300 
gerillasoldater i ett långt slag för att erövra Manbij från IS. De vill fortsätta avancera västerut 
för att nå det isolerade kurdiska Afrin. Dessutom litar de helt enkelt inte på Turkiet, som de – 
och många andra – menar i flera år aktivt hjälpt IS. 

– Vi kommer att fortsätta kämpa oavsett vad som händer med denna vapenvila, säger 
Abdulkarim Omar. 

Joakim Medin 

 

 
Faktaruta: 
* Turkiet gick in militärt i Aleppoprovinsen, norra Syrien, den 24 augusti med det officiella 
syftet att trycka undan både IS och kurdiska YPG-gerillan. De flesta bedömare anser att 
offensiven till allra störst del är riktad mot kurderna.  
* USA är allierat med både Turkiet och YPG. Turkiet ingår sedan juli 2015 i den 
amerikanskledda koalitionen mot IS. Men USA allierade sig med YPG redan i september 
2014 och har genom sitt flygunderstöd själv skapat förutsättningarna för att kurderna skulle 
expandera i norra Syrien.  
* Turkiet betraktat kurdernas allt större utbredning som ett säkerhets- och intressehot, på 
grund av den flera decennier långa konflikten med kurderna på hemmaplan. USA har idag 
starkare band än någonsin tidigare till kurderna, men har till synes inte använt denna 
position för att försöka lösa den turkisk-kurdiska konflikten. Samma konflikt bidrar nu till 
att skapa ytterligare en front i Syrien samt kanske försvåra kampen mot IS.  


