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n Tyrkia truer med ny invasjon i Sy

Frykter at
AKUTT: Mens
Tyrkia vil renske
kurdiske byer for
«terrorister», forholder Nato seg
tause. Kurdisk
diplomat i Nordøst-Syria tror ikke
omverdenen forstår alvoret.

NOTERT

Qatar har arrestert og
deportert arbeidere
Qatar har arrestert minst 60 gjestearbeidere
som protesterte mot at de i flere måneder ikke
har fått utbetalt lønn. Flere har blitt deportert
ut av landet, melder Equidem, en gruppe som
jobber med arbeidernes rettigheter. Qatar har
fått massiv kritikk for hvordan de behandler
gjestearbeidere som bygger de enorme installasjonene til fotball-VM, som starter om tre
måneder. Qatars myndigheter bekrefter til
nyhetsbyrået AP at «et antall demonstranter er
anholdt for å ha brutt loven om offentlig
trygghet», men avstår fra å kommentere
anklagene om deportasjoner. 
AAW



SYRIA
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NOTERT

Siloer i nordre del av
Beiruts havn kollapser
Tirsdag kollapset åtte kornsiloer i havna i
Beirut i Libanon. Den massive eksplosjonen i
gjødsellageret i havna i august 2020, hvor 135
personer ble drept, påførte flere av siloene i
nærheten skader. I juli i år førte gjæret korn i
siloene til store branner i flere av dem. 
AAW

– Truslene mot Nordøst-Syria
fra Tyrkia tar aldri slutt, sier
Abdulkarim Omar.
Han er utenrikspolitisk
talsperson for selvstyremyndighetene i Rojava, den kurdiskdominerte
enklaven
nordøst i Syria som bidro til
nedkjempelsen av Den islamske staten (IS).
Klassekampen møter Omar
i Oslo, et av stoppene på en
diplomatisk rundreise før han
etter planen skal bli Rojavas
representant for hele Europa,
med base i Brussel.
Den rolla overtar han i en
skjebnesvanger tid. Konflikten mellom de ulike gruppene
i Syria framstår fastlåst, og
mens det internasjonale samfunnet har blikket rettet mot
Ukraina, risikerer situasjonen
i Nordøst-Syria igjen å eskalere – godt hjulpet av Tyrkias
president Recep Tayyip Erdogan, ifølge Omar.
– Erdogan misbruker krigen i Ukraina og konflikten
mellom Russland og Nato for
egen vinning – for å få grønt
lys for en ny invasjon i Nordøst-Syria, sier han.

Globale konsekvenser

NOTERT

Erklærer katastrofe
etter historisk flom
I går erklærte Dallas og flere deler av NordTexas katastrofetilstand etter flom. I løpet av et
døgn var det kommet mer regn enn det som er
vanlig for en hel sommer. Minst ett menneske
er drept av flommen. 1000 flyginger ble
kansellert i Dallas. Flommen er en av de verste
på mange tiår. I går advarte National Weather
Service at det er ventet mer regn i flere områder i delstaten Texas.
AAW

Tyrkiske stridsvogner rullet
for første gang over grensa til
Syria for seks år siden, og Tyrkia har til nå gjennomført tre
offensiver. Tyrkia har i dag
kontroll over tre syriske enklaver, som er hjem til rundt
to millioner syrere.
I dette området er den tyrkiske liraen nå den dominerende valutaen, og barn i skolen lærer tyrkisk som andrespråk. I tillegg til egne styrker
trener og betaler Tyrkia mer
enn 50.000 syriske opprørssoldater i området, ifølge Financial Times.
Nå truer Tyrkia med å trenge dypere inn i landet. I juni
sa Erdogan til tyrkiske parla-

mentsmedlemmer at han
planlegger å etablere en 30 kilometer dyp «trygg sone» fra
grensa for å drive kurdiske
militser ut av Manbij og Tal
Rifaat.
«Vi vil renske Tal Rifaat og
Manbij for terrorister, og vi vil
gjøre det samme med andre
regioner steg for steg», sa Erdogan.
Uttalelsen har fått kurderne til å slå alarm.
– Hvis det blir en ny invasjon, vil følgene bli katastrofale, sier Omar.
Han påpeker at området
det er snakk om, er hjem til
hundretusener av mennesker,
og at en tyrkisk invasjon vil
utløse en enorm flyktningbølge og humanitær krise. I til-

legg vil styrkene i området bli
opptatt med å forsvare borgerne sine mot Tyrkia, og det kan
skape et sikkerhetsvakuum
som IS kan utnytte.
– Resultatet vil bli at IS
gjenoppstår. Konsekvensene
vil være katastrofale for hele
verden – ikke bare NordøstSyria.

Hyppige angrep
Konflikten i Syria har pågått i
mer enn ti år, de siste to årene
i en ny fase etter at Bashar alAssad gjenvant kontrollen
over store deler av landet,
med støtte fra Russland, Iran
og iranskstøttede militser.
Mens opposisjonsgruppene ble drevet nordover, der
de støttes av Tyrkia, tok det
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ria n Kurdisk utenrikssjef spår katastrofale ringvirkninger

t IS gjenoppstår
FAKTA

Tyrkias okkupasjon:
n Nato-medlemmet Tyrkia

invaderte Nord-Syria første
gang i august 2016. Fram til da
hadde de støttet ulike terrorgrupper i borgerkrigen og holdt
grensa åpen for Den islamske
staten (IS).
n I dag okkuperer Tyrkia delar
av Nord-Syria.
n Nå truer president Recep
Tayyip Erdogan med en ny
invasjon, med mål om å drive
ut kurdiske militser.
n Tyrkia anser det syriskkurdiske Demokratisk enhetsparti
(PYD) og styrkene YPG/YPJ som
terrorister, begrunnet med
påståtte bindinger til terrorlistede PKK.
n YPG var en viktig alliert av
vestlige styrker i bekjempelsen
av IS.
tet og forsøkt presset inn i en
rolle som Tyrkias allierte mot
kurderne. Men at de to nordiske landene skulle gå med
på kravene, hadde han ikke
trodd.
– Vi er ikke imot at Sverige
og Finland går inn i Nato, men
at de lar det gå ut over kurderne på denne måten, er skuffende for oss alle, sier Omar,
som etter planen skal videre
til Sverige og Finland etter
sitt norgesbesøk.
– Land forhandler mellom
seg på bekostning av kurdere.
Vi blir solgt og vendt ryggen
til, sier han.

Krav til Europa

ADVARER: Abdulkarim Omar er utenrikssjef for selvstyremyndighetene i Nordøst-Syria, kjent som Rojava. På besøk i Oslo forteller han at
kurderne forbereder seg på en ny tyrkisk invasjon i det kurdiskkontrollerte området.
kurdiske partiet PYD og dets
militære styrker SDF og
YPG/YPJ kontrollen i nordøst.
Tyrkia anser de syriskkurdiske styrkene som en grein
av Kurdistans arbeiderparti
(PKK), en bevegelse som har
ført et flere tiår langt opprør
mot den tyrkiske staten.
Også USA og EU kategoriserer PKK som en terrororganisasjon. Det gjør de imidlertid ikke med SDF/YPG.
Under et toppmøte mislyktes Tyrkia i å få grønt lys fra
Russland og Iran for en ny invasjon i Nord-Syria. Omar tror

likevel at det kommer til å
skje. Erdogan har tross alt
ikke hatt grønt lys for sine tre
foregående offensiver heller.
Og allerede nå er det hyppige tyrkiske angrep mot det
nordøstlige Syria. Mange av
dem er rettet mot sentrale
personer i SDF, men også mot
sivile.
På fredag ble en FN-støttet
spesialskole for jenter utsatt
for et tyrkisk luftangrep. Fire
skoleelever ble drept.
Omar er rystet over den
manglende reaksjonen fra det
internasjonale samfunnet.
– De tar ikke ansvaret sitt.

Verden skylder oss mye, men i
stedet for å takke oss, lar de
Erdogan angripe oss daglig,
sier han.

Ofret for Nato-medlemskap
Siden Russlands invasjon av
Ukraina 24. februar har Erdogan tatt en sentral plass på
den internasjonale scenen.
Med et relativt godt forhold til
både Russland og Ukraina har
han vært i posisjon til blant
annet å framforhandle avtalen som tillot at korneksporten fra Ukraina ble gjenopptatt. Erdogan har også brukt
sin posisjon som Nato-med-

lem til å presse gjennom viljen si: Han blokkerte Sverige
og Finlands Nato-søknader og
stilte en rekke krav med mål
om å svekke den internasjonale støtta til kurderne.
I juli inngikk Sverige og
Finland en avtale med Tyrkia,
som blant annet innebar at
landene bekreftet at de anser
PKK som en terrorgruppe, at
de lover å ikke ha noen våpenembargo mot Tyrkia, og at de
ikke vil gi støtte til PYD.
Omar kaller Tyrkias krav et
misbruk av både Ukraina-krigen og Nato, og han mener
Sverige og Finland blir utnyt-

I sin nye stilling som Rojavas
representant til Europa skal
Omar jobbe for å bevisstgjøre
Norge og andre europeiske
land deres ansvar. Han mener
de kan og bør hjelpe på flere
måter: For det første ved å bidra til å finne en bærekraftig
løsning på konflikten for hele
Syria – gjennom en politisk
diskusjon som også kurderne
må ta del i.
Han påpeker også at giverland må sikre at økonomisk
og humanitær støtte når fram
til Nordøst-Syria, slik at kurderne er rustet til å motstå
press fra både IS og Tyrkia.
I tillegg må stater hente
hjem og sørge for å «rehabilitere» sine borgere som lever i
overfylte leirer i de kurdiske
områdene eller sitter fengslet
uten dom. Selvstyremyndighetene har ikke kapasitet til å
straffeforfølge dem.
Ikke minst må det internasjonale samfunnet bidra ved å
stille Tyrkia til ansvar for folkerettsstridig okkupasjon og
potensiell utvidelse av den.
– Det er på tide at verden tar
sitt ansvar for Syria, ikke
minst for Nordøst-Syria.
pernilles@klassekampen.no

