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Abstract  

 

The Kurds between oppression and struggle, The Comparison of Turkey’s and Syria's 

treatment of the Kurds an essay by Nesrin Hassan 

 

 

The purpose of this study is to compare Turkey’s and Syria's management of the Kurdish 

issue since 2000 until March 2019. The essay is an effort to find answer for which explanation 

factors constitute the basis for Syria's and Turkey's treatment of the Kurds and their demands 

for national recognition.  

 

This essay is performed by using comparative study method between the two cases of Turkey 

and Syria. The mean subject of the essay is analysing of the system related treatment of Kurds 

by Turkey and Syria. The theoretical part is presentation of ideas about the important role of 

nation and national state as conflict factor in multi-ethnic countries. The function of theory 

facilitates understanding of both countries’ way to treat Kurds.         

 

Structure of essay is periodical divided defended to the important political accident for both 

countries. First period start from 2000 until 2010, while second period start with the start of 

Syrian civil war in 2011. The last period start from the expansion of sectarian group of ISIS 

from 2014 until March 2019 when ISIS was defeated in Al-Baghuz.  

 

Keywords: Kurdistan, Turkey, Syria, Kurds, Turks, Arabs, Nation, National State, Rojava, 

Bashur, YPG, PYD, PKK, ISIS    
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

 

Ottomanska rikets sönderfall var början på många av Mellanösterns etno-nationella konflikter 

i nyetablerade stater som Turkiet och Syrien. Konflikterna har försvårat statsbyggande 

processerna, då statsgränserna inte sammanfaller med etniska gränser. Kurderna kan betraktas 

som största förlorarna av Ottomanska rikets sönderfall med tanke på att de inte lyckades få ett 

självständig Kurdistan. Faktum är att kurderna har betalat högt pris för sin kamp, samtidigt 

som det har varit svårt för de nyetablerade staterna att hantera kurdernas politiska krav.  

 

Konflikten mellan kurder och de nya staterna är mycket komplicerad, vilket kan bero på idéer 

om nationalismen som förespråkar för principen ’en stat för en nation’. Den här idén har 

medfört många etno-nationella konflikter. Nationalismen strävar efter etableringen av en 

nationalstats med ett statsystem som ska domineras av en nationell grupp. Syftet är att enbart 

en nation ska kunna utöva politisk makt inom statens politiska gränser (Tilly, 2003: 2-3). 

Strukturen för de flesta av världens stater liknar nationalstaten som i praktiken värnar om den 

statsbärande nationens intressen. Med andra ord, innebär detta att statssystem är en viktig 

garant för nationens intressen. Till resultatet av detta uppstår ofta etno-nationella konflikter 

om kontrollen över statsystemet eller över territorium som kan utgöra statens fysiska väsen.         

 

Syrien och Turkiet har haft en hel del interna etno-nationella konflikter som direkt berörde 

kurdernas existens och deras strävan efter erkännande som nation. Myndigheternas hantering 

av kurdernas krav på erkännande har orsakat mycket ekonomiska, politiska och sociala skador 

som än idag påverkar mycket relationen mellan kurder och både staterna.  

  

Myndigheternas förtyck mot kurderna kan vara normala handlingar utifrån nationalismens 

perspektiv på hur en nationalstat ska byggas och hur en etno-nationell grupp ska utvecklas till 

en statsbärande nation (Mc Dowall, 1996: 15). Det är också lika mycket normalt om kurderna 

besvara staternas hårda politik med liknande reaktioner för att dämpa ner effekten av 

förföljelsen som utövas mot dem.            
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Den här bakgrunden utgör utgången för analysering av Syriens och Turkiets hantering av 

kurdernas krav på nationell erkännande utifrån ländernas statsystem och visioner om den 

arabiska nationen i Syrien och turkiska nationens i Turkiet.  

     

1.2 Syfte och frågeställning  

 

Syftet:  

Syftet med studien är att lyfta upp några av dem faktorer som orsakar konflikten mellan 

kurder och Turkiet respektive kurder och Syrien. För att uppnå syftet tillämpas en jämförelse 

analys av ländernas hantering av kurdernas krav på nationell erkännande.  

 

Frågeställning:     

Vilka förklaringsfaktorer ligger till grund för Syriens respektive Turkiets behandling av 

kurderna och deras krav på nationell erkännande?  

 

 

1.3 Avgränsning 

 

Analysperiod  

Analysen kommer att fokuseras på åren mellan 2000 och mars 2019, eftersom det har skett 

stora interna och regionala politiska förändringar i Turkiet och Syrien under den perioden. 

Avgränsningen bidrar till att delvis underlätta undersökningen, men samtidig behandla flera 

parametrar och faktorer i analysen.  

 

Analysfokus  

En annan avgränsning är fokus på Syrien och Turkiets statsystem och interna förhållanden 

som påverkar sättet att bemöta kurderna som folk. Statsystemet spelar viktig roll i hur 

makthavare behandlar kurderna i varje land med hjälp av de principer och visioner som 

Turkiet och Syrien är byggda på. Studien kommer att hållas inom begränsad fokus på vissa 

analys områden. 
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1.4 Disposition   

 

Andra avsnittet är presentationen av studiens metod som i korthet lyfter upp hur studien är 

genomfört. Studiens teori presenteras i tredje avsnittet som handlar om nationalism och idéer 

om nation, samt nationalstat. Teorin utgör en funktion för att få bättre förståelse för 

hanteringen av kurdfrågan i respektive land utifrån den roll som ländernas statsystem har. 

Avsnitt 4 är en kort presentation av historiska bakgrunden, samt analyserande presentation av 

nationalismens effekt på Syriens respektive Turkiets statsystem, samt kurdiska nationalismen. 

Avsnitt 5, 6 och 7 är studiens empiriska delar i vilka analyseras Syriens och Turkiets 

behandling av kurderna och bemötande av deras politiska krav om nationell erkännande. 

Uppsatsens slutförs med Slutdiskussion i sista avsnittet.  
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2. Metod och studiens design  

2.1 Jämförande metoder  

 

Studien genomförs med hjälp av jämförande kvalitativ studiemetod, eftersom dessa 

studiemetoder är essentiella redskap för illustrering av maktförhållanden i olika länder och 

även i deras internationella relationer (Lundquist, 1993: 101-102). Jämförandet av olika fall 

underlättar vetenskaplig förståelse av samhällsfenomen, konflikter, händelser, problematik 

och relationer mellan länder (Teorell & Svensson, 2006: 261-262).    

 

Studiens teori behandlar begreppen nationalism, nation och nationalstat, vilka behöver en 

idéanalys angreppsätt som underlättar förståelse av deras funktion i praktiken. Teorin är 

endast granskningsförsök och ingen argumentation för nationalism, därför blir det nödvändig 

med kvalitativt tolkaningsanalys som förmedlar mycket information trots litet tillgänglig 

material (Beckman, 2005, sid. 44). Det så kallade för ’hermeneutiska spiralen’ bidrar oss att 

förstå olika relationer och samband (Esaiasson med flera, 2003: 247) mellan nationens 

ställning i en national stat och vice versa. Studien kan betraktas som teorikonsumerande 

analysform, eftersom analysen använder befintliga teorier om dessa begrepp.  

 

2.2 Val av fall  

 

Studien bör betraktas som intensiv analys med tanke på att det är få fall som ska analyseras, 

dock är det inte nödvändig med många variabler och parametrar i undersökningen (Teorell & 

Svensson, 2006: 261-265). Den här studien är ett försök att lyfta upp några av faktorerna 

bakom konflikten som har pågått i Turkiet och Syrien i samband med hanteringen av 

kurdfrågan. Därför kan det vara relevant med tillämpningen av någon av jämförelse 

metoderna ’Method of Agreement’ eller ’Method of Difference’ för att genomföra studien 

(Denk, 2002: 56-58).     

 

Syrien har liksom Turkiet en multinationellt demografisk befolkning som består av framför 

allt Araber och kurder, samt olika kristna grupper. Turkiets befolkning består av turkar, 

kurder och olika kristna grupper. Syrien grundades på arabisk identiska karaktärer, medan 

kurderna uteslöts från legal sociopolitisk position i landet (säkerhet.se/ uppdaterat 2017). 
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Relationen mellan Syrien och Turkiet har oftast varit spända, men kurdfrågan får länderna att 

ha täta samarbeten. Turkiets annektering av Hatay provinsen 1939 lämnade sina spår i tvister 

mellan båda länder (Utrikespolitiska Institutet, 2013). Turkiska inblandningen i Syriens 

inbördeskrig till fördel för oppositionen, har inte påverkat mycket Turkiets och Syriens 

samarbeten gällande kurder. Det är ett bevis på att båda länderna kan samarbeta om 

kurdfrågan, trots mångåriga spänningar sinsemellan gällande andra frågor. 

 

Tabell: Översikt över Turkiet och Syrien 

 Turkiet Syrien 

Demografi Multinationell Multinationell 

Presidentsystem Folkvald Familjesecession 

Partisystem  Multipartisystem Enparti system  

Lokalstyre Folkvald Tillsättning 

Parlament Folkvald Folkvald (Bathpartikandidat) 

Politisk utmaning  Kurdisk-turkisk konflikt Kurdisk-syrisk konflikt 

   

 

 

Översikten visar på att Turkiet har många olikheter med Syrien gällande det politiska 

systemet. I Syrien finns det formellt flera legala partier, dock ingår en del av dessa partier i 

allians med Bathpartiet som styrs av president Bashar Assad (CIA: The World Factbook, 19 

maj 2019).  Både ländernas politiska utmaning är kurder som påverkar mycket 

inrikespolitiken liksom ländernas regionala politik.  

 

Dessa egenskaper utgör relevant motiveringen för valet av ’Method of Agreement’ med tanke 

på att utfallet (konflikten i hanteringen av kurdfrågan) är densamma i både länderna, trots 

många olikheter i ländernas politiska system.  

 

Valet av Turkiet och Syrien bland fyra stater som styr över de kurdiska områdena beror på att 

det finns mest olikheter mellan Syriens respektive Turkiets politiska system jämfört med Iran 

och Irak. För tillfället råder relativt fredlig förhållandet mellan Irakiska staten och kurderna 

som har ett erkänt federalstyre inom ramen för Irakiska staten. Iranska politiska systemet 

består av folkvald president och direkta parlamentsval utan något partisystem eller legala 
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partier. Därmed är det mer relevant att valet skulle falla på olikheterna mellan fallstudierna, 

trots att utfallet är detsamma. En annan motivering för valet av två länder är avgränsningen av 

studien som inte utelämnar mycket utrymmet för många fall i sig.        

 

2.3 Material  

 

Studien kommer att grunda sig på olika kategorier av material för att kunna utvidga flera 

infallsvinklar i analysen. En viktig del av materialet består av officiella dokument t.ex. 

Turkiets och Syriens konstitution. Tidigare forskning om nationalismen utgör viktigt material 

för teorin. Materialet för fallstudierna är bland annat journalartiklar, nyhetsartiklar och 

tidigare litteratur som specifik handlar om Turkiet och Syrien.      

 

En källkritik utmaning handlar om huruvida ländernas händelseförlopp återberättas objekt i 

materialet. Det finns alltid risk för subjektiva skevhet i material som handlar om politiska, 

historiska och sociala konflikter i allmänhet, i multinationella länder med våldsamma 

konflikter i synnerhet. Valet av materialet har därför varit svår utmaning med tanke på att 

konflikten har varit intensiv i Turkiet och Syrien. Försöket har därför varit att välja det 

material som anses vara neutralt för att öka graden av studiens objektivitet. Objektivt material 

är en av faktorerna för framställningen av objektiva studier, dock är det alltid svårt att få 

tillgång till fullständig objektiv material. Lösningen gick ut på att materialet använts med 

källkritiskt syn så mycket som möjligt.        

  

2.4 Genomförandet 

2.4.1 Teorins funktion för analysen  

 

Teorins funktion är att bidra i uppfattningen om varför Turkiet, Syrien och kurderna agerar 

som de gjort. Tanken är att få en teoretisk förklaring och grund för den politiska utvecklingen 

som har skett i både länderna. Därmed bör det understrykas att utgångspunkten för studien är 

jämförande analys och inte en teoretisk studieanalys i sin helhet. Teorin uppfyller en 

bidragande roll som ska underlätta förståelsen för orsakerna bakom konflikter mellan Turkiet 

och kurder respektive Syrien och kurder. Sammantaget är att teorin fungerar som ett verktyg 

för att förstå och analysera aktörernas agerande och handlingar gentemot varandra.  



 

10 

 

2.4.2 Jämförandet  

 

Genomförandet av jämförelsen går ut på att varje fall i sig ska analyseras med hjälp av de 

teorier som presenteras. I analysen kommer att ländernas konstitution utgöra viktig grund för 

förståelsen av hur statssystemet är konstruerad. Förståelsen av statsystemet är till för att se om 

hanteringen av kurderna i varje land sammanfaller med hur statsystemet är uppbyggd. Det är 

ett sätt förstå om det finns grundläggande principer i konstitutionen för hur staterna agerar 

mot kurderna.  

 

Fallstudierna kommer att vara mycket empirisk analyser och presentationer av hur den 

politiska relationen mellan Syrien och kurder respektive Turkiet och kurder har utvecklats. I 

empirin kommer även faktorer bakom avvikande handlingar som inte har grund i ländernas 

statsystem presenteras.   
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3. Teori: Nationalism, Nation och Nationalstat 
 

3.1 Nationalismen syn på nationen  

 

Nationalism är ett system av föreställningar om en nations existens i kontrast till andra 

nationer. Föreställningarna utgår oftast ifrån omständigheter som en nation känner 

samhörighet med, inte minst kulturella system som utgör viktiga element för nationalismens 

uppkomst (Anderson, 1991: 25). Anderson understryker att religiösa gemenskap och 

dynastiska riken är relevanta kulturella gemenskap som nationalismen kan tillämpa för 

utvecklingen av föreställningen om nationen. Detta innebär att nation snarare är en föreställd 

uppfattning om en gemenskap som lever i allas medvetande om nationens alla medlemmar 

(Anderson, 1991: 21).  Kulturella föreställningar är viktiga element för social 

överenskommelse för en grupp människor som anses vara en nation (Gellner, 1997: 3-4).       

 

Antony Giddens (1985) poängterar att territorium som styrs av en gemensam statsapparat kan 

utgöra grunden för en nation oavsett folkens språkliga och kulturella skillnader. Giddens 

definition associerar med republikansk nationalism som strävar efter omformningen av en 

nation via integration eller assimilering av etniska grupper som befinner sig inom statens 

territoriella gränser (Österud, 1994: 2).    

 

Nation handlar också om gemensamt förflutet och även agenda för framtiden. Nationalism är i 

så fall identifikation med symboler, livsstil och strävan efter att styra sitt framtida öde 

(Guibernau, 1996: 47). Nationen kan vara skapad av ’ett medvetet projekt’ som samlar folk 

runt sociopolitiska rörelser i samhällen där traditioner inte kan binda samman folket. 

Nationalism kan utvecklas till extremism när nationen definieras som okränkbar helhet och 

dess intressen står över individens intresse. Det ’medvetna projektet’ får politisk verkan, när 

folket accepterar andra som medlemmar i sin egen ’nationell gemenskap’ (Miller, 1997: 6-8, 

22).    

 

Språk utgör en grundläggande karaktär för definitionen av nation som kan fortleva via 

språket. Därmed beror nationens identitet och existens på språkets fortlevnad. Nationalism 

som identifierar sig på grundval av språkliga karaktär, även betonar att en stat är viktig garant 



 

12 

för fortlevnaden av språket som i sin tur garanterar nationens fortlevnad (Kedoure, 1992: 30, 

108-112).    

 

Nationalismen kan uppbära revolutionära eller auktoritära karaktärer beroende på vilken aktör 

som framhäver den (Larsson, 2003: 158). Nationalismens grundläggande vision är att varje 

nation ska kunna bilda en egen stat. Den revolutionära nationalismen menar att nation har sin 

egen nationella karaktär, speciellt språk och kultur.  I vissa fall använder någon politisk elit 

revolutionär nationalism för sina syfte. Auktoritär nationalism är den variant av 

statsnationalism som sätter folket under statens auktoritet (Larson, 2003: 162). 

Statsnationalismens ändamål är att etablera en homogen nation till fördel för en etno-nationell 

grupp, dock på bekostnad av andra etno-nationella grupper (Guibernau, 1996: 70-71).    

 

Historiska processer utgör också viktiga dynamik för uppkomsten av nationell identitet och 

nationalism som drivande rörelse för att hävda den nationella identiteten. Nationalism som 

sammanfogar nationell identitet med en nationalstat, skapar också ett mentalt tillstånd av stark 

lojalitet till nationalstatens ideal (Taras, 2002: 50). Utifrån den nationella identiteten kan 

nationalism ha liberal eller illiberal inställning till nationella grupper som inte hör till den 

egna nationella gruppen. Liberal nationalism tolererar andra nationer, medan illiberal 

nationalism visar ingen tolerans alls. Den illiberala föredrar hellre individuella och 

medborgarskaps rättighet än nationella för de som inte hör till den egna nationella gruppen 

(Taras: 2002: 53).  

    

3.2 Nationalstatens roll   

 

Nationalismens syfte är att organisera människor som delar samma identitet under 

gemensamma politiska enheter. Om det är så att kulturen är nationens gemensamma väsen, är 

det också naturligt att kulturella karaktär utgöra politiska gränser för de som delar samma 

kultur (Gellner, 1997: 6). En nationalstat är därför en legitim politisk sfär inom vilken en 

nation har rätten att hävda sin kulturella identitet. Det ligger i folkets natur att söka sig till 

dem som delar samma kultur, medan vägrar släppa in folk med andra kulturella särdrag 

(Gellner, 1997: 7). Officiella symboler, lagstiftningen och skolplikt är till fördel för den 

dominerande nationen, därför kan nationalismen använda statliga maktmedel i uppfinningen 

av nationen där den inte existerar (Eriksen, 1993: 126-131). Nationellt utbildningssystem 
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bidrar till enighet av medborgarna runt nationell känsla, samt utvecklingen av gemensamma 

kulturella samhörigheter (Guibernau, 1996:55). Nationalstaten har monopol på kulturella 

gränser inom vilka utövningen av kulturella maktövning ligger till statens förfogande till 

fördel för den dominerande nationella gruppen (Guibernau, 1996: 137).  

 

Grundläggande principer för nationalismen tillåter kulturella gränser ska sammanfalla med 

politiska gränser (Österud, 1994:113), men detta kan medföra politiska motsättningar när flera 

nationella grupper kräver politisk rätt på samma territorium. Förklaringen är grundad i den 

tanken att nationen är folkets gemensamma utryck av sig själv, medan nationalstaten är det 

politisk-territoriella uttrycket för nationen att utöva sin vilja inom dess gränser (Taras, 

2002:40). Utmaningen handlar om att det alltid finns andra nationer som känner sig uteslutna 

från rätten att utöva sin identitet, därför uppstår politiska tumult gällande nationalstatens 

legitimitet (Österud, 1994: 113-114).     

 

Nationalstaten har till uppdrag att värna om en nations intresse mot hot och eventuella 

säkerhetsfaror från andra nationer. Nationalstat är den politiska sfär i vilken nationen och dess 

medlemmar har möjlighet att säkra sin existens. Problemet är att nationalstaten hantering av 

hoten medför interna konflikter, eftersom lösningarna oftast är assimileringar av vissa grupper 

som inte har samhörighet med statsbärande nationen (Österud, 1994: 116). 

 

3.3 Statsbärande nation versa statslös nation    

 

Konfrontationen mellan olika nationella grupper handlar om vilken nation ska ha rätten att 

dominera statsystemet som avgör övergången från statslös status till statsbärande statusen. 

Statslös status har kulturnationens karaktär som saknar politisk makt, medan statsbärande 

statusen är då nationen har lyckats få politisk makt över statsaparten (Taras, 2002: 40). 

Politisk nation utgör oftast grunden för processer som statsnationalism väljer att sätta den 

politiska nationens prägel på samhället och assimilerar andra nationer. I motsats till 

statsnationalism förespråkar kulturnationalismen för politiska gränser som sammanfaller med 

etnisk-kulturella gränser (Österud, 1994: 22-27). Ingen av de två processerna är problemfria, 

eftersom de orsakar konfrontationer om kontroll över statsystemet (Kedourie, 1992: 163).      
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4. Historisk Bakgrund och nationalistiska tendenser  

 

4. 1 Historisk Bakgrund   

 

Mellanösterns nuvarande politiska karta ritades under 1916 i Sykes-Picot överenskommelsen 

som gick ut på att dela Osmanska Riket mellan segrarmakterna. Osmanska turkarna skulle 

behålla kontrollen över delar av riket vid Svarta havets södra kust (Sykes-Picot avtalet, 1916). 

Sèvres avtalet som antogs efter kriget inkluderade Ankara och Istanbul i det nya turkiska 

staten (Sèvres avtalet, 1920). Sèvres Avtalet tillät kurderna förklara sin självständig i en 

folkomröstning om det var deras önskemål. Händelseutvecklingen gav Mustafa Kemal och 

Ottomanska armén militär avancemang som fastställde Turkiets nuvarande gränser i Lausanne 

föredraget den 24 juli 1923. Kurdernas flera försök att etablera en egen stat besvarades hård 

av ottomanska turkarna i Turkiet och av Storbritannien i Irak. Syriens respektive Iraks 

självständighet innebär att ottomanska turkarna förlorade sin legala rätt över Syrien och Irak 

vars gränser skyddades av internationell rätt.  

 

Både Turkiet och Syrien drabbades av olika interna och regionala spänningar under 1960-

1990-talen. Hafz Assad tog över Syriens statsapparat i en militärkupp 1970. Han behöll 

makten med järnhand ända till hans död (Lund, 2017: 3). Turkiet har också drabbats av 

militära kupp 1960, 1970, 1980 och 1997 (metro.se/nyheter: 2016). Kuppen drev landet i tuffa 

politiska förhållanden framför allt för kurderna (New Yorker: Magazine: 2012).    

   

4.2 Syriens statstruktur: arabisk nationalism    

 

Syriska statssystemet aktualiserar de flesta karaktären av statsnationalism/auktoritär 

nationalism som en stat kan utöva i syfte att stärka och skydda den statsbärande nationens 

intressen. Det är statens påbud att Syrien som land och Syriens folk tydligen ska symbolisera 

den arabiska identiteten. Statssystemet är inspirerad av den arabiska nationella identiteten. Det 

finns inte legalt utrymme för andra nationella identiteter att utöva sig i systemet eller inom 

syriska statens territorium.      
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Syriens statsystem är uppbygg på arabisk etno-national identitet i enlighet med första artikel 

av konstitutionen. Det markeras tydlig att Syrien är en arabisk republik som är en del av det 

Arabiska hemlandet och Syriens folk är en del av den Arabiska nationen (Syriens 

konstitution, artikel 1: 2012). Konstitutionens definition av Syrien innebär att endast den 

arabiska etniska gruppen erkänns som den statsbärande nationen med rätten att utöva sin 

identitet och bevara sin kulturella karaktär som nation. Den rätten får konstitutionellt stöd i 

artikel fyra som betonar att statens officiella språk är arabiska språket. Det går at konstatera 

symbolisk enighet av territorium, folket och språket som en del av den arabiska identitetens 

konstruktion genom Syrien. Territorium (t.ex. Syriens statsgränser) utgör en grund för 

samling av ett kollektiv av folk (Syriska folket) (Giddens, 1985) med ett bestämd språklig 

identitet (arabiska) vars fortlevnad garanterar nationens fortlevnad (Kedoure, 1992: 108).     

 

Myndigheterna kan med Konstitutionens stöd neka existensen av icke-arabiska nationella 

grupper, eftersom Syriens folk definieras som en del av den arabiska nationen. Det innebär att 

kurder som bor i Syrien kan definieras eller betraktas som araber. Därmed kan staten neka 

deras existens på icke-arabisk nationella karaktär. Scenariot gäller även språkfrågan som 

endast erkänner status för arabiska språket och nekar status för bland annat kurdiska. 

Konstitutionens markering är avgörande för att avvärja interna hot mot den arabiska nationens 

säkerhets. Polariteten i det här fallet grundas på etnisk-nationell karaktär mellan araber och 

kurderna som utgör landets näststörsta etno-nationella grupp. Konstitutionens förnekelse 

innebär att icke-arabiska nationella grupper inte får legitimitet för att vara delaktig i politiska 

systemet sida vid sida med arabiska gruppen. Delaktighet i det politiska systemet syftar till 

delaktighet som representativ för icke-arabiska nationella grupper, eftersom det är tillåtet för 

enskilda individer att delta i politiken så länge individen är lojal till Bathpartiet och följer 

bestämmelserna i konstitutionen. Det innebär att enskilda kurder får delta i statens politiska 

myndighetsutövning så länge kurden inte agerar som representativ för det kurdiska folket som 

en nationell grupp.       

 

Landets suveränitet och territoriella integritet är ett viktigt ansvar för staten och dess 

ämbetsmän. Konstitutionen förpliktigar ämbetsmännen via konstitutionell ed att verka för 

landets suveränitet och folkets frihet (Syriens Konstitution, artikel 7). Definitionen av folket 

är redan klargjort i första artikeln som poängterar att Syriens folk är en del av arabiska 

nationen. En annan sida av artikeln innebär att arabiska nationen har legitim ’status quo’ att 

vara folket och därmed att ha frihet. Detta innebär att de folkgrupper som inte definierar sig 
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som araber, har inte rätten att få ’ folk status’ och inte heller omfattas av rätten till frihet som 

är garanterad av konstitutionens sjunde artikel. Någon förändring av den interna 

omständigheten kan förändra den interna politiska förhållandena (Yarger, 2012: 24). Därmed 

försöker staten att skydda den interna ’status quo’ som skyddar den arabiska nationen från 

eventuella interna hot från andra nationella grupper. Säkerheten är garanterad så länge staten 

har kapacitet att garantera den interna stabiliteten 

 

Syriens territoriella integritet och enigheten av arabiska nationen går hand i hand, vilket är två 

viktiga plikter för statstjänstemän på order av sjunde artikeln i konstitutionen. Det innebär att 

försvaret av landets territoriella integritet är plikt liksom verkan för enigheten av arabiska 

nationen. Med andra ord, menas detta att andra former av politiska enheter än centralmakten 

strider mot konstitutionen, därför bekämpas varje försök som hotar landets eller nationens 

enighet. Grupper som hävdar sin icke-arabiska identitet betraktas som hot mot den arabiska 

nationens enighet. Hotet mot nationen och landets territoriella integritet betraktas som 

säkerhet hot mot statens suveränitet och existens som legitim aktör, därför är det legitimt för 

staten att avvärja varje form av potentiella hot. Konstitutionen tillåter tillämpningen av olika 

åtgärder mot eventuella hot mot nationen och landet. Konstitutionens artikel nio understryker 

att konstitutionen fungerar för nationens enighet inom ramen för territoriella integriteten av 

Syriska Arabiska Republiken.        

 

Gällande partipolitiska aktiviteter och grupperingar är systemet fylld med paradoxer och 

otydligheter. Första paragraffet av åttonde artikeln betonar politisk pluralism och 

demokratiskt maktutövande via valurna, medan i fjärde paragraffet begränsas partipolitiska 

bildningar väldig mycket. Konstitution tillåter inte partipolitiska bildningar på grundval av 

klass, region, religion, sekterism, stam, yrke, kön, ras och färg (Syriens konstitution, artikeln 

8). Begränsningen av partipolitiska bildningar är väldig omfattande, därför har det nästan varit 

omöjligt att bilda andra politiska partier vid sidan av Bathpartiet med Assadfamiljen i spetsen. 

Assadfamiljen hade konstitutionellt stöd att peta ut andra partier som eventuellt skulle ha 

konkurrerat med Bathpartiet och familjen Assad. En del legala partier är i direkt allians och 

samarbete med Bathpartiet (CIA The World Factbook, 2019 maj 19). 

 

Det är i princip nästan omöjligt att bilda politiska partier med tanke på konstitutionens 

begränsningar inför politiska partier. Det är statsnationalismens auktoritet som utövas med 

hjälp av Bathpartiet med syfte att kontrollera folket. Strategins ändamål på kort sikt är att 
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folket ska vara underordnad staten och landets makthavare (Larson, 2003: 162), vilket det har 

sket i Syrien sedan självständigheten. Det långsiktiga planen är att alla ska assimileras i det 

tänka homogena nationen (Guibernau, 1996: 70), nämligen den arabiska, medan icke-arabiska 

nationella grupper ska uteslutas från allt institutionellt maktutövning som hotar den arabiska 

nationens intressen. Bathpartiet kunde fungera som drivande av ett ’ medvetet sociopolitisk 

projekt’ (liknar idéer av Miller, 1997: 6-8) som har både nationalistisk och social dimension. 

Den nationalistiska dimension kväver allt som är icke-arabisk, medan den sociala undviker 

kategorisera folket i olika klasser. Därför tillåts inte partibildningar på grundval av olika 

sociala bakgrund.  

 

 

4.3: Turkiets statstruktur: en produkt av Kemalism   

 

 Turkiets politiska system har använt ottomanska rikets viktiga grundpelare, religion, språket 

och dynasti, för utformningen av den gemensamma föreställningen som senare skulle utgöra 

turkiska nationens identitet. Utifrån ett historiskt perspektiv (Taras, 2002: 50) kan arvet från 

ottomanska riket utgöra relevant förklaring för uppkomsten av den turkiska nationella 

identiteten. Turkiets grundare Ataturk integrerade Ottomanska rikets armé som försvarare av 

den nybildade republiken Turkiet. Därmed fanns det tre viktiga faktorerna språket, etablerad 

statssystem och erfaren armé som utgjorde viktiga dynamik i nationsbyggande processen.    

 

Turkiet har officiellt undvikt att integrera religiösa element från ottomanska rikets i 

stadsstrukturen. Grundarna hade intentioner på närmanden till Europa som hade tragiska 

minnen av ottomanska rikets krigsföring i Islams namn. Därmed betonades att landets 

politiska system är sekulär och lojal till Kemalismen (Turkiets konstitution, artikel 2). 

Kemalism är Ataturks vision av nationalism som bygger på principer som nationalism, 

sekularism, staten, republikanism, populism och slutligen revolution (Bagdonas, 2008: 100). 

Turkiets grundläggande karaktär är en national stat som domineras av turkiska nationen. Det 

är en naturlig handling för turkiska folket, liksom vilket annat folk att söka sig till en stat som 

representerar deras identitet (Gellner, 1997: 7). Med andra ord innebär detta att det skulle var 

mer gynnsam för den turkiska nationen om Turkiets ” kulturella gränserna skulle sammanfalla 

med de politiska gränserna’ (Österud, 1994: 113).       
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Kemalismen utgör statens officiella ideologi i och med att konstitutionen förpliktigar staten 

att verka för tillämpningen av kemalismen och Ataturks reformer och principer. Skillnaden 

mellan ottomanska riket och turkiska republiken är främst om den roll som turkiskhet hade i 

dessa två system. Ottomanerna försökte minska effekten av turkiskhet för politiska intressens 

skull (Gellner, 1997: 66), medan Kemalism utgjorde en dynamik för etableringen av den 

turkiska identiteten i hela Turkiet. Sloganen ”ne mutlu türküm diyene” d.v.s. att ” lycklig är 

den som säger sig vara turk” är statens officiella motto. Obligatorisk undervisning i officiella 

språket, turkiska, går parallell med idén om övergång från bakåtsträvande tendenser till 

modernitet (Wimmer, 2002: 164). Detta innebär att den som kunde läsa och skriva på turkiska 

kunde betrakta sig som modern, medan bristande kunskaper i turkiska var bevis på motsatsen 

till modernitet. Staten har ansvar att förbjuda varje försök till undervisning på icke-turkiska 

språk och rättsliga åtgärder mot de som bryter mot konstitutionen i språkfrågan (Turkiets 

konstitution, artikel 42). Införandet av latinska bokstäver var ett försök att bryta bandet med 

den islamiska identiteten, medan ett sätt att närma sig till Europa (Anderson, 1992: 55). Det 

var också ett försök att karaktärisera turkiskan som ett modernt och europeiskt språk med 

hjälp av latinska bokstäver.    

 

Kemalismen kännetecknas som en auktoritär statsnationalism i många anseende gällande 

synen på nationen och språket. Förbud mot icke-turkiska språk för att stärka den turkiska 

nationella identitet på bekostnad av icke-turkiska etniska grupper bevisar kemalismens 

auktoritära karaktär (Wimmer, 2002: 165-166). Kemalismen har varit en självklar och icke-

kompromissbar statsbärande ideologi vars syfte är att ”skapa ett enhetligt och modernt 

samhälle i Turkiet grundat på sekularism, västerländska ideal och turkisk identitet’. Den 

ideologin betecknar Atatürk som en evig ledare och en oöverträffbar hjälte (Salih, 1999: 10).    

 

Tidigare begångna folkmorden på olika folkgrupper syftade till att etablera en stat med en 

enda nation inom dess gränser (Berberoglu, 2004: 74-75). Därmed etablerades åtgärder för att 

skydda statens turkiskhet som ett idealt land för den turkiska nationen. Tredje artikel av 

konstitutionen markerar att Turkiet är en nation med ett språk, medan femte artikeln beordrar 

staten att försvara turkiska nationen och dess suveränitet. Turkiska staten bygger på principen 

” en stat en nation” som innebär att alla inom statens territoriella gränser ska integreras i den 

officiellt erkända nationen. Den processen bygger på Anthony Giddens uppfattning om 

territoriella faktorer för ett ’kollektiv av folk’ som utgör en nation, men även republikansk 

nationalism som utgår ifrån staten för utformningen av nationen. Detta innebär att alla 
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turkiska medborgare tillhör den turkiska nationen (Konstitutionen, artikel 66) och rätten till 

utövning av politisk makt tillhör endast den som definierar sig som turk (Artikel 6 i 

konstitutionen).    

 

Symboliska värden som språket, nationen och staten är oskiljaktiga i kemalismen påbud inom 

statssystemet. Det är en statsnationalism som sammanfaller med Anthony Giddens (1985) 

uppfattning om territoriella faktorer som samlar en grupp av människor i en gemensam 

nation. Turkiskhet är kopplad till turkiska språket vars existens är även garanten för det 

turkiska folkets fortsatta existens som nation. Utöver karaktären av statsnationalism, tillämpas 

inslag av kulturnationen som bygger på språkliga preferenser för definitionen av nationen. 

Språkets överlevnad är i sin tur nationens överlevnad (Kedoure, 1992: 108). Förbudet mot 

icke-turkiska språk som är fastställd i konstitutionens 42:a artikel garanterar turkiskans 

centrala roll, medan marginaliserar andra språk som eventuellt skulle utmana turkiska språket.    

 

Nationell utbildningsystem spelar viktig roll i etableringen av gemensam nationell identitet 

och gemensam kultur. National staten kan förpliktiga skolplikten med ett bestämt språk som 

oftast tillhör den dominanta gruppen (Guibernau, 1996: 55, 137). Turkiets utbildningssystem 

måste gå i linje med Ataturks principer och alla utbildningsinstitutioner måste följa dessa 

principer (Turkiets konstitution, artikel 42).  Trots utbildningsfrihet, har ingen ansvarsfrihet 

från lojaliteten till konstitutionen, vilket innebär att lojalitet till kemalismen och turkiskhet är 

plikt på order av konstitutionens 42:a artikel. Detta skapar ett mentalt tillstånd av lojalitet till 

statens ideal och politiska riktlinjer (Taras, 2002: 50). Den strukturella positionen av 

kemalismen definierar turkiska nationen som en okränkbar helhet vars intressen står över 

individens intresse. Detta liknar vad Miller (1997: 6-7) betraktar som auktoritär 

statsnationalism som övergår till oetiska och våldsamma gränser för att kunna hävda sig 

gentemot folket.     

 

Turkiet har ett multipartisystem som får verka inom konstitutionens bestämda rammar så 

länge partierna inte kränker staten och nationens odelbarhet. Turkiska medborgare har rätten 

att bilda politiska partier eller dra tillbaka sitt medlemskap (Turkiets Konstitution, artikel 68). 

Författningsdomstolen har befogenhet att utlösa politiska partier vars verksamhet kränker 

landets territoriella integritet eller nationens odelbarhet (Turkiets konstitution, artikel 69).  
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4.4 Kurdiska nationalismens karaktär   

 

Kurderna som en statslös nation har varit i långvarig dragkamp med de nyetablerade staterna 

för sina nationella och kulturella rättigheter. Kurdernas politiska krav har varierat från 

kulturella rättigheter till krav på självständighet. Interna och regionala omständigheter har 

påverkat mycket vilka krav de ställde och med vilka metoder drev de sitt krav.  

 

Karaktären av kurdiska nationalismen som av kurderna själva definieras som patriotism 

(welatparêzi/ Nishtimandostî) liknar periferi nationalism (Guibernau, 1996: 70-71), eftersom 

den vägrar erkänna arabiska eller turkiska identifikationen av Syrien och Turkiet. Kurdernas 

strävan efter deras rättigheter ifrågasätter statsystemets legitimitet i och med att systemet 

gynnar den arabiska och turkiska nationen samtidig som den utesluter kurderna från 

delaktighet i det politiska livet. Staterna kan betraktas som illegitima (för definitionen se 

Guibernu, 1996: 100) då de saknar förmågan att representerar och respektera kurder som en 

nation med lika villkor som den arabiska och turkiska nationen får.  

 

I många anseende har den kurdiska nationalismen karaktärer av kulturnation och romantisk 

nationalism (se Österud, 1994: 22-27), eftersom de politiska kraven ofta sammanfaller med de 

etno-nationella gränserna som skiljer kurderna från andra etno-nationella grupper. 

Utmaningen för kurderna handlar inte om att uppnå självständighet för att övergå från 

kulturnation till politisk nation. Andra alternativa politiska sfärer som självstyre och autonomi 

liksom federation kan bidra till att vara politisk nation med mindre status än politisk nation i 

ett självständig Kurdistan. Språket har haft avgörande roll i identifikationen av den kurdiska 

identiteten i jämförelse med historiska faktorer eller religion. Kurderna och araberna har båda 

varit under ottomanska rikets förtryck i minst 500-600 år. Religionen som ett kulturellt 

särdrag är också en annan gemensam faktor som kunde etablera ömsesidig förtroende mellan 

kurder, turkar och araber i hur det politiska systemet ska styras. Språk som identifikations 

faktor har orsakat hellre uteslutning från det politiska systemet. Därmed är det tydligt att 

kurdernas språkliga karaktär utgör viktig grund för den diskriminering som kurderna utsätts 

för av syriska och turkiska staten.       
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4.5 kort Jämförelse    

 

Den jämförelsen visar att både turkiska och syriska statssystemen har många likheter gällande 

nationalismens roll i staternas officiella politik gentemot kurderna. Det råder ömsesidig effekt 

mellan ländernas statssystem och nationalismen i den meningen att statssystemet driver och 

drivs av nationalismen. Med andra ord innebär detta att nationalismen och statssystemen är 

oskiljaktiga till fördel för den turkiska och arabiska nationen. Båda ländernas statssystem 

utesluter det kurdiska folket att få legitim status eller likvärdig status med turkiska och 

arabiska folket.  

 

Det har konstaterats att i både Turkiet och Syrien verkar statssystemet för att skydda en 

nations intressen samtidig som andra nationer förnekas samma rättigheter som turkiska och 

arabiska nationen. Ländernas konstitution tydliggör grundläggande principen att Turkiet 

definieras som en stat för turkiska nationen och Syrien för den arabiska nationen. Den 

principen får inte ifrågasättas, utan snarare är det staternas skyldighet att försvara Turkiet som 

en nationalstat för turkiska nationen och Syrien för den arabiska nationen.      

 

Språkfrågan har varit lika viktig i båda länderna i och med att språket har utgjort ett 

grundläggande element för definitionen av nationens identitet. I ländernas konstitution har 

termen ’ officiellt språk’ undvikits. Det är en strategisk policy för att legalisera förnekelse av 

icke-turkiska och icke-arabiska språkens existens i både länder. Om det är så att 

konstitutionen hade brukat termen ’ officiellt språk’, skulle detta vara indirekt erkännande av 

andra språkens existens. Det skulle snarare innebära kränkning av nationens odelbarhets 

princip som bör skyddas av staten och dess myndigheter.   

  

Syrien och Turkiets utbildningssystem tillåter endast undervisning på arabiska och turkiska, 

samtidig som andra språk som talas av en av landets etno-nationella grupper inte får 

undervisas. Förbudet gäller också användningen av förbjudna språk, t.ex. kurdiska, i statliga 

myndigheter i allmänhet och domstolar i synnerhet. Förbudet som råder i domstolar är extra 

problematik för många kurder som inte kan turkiska eller arabiska. Detta ledder till orättvisa 

procedur då de har svårt att försvara sig när förhandlingarna förs på turkiska eller arabiska.    

 

Det finns uppenbara skillnader i ländernas partisystem som påverkar mycket det interna 

politiska förhållandena. Syriens partisystem är i praktiken ett-partisystem i vilket Bathpartiet 
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har varit det enda legala partiet som har utnyttjats av Assadfamiljen att styra det politiska 

livet. Syriska konstitutionen förbjuder inte partipolitiska bildningar, men det finns 

restriktioner om grunderna för partipolitiska bildningar. Dessa restriktioner gör det svårt att 

bilda partier som kan verka legalt inom syriska statssystemet. Till skillnad från Syriens 

partisystem, har det turkiska systemet ett multipartisystem som tillåter verksamheten för flera 

partier så länge dessa inte kränker landets och nationens odelbarhet. Kurder har lyckats 

grunda flera politiska partier, trots författningsdomstolens skarpa översyn över politiska 

partiers verksamhet.          

 

En annan viktig skillnad mellan Turkiet och Syrien är valet av kommunala borgmästare som 

har vissa befogenheter. Turkiska systemet tillåter folkvalda borgmästare, medan i det syriska 

systemet väljs borgmästarna av Bathpartiet utan att folket skulle tillfrågas. I det turkiska 

systemet har det varit mycket lättare för prokurdiska partier att få folkvalda borgmästare 

poster i många kurdiska städer tack vare systemets legala vägar. Borgmästarna har en del 

viktiga befogenheter för att göra förbättringar i folkets sociala och ekonomiska liv, dock inte 

radikala befogenheter som skulle göra radikala förändringar i landets grundläggande politiska 

system.   
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5. Kurder mellan förtryck och utmaning   
 

5.1 Syrien och kurder  

 

Kurdernas politiska förhållande med syriska staten har varit en spegelbild av konfrontationen 

mellan kurdiska nationalismen och centralmaktens statsnationalism. Syrien genomgick inte 

politiska förändringar efter Hafz Assads bortgång i juni 2000. Den unge Bashar Assad hade 

befogenhet att ändra Syriens auktoritära system som är ett paradigm för kontroll av folkets 

vilja. Han ärvde systemets kultur som hellre kontrollerar folkets välja än att besvara den 

(Lesch, 2012: 211). Detta berodde på rädsla för folkets missnöje med Assadfamiljens styre 

bland stor del av syriska folket i allmänhet och kurderna i synnerhet.  

 

Bashar Assad försökte etablera goda relationer med Turkiet, trots oklara gränstvister med 

Turkiet, samt Syriens relationer med PKK/ Kurdistans Arbetarepartiet. Den nya politiken som 

försämrade kurdernas situation (Lund, 2017:19) började med deporteringen av PKK ledaren 

Abdullah Öcalan från Syrien i slutet av 1998.  

 

Assadregimen fortsatte sin hårdhänta politik gentemot kurderna ända till folkliga protesterna 

började i samband med den arabiska våren. Regimen har anklagats för brott mot mänskliga 

rättigheter gällande behandlingen av kurder och arabiseringen av de kurdiska områdena i 

Syrien (Human Right Watch, 2009). Protesterna pressade mycket Assadregimen, därför var 

det taktiskt viktig för Assadregimen att tona ner förtrycket mot kurderna. Tanken var att 

förhindra kurdernas allians med resten av syriska oppositionen.     

 

 

5.2 Turkiet och Kurder  

 

2000-talet började med oviss framtid om huruvida relationen mellan kurder och Turkiet 

kommer att utveckla sig. PKK ledaren Öcalan hade återlämnats till Turkiet i ett internationellt 

samarbete under februari 1999, vilket följdes av PKK:s ensidiga eldupphör som varade ända 

till 2004 (Özdalga, 2015: 16). Öcalans arrestering var stort backlag för PKK, men Turkiets 

kandidatstatus inför förhandlingar om EU-medlemskap öppnade nya dörrar för kurderna 
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(Kamov, 2006: 39). Det fanns brett stöd för Turkiets EU medlemskap bland kurder som 

hopades på bättre framtid inom ramen för EU samarbetet (Utrikespolitiska Institutet, 2019).      

 

AKP med Erdoğan i spetsen, lyckades bilda regering efter parlamentsvalet 2002. Vid detta val 

fick prokurdiska partiet DEHAP/ Demokratiska Folkpartiet sju procent av rösterna. DEHAP 

ersattes av DTP/ Demokratiska Samhällspartiet i samband med författningsdomstolens 

utredning av partiet. DTP fick erfara samma öde då författningsdomstolen olagligförklarade 

DTP på grund av användning av kurdiska språket under valrörelsen 2009 (Nordmark; 2007). 

Partiets folkvalda borgmästare och 20 tals parlamentariker gick in i det nya prokurdiska 

partiet BDP/ Freds och Demokratipartiet (Özdagla, 2016: 17).        

 

PKK och turkiska armén fortsatte sina strider, trots den parlamentariska möjligheterna för 

etableringen av fredliga relationer. PKKs ensidiga eldupphör har lett till vissa resultatlösa 

dialog med turkiska myndigheter (Utrikespolitiska Institutet, 2019). Samtalen med PKK har 

alltid varit mycket känslig ämne på grund av turkiska allmänhetens låga tolerans mot kurder i 

allmänhet och PKK i synnerhet. Myndigheters hårda politik har också orsakat vissa folkliga 

uppror bland kurdiska civilbefolkningen (Sveriges Radio, 2006 mars 31) som varit trötta på 

dessa politiska attityder.  

 

5.3 Jämförande analys  

 

2000-talet var början på vissa förändringar av Turkiets och Syriens politiska behandling av 

kurderna. Syriska regimen tog hårdare handgrepp om kurderna, medan Turkiet tog mildare 

politisk ton. Assadregimen försökte hindra utvecklingen åt samma riktning som kurderna 

hade lyckats i Irak, medan Turkiet försökte visa öppenhet för den kurdiska frågan. 

Förändringarna berodde inte på reformer i statsystemen som skulle utgöra grundläggande 

dynamik för myndigheternas förändrade attityder. Dessa förändringar verkade vara kortsiktiga 

åtgärder för hanteringen av de rådande interna och regionala politiska omständigheterna.  

 

AKP hade lyckats vinna flera val tack vare kurdiska väljare, därför var det viktig att tona ner 

statens förtryck av valtaktiska skäl. Parlamentariska konkurrensen med prokurdiska partier 

krävde flerdimensionell politik för att få stöd av kurdiska väljare. PKKs ensidiga eldupphör 
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minskade trycket på turkiska myndigheter, därför hade myndigheterna mindre anledning att ta 

hänsyn till kurdernas politiska krav som oftast besvarades med hårda militära operationer.   

 

Turkiska regeringen hävde förbudet mot Radio och TV program på icke-turkiska språk 

(Özdagla, 2016: 18), dock saknade åtgärden grundläggande stöd i konstitutionen. Därmed 

kunde rättsväsenet sätta stop för flera kurdiska mediekanaler som ansågs ha kränkt landets 

suveränitet. Myndigheterna ville vinna kurdernas intresse på bekostnad av PKK och legala 

prokurdiska partier. Författningsdomstolens olagligförklaring av HADEP/ Folkets 

Demokratiska Parti och dess 37 folkvalda borgmästare som skedde den 13 mars 2003 

(en.hdperuope.com) visade att statens öppenhet i kurdfrågan inte gällde kurdernas politiska 

mobilisering. 

 

Till skillnad från Turkiet, ökade Assadregimen gradvis sin förföljelse av kurderna, vilket 

tolkas som avskräckande taktik av kurderna att avstå från sina politiska krav. Den hårda tonen 

berodde inte på att statsystemets karaktär hade blivit mer nationalistiskt. Det var snarare 

reaktion mot politiska förändringar i framför allt Irak där kurderna fick legitimt 

federationsstyre efter Saddamregimens sammanbrott. Assadregimen ville markera att syriska 

kurder inte bör tänka sig liknande politiska rättigheter, eftersom kraven ansågs kränka Syriens 

territoriella integritet (Lesch, 2012: 16). Regimens hårdtona politik sattes på prov under det 

kurdiska upproret i staden Qamishli i mars 2004 (Ghadi, 2016: 6). Upproret utbrott efter 

polisens provokationer i samband med en fotbollsmatch, vilket utnyttjades av regimen för 

massarresteringar, medan tiotals andra dödades och tusentals flydde landet (Human Right 

Watch: november 2009, samt Brandon, 2007).   

 

De rådande omständigheterna ledde inte endast olika politiska hantering av kurdernas 

behandling. Det finns vissa likheter som utgår ändå ifrån statsystemets struktur och de 

möjligheter som fanns för att undvika erkännande av kurdernas legala rättigheter i Turkiet och 

Syrien. Det råder viss likhet mellan båda ländernas bemötande av kurdiska politiska partier. 

Syriska regimen accepterade inte kurdiska partiers verksamhet, vilket fanns det lagstöd i 

konstitutionen för regimens aggression. PYD/ Demokratiska Enhetspartiet som grundades 

2003, lyckades klara sig bättre tack vare de egna militära styrkorna YPG/Folkets 

Försvarsenheter (Fantappie, 2012 march). Regimen har varit i försiktig hållning mot PYD ju 

mer partiet mobiliserade större militära enheter.  
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Situationen var mycket komplicerad för de legala prokurdiska partierna i Turkiet. 

Författningsdomstolens olagligförklaring av HADEP och DTP motiverades med att dessa 

partier stödde terrorism som syftade på samröre med PKK (Nordmark; 2007). Faktum var att 

det fanns interna politiska behov för att beröva kurdernas lagliga mobilisering för sina 

rättigheter. Prokurdiska partiernas kapacitet vinna flera borgmästare poster och 

parlamentsmandat, minskade turkiska partiers inflytande bland kurdiska befolkningen. DTPs 

självständiga kandidater vann 22 mandat i parlamentsvalet 2007 och 100 borgmästare i 

lokalvalet 2009 (Özdagla: 2016: 16-18). Därmed kunde olagligförklaringen förstöra kurdernas 

politiska mobilisering och deras tryck på myndigheterna. HADEP kunde vinna 37 

borgmästare poster vid lokalvalet 2002. Framgången retade turkiska myndigheter, inte minst 

Författningsdomstolen som agerade för att stoppa HADEP.  

 

Turkiska myndigheters politiska spel mot PKK varierade mellan militära operationer till 

vapenvila liksom hemliga samtal om kurdfrågan. Uppgifter om hemliga samtal mellan AKP 

regeringen och PKK under 2009 mottogs med glädje av kurdiska civilbefolkningen, medan 

turkiska befolkningen var skeptiska och väckte nationalisternas protester. Det visade sig att 

regeringen inte hade seriös plan, eftersom fredssamtalen säkrade AKP styret som brukade 

vinna många kurdiska röster vid parlamentariska val (Özdagla, 2016: 20). Karaktären av 

myndigheternas agerande var manöver för att styra kurdfrågan på statens villkor. Det fanns 

inte tecken på myndigheternas vilja att acceptera varken legala kurdiska partier och PKK som 

representativ för kurderna. Därmed var konflikterna normalt utfall av omständigheterna som 

rådde mellan staten och kurderna.    

 

Frågan om kurdiska språket har lett till paradoxala och opportunistiska förhållningssätt. Ingen 

av dessa länder har haft viljan att formellt erkänna kurdiska språket för officiella sammanhang 

som berörde kurderna. Syrien fortsatte sin förnekelse språkpolicy som det har gjorts i 

decennier, vilket syftade till att behålla arabiskans officiella status som en stöttepelare för 

arabiska nationens enighet och landets suveränitet. Turkiska myndigheter gjorde några 

lättnader i språkfråga endast för politiska syften. Författningsdomstolen straffade DTP för 

användningen av kurdiska språket under valrörelsen, medan regeringspartiet AKP har sluppit 

rättsväsendets påföljder för samma brott. Detta visar att kurdiska språket får användas så 

länge det gynnar statens intressen, men är det straffart när det gynnar kurder.    
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6. Syriens Inbördeskrig: nya fronter   
 

6.1 Syriens Politiska situation innan ISIS  

 

Syriska inbördeskriget har bidragit kurder att öka sitt inflytande i och med att Assadregimen 

var upptagen med kriget på flera fronter (Adams, 2012 november 15). Trots långvariga 

kurdisk-syriska konflikten uppstod inga militära sammandrabbningar sinsemellan. 

Förklaringen för detta handlar inte om principiella förändringar i Assadregimens arabiska 

nationalism eller karaktären i kurdiska nationalismen. Händelseutvecklingen visade att parter 

höll fast vid sin grundläggande politik gällande arabiska nationen i Syrien och kurdernas 

status i Rojava/ Syriska Kurdistan. Den mest relevanta förklaringen kan vara nödvändigheten 

av vapenstillestånd som gynnade både parterna.         

 

Syriska oppositionen har anklagad PYD/YPG för att vara proxy till regimen, trots det 

komplexa verkligen som råder för kurderna. PYD/YPG ambitiösa överlevnadsstrategi 

besvarades med uteslutning från fredssamtalen om Syriens framtid (Ghadi, 2016: 2-4). För 

lokalbefolkningen har också varit förvirrade med två parallella administrationer, Rojava och 

Assadregimens, som saknade tydlighet i ansvarsfördelningen gällande myndigheters 

befogenheter (Ghadi, 2016: 13).  

 

Inbördeskriget aktualiserade frågan om de avdragna medborgarskap ifrån hundratusentals 

kurder av Syriska regimen under 1960-talet (Lesch, 2012: 83). Frågan handlade inte endast 

om medborskap i sig. Dessa kurder blev föremål för systematisk diskriminering och förlorade 

äganderätten över sina egendomar. Processen var en del av arabiseringspolitiken som 

drabbade hårt kurderna i decennier. Från kurdernas sida var kravet upprättelse av en berövad 

rättighet som syriska staten hade tagit ifrån dem.  

 

6.2 Turkiets situation innan ISIS   

 

Samtidig med Syriens inbördeskrig vann AKP parlamentsvals 2011 med omkring 50 procent 

av rösterna, och det prokurdiska partiet BDP vann 36 mandat via självständiga kandidater. 

Valresultatet var sämre än vad AKP/ Erdoğans hoppades på, eftersom det krävdes större 



 

28 

majoritet för att genomföra konstitutionsreformer i presidentvalsystemet. AKP regeringen 

förklarade att regeringen kan tänka sig förhandla kurdfrågan med BDP, vilket tolkades som 

ett utspel för att splittra den kurdiska opinionen. PKKs markerade mot AKP med 

upptrappningen av militära aktioner mot turkiska armén (sakerhetspolitik.se).   

 

Erdoğans ökande inflytande ansågs ha försämrat kurdernas situation. Massrättegångar var 

exemplar på statens kollektiva bestraffning av kurder som endast krävde sina rättigheter av 

staten. Nyheten om hemliga samtal mellan Öcalan och turkiska myndigheter under hösten 

2012 togs med glädje av kurder, medan fanns det många missnöjda röster bland högerextrema 

turkar (Özdalga, 2016: 16-17).  

 

Samtalen mellan Erdoğans regeringen och Öcalan ledde till ’färdplan för fred’ i början av 

2013. Planens sattes aldrig i verk då parterna anklagade varandra att inte följa färdplanen 

gällande militära närvaro i de kurdiska provinserna (Utrikespolitiska Institutet/kurder, 2014). 

Regeringens metod för förhandlingar gick ut på ’vapen mot reformer’ som innebär att 

ekonomiska, sociala och demokratiska reformer genomförs i fall PKK lämnade sina vapen. I 

kontrast till regeringen, insisterade PKK endast på eldupphör och tillbakadragande av sina 

gerillasoldater i utbytte mot regeringens reformer (Özdalga, 2016:18). Öcalan misstänkte att 

Erdoğan endast utnyttjade fredssamtalen för att vinna kurdernas stöd i kommande 

presidentvalet som skulle hållas augusti 2014 (Utrikespolitiska Institutet/ kurder, 2014). 

          

6.3 Jämförande Analys  

 

Syriska inbördeskriget var en dramatisk ändring i Syriens interna politiska förhållanden, 

samtidig påverkades mycket Turkiets interna och regionala politik. Kriget påverkade i sin tur 

kurdernas situation i både länderna. Assadregimens kompromiss med kurderna bidrog 

regimen i hanteringen av kriget mot oppositionen. Kompromissen var dock utan erkännande 

av kurdernas nationella rättigheter som ett eget folk. Grunden för kompromissen gick ut på att 

syriska armén lämnade kurdiska områdena under 2012 med villkoret att kurdiska YPG 

undvika militära konfrontationer med armén (Aljazeera News: 22 augusti 2016). Det militära 

tomrummet bidrog YPG att dominera i Rojava (Fantappie, 2002. March), vilket motiverades 

som upprättelse av kurdernas nationella och historiska rättighet.  
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Utvecklingen var tecken på att Assadregimen saknade tillräcklig med militär kapacitet att 

styra kurderna. Därför betraktas tillbakadragandet inte som ett avgörande slut till kurdernas 

fördel, eftersom regimen försökte hålla sitt grepp via fortsatta lönebetalningar till 

statsanställda (Ghadi, 2016:14). Från Syriska arméns sida verkade inte finnas någon anledning 

till oro för PYD/YPG politisk-militära avancemang, eftersom utvecklingen ansågs vara ett 

resultat av Bashar Assad Dekret 107 gällande lokala självstyren i den framtida Syrien (Syrien 

New: 31 juli 2016). Med tanke på att syriska myndigheter inte har medgivit något officiellt 

erkännande av Rojava styret, verkar regimens ställning endast vara en militär-taktisk lösning 

mot eventuellt allians mellan kurder och syriska oppositionen.  

 

Kurdernas politiska situation i Turkiet var mycket mer ostabil när Syriens inbördeskrig 

utbrott. AKP föredrog hellre kurderna ska vara aktiva i politiken så länge de följde turkiska 

statens officiella policy, samtidig som de tog avstånd från PKK och de andra aktiva 

prokurdiska politiska partierna. Turkiet har inte dolt sin oro för dem framgångar som kurderna 

i Syrien och Irak gjort. Därmed har staten försökt styra kurdfrågan i den riktning som har varit 

gynnsam för Turkiska staten. Därför spelade den interna politiska behoven viktig roll i hur 

turkiska staten borde behandla kurderna. Det kunde vara militära sammandrabbningar med 

PKK gerillan eller hemliga samtal kring lösningen av kurdfrågan. Det verkade som turkiska 

myndigheter var inte alls intresserade av att lösa kurdfrågan i kompromiss med kurderna. 

Statens behandling av kurderna liknade i huvudsak fortsatt förnekelse så länge regeringen 

hade övertaget över kurderna. Samtalen med PKK accepterades oftast när kurdiska sidan hade 

kapacitet att pressa tillbaka turkiska statsapparaten och dess militära styrkor. Därför var 

kurdernas misstänksamhet ett resultat av statens oklara linje gällande kurdernas framtid i 

Turkiet.              

 

Syriens inbördeskrig satte Turkiet i svåra vägval mellan Assadregimen och oppositionen. 

Reparerade relationer med Assadregimen gynnade Turkiet i kampen mot PKK och Öcalans 

arresteringen. Turkiets bedömning övervägde Assadregimens kollaps till följd av 

inbördeskriget och seger för oppositionen. Kravet på Bashar Assads avgång var en radikal 

ändring på Turkiets strategiska politik i Syrien (Özdalga, 2016: 24). Stöd för syriska 

oppositionen gick ut på att oppositionen även stoppa kurdernas framgångar vid regimskifte i 

framtida Syrien. Erdoğans stöd för syriska oppositionen och belägringen av Kobani under 

hösten 2014 ökade spänningarna mellan turkiska myndigheter och kurderna i Turkiet. Det var 

stor bakslag för myndigheterna när HDP ledaren Selahttin Demirtas uppmanade till solidaritet 
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med Kobani under oktober 2014. Många folkliga demonstrationer arrangerades vilka oftast 

slutade med sammandrabbningar mellan folket och turkisk polis och armén. Solidaritet med 

Kobani försvårade Turkiets planer på att driva bort YPG från syrisk-turkiska gränsen, inte 

minst under ISIS krig med YPG.        

 

Likheten mellan Assadregimen och AKP regeringen är ganska mycket vad gäller kurdernas 

roll för deras maktposition. Assadregimen behövde hindra kurdernas samarbete med 

oppositionen, medan AKP/ Erdoğan behövde kurdiska röster vid olika val för att säkra sin 

regeringsposition mot andra oppositionella partier. Det är mycket uppenbart att varken Assads 

nationalistiska regim eller AKPs islamiska regering accepterar kurdernas existens som 

fullvärdig folkgrupp med den turkiska eller arabiska nationen. Assadregimen kämpade för sin 

överlevnad mot salafiska grupperingar, medan AKP islamistiska regering utmanades av 

ultranationalistiska turkiska partier.  

 

Förutom allt som har hänt, kunde andra politiska scenarier utspela sig i båda länderna i fall 

konfliktparterna kunde komma överens om långsiktiga framtida samarbeten istället för 

tillfälliga lösningar på politiska problem. Erdoğan hade möjlighet att kompromissa med 

kurderna om flera reformer i konstitutionen för lösningen av den långvariga konflikten mellan 

turkar och kurder. Erdoğan prioriterade garanteringen av sitt presidentmandat, därför valde 

bort andra grundläggande reformer som kunde förbättra kurdernas politiska status. Eventuella 

reformer i konstitutionens artiklar tre, fem, 42 och 66 som berörde språkfrågan, identitet och 

förbudet mot icke-turkiska språk var viktiga reformer för kurderna. Det kunde öka toleransen 

mellan kurder och turkar som alltid stödjer statens hårda linje mot kurderna.  

   

Assadregimens opposition försökte representera sunniternas talan mot Assad som tillhör den 

shiitiska alawitsekten. Assad har lyckats tona ner sekteriska karaktären av sin regim i arabiska 

nationens namn. Ett strategiskt alternativ för regimen kunde vara etableringen av långsiktig 

allians med kurderna, vilket garanterar framtida politiska statusen för kurder och alawiterna 

som också är minoriteter jämfört med sunniterna. Det räcker inte med Assadregimens löfte 

om införandet av medborgarskapsrätten för omkring 300 000 kurder som syriska regimen 

hade berövat från dem under 1960 (Lesch, 2012: 83). Många misstänkte att Assadregimen 

försökte tvinga unga kurder till militärtjänsten under inbördeskriget, medan förhindra 

anslutningen av kurdiska ungdomar till YPG.  
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Oppositionen å sin sida hade också möjlighet att etablera strategiskt samarbete med kurderna i 

egenskap av Syriska kurders sunnitiska tillhörighet och den långvariga konflikten som 

kurderna hade med Assadregimen. En förklaring kan vara Turkiets inflytande på oppositionen 

som hindrade alliansbildningen mellan kurder och oppositionen. Uteslutningen av kurderna 

från Syriska Nationella Rådet är ett exempel på svårigheten av närmanden mellan kurder och 

oppositionen. En annan förklaring kan vara oppositionens arabisk-nationalistiska agenda för 

framtida Syrien som ansågs vara en del av arabiska hemlandet. Med andra ord, innebär detta 

att oppositionen också delar regimens arabiska nationalism och synen på kurdernas status i 

framtiden.    
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7. ISIS frammarsch och nedgång  
 

7. 1 Syrien och kurdernas motstånd    

 

Expansionen av den sekteriska gruppen ISIS under 2014 ändrade radikalt maktförhållandena i 

Syrien och Irak. ISIS attacker var målinriktad mot olika etno-nationella grupper som kurder, 

assyrier och armenier. Attackernas syfte var etnisk rensning som riktades mot framför allt 

Ezedi-kurderna i Shangal (Amnesty, 2014.september 2) och kurderna i Rojava. Den snabba 

expansionen var inte möjligt utan tillgång till tunga vapen som ISIS erövrade i staden Mosul 

(Sveriges Radio, 2014 juni 11). Kurdiska Peshmerga och YPG slog tillbaka mot ISIS på 

marken i både Rojava och Bashur/Irakiska Kurdistan. Kurdernas motstånd var intensiv med 

tanke på att ISIS var bättre rustad i jämförelse med kurdiska styrkorna. För kurderna handlade 

motståndet om försvaret av deras land och kurdiska folket då ISIS visade ingen nåd mot 

kurderna alls.         

 

Belägringen av Kobani under flera månader var en viktig vändpunkt för kurdernas kamp mot 

ISIS, eftersom YPG lyckades vända på striderna med hjälp från Peshmerga och USA 

flygunderstöd (Mächs, 11 okt 2014). Kampen om Kobani slutade med seger för Kurderna och 

nederlag för ISIS som var bättre rustad jämfört med YPG (Kaya & Whiting, 2017: 83). YPG 

framgångarna bidrog PYD att formellt proklamera Demokratiska Federationen i Nora och 

Östra Syrien under 2016. Federationen erkändes inte av Assadregimen och inte heller av 

Syriska Oppositionen som delade Assadregimens uppfattning om Syriens territoriella 

integritet (Wilgenburg, 2016). 

 

Konfrontationen om kurdernas rättigheter påverkade fredsförhandlingar på grund av 

meningsskiljaktigheter mellan kurder och oppositionen. Turkiets inflytande på Syriska 

Nationella Rådet slutade med att kurdiska partier tog avstånd från fredssamtalen och bildade 

Kurdiska Nationella Rådet/ KNC (Fantappie, 2012. March). Fredsförhandlingar har inte 

arrangerats med hänsyn till kurdernas roll oavsett om vilken kurdisk grupp som deltog i 

fredssamtalen (Ghadi, 2016: 14). Assadregimens FN-ambassadör Bashar Al-jafaari 

meddelande att kurderna borde lämna landet (Syrien), när han avvisade kurdernas politiska 

krav under Moskva fredssamtalen 2015 (Rujub, 2015). Det här var tecken på att kurderna 



 

33 

borde strida för sina rättigheter på flera fronter mot Assadregimen, ISIS och Syriska 

Oppositionen liksom mot Turkiet.   

 

Inblandningen av utländska makter har varit på gott och ont för alla inblandade parterna i 

inbördeskrig. Kurderna har sökt skydd mot eventuella turkiska invasioner, därför har man 

försökt få legitimitet för det kurdiska Rojava styret av Ryssland och USA. Kurderna har inte 

glömt USA:s negativa roll i Algeriets 1975s Iran-Irak Avtalet i vilket offrades kurderna för 

vissa politiska intressen. Erfarenheterna från 1975 har fått kurderna vara försiktiga med 

närmanden till Ryssland eller USA. Kurdiska ledare menade att det ska råda balans i deras 

relation med Ryssland och USA.  

 

2019 har varit början på slutfasen av kriget mot ISIS i Rojava. SDF/ Syriska Demokratiska 

Fronten som består huvudsakligen av YPG har trängt tillbaka ISIS från hela Rojava. Till slut 

lyckades SDF att ta över staden Al-Baghuz som var ISIS sista fysiska fäste. Den 22 mars 

2019 förklarade SDF att ISIS är besegrad (Svenska Dagbladet, 2019 Mars 22). Händelsen 

hade symbolisk betydelse för kurderna med tanke på att det kurdiska nyåret Newroz 

sammanfaller vanligtvis med 21 mars i kurdisk kalender.    

 

7. 2 Turkiet och Kurdernas motstånd   

 

Kurdernas och Turkiets relation var fortfarande komplicerad under ISIS snabba expansion 

pågående. Erdoğans lyckades påtvinga turkiska statssystemet valet av presidentämbeten med 

folkvalt valsystem. Den 28 augusti 2014 vann Erdoğan Turkiets första folkvalda presidentval 

med 51,1 procent, medan hans motkandidater Ekmeleddin Ihsanoglu fick 38,6 procent och 

Selahattin Demirtas 9,6 procent  (Svenska Dagbladet, 2014 aug 10).  

 

Erdoğans tillträdde som folkvald presidentskap var samtidig med ISIS frammarsch. 

Utvecklingen bidrog till ökande spänningar mellan kurder och Turkiska myndigheter. Vid 

Slaget om Kobani anklagades Turkiet för indirekt samarbete med ISIS, eftersom Turkiet 

vägrade ge fri korridor till Kobani-kurderna att återvända för att delta i striderna mot ISIS 

(Özdalga, 2016: 24). Turkiet menade att YPG/PYD är PKKs syriska grenar som borde 

terrorstämplas. 
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Konfrontationen mellan kurder och Turkiska staten, satte Erdoğan inför svåra provningar i 

olika frågor. AKP förlorade sin majoritet i parlamentsvalet den 7 juni 2015, vilket var en 

backning från 50 procent till 41 procent (Dagens Nyheter, 2015-06-09). Det prokurdiska 

partiet HDP kom in i Parlamentet med 13,1 procent av rösterna. Valresultatet försvårade 

Erdoğans planer på reformer i presidentvalet. HDP ledaren Selahttin Demirtas förklarade 

tydlig att AKP/Erdoğan inte kommer att få stöd gällande reformer i presidentvalet med 

motiveringen att folkvaldpresident leder landet till diktaturstyre (Özdalga, 2015: 21). AKP 

svarade med att utlysa ett nyval under november 2015 i vilket AKP fick 49,5 procent av 

väljarnas stöd.      

 

Det så kallade för ’ misslyckad militärkupp’ som skedde under 15 juli 2016, var det väldig bra 

tillfälle för Erdoğan att slå hård mot sina motståndare (Dagens Nyheter 2016.07.15). 

Konsekvenserna av det politiska tumulten drabbade många kurder, bland annat gripandet av 

HDP ordföranden Selahttin Demirtas och Figen Yuksekdag under november 2016 (Expressen, 

2016 nov 04). Kurdiska medier slogs ut totalt och omkring 5000 HDP-medlemmar har 

arresterats (säkerhetspolitik.se, 2017 okt).     

  

Invasionen av den kurdiska staden Afrin under januari 2018 var ett tydligt budskap till 

kurderna som enligt Turkiet inte borde utmana turkiska staten. Erdoğan meddelade att 

offensiven kommer att fortsätta tills YPG drivs bort från norra Syrien (Aftonbladet, Nyheter; 

19 mars 2018). Offensiven kan också tolkas som tidig valkampanj inför presidents och 

parlamentsvalet till vilka Erdoğan behövde vinna högerextrema turkarnas stöd. Erdoğan vann 

2018s presidentvalet med 52 procent (svt.se/nyheter, 24 juni 2018). Demirtas som ställde upp 

från fängelset, lyckades få omkring 8,40 procent av rösterna (fplus.se/valet i turkiet, 2018 

juni). HDP lyckades få 67 mandat i parlamentsvalet, trots turkiska myndigheter försökt att 

försvåra HDP valarbetet (ui.se/landsguiden).          

 

Den sista dragkampen mellan turkiska myndigheter och kurderna var inte endast pågående 

strider mellan turkiska armén och PKK-gerillan. Turkiets lokalval under mars 2019 var en ny 

provning för turkiska staten att gå i dragkamp med demokratiska valmetoder. HDP vann 

tillbaka många borgmästare poster som turkiska myndigheterna hade avsatt för två år sedan 

med anklagelse om terrorkopplingar (Sveriges Radion, 2019 april 1).  
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7.3  Jämförande analys  

 

ISIS expansion var på gott och ont för kurderna. Terrorsektens folkmord på Ezedi-kurderna i 

Shangal och belägringen av Kobani var planerade strategier för utplåning av kurderna oavsett 

deras religiösa bakgrund.  En stor del av kurderna som föll offer för ISIS brutalitet också var 

muslimer. Slaget om Kobani vände om krigets utveckling till kurdernas fördel, vilket mottogs 

inte med glädje av Turkiska myndigheter. Assadregimen har inte uttalat något officiellt heller 

gällande kurdernas framgångar mot ISIS.   

 

Turkiets oro för YPG framgångar var befogad med tanke på inspirationen som kurderna i 

Turkiet kunde få i kampen mot Turkiska staten. Det har varit tydligt att Turkiet var hellre 

orolig för kurdernas framgångar än ISIS brutalitet. Motiveringen var det potentiell som fanns 

för ett kurdiskt federalstyre i nora Syrien med likheter med det kurdiska federala styret i norra 

Irak. Turkiet har insisterat på att omvärlden borde terrorstämpla PYD och YPG på samma sätt 

som PKK var terrorsstämplad. Turkiet har använt sin kapacitet för att sätta stop för kurdernas 

avancemang. Invasionen av Afrin under 2018 kan betraktas som Turkiets försök att förhindra 

etableringen av det kurdiska styret. Den hårdhänta politiken gick i linje med vad 

konstitutionen förpliktigar myndigheterna gällande skyddet av Turkiets intressen. Därmed var 

det inte överraskning när PYD har tagit dessa hot på stort allvar (Lesch, 2012: 106) och varnat 

för konsekvenserna av turkisk invasion. Omvärldens tystnad för invasionen av Afrin 

Kantonen är tydlig bevis för de risker som PYD hade varnat om. Assadregimen har inte haft 

någon praktiskt reaktion på den turkiska invasion och inte heller USA som är allierade med 

kurderna i kriget mot ISIS (Löfgren, 2018 Jan 22).  

 

 

Det gick inte konstatera seriösa intentioner för fredssamtalen hos turkiska myndigheter som 

oftast anklagade PKK för avbrutna fredssamtalen, något som PKK också anklagade 

myndigheterna för. Premiärminister Ahmet Davutoglu poängterade i ett uttalande under 2015 

att PKK har utnyttjat fredsprocessen endast för upprustningen av sina militära styrkor 

(Özdalga, 2016: 18). Det verkar som regeringen behövde fredssamtalen av valtaktiska skäl 

inför olika val och reformer i presidentsvalsystemet.  

 

Tillfälliga fredsförhållanden brukar stärka AKP/ Erdoğans inflytande bland väljare (Özdagla, 

2016: 20), medan långvariga eldupphör gynnade prokurdiska partierna. Därför bör det inte 
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vara överraskning när turkiska myndigheter provocerade oroligheter i syfte att förstöra 

kurdernas politiska mobilisering. Beviset för detta är kriget mellan PKK och Turkiska armén 

under sommaren 2015 (Svt.se/nyheter/turkiet, 1 november 2015). Flera kurdiska städer 

jämnades med marken och en stor del av befolkning flydde från sina hem till västra Turkiet. 

Kriget var en politisk framgång för AKP, medan en förlust för prokurdiska partiet HDP. I 

parlamentsvalet som hölls under november 2015 vann AKP med brett stöd bland turkiska 

nationalister. Det prokurdiska partiet HDP förlorade många av sina parlamentsmandat till 

följd av kriget (säkerhetpolitik.se, 2017 okt).    

 

Assadregimens hållsamma ställning mot kurdernas de facto innebär ingen erkännande av det 

kurdiska styret, eftersom regimen behövde rikta sina krafter mot oppositionen. Det är ett 

faktum att inga direkta militära sammandrabbningar uppstådde mellan YPG och Syriska 

regimen. Assadregimens vägrade själv stödja YPG i kriget mot ISIS och har varit emot USA:s 

militära närvaro på Syrisk mark under kriget mot ISIS. Det paradoxala i regimens politisk är 

då ISIS betraktades som en rival av Assadregimen.   

 

Det finns olika förklaringar för det paradoxala agerandet gentemot kurderna. Regimen 

hoppades på att ISIS frammarsch försvagade kurdernas militär-politiska position inför 

framtida förhandlingar. Å andra sidan har det inte skett några direkta strider mellan ISIS och 

Assadregimens styrkor, trots flera kontaktzoner som kunde orsaka stridigheter sinsemellan. 

Utvecklingen skulle visa att Rojava kurderna ansågs utgöra större hot för Assadregimens 

strategiska politik i Syriens framtid. Kurdernas intentioner för att stärka Rojava styre hotade 

den enhetliga bilden om Syrien som en arabisk republik och syriska folket som en del av 

arabiska nationen. Kurdernas de facto ansågs bryta mot två viktiga principerna landets 

territoriella integritet och nationen som regimens statsnationalism har försökt etablera i 

årtionden.             

 

En annan förklaring för Assadregimens respektive oppositionens motstånd mot kurdernas 

Federation handlade om den ömsesidiga tolerans som olika etniska och religiösa grupper hade 

mot varandra inom federationens. Varken Assadregimen eller Syriska oppositionen 

förespråkade för ömsesidig tolerans mellan olika etniska och religiösa grupper. PYD 

tillämpade en ’inkluderande strategi’ av olika etniska och religiösa grupper i Rojava styret. 

Strategin har bidragit till interna stabilitet och ökade samarbetsviljan mellan dessa grupper. 

Rojava ledningen hoppades på att få legitimitet bland befolkningen och i det internationella 
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samfundet (Kaya & Whiting, 2017: 82). Syriens inbördeskrig som en bidragande faktor för 

kurdernas politiska och militära de facto, bidrog även deras vilja att påbörja en 

demokratiseringsprocess inom federationens politiska system.  

 

Sammantaget är att Turkiet respektive Syrien har fortsatt deras strategiska behandling av 

kurderna, trots att periodvis har det förekommit förändringar av deras hantering av 

kurdfrågan. Den hårdhänta politiken har föregått mjuka metoder så länge både länderna har 

haft kapacitet och tillfällen att driva mot kurderna. Förändrade attityder berodde på taktiska 

behov som ibland har varit nödvändig för att komma ur politiska kriser.  
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8. Slutdiskussion  
 

Analysen visar att Syriens respektive Turkiets politiska system uppbär nationalistiska 

tendenser. Nationalismen genomsyrar djupt hela statssystemet och ländernas olika 

myndigheter. Konsekvenserna av detta är reproduktionen av nationalistiska mobiliseringar för 

politiska ändamål som oftast har riktats mot kurderna och deras politiska krav. Både ländernas 

politiska system bygger på vissa principer som möjliggör legal förnekelse av kurdernas 

existens. Utöver den legala förnekelsen finns det legalstöd genom ländernas konstitution att 

klassificera kurdernas politiska krav som brott mot ländernas territoriella och nationella 

suveränitet. Därmed ligger svårigheten inför kurdernas politiska krav i ländernas konstitution 

som djupt är inspirerad av nationalistiska tendenser.         

 

Syrisk-kurdiska relationen har varit komplicerad stabil i skuggan av inbördeskriget och ISIS 

snabba expansion. Den ömsesidiga överenskommelsen att avstå från militära handlingar mot 

varandra, garanterar inte framtida militära konfrontationer mellan Assadregimen och kurdiska 

styrkorna. Detta beror framför allt på att överenskommelsen var endast taktisk utan ömsesidig 

erkännande av varandra som allianspart. Inbördeskriget och ISIS frammarsch var viktiga 

tillfällen för att Assadregimen vinna kurdernas förtroende med kurdernas villkor. Detta kunde 

förverkligas i fall Assadregimen ändrade grundlagarna för kurdernas så väl för alawiternas 

fördel med tanke på att både grupperna utgör minoriteter jämför sunniaraberna. Det verkar 

som Assadregimen följer en långsiktig vision av Mellanösterns politiska förhållanden som 

inte är så mycket till kurdernas fördel. Syriska oppositionen hade också möjlighet att ingå i en 

strategisk allians med kurderna för att påskynda Assadregimens totala kollaps.  

 

Till skillnad från Assadregimen har oppositionen följt Turkiets linje som motsätter sig till 

varje form av överenskommelse om kurdernas rättigheter i framtida Syrien. Oppositionens 

handling gåt emot den historiska bakgrunden i vilken araberna liksom kurderna var förtryckta 

av ottomanska turkarna. Därmed kan det vara så att oppositionen inte representerar den 

verkliga sunnibefolkningen av Syrien, inte minst syriska kurder som till stor del praktiserar 

sunni islam. Det fanns större likheter mellan kurderna och oppositionens för att ingå i allians 

jämför med Assadregimen och kurderna om religionen skulle utgöra en likfaktor för 

samarbete med varandra. De kurdiska kantonstyrena bevisade kurdernas potentiell att 

acceptera politiska samarbeten med andra etniska och religiösa grupper. Varför var det lika 

möjligt att ingå allians med den syriska sunnitoppositionen också.       
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Turkisk-kurdiska relationen har genomgått mycket ostabil period som har varierat från 

återhållsamhet ända till krig och massförstörelse av kurdiska städer som medfört 

fördrivningen av hundratusentals civila kurder från sina hem. Turkiska staten har tillåtit 

kurdernas parlamentariska verksamhet inom begränsad ram, dock utan att tillåtas större 

möjlighet att påverka turkiska politiska systemet. PKKs effekt på turkisk-kurdiska relationen 

har avgjort hur den parlamentariska kampen drivits fram.  

 

Turkiska staten hade möjlighet att reparera den svåra historiska relationen mellan kurder och 

turkar. AKP som anses driva en moderat islamisk politik, kunde använda religionen som 

gemensam verktyg för försoningspolitisk mellan majoriteten av kurder och turkar. AKP/ 

Erdoğan var snarare upptagna med driva politiska strategier för att förlänga sitt 

regeringsmandat period efter period istället för att bygga långsiktiga strategier för fredliga 

relationer mellan turkar och kurder. Turkiets inblandning i Syriens inbördeskrig bidrog till 

mer kompliceringen av den redan svåra relationen mellan turkiska staten och kurderna.         

 

Framtida scenarier verkar vara fortsättning av den föregående relationerna. Det verkar inte 

finnas stora förhoppningar om fredliga relationer så länge alla tre folkgruppernas nationalism 

inte ändrar sina grundläggande karaktärer och deras framtida visioner om nationen och 

nationalstaten. Det handlar inte enbart om slutet på ISIS som i sin tur kan intensivera 

konflikten mellan kurder och syriska regimen nu när hotet från ISIS är avvärjd. Det blir 

början på en ny fas av konfrontationer och nya oberäknade hot som organiseras av Turkiet 

och Syriska regimen mot kurderna så länge det inte råder ömsesidig tolerans med alla parters 

villkor. Kurderna kommer också i sin tur driva sin kamp för deras rättigheter och deras 

överlevnad som anses hotas av de etablerade statsystemen i Turkiet och Syrien.   
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