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Buiten
land

De Koerden wonen in het noordoosten van Syrië.  
Jarenlang vochten ze samen met westerlingen tegen het terrorisme.

De Verenigde Staten van Amerika 
zetten er hun beste troepen in. Ze 
arriveerden in september 2014. De 
soldaten moesten leden van IS opspo-
ren. IS of Islamitische Staat is een 
groep die aanslagen pleegde over de 
hele wereld. Terroristen en hun fami-
lieden werden opgesloten in kampen. 
Die kampen werden bewaakt door 
de Amerikanen en de Koerden. Op 
6 oktober 2019 besliste president 
Donald Trump om zijn troepen terug 
te trekken. IS was verslagen. Er was 
geen reden om nog langer te blijven. 

Chaos
De Amerikaanse soldaten vertrok-
ken. En de Turkse president Recep 
Tayyip Erdogan (zie foto) kreeg vrij 
spel. Hij vindt dat de Koerden ook 
terroristen zijn. En hij denkt dat zijn 
land in gevaar is. Daarom zette hij de 
aanval op de Koerden in. Op woens-
dag 9 oktober viel Turkije binnen 
in Syrië. Er braken hevige gevechten 
uit. Er was veel onrust. Alle Koer-
dische soldaten gingen richting de 
Turkse grens. Ook de Koerden die de 
gevangen IS-strijders bewaakten. In 
die chaos konden familieleden van 

IS-strijders ontsnappen. Het zou om 
700 vrouwen en kinderen gaan. 

 
Syrische hulp

De Koerden vroegen hulp aan de 
Amerikanen. Die kregen ze niet. 
Sommige westerse regeringsleiders 
veroordeelden de aanval van Turkije. 
Maar ze ondernamen geen verdere 
actie. De Syrische president Bashar 
al-Assad bood wel troepen aan. Het 
Syrische regime krijgt steun van 
Rusland en Iran. Ze zijn wellicht 

sterker dan Turkije. Momenteel is het 
niet duidelijk of de ruzie zal oplopen. 
Turkije en Syrië kunnen zich terug-
trekken. Maar er kan ook een zware 
oorlog ontstaan.

Conflict Turkije tegen de Koerden 

>>> Op de grens van Turkije met Syrië zijn gevechten aan de gang. (Foto Belga)


