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tangrep mot tyrkiske 
stridsvogner.

Ifølge professor Hal-
lenberg er YPG Ankaras viktigste 
mål.  Hallenberg tror Ankaras 
verste mareritt er at kurdere i 
Syria og Tyrkia kan komme til å 
hevde selvstyre om det ikke tas 
grep.

– Det tror jeg er det mest uak-
septable for Tyrkia, sier Hallen-
berg.

Den kurdiske militsen har 
fortsatt et nærvær i byen Manbij, 
drøyt 30 kilometer sør for Jara-
blus, som de erobret fra IS i be-
gynnelsen av august. Myndighe-
tene i Ankara krever at den kur-
diske militsen trekker seg helt ut 
av byen og tilbake til østsiden av 
elva Eufrat.

USA, som har støttet YPG-mi-
litsen militært i kampen mot IS, 
stiller seg bak Tyrkias krav.

Tyrkias nærvær i Syria fortsetter med uforminkset styrke. Mange sivile skal være drept etter flere tyrkiske 
angrep i det krigsherjede landet. 

USAs visepresident Joe Biden stiller seg bak Tyrkias krav om at YPG-
militsen må trekke seg tilbake fra Eufrat. 

Falluja: Krigsflyktninger 
i Syria og Irak har i som-
mer måttet holde ut 
temperaturer på rundt 
50 grader i provisoriske 
teltleirer i ørkenen.

Are Føli
NTB

Situasjonen er i utgangspunk-
tet svært vanskelig for mil-
lioner av mennesker som har 
flyktet fra krigshandlingene i 
de to landene.

Noen av de verst stilte be-
finner seg i kummerlige telt-
leirer i ørkenen med begrenset 
tilgang til vann, mat og andre 
forsyninger. I sommer har de 
opplevd temperaturer som har 
ligget langt over det normale i 
ett av verdens varmeste områ-
der.

– Om dagen er det nærmere 
50 grader i skyggen. For dem 
som bor i leirene, er det svært 
vanskelig å takle varmen, sier 
Salah Noori i Flyktninghjelpen 
på telefon fra Irak.

– Kritisk situasjon
I teltleirene hvor Noori jobber, 
bor det irakere som har flyktet 
fra byen Falluja. Over 80.000 
sivile flyktet da regjeringssol-
dater og allierte militsgrupper 
inntok byen og nedkjempet IS-
krigerne der i juni.

Ekstrem hete, for lite vann, 
for få telt og elendige sanitære 
forhold gjør livet vanskelig i lei-
rene midt ute i ørkenen.

Høye temperaturer om som-
meren er normalt i Midtøsten. 
Men varmen de siste måne-
dene har vært ekstrem. 21. juli 
viste gradestokken 54 grader i 
Mitrabah i Kuwait. Blir målin-
gen bekreftet, kan dette være 
den høyeste temperaturen som 
er målt på jorda noen gang.

I Irak har bøndene sett av-

linger visne bort, og offentlig 
ansatte har møtt opp på jobb 
på fridager fordi kontorene har 
luftkjølingsanlegg.

Klimaendringer
Situasjonen i år er i tråd med 
en langvarig utvikling i ret-
ning av kraftigere hetebølger 
i Midtøsten. Antall dager med 
over 48 grader i Bagdad er blitt 
mer enn fordoblet, ifølge Iraks 
meteorologiske institutt. Men-
neskeskapt global oppvarming 
antas å være en viktig årsak til 
de økende temperaturene.

– Vi kan ikke utelukke at he-
tebølgen i Midtøsten i sommer 
hadde oppstått uansett. Men 
det er veldig stor sannsynlig-
het for at den skyldes global 
oppvarming, sier direktør Tore 
Furevik ved Bjerknessenteret 
for klimaforskning.

Krigsofre rammet 
av ekstrem hete

Områder i Syria og Irak har vært rammet av ekstrem hete, noe som 
har gjort en prekær situasjon enda verre for mange flyktninger. 
 FoTo: reuTers

■■ syria har om lag 2 millioner 
kurdere, de fleste i nordøst mot 
grensa til Tyrkia.

■■ Kurderne i syria sluttet seg tidlig 
til opprøret mot president Bashar 
al-Assad.

■■ i 2012 trakk regjeringsstyrker 
seg ut av de kurdiske områdene og 
ga kurderne utvidet selvstyre og 
ansvar for å bekjempe andre opp-
rørsgrupper.

■■ Partiet for en demokratisk, 
kurdisk union (PYD) og deres YPG-
milits kontrollerer nå flere områder 
nord i syria, som de har døpt ro-

java eller Vest-Kurdistan – bestå-
ende av distriktene Jazira, Kobani 
og Afrin.

■■ YPG har fått amerikansk støtte i 
kampen mot is.

■■ YPG har tette bånd til PKK i Tyr-
kia, som står på terrorlisten til usA, 
eu og Tyrkia.

■■ et stort antall PKK-soldater 
kjemper i YPGs rekker.

■■ Human rights Watch og Am-
nesty international anklager i rap-
porter PYD og YPG for overgrep 
mot sivile, vilkårlig fengsling og 
bruk av barnesoldater.

■■ i mars 2016 proklamerte kurder-
ne rojava som en autonom, føderal 
region, noe både myndighetene 
og opposisjonen i syria proteste-
rer mot. Det samme gjør usA og 
Tyrkia.

■■ YPG-militsen har med vestlig 
luftstøtte og amerikanske militær-
hjelp hatt framgang i kampen mot 
is siste halvår og erobret tidligere i 
august Manbij fra islamistene.

■■ onsdag innledet Tyrkia en mi-
litæroffensiv mot is og YPG og 
sendte stridsvogner, kampfly og 
spesialsoldater over grensa. 

Kurderne i Syria

Klimaet i Midtøsten
■■ De fleste landene i Midtøsten 

og Nord-Afrika har et subtropisk 
klima preget av lite nedbør og 
høye sommertemperaturer.

■■ områdene rundt Persiabukta 
er blant de varmeste i verden. i 
sommer ble det målt 54 grader 
i Kuwait, noe som kan være ny 
verdensrekord.

■■ i tiårene framover ventes det 
at sommertemperaturene i Midt-
østen vil øke betydelig raskere 
enn den gjennomsnittlige globale 
oppvarmingen.

■■ Nedbøren vil sannsynligvis 
minke i flere av landene i regio-
nen. i tillegg fordamper fuktighe-
ten raskere fra bakken når det bli 
varmere.

■■ Tørke kan dermed bli et øken-
de problem. Mange av landene i 
Midtøsten har allerede lenge slitt 
med knappe og minkende vann-
ressurser 
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