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L A N D I N F O R M A T I O N                   Rapportnummer: 46419 

1. Introduktion  

Tidigare versioner 

Version Titel Datum Rapportnummer 

1.0 Syrisk militärtjänst 2021-06-01 45625 

 

1.1 Om rapporten 

Rapporten avhandlar i första hand värnplikt och reservtjänstgöring inom den 

syriska försvarsmaktens reguljära militära styrkor, men berör i korthet även 

några av de övriga ”hybridförband” och miliser som opererar i landet. Den 

sammanställer en del fortsatt relevant material ur Migrationsverkets tidigare 

publikationer1 med rapportering från EUAA (f.d. EASO)2 och en rad andra 

sekundär- och primärkällor.3 Rapporten gör inte anspråk på att vara 

uttömmande i någon del, utan bör vägas mot annan information om 

Syrienkonfliktens militära kontext och dynamik.      

1.2 Försvarsmaktens status och territoriell kontroll 

Under konflikten har den syriska försvarsmakten uppenbarligen förlorat eller 

periodvis tvingats nedprioritera kontroll över betydande delar av landet4 p.g.a. 

bristande effektivitet och sinande resurser – mot ett förhållandevis stort antal 

väpnade oppositionselement. Med betydande understöd av främst Ryssland och 

Iran (bl.a. genom libanesiska Hizbollah och andra Iranstyrda miliser) jämte 

fortsatt bred rekrytering till såväl reguljära förband som hybrider, har dock de 

sammansatta5 regeringsstyrkornas ställning nationellt med tiden återigen stärkts 

väsentligt. Damaskus kan därmed sägas dominera större delen av Syrien, 

inklusive de flesta provinshuvudstäder och andra befolkningstäta områden:6 

inalles ca två tredjedelar av landet och ca 12 av ca 17 miljoner kvarvarande 

invånare.7 Det sagt, ligger landet fortfarande mycket långt ifrån ett läge där man 

skulle kunna sägas kontrollera landets hela territorium – kanske i synnerhet 

dess internationella gränser, inklusive territorialvatten och luftrum. Där råder 

nämligen det motsatta förhållandet, dvs. att ca 85 procent av landgränserna 
                                                                 
1 Främst Lifos, Reguljär och irreguljär syrisk militärtjänst, 2017-05-30, url; Migrationsanalys, Syrien: 
Säkerhetssituationen och civilas utsatthet, april-november 2021, 2021-12-31, url; Lifos, Säkerhetsläget i 
Syrien, 2019-03-01, s. 43 ff, url; Migrationsanalys, Syrisk militärtjänst 1.0, 45625 (avställd).   
2 Bl.a. European Asylum Support Office (EASO), Syria – Military service, april 2021, url. 
3 Bl.a. samtal med källor i Syrien och oberoende specialister utanför (genomförda på distans).  
4 För senaste årets lägesbild, se t.ex. Human Rights Council (HRC), Report of the Independent 
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/49/77, 2022-02-08, url, 
inklusive Annex II: Estimated areas of influence – January 2022, url; EASO, Syria – Security Situation, 
juli 2021, url; Migrationsanalys, 2021-12-31, url; Al-Monitor, Turkey steps up attacks on Syria’s Kurds 
amid Iraq operation, 2022-04-22, url  
5 Se vidare, Lifos, 2017-05-30, url  
6 EASO, Syria – Security Situation, maj 2020, s. 24 ff, url. 
7 The Washington Institute for Near East Policy (WINEP)/Fabrice Balanche, The Assad Regime Has 
Failed to Restore Full Sovereignty Over Syria, 2021-02-10, url. 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/4620_12_202201_MapOfInfluence_Syria_2021Dec.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/sites/default/files/2021-02/syria-borders-external-control-POL3433.jpg
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39733
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46174
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43505
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45401
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/4620_12_202201_MapOfInfluence_Syria_2021Dec.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_07_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46174
https://www.al-monitor.com/originals/2022/04/turkey-steps-attacks-syrias-kurds-amid-iraq-operation
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39733
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/05_2020_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/assad-regime-has-failed-restore-full-sovereignty-over-syria
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kontrolleras av andra parter, inklusive Hayat Tahrir al-Sham (HTS) och 

Turkiet/ombud, Syrian Democratic Forces (SDF) och USA med allierade, samt 

Ryssland eller Iran/Hizbollah m.fl. Detta medan territorialvattnet i stort sett 

kontrolleras av Ryssland och luftrummet – utöver Syrien och Ryssland – 

trafikeras av bl.a. USA8 (med allierade), Israel9 och Turkiet.10  

Perioden efter den rysk-turkiska överenskommelsen om vapenvila i nordväst 

den 5 mars 2020, har emellertid konflikten de facto trappats ned märkbart.11 

Denna nya fas har också bl.a. lett till färre dödsoffer inom den syriska armén, 

som tidigare har drabbats av betydande förluster.12 Medan en form av status 

quo kan förväntas hålla i sig i stora delar av landet, kvarstår också klar potential 

till eskalering på många fronter. Detta bl.a. i och kring Idlib i nordväst (jämte 

andra omstridda områden längs riksväg M4 i norr), i nordöstra Syrien, där 

Turkiet i skrivande stund trappar upp diverse militära operationer mot SDF-

kontrollerade områden13 och destabiliserande IS-celler fortfarande opererar, 

samt i södern,14 där instabilitet lär bestå under överskådlig tid.15 

1.3 Mobilisering – demobilisering 

I linje med ovanstående, noterar bl.a. EASO att rekrytering till den reguljära 

syriska armén alltjämt fortsätter i stort sett i samma takt som tidigare, trots en 

allmänt stabilare situation i landet. Tidigare ägde större delen av rekryteringen 

rum i de områden i landet där regimen förmodas ha starkast stöd, dvs. i 

provinserna Latakiyah, Tartous, västra Homs och Hama. Vissa källor 

framhåller att så fortfarande är fallet.16 Av senare rapportering framgår dock att 

man nu snarare lägger större fokus på tidigare oppositionskontrollerade 

områden där det sedermera ingåtts s.k. försoningsavtal,17 bl.a. i Dara’a.18  

Under perioden från konfliktens inledningsår till 2018 hade inga frikallelser av 

tjänstgörande värnpliktiga ägt rum. I maj 2018 släpptes den första kullen 

värnpliktiga som hade tjänstgjort sedan år 2010. Därefter kom man, genom 

administrativa beslut, att stegvis släppa värnpliktiga och reservister som 

tjänstgjort i fem år eller längre.19 Den militära ledningens demobiliseringsbeslut 

ses oftast som välgenomtänkta såtillvida att de inte påverkar arméns kapacitet i 

                                                                 
8 Se vidare, WINEP, 2021-02-10, url, inklusive kartbild. 
9 Se t.ex. The Jerusalem Post, Thousands of airstrikes carried out by Israel in past five years, 2022-03-
29, url;  
10 Airwars, Turkish Military in Iraq & Syria, konsulterad 2022-04-24, url  
11 Middle East Institute (MEI)/Gregory Waters, The Syrian Regime’s Combat Losses in Spring 2020, and 
What Lies Ahead, 2020-06-18, s. 5-7, url; HRC, Report of the Independent International Commission of 
Inquiry on the Syrian Arab Republic, 2020-07-07, s. 3-4, url; The Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED), Syria: 10 Years on, 2021-05-14, url. 
12 MEI, 2020-06-18, s. 5-7. 
13 Se t.ex. Al-Monitor, 2022-04-22, url 
14 ACLED, 2021-05-14, url. 
15 Se t.ex., Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center (Carnegie MEC), How Southern Syria Has 
Been Transformed Into a Regional Powder Keg, 2020-07-14, url; jfr Migrationsanalys, 2021-12-31, url  
16 EASO, Syria – Targeting of Individuals, mars 2020, s. 33, url. 
17 EASO, april 2021, s.15, url. 
18 Se t.ex. Migrationsanalys, 2021-12-31, stycke 5.2, url 
19 Atlantic Council, Forced conscription continues despite amnesty by Syrian Government, 2019-02-12, 
url; The Syrian Observer, Syrian Regime Soldiers Once Again: We Want to Be Discharged, 2019-07-10, 
url. 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/assad-regime-has-failed-restore-full-sovereignty-over-syria
https://www.washingtoninstitute.org/sites/default/files/2021-02/syria-borders-external-control-POL3433.jpg
https://www.jpost.com/israel-news/article-702634
https://airwars.org/conflict/turkish-military-in-iraq-and-syria/
https://www.mei.edu/sites/default/files/2020-06/The%20Syrian%20Regime%E2%80%99s%20Combat%20Losses%20in%20Spring%202020%2C%20and%20What%20Lies%20Ahead.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_61_AdvanceUneditedVersionFINAL.docx
https://acleddata.com/2021/05/14/syria-10-years-on/
https://www.al-monitor.com/originals/2022/04/turkey-steps-attacks-syrias-kurds-amid-iraq-operation
https://acleddata.com/2021/05/14/syria-10-years-on/
https://carnegie-mec.org/2020/07/14/how-southern-syria-has-been-transformed-into-regional-powder-keg-pub-82202
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46174
https://easo.europa.eu/sites/default/files/publications/easo-coi-report-syria-targeting-individuals.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Military_Service.pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46174
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/forced-conscription-continues-despite-amnesty-by-syrian-government/
https://syrianobserver.com/features/51616/syrian-regime-soldiers-once-again-we-want-to-be-discharged.html
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pågående eller kommande militära operationer, och sker inte sällan parallellt 

med ökad rekrytering av reservister.20  

Den 10 januari 2021 utfärdade presidenten ett cirkulär med order om att sänka 

den militära beredskapen till 2012 års utgångsläge. Detta ska bl.a. innebära att 

man trappar ned stridsberedskapen från 80 procent till 50 procent vid militära 

enheter för marktrupper och flotta, och från 66 procent till 33 procent vid 

administrativa avdelningar. Beslutet innefattar bl.a. nedskärning av mat som 

fördelas ut till barackerna eftersom en del av den sänkta beredskapen även 

kommer att innebära beviljande av fler permissioner för rekryter.21 Många 

menar att beslutet beror på rådande ekonomiska kris, som i huvudsak beror på 

sanktioner, men också åtstramad finansiering från viktiga allierade såsom Iran. 

Det ses även som ett budskap att kriget är över, vilket bl.a. Ryssland vill 

framhäva, samt att regeringen f.n. inte har för avsikt att genomföra fler större 

militära operationer.22  

2. Obligatorisk värnplikt 

Till dags dato inkallas i princip alla myndiga manliga invånare (medborgare 

och Palestinaflyktingar23) i regeringskontrollerade områden, oavsett religiös 

eller etnisk tillhörighet, till obligatorisk värnplikt (khidmat al-’alam) inom den 

reguljära syriska försvarsmakten. Samtidigt har också reservtjänstgöring 

(khidmat al-ihtiyat) aktualiserats i betydande omfattning – i första hand rörande 

personer i aktiv tjänstgöring eller som tjänstgjort relativt nyligen, i vissa fall 

personer över 40 år gamla, i första hand beroende på behov/kompetens24 (mer i 

kap. 3 nedan).   

Den syriska konstitutionen stipulerar nämligen att ”obligatorisk värnplikt ska 

vara en helig plikt och reglerad i lag; att försvara hemlandets territoriella 

integritet och bevara statshemligheter ska vara varje medborgares skyldighet”.25 

Obligatorisk värnplikt, reservtjänstgöring, ersättningar, uppskov, frisedel och 

finansiell kompensation från syrier bosatta utomlands m.m. regleras annars i 

första hand genom lagdekret N° 30/2007 avseende allmän värnplikt 

(”Flaggtjänstlagen”), utfärdad av president Assad 16 maj 2007 (därefter 

justerad vid en rad tillfällen),26 samt en rad andra presidentdekret, som generellt 

kontinuerligt publiceras i sammanfattning via den statliga nyhetsbyrån Syrian 

                                                                 
20 Enab Baladi, Syrian soldiers desperate for demobilization after retention in regime’s armed forces, 
2020-04-16, url. 
21 Enab Baladi, Syrian regime lowers army readiness to pre-2012 levels, 2021-01-18, url. 
22 Al-Monitor, Why Assad is scaling down military readiness across Syria, 2021-01-29, url. 
23 ”Palestine refugees”, dvs. med officiell registrering hos UNRWA och GAPAR i Syrien. 
24 Jfr Lifos, 2017-05-30, s. 61, 49 ff, url; Lifos, 2019-03-01, s. 44 ff, url. 
25 SANA, The Constitution of the Syrian Arab Republic, approved on February 27, 2012 in popular 
referendum, art.46, url. 
26 Syrien, Lagdekret N° 30 avseende allmän värnplikt (Qanoun raqm 30 al-mutalaq bi khidmat al-’alam), 
2007, url alt. url (innehåller åtta kapitel och 126 artiklar); se vidare, The Tahrir Institute for Middle East 
Policy (TIMEP), TIMEP Brief: Conscription Law, 2019-08-22, url. 

https://english.enabbaladi.net/archives/2020/04/syrian-soldiers-desperate-for-demobilization-after-retention-in-regimes-armed-forces/'
https://english.enabbaladi.net/archives/2021/01/syrian-regime-lowers-army-readiness-to-pre-2012-levels/
https://www.al-monitor.com/originals/2021/01/syria-assad-reduce-military-readiness-iran-funding-elections.html
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39733
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43505
http://www.syriatoday.ca/?z
http://www.syriatoday.ca/?z
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4921&
https://timep.org/wp-content/uploads/2019/08/ConscriptionLawSyria-8-21-19SUP.pdf
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Arab News Agency (SANA).27 Dekret No. 35 av 19 mars 2011 stipulerar att 

den obligatoriska värnplikten fr.o.m. 1 juni 2011 kortats ned, innebärande att de 

rekryter som gått upp till 5 års grundskola tjänstgör i 21 månader medan 

rekryter som gått längre än 5 års grundskola endast tjänstgör i 18 månader.28 I 

och med därefter eskalerande kris, sedermera inbördeskrig, som drabbat landet 

har emellertid de allra flesta inkallades tjänstgöringstid förlängts.29 Mer 

detaljerad information om syrisk militärtjänst finns bl.a. i tidigare publikationer 

från Lifos, EASO, TIMEP och OMRAN.30 

2.1 Undantag/befrielse och anstånd/uppskov 

Av allt att döma, implementeras till dags dato i huvudsak gällande militära 

regelverk31 såtillvida att män i åldrarna 18–42 generellt förväntas tjänstgöra 

eller vara redo att tjänstgöra (reservister), medan kvinnor har möjlighet att 

enrollera sig frivilligt. Den som bedömts vara inkapabel (av hälsoskäl), den 

som är ende son i familjen och den som är bosatt utomlands och betalar 

gällande avgift kan befrias,32 medan den som bedriver vissa studier eller lider 

av temporära hälsoproblem kan få uppskov.33 

2.1.1 Undantag/befrielse för personer bosatta utomlands 

När det gäller personer bosatta utomlands kan förtydligas att det undantag (den 

befrielse) som ”Flaggtjänstlagen” ger utrymme för i detta sammanhang, som 

regel bör betraktas som permanent.34 Har du varit bosatt utrikes och betalat 

korrekt avgift, så ska du kunna återvända till Syrien utan att riskera inkallelse 

även på längre sikt – såvida inte s.k. allmän mobilisering införs.35 Denna 

information vinner stöd av flera av varandra oberoende syriska källor som 

konsulterats för klargörande i april 2022.36 Om en person har betalat och har 

sina papper i ordning såtillvida att allt blivit dokumenterat i registren och i 

militärboken, kan vederbörande återvända och bosätta sig utan risk för 

inkallelse.37 I sammanhanget påpekar en syrisk advokat verksam i Damaskus 

att även om en person skulle bli stoppad och ifrågasatt, så släpps han så fort han 

uppvisar militärboken eller det papper han fått när han betalat som visar att han 

är befriad från tjänstgöring.38 

                                                                 
27 SANA, Decrees and Laws, url. 
28 Lifos, 2017-05-30, s. 32. 
29 Atlantic (The), Assad is desperate for soldiers, 2018-05-14, url. 
30 Lifos, 2017-05-30; Lifos, 2019-03-01, s. 44 ff; EASO, april 2021; EASO, mars 2020; TIMEP, 2019-08-
22; OMRAN for Strategic Studies, Transformations of the Syrian Military: The Challenge of Change and 
Restructuring, 2018-12-31, url. 
31 Samtal med Syrienspecialist vid Middle East Institute (MEI), 2021-02-26 
32 Syrien, lagdekret N° 30 avseende allmän värnplikt, 2007, art. 12, url 
33 Se vidare, TIMEP, 2019-08-22, url; Lifos, 2019-03-01, s. 43 ff, url. 
34 Syrien, Lagdekret N° 30 avseende allmän värnplikt, 2007, art. 12, url; jfr Syrien, 

Försvarsdepartementet, الحاالت العامة لإلعفاء, url; jfr Syrian TV/YouTube,  ندوة خاصة بما يخص دفع البدل النقدي

 Särskild frågestund gällande regler kring befrielse genom betalning, uppskov och]والتأجيل، وإعفاء المكلف الوحيد
befrielse för ende son], 2020-02-06, url 
35 Jfr Syrien, lagdekret N° 104 avseende allmän mobilisering (”Mobiliseringslagen”), 2011, url 
36 Samtal med syrisk källa som betalat sig fri från tjänstgöring och är bosatt i Damaskus, 2022-04-01; 
samtal med syrisk källa som betalat sig fri från tjänstgöring och är bosatt i Sverige, 2022-04-01. 
37 Samtal med tidigare officer i den syriska armén, 2022-04-19; samtal med syrisk advokat verksam i 
Damaskus, 2022-04-19 
38 Samtal med syrisk advokat verksam i Damaskus, 2022-04-19 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39733
https://easo.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_COI_Report_Military_Service.pdf
https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-conscription-law/
https://pro-justice.org/wp-content/uploads/2019/05/Transformations_of_the_Syrian_MilitaryThe_Challenge_of_Change_and_Restructuring_V3_Web_V1-2.pdf
http://sana.sy/en/?cat=531
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/05/syria-assad-conscription-refugees-lebanon/560282/
https://pro-justice.org/wp-content/uploads/2019/05/Transformations_of_the_Syrian_MilitaryThe_Challenge_of_Change_and_Restructuring_V3_Web_V1-2.pdf
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4921&
https://timep.org/wp-content/uploads/2019/08/ConscriptionLawSyria-8-21-19SUP.pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43505
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4921&
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=556&cat=335&
https://www.youtube.com/watch?v=BwBszuYC-1Q
https://www.syrian-lawyer.club/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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I november 2020 utfärdades ett administrativt dekret (No. 31, 2020) om 

avgifter för undantag från reguljär militärtjänst för syrier som antingen har för 

avsikt att utföra ”administrativ service” (utvecklas ej, 3 000 USD) eller är 

bosatta utomlands. För personer bosatta utomlands gäller i detta läge följande 

tariffer:    

 7 000 USD för dem som varit bosatta utomlands i minst fyra år  

 8 000 USD för dem som varit bosatta utomlands i minst tre år 

 9 000 USD för dem som varit bosatta utomlands i minst två år   

 10 000 USD för dem som varit bosatta utomlands i minst ett år  

 3 000 USD för dem som är födda i ett [annat] arabland eller utland och har 

varit bosatta utomlands permanent och kontinuerligt till de nått 

värnpliktsåldern 

 6 500 USD för dem som är födda i ett [annat] arabland eller utland och har 

varit bosatta utomlands i minst tio år före det att de nått värnpliktsåldern.39 

2.2 Metoder för rekrytering 

I samband med att en ung man fyller 18 år får han normalt en skriftlig begäran 

om att inställa sig vid närmaste militära rekryteringskontor. Innan 2011 fanns 

det tre huvudsakliga militära mönstrings-/rekryteringscentraler i landet. Efter 

att en av dessa intagits av väpnade oppositionsgrupper började olika 

armédivisioner organisera egna.40 När regeringen senare återtog kontrollen över 

områden som legat under rebellkontroll satte man upp rekryteringskontor för att 

möjliggöra rekrytering av män även i dessa områden. Män som varit kallade 

men inte inställt sig kunde söka sig dit för att ”ordna sin situation”41 och 

därefter ansluta sig till armén.42 De som kallas in till tjänstgöring läggs till i en 

centraliserad databas över inkallade som generellt blir tillgänglig vid 

gränskontroller och vägspärrar.43  

Genom åren har rekryteringsmetodiken varierat något, delvis beroende på 

konfliktens intensitet och försvarsmaktens behov. Utöver ovannämnda 

utgångspunkt, och de metoder som kan förekomma i tidigare 

rebellkontrollerade områden, ser de vanligaste rekryteringsmetoderna i 

dagsläget ut att vara följande. 

 Rekrytering vid vägspärrar: Den som undanhållit sig inkallelse och 

ertappas vid en vägspärr grips och förs till militärpolisen.44 Det bör 

noteras att inte alla vägspärrar har tillgång till databasen med namn på 

inkallade. Enligt en källa i Damaskus är det främst de vägspärrar som 

finns vid ingång till staden (Damaskus) som gör en sådan screening och 

                                                                 
39 SOHR, After paid military compulsory service exemption | Regime forces issue administrative orders 
to end retention and recall period for reservists, 2020-11-18, url; Syrien, Försvarsdepartementet, url; 
Syrian TV/YouTube, 2020-02-06, url 
40 Lifos, 2017-05-30, s. 34. 
41 Klarera sin personakt hos militär och säkerhetstjänster.    
42 Danmark, Udlændingestyrelsen, Syria Military Service, 2020-05-01, s. 11, url 
43 Danmark, Udlændingestyrelsen, 2020-05-01, s. 11. 
44 EASO, april 2021, s. 20. 

https://www.syriahr.com/en/192699/
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=556&cat=335&
https://www.youtube.com/watch?v=BwBszuYC-1Q
https://www.nyidanmark.dk/da/Nyheder/2020/06/Udl%C3%A6ndingestyrelsen-offentligg%C3%B8r-ny-landerapport
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kontroll i databasen. Övriga (förhållandevis få) vägspärrar inne i 

centrala Damaskus är generellt inte utrustade med datorer och 

kontrollerar som regel enbart passerandes ID-kort, och militärboken 

endast när det uppkommer någon misstanke. Det förekommer dock att 

man i samband med intensiva rekryteringskampanjer upprättar 

tillfälliga vägspärrar där man utför sådan digitaliserad screening.45  

 Rekrytering vid kontakt med statliga myndigheter/institutioner: Flera 

källor uppger att män i stor utsträckning rekryteras när de av olika 

anledningar kommer i kontakt med myndigheter. Det kan t.ex. röra sig 

om utfärdande/förnyelse av dokument, registrering av nya uppgifter i 

folkbokföringen eller vid kontakt med statliga vårdgivare.46 

Periodvis har det även förekommit att man rekryterat ett betydande antal män i 

flyktingläger. Sådan rekrytering ägde t.ex. rum efter offensiven mot östra 

Ghouta, där man rekryterade män som placerats i s.k. shelters eller förvar. Där 

placerades bl.a. personer man ansåg utgöra en säkerhetsrisk men även 

internflyktingar som flydde området. Enligt uppgift rekryterades ca 7000 män 

från sådant förvar i östra Ghouta.47 

Huruvida rekrytering fortfarande sker genom razzior råder det delade meningar 

om. Enligt en dansk rapport om syrisk militärtjänst från 2020, finns det 

uppgifter som pekar på att det alltjämt förekommer i tidigare 

rebellkontrollerade områden, såsom Rif Damaskus, Aleppo och Dara’a. Andra 

källor framhåller att metoden inte används, i synnerhet inte i sådana områden 

då man vill undvika att uppröra lokalborna.48 Likaledes uppger en tidigare 

officer i den syriska armén att sådana metoder inte används. Han uppger vidare 

att ca 90 procent av dem som förts till militären har gjort det efter att ha 

påträffats vid vägspärrar där man kontrollerat deras namn mot listor över 

inkallade. Man söker dock generellt inte aktivt upp män i deras hem. När en 

person påträffas vid en vägspärr kontrolleras hans uppgifter i militärboken samt 

i systemet (om det är en vägspärr med tillgång till det centrala systemet). I det 

fall det finns en inkallelse till tjänstgöring, för man vederbörande till 

rekryteringskontoren eller till militärpolisen för att kontrollera om uppgifterna 

stämmer eller om det finns ett giltigt uppskov/undantag. Vid en sådan 

genomgång kontrollerar man även om personen har några andra anmärkningar 

på sig, det skulle i så fall kunna röra sig om en efterlysning hos någon av 

säkerhetstjänstens grenar. Är det endast fråga om ej hörsammad inkallelse, förs 

personen generellt till militären för att tjänstgöra.49   

                                                                 
45 Samtal med inkallad reservist till den syriska armén, 2021-01-15.    
46 EASO, april 2021, s. 21; Danmark, Udlændingestyrelsen, 2020-05-01, s.11. 
47 MEI, Forgotten lives under regime rule in former opposition-held East Ghouta, maj 2019, s. 8-9, url. 
48 Danmark, Udlændingestyrelsen, 2020-05-01, s. 12. 
49 Samtal med tidigare officer i den syriska armén, 2021-02-20.   

https://www.mei.edu/sites/default/files/2019-05/Forgotten%20Lives_East%20Ghouta.pdf
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2.3 Placering vid fronten 

Enligt en Damaskusbaserad källa med god kännedom om militära spörsmål 

styrs placering/fördelning av styrkor helt av hur behovet ser ut oberoende av 

personens bakgrund eller var denne kommer ifrån.50 Enligt uppgift påverkas 

placeringen främst av hur situationen ser ut i landet. Det ser dock inte alltid ut 

att finnas tydliga krav eller riktlinjer avseende specifikt vilka som kan skickas 

till frontlinjer, och man har på senare tid även sett en ökning av reservister vid 

frontlinjer. Framförallt ska sjuttonde och artonde divisionen vara involverade i 

strider för närvarande [februari 2021]. Vidare finns det uppgifter om att män 

från ”försoningsområden” placerats vid fronten under perioder av intensiva 

strider. Lokala variationer på hur man hanterar placering förekommer 

emellertid i stor utsträckning.51 Av UNHCR:s rapport från mars 2021 framgår 

även att män från områden som ingått försoningsavtal i större utsträckning 

riskerar att skickas till konfliktområden med undermålig förberedelseträning. 

Flera källor pekar vidare på att män från tidigare oppositionskontrollerade 

områden, såsom östra Ghouta och Dara’a generellt sett inte sällan betraktas 

som illojala; de kan därmed möta en hårdare behandling eller bestraffning vid 

rekrytering genom att skickas till fronten utan tillräcklig träning.52 

Det ser inte alltid ut att finnas en klar systematik kring hur fördelningen till 

fronten sker. UNHCR rapporterar om en ökad godtycklighet, präglad av många 

lokala lösningar. I stort sett styrs placeringen av faktorer såsom den militära 

utvecklingen, den ekonomiska situationen och i vissa fall behovet av viss 

kompetens, enligt UNHCR.53 

2.4 Värnpliktsvägran och desertering  

Lagdekret No. 61 av 27 februari 1950 (Militära strafflagen) i 1973 års ändrade 

lydelse reglerar påföljder för att inte hörsamma inkallelse till militärtjänst och 

desertering. Den rekryt som i fredstid inte inställer sig för värnplikt inom 30 

dagar efter inkallelsedatum kan dömas till fängelse från en till sex månader, 

följt av tjänstgöring. Straffpåföljden skärps i krigstid.54 Enligt militär strafflag, 

kan militär personal som deserterar inne i landet i fredstid dömas till mellan ett 

och fem års fängelse. Enligt lag dubbleras påföljder för desertering i krigstid. 

Desertörer som dessutom flyr landet ska dömas till mellan fem och tio års 

fängelse i fredstid och femton år i krigstid.55 Mer om reglering kring 

                                                                 
50 Samtal med tidigare officer i den syriska armén, 2021-02-20.   
51 Samtal med Syrienspecialist vid Middle East Institute (MEI), 2021-02-26. 
52 UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab 
Republic, Update VI, 2021-03-31, s. 120, url; EASO, april 2021, s. 23; samtal med Syrienspecialist vid 
MEI, 2021-02-26. 
53 UNHCR, 2021-03-31, s. 119, url. 
54 Lifos, 2017-05-30, s. 43. 
55 UNHCR, 2021-03-31, s. 126. 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45471
https://sslproxyprdlb.migrationsverket.se/knut/protect/index.do;jsessionid=czvpThBsHDLM3K3TwFQGPEkqVQXcOoNnulYGLzFA.eap7prd26:Knut_1Server?appl=1&sessionId=23481683
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värnpliktsvägran och desertering finns bl.a. i lifos rapport Reguljär och 

irreguljär syrisk militärtjänst.56 

Det ökade behovet av män till armén har dock kommit att innebära att dem som 

undanhållit sig inkallelse och anträffas, generellt förs direkt till tjänstgöring 

utan någon annan straffpåföljd. I vissa fall förekommer det att män anhålls en 

kort period innan de skickas vidare till militären.57 Enligt uppgift kan straffet 

bli att man placeras vid en dåligt bemannad och understödd frontposition utan 

tillräcklig träning.58 Enligt UNHCR finns det uppgifter om att män som 

uppfattas vara motståndare till regimen (exempelvis sunnimuslimer från 

tidigare oppositionskontrollerat område) och därmed även illojala mot armén, 

kan komma att straffas genom gripanden, förhör och andra former av 

illabehandling innan de förs vidare till militären.59   

En annan konsekvens för män som undanhållit sig inkallelse och sedan fyllt 42 

år är att de åläggs att betala en avgift på 800 USD eller att få sina tillgångar 

beslagtagna, enligt en ändring i syrisk rekryteringslag från 2019. Ändringen 

innebär således att syriska män som befinner sig utanför Syrien och därmed 

undanhållit sig militärtjänst står inför valet att antingen återvända och fullgöra 

sin tjänstgöring (innan de fyller 42 år), betala en summa på 8 000 USD innan 

de fyllt 43 år, betala summan på plats efter att ha fyllt 43 eller riskera att få sina 

tillgångar beslagtagna.60 Denna lagändring uppmärksammades ånyo tidigare i 

år med ett tillägg som ger finansdepartementet rätt att, med omedelbar verkan, 

beslagta och sälja personens tillgångar – eller dennes familjs/närmsta släkts 

tillgångar – utan att personen i fråga varskos eller ges möjlighet att överklaga. 

Enligt uppgift har dock frågan diskuterats och skarpt kritiserats av jurister i 

Syrien som menar att det inte finns någon rättslig grund för ministeriet att agera 

mot familjemedlemmar.61 Vidare uppger en insatt källa att uppgifterna om att 

familjemedlemmars tillgångar beslagtas inte stämmer, och att man har kommit 

fram till att det saknas lagstöd för detta förfarande. Det är endast den person 

som inte tjänstgjort som lagen riktar sig mot.62 

Synen på, och behandlingen av, desertörer ter sig generellt annorlunda än den 

mot män som enbart undanhållit sig inkallelse. I början av konflikten, fram till 

år 2014, skedde ett stort antal deserteringar från armén. Efter det har antalet 

som deserterat sjunkit markant, och det hör numera till ovanligheterna.63 

Straffet för personer som deserterade var i början mycket hårda, liksom 
                                                                 
56 Lifos 2017-05-30, stycke 3.1.7. 
57 EASO, april 2021, s. 33. 
58 Samtal med Syrienspecialist vid MEI, 2021-02-26. 
59 UNHCR, 2021-03-31, s. 124. 
60 Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, Drain Society, Feed the Military – Changes to Syria’s 
conscription law will prevent the repairing of relations between the armed forces and civilians, 2020-02-
20, url. 
61 Enab Baladi, Military evaders and immediate relatives at risk of asset seizure in Syria, 2021-02-11, 
url; Human Rights Watch (HRW), Syrian ‘Military Evaders’ Face Unlawful Seizure of Property, Assets, 
2021-02-02 url. 
62 Samtal med tidigare officer i den syriska armén, 2021-02-20. 
63 EASO, april 2021, s. 35. 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39733
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39733
https://carnegie-mec.org/diwan/81107
https://english.enabbaladi.net/archives/2021/02/military-evaders-and-immediate-relatives-at-risk-of-asset-seizure-in-syria/
https://www.hrw.org/news/2021/02/09/syrian-military-evaders-face-unlawful-seizure-property-assets
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bestraffning av personer som anslutit sig till oppositionen, och man utförde 

aktiva eftersökningskampanjer mot dem som deserterat.64 Enligt uppgift kom 

man senare underfund med att denna strategi inte var lönsam och man lättade 

därmed på straffen/behandlingen av desertörer och tillät istället dem som var 

svaga/rädda att desertera för att ha kvar de bästa. På så sätt minskade man även 

risken att förlora män under stora militära offensiver. Samma källa uppger 

vidare att man generellt ser allvarligare på desertering bland de [traditionellt 

och generellt förmodat] ”regimlojala minoriteterna” (alawiter, kristna, druser 

m.fl.) då man inte tolererar motstånd hos dessa grupper, och därför riskerar de 

att bestraffas hårdare. Detta har skapat en rädsla som lett till mycket färre 

desertörer bland [förmodat] regimlojala minoritetsgrupper.65 

De uppgifter som finns tillgängliga om konsekvenser för desertörer är dock 

generellt kopplade till desertörer som på ett eller annat sätt anslutit sig till 

rebellgrupper och bosatt sig i rebellkontrollerat område, vilka därav tenderat att 

straffas hårt.66 Enligt uppgift är det emellertid avgörande för behandlingen 

varför man deserterat. Regimen ska på senare tid ha kommit att visa större 

förståelse för att det finns en utbredd rädsla för att dö i strid under sin 

tjänstgöring, och i det fall ett undanhållande eller en desertering enbart beror på 

den rädslan kan vederbörande undgå bestraffning (men tvingas tjänstgöra). Har 

man däremot haft andra avsikter, t.ex. anslutit sig, stöttat eller samarbetat med 

oppositionen, tenderar bestraffningen att bli mycket allvarligare.67   

2.5 Amnestier 

De senaste åren har en rad justeringar gjorts av det militära regelverket, enligt 

uppgift i syfte att försöka locka fler syrier att återvända och tjänstgöra,68 mot 

bakgrund av brist på manskap i den syriska armén. Från år 2011 till vintern 

2022 ska president Assad ha utfärdat ca 17 mer eller mindre långtgående 

amnestier för olika former av vad som definieras som militära brott.69 Det har i 

praktiken främst gällt justeringar och uppdateringar avseende personer som 

hållit sig undan från militärtjänstgöring. Enligt lagdekret No. 18 av den 8 

oktober 2018 beviljades en generell amnesti för ”militära desertörer” inrikes 

och utrikes med avseende på brott begångna före detta datum.70 Således skulle 

alla rättsliga åtgärder släppas under förutsättning att vederbörande inställde sig 

för tjänstgöring inom angivna tidsspann. När det gäller reservister, uppges 

intentionen av lagändringen ha varit att släppa alla rättsliga åtgärder rörande 

dem som inkallats till tjänstgöring (men inte inställt sig), dock inte att ställa in 

reservtjänstgöringen i sig. Nya listor avseende reservister skulle alltså utfärdas. 

                                                                 
64 UNHCR, 2021-03-31, s. 126. 
65 Samtal med Syrienspecialist vid the Washington Institute for Near East Policy (WINEP), 2019-06-19. 
66 UNHCR, 2021-03-31, s. 126. 
67 Samtal med Syrienspecialist vid WINEP, 2019-06-19. 
68 Lifos, 2019-03-01, s. 45, url 
69 Enab Baladi, General amnesty: Syrian regime’s trap to capture military defectors, 2022-02-18, url  
70 SANA, Presidential decree granting general amnesty for military deserters inside and  
outside country, 2018-10-09, url. 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=43505
https://english.enabbaladi.net/archives/2022/02/general-amnesty-syrian-regimes-trap-to-capture-military-defectors/
https://www.sana.sy/en/?p=148449
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Reservtjänstgöringen uppges generellt även fortsatt starta dagen efter fullgjord 

obligatorisk värnplikt.71 

I samtal med en initierad Syrienspecialist 2019 framkom att dessa amnestier i 

stort sett implementeras, om än ibland med viss fördröjning. Källan framhöll 

dock samtidigt att de amnestier som dittills hade utfärdats, haft obetydlig effekt. 

Gemene syrier vill helt enkelt slippa tjänstgöra i krig (men specifikt en sådan 

amnesti har man ännu inte sett).72  

Den 23 januari 2022 utfärdade president Assad den (hittills) senaste amnestin 

gällande ”intern” respektive ”extern desertering”. De som befinner sig i landet 

erbjuds full amnesti från påföljd enligt art. 100 i den militära 

strafflagen/lagdekret No. 61 av 1950 och dess justeringar, medan de som 

befinner sig utomlands erbjuds full amnesti från påföljd enligt art. 101 samma 

lag. Detta under förutsättning att vederbörande självmant inställer sig för 

tjänstgöring inom tre månader om inrikes respektive fyra månader om utrikes.73  

3. Reservtjänstgöring 

3.1 Regelverk, procedur och praxis 

Efter fullgjord värnpliktstjänstgöring överförs syriska män som regel (på 

pappret) som resurs till den nationella reserven. Alla som fullgjort värnplikt kan 

därmed inkallas till reservtjänstgöring (khidmat al-ihtiyat).74 De reserver som 

normalt först aktualiseras för inkallelse [alternativt kvarhålls i aktiv 

tjänstgöring] vid en given tidpunkt är generellt de som relativt nyligen, upp till 

fem år tidigare, fullgjort sin grundläggande militärtjänstgöring. I krigstid kan de 

inkallas på obestämd tid. Den kategori som aktualiseras efter det är generellt de 

som fullgjort sin militärtjänst fem till tio år tidigare och som normalt redan varit 

inkallade för repmånad. Även dessa kan i krigstid inkallas för en tidsperiod som 

bestäms av armékommandot. Tredje linjens reservister utgörs av dem som 

fullgjort militärtjänst tio till femton år tidigare och därmed normalt redan varit 

återinkallade i någon form. Dessa reservister kan normalt inkallas för en 

tidsperiod om maximalt ett år i krigstid. Vid fall av väpnad konflikt och då 

ovanstående kategorier redan inkallats, finns även lagstöd för inkallelse av alla 

män upp till 42 års ålder som gjort eller inte fullgjort militärtjänst, baserat på 

                                                                 
71 Enab Baladi, Chefen för rekryteringsmyndigheten…, 2018-10-30, url. 
72 Samtal med Syrienspecialist vid WINEP, 2019-06-19. 
73 Jfr SANA, President al-Assad gives general amnesty to internal and external desertion crimes, 2022-
01-25, url; Enab Baladi, 2022-02-18, url  
74 Lifos, 2017-05-30, s. 49. 

https://www.enabbaladi.net/archives/260219
https://sana.sy/en/?p=261557
https://english.enabbaladi.net/archives/2022/02/general-amnesty-syrian-regimes-trap-to-capture-military-defectors/
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försvarsmaktens behov. Enligt lag ska man efter 42 års ålder inte längre finnas 

listad som reserv.75  

Enligt initierade källor i Syrien konsulterade i maj 2021, fungerar processen så 

att det syriska militärkommandot ”initierar” (applicerar) relevanta 

reservtjänstlagrum och specificerar födelseår för de åldersgrupper som 

aktualiseras vid en given period. De arméenheter som är i behov av manskap 

vänder sig till militärkommandot med begäran om förstärkning. Därefter 

inkallas så i första hand de som tidigare tjänstgjort vid dessa specifika förband, 

att ansluta till sina specifika enheter (t.ex. pansar-, artilleri- eller 

sjukvårdsenheter etc.). Även om alla som avslutat sin grundtjänstgöring 

tilldelas ett reservtjänstnummer, så blir alltså inte alla nödvändigtvis i praktiken 

inkallade för inställelse till aktiv tjänstgöring.76 

I ett beslut från februari 2019 kom t.ex. åldersgränsen för inkallelse till 

reservtjänstgöring att ändras och dras vid personer födda år 1981. Beslutet 

innebar att personer födda det året och som hade en inkallelse men inte inställt 

sig inte längre anses efterlysta samt att personer födda det året som idag 

tjänstgör kommer att få avsluta sin tjänstgöring.77 En Damaskusbaserad källa 

uppgav dock att beslutet kom att verkställas och få effekt först så sent som 

andra halvan av år 2020, då man de facto släppte reservister födda år 1981 

(eller tidigare) och inte längre inkallar reservister födda det året eller tidigare. 

Däremot vittnade samma källa om en intensiv rekryteringskampanj vid 

tidpunkten, där man istället inriktat sig på män födda år 1982. I ett beslut från 

november 2020 hade militärledningen samtidigt uttalat att man ska avsluta 

reservtjänstgöring för personer födda år 1982 som har tjänstgjort i två år eller 

längre.78  

Enligt uppgifter från tidigare perioder under konflikten har åldersgränsen 42 i 

praktiken inte varit ristad i sten. Mer aktuell rapportering indikerar dock att det 

i dagsläget, om alls, förekommit i ytterst begränsad omfattning att äldre de 

facto har behövt inställa sig för aktiv tjänstgöring.79 Vidare ska det generellt 

också fortfarande vara centralt vilket förband och vapenslag vederbörande 

tidigare har utbildats och tjänstgjort inom, dvs. var behoven finns. I enlighet 

med ovanstående, har därmed behovet och positionen etc. i många fall varit 

mer centrala faktorer än specifik ålder.80  

I linje med det, framhåller också en annan initierad källa i Damaskus att 

behovet av viss kompetens än idag är avgörande för arméns rekrytering av 

reservister; något som varierat mycket under konfliktens olika faser. Källan 

                                                                 
75 Lagdekret N° 30, 2007; se vidare, Lifos 2017-05-30, 3.3, s. 49 ff.  
76 Palestinska källor i Syrien, 2021-05-21.  
77 Lifos, 2019-03-01, s. 46. 
78 Samtal med inkallad reservist till den syriska armén, 2021-01-15; se vidare SOHR, 2020-11-18, url 
79 EASO, april 2021, s. 20. 
80 Ibid., s. 15; Lifos, 2017-05-30, s. 50; palestinska källor i Syrien, 2021-05-21. 

https://www.syriahr.com/en/192699/
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menar vidare att huvudregeln alltjämt är att man i första hand försöker rekrytera 

dem som utfört sin grundtjänstgöring i hyfsad närtid och därmed undvika att 

rekrytera män som närmar sig 42 år. I realiteten har dock detta varit svårt att 

efterfölja eftersom behovet av män till militären varit stort och rekrytering 

försvårats p.g.a. omständigheter81 såsom att många unga män flytt landet för att 

undslippa rekrytering,82 vilket kommit att innebära att man sett en ökad 

rekrytering av reservister.83  

Vidare kan noteras att mutor för att söka undkomma reservtjänstgöring eller 

placering vid frontlinjer uppges vara ett tämligen frekvent förekommande 

fenomen. Enligt en källa i Damaskus, är det i realiteten möjligt för en man 

bosatt i Syrien att undanhålla sig tjänstgöring genom att bl.a. undvika s.k. 

digitaliserade vägspärrar med tillgång till det centrala systemet, och att 

dessutom komma undan med hjälp av kontakter eller mutor i fall man ertappas. 

Denna möjlighet påverkas dock generellt starkt av individens personliga 

omständigheter såsom hemort (t.ex. område med historik av omfattande 

oppositionsaktivitet), annan problematik med myndigheterna och/eller religiös 

tillhörighet etc.84  

3.2 Palestinier 

Initierade källor i Syrien framhåller följande. Trots att lagenlig syrisk 

reservtjänstgöring är applicerbar också för palestinier, som generellt förväntas 

tjänstgöra i palestinska förband under Palestine Liberation Army (PLA),85 så 

har sådan i praktiken i princip inte aktualiserats under nu rådande konflikt i 

Syrien. När fråga om reservtjänstgöring uppkommer ska det, som framgår 

ovan, generellt vara upp till vart och ett militärt förband att ”be om 

förstärkning”/extra mannar. I fråga om PLA, har man hittills inte begärt detta 

[utöver redan inkallade grundtjänstgörande värnpliktiga]. Enligt uppgift har 

palestinier i grundtjänstgöring också endast vid två tillfällen kvarhållits i aktiv 

tjänstgöring i sex extra månader. Vid de tillfällena uppges det ha gällt män 

födda åren 1976 till 1980 (vars tjänstgöringstid alltså förlängdes i direkt 

anslutning till aktiv grundtjänstgöring). Dessförinnan och därefter ska PLA-

pliktiga ha låtits avsluta sin tjänstgöring efter fullgjord obligatorisk värnplikt 

(grundtjänstgöring), och därefter [till dags dato] inte återkallats.86  

Noteras bör också att inga idag mobiliserade PLA-förband finns stationerade 

vid aktiva frontlinjer i dagsläget. Vidare kan noteras att vissa PLA-pliktiga 

också ska ha erbjudits möjlighet att enrollera sig i den ryskkonstruerade ”Femte 

kåren/divisionen”. De förhållandevis få som antagit det erbjudandet, kan 

                                                                 
81 Samtal med tidigare officer i den syriska armén, 2021-02-20. 
82 The Atlantic, Assad Is Desperate for Soldiers – The problem is that few want to fight for him, 2018-05-
14, url. 
83 Jfr. EASO, april 2021, s. 25-26. 
84 Samtal med inkallad reservist till den syriska armén, 2021-01-15. 
85 Palestinska källor i Syrien, 2021-05-21. För fördjupning och ingångar avseende palestinska förband, 
PLA och miliser, se vidare, Lifos, 2017-05-30, st. 2.1.3 (s. 19 ff) och 3.2 (s. 47 ff), url.  
86 Palestinska källor i Syrien, 2021-05-21.  

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/05/syria-assad-conscription-refugees-lebanon/560282/
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39733
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därefter anses ha genomfört syrisk militärtjänst (mot högre avlöning). Samma 

”regelverk”, dvs. på frivilligbasis och mot ersättning, ska enligt uppgift också 

ha tillämpats i fråga om de palestinier som enrollerat sig i andra SAA-förband 

[vid sidan av PLA]. Det har dock inte varit fråga om reservister i de fallen. 

Sammantaget har tvångsinkallelser till reservtjänstgöring till dags dato inte 

aktualiserats för palestinier i Syrien.87 

4. Rekrytering i nordöstra Syrien  

4.1 Rekrytering till den reguljära syriska armén 

Element ur den syriska armén (och stödtrupper) finns visserligen närvarande i 

enklaver i främst Manbij (provinsen Aleppo) och Tal Tamr, Hasakah och 

Qamishli (samtliga provinsen Hasakah), där också bl.a. strategiskt centrala 

Qamishli flygplats, Qamishli centralsjukhus och en del andra institutioner 

fortfarande kontrolleras av Damaskus.88 Större delen av nordöstra Syrien (den 

s.k. Autonoma administrationen av norra och östra Syrien/AANES89) 

kontrolleras dock i praktiken av multietniskt sammansatta Syrian Democratic 

Forces (SDF) med kurddominerade People’s Protection Units (YPG) i 

spetsen,90 dock idag med en större andel arabiska rekryter.91 Den syriska 

försvarsmakten kan därmed generellt inte verkställa inkallelser till obligatorisk 

värnplikt (eller reservtjänstgöring) i dessa områden – även om viss rekrytering 

på frivilligbasis fortfarande uppges förekomma. Kurder som inte erhållit syriskt 

medborgarskap (s.k. ajanib eller maktoumeen) blir generellt inte inkallade till 

obligatorisk värnplikt i den syriska armén.92 

4.2 Rekrytering under den Autonoma Administrationen: 

”Självförsvarsplikt” etc. 

Värnplikt i form av s.k. självförsvarsplikt har, i lite olika format, varit 

obligatorisk i de kurdiskadministrerade områdena sedan år 2014, då man antog 

en första version av lagstiftning på området. I takt med att YPG (inklusive 

kvinnoförbandet YPJ), sedermera under SDF, med stöd av allierade i stort sett 

drivit ut IS från nordöstra Syrien, har pliktlagstiftning även kommit att 

appliceras på ”nya” områden man lagt under sig, inklusive områden med 

arabisk majoritetsbefolkning i provinserna Aleppo, Raqqa och Deir ez-Zour. 

Värnplikten uppges överlag inte vara särskilt populär, men kanske i synnerhet 

                                                                 
87 Ibid.  
88 EASO, april 2021, s. 18-19. 
89 Se t.ex. Rojava Information Center (RiC), Rojava: key facts, u.å, url. 
90 EASO, Syria – Actors, december 2019, s. 45-46, url; Jfr orange fält på WINEPs karta (2021-02-10). 
91 Samtal med Syrienspecialist vid International Crisis Group (ICG), 2021-02-17. 
92 EASO, april 2021, s. 18-19, url. 

https://anfarabic.com/akhr-l-khbr/l-ln-n-ttbyq-qnwn-wjb-ldf-ldhty-fy-mqt-ljzyr-14256%20.på
https://rojavainformationcenter.com/background/key-facts/
https://easo.europa.eu/sites/default/files/publications/easo-coi-report-syria-actors.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/sites/default/files/2021-02/syria-borders-external-control-POL3433.jpg
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_04_EASO_COI_Report_Military_Service.pdf
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inte i områden med arabisk majoritet.93 Exempelvis bröt våldsamma protester 

ut i Manbij (understödda av arabiska klanledare) i slutet av maj 2021.94 

Protester har även ägt rum därefter.95  

Vid sidan av plikten, pågår också direktrekrytering till förband inom SDF m.fl.; 

i första hand på frivilligbasis, periodvis också med mer eller mindre påtagligt 

inslag av tvång.96 Den vanligaste rekryteringsformen är då de inkallade själva 

inställer sig till närmsta militärcenter för tjänstgöring. Därutöver sker en stor 

del av rekryteringen vid vägspärrar, där unga män med åldern inne som 

påträffas förs direkt till militärcentret. Det förekommer även att man utför räder 

i syfte att hitta män som håller sig undan.97 

Mobiliseringen i de områden som kontrolleras av SDF uppges dock överlag 

vara välorganiserad och systematisk. Värnpliktiga går generellt inte direkt till 

stridande förband inom SDF/YPG.98 Även om inslag av tvång/plikt också 

rapporteras förekomma i arabiskdominerade områden,99 har det tills relativt 

nyligen varit en problematik som i första hand rört den kurdiska befolkningen 

eftersom SDF/YPG generellt försökt undvika att stöta sig med de arabiska 

samhällena i regionen – vilket visserligen i sig också har lett till ifrågasättande 

från de kurdiska familjer som ”sänder sina barn”.100    

”AANES-lagstiftning” stipulerar nämligen att en form av värnplikt, s.k. 

självförsvarsplikt, generellt är obligatorisk för män mellan 18 och 40 års ålder. 

Kvinnor har möjlighet att tjänstgöra på frivilligbasis. Tjänstgöringstiden ska 

normalt vara ett år, och endast en son per familj behöver tjänstgöra vid en given 

tidpunkt. Vidare finns ett antal ventiler för undantag för t.ex. familjer som 

förlorat någon i strid, personer vars syskon är handikappade eller skadade, den 

som är ende son i familjen, och den som har en familjemedlem som t.ex. strider 

för YPG. Det finns även möjlighet till uppskov för studier etc.101 Enligt uppgift, 

äger självförsvarsplikten vanligen inte rum vid aktiva frontlinjer utan snarare 

vid vägspärrar eller som logistikstöd till YPG eller andra mer professionella 

styrkor.102 Det finns dock rapportering som gör gällande att det också 

förekommer att ”självförsvarsrekryter” patrullerar sida vid sida med SDF-

förband i skarpt läge.103 

                                                                 
93 Se vidare, Al-Monitor, In Syria’s Deir ez-Zor, SDF conscription ‘severs livelihoods’, 2021-02-22, url. 
94 RiC/Twitter, ”…a protest against forced conscription in Manbij…”, 2021-05-01, url. 
95 Se t.ex. Migrationsanalys, 2021-12-31, s. 28, url 
96 Se vidare, EASO, mars 2020, s. 46-49, url; Migrationsanalys, 2021-12-31, s. 28, 38, url 
97 Enab Baladi, Compulsory military recruitment in Jazira Region: SDF imposing their authority, 2019-
07-12, url. 
98 Samtal med Syrienspecialist vid ICG, 2021-02-17. 
99 Jfr Al-Monitor, 2021-02-22; EASO, mars 2020, s. 48 f, url. 
100 Samtal med Syrienspecialist vid ICG, 2021-02-17. 
101 RiC, Translation: Law concerning military service in North and East Syria [Law concerning the Self-
Defense Forces, and the bylaws of the Self-Defense Office in North and East Syria, 2020-06-10], 2020-
06-22, url; jfr EASO, mars 2020, s. 46-47, url. 
102 Se vidare, RiC, 2020-06-22, url. 
103 Al-Monitor, 2021-02-22, url. 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/syria-conscription-sdf-is-army-volunteer.html
https://twitter.com/RojavaIC/status/1399745181985955844
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46174
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/03_2020_Syria_Targeting_of_individuals.pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46174
https://english.enabbaladi.net/archives/2019/07/compulsory-military-recruitment-in-jazira-region-sdf-imposing-their-authority/?so=related
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/03_2020_Syria_Targeting_of_individuals.pdf
https://rojavainformationcenter.com/2020/06/translation-law-concerning-military-service-in-north-and-east-syria/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/03_2020_Syria_Targeting_of_individuals.pdf
https://rojavainformationcenter.com/2020/06/translation-law-concerning-military-service-in-north-and-east-syria/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/syria-conscription-sdf-is-army-volunteer.html
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Efter att en person frivilligt, eller efter att ha påträffats vid vägspärr, 

kommer/förs till ett militärcenter, inleds rekryteringsförfarandet med en 

hälsoundersökning. Därefter följer en fyrtiodagars träningsperiod som avslutas 

med fem dagars ledighet innan stationering vid någon av militärbaserna. Själva 

stationeringen/uppdragsfördelningen sker helt enligt kompetens, kapacitet och 

kunskaper, vilka fastställs under träningsperioden.104         

Vidare stipulerar nämnda lagstiftning att regionala/lokala administrationer 

under AANES har autonomi att själva besluta hur regelverket ska appliceras 

lokalt, dvs. vilka de vill inkalla. Mot denna bakgrund uppges på senare tid inte 

någon större mängd inkallelser till obligatorisk självförsvarsplikt verkställas för 

motvilliga i de arabdominerade områden som relativt nyligen befriats från IS, 

t.ex. Raqqa, Deir ez-Zour och Tabqa – även om tjänstgöring på frivilligbasis 

förekommer105 i stor utsträckning.106 Syftet uppges huvudsakligen vara 

förtroendeskapande.107 Som framgår ovan, är emellertid den aktuella tendensen 

att samma regelverk sakteliga har börjat implementeras även i arabiska 

områden, dock med fortsatt försiktighet och i större utsträckning 

”avtalsbaserat”, i syfte att undvika bakslag.108   

Avseende direkt tvångsrekrytering av kvinnor eller minderåriga till kurdiska 

styrkor, kan noteras att fortsatt förekomst rapporteras.109 Enligt uppgift kan den 

dock idag inte sägas vara systematisk, även om situationen kompliceras av att 

även aktörer som ibland följer andra befälskedjor än SDF/YPG:s är 

involverade. I vissa sammanhang har t.ex. kvinnor och barn tvångsrekryterats 

av HPG eller andra militanta kurdiska element, vilket också är problematiskt 

för SDF då det försämrar deras anseende internationellt. Det är de mycket väl 

medvetna om.110 

Enligt uppgift har t.ex. PKK-lierade Ciwanen Soresger (Revolutionary Youth) 

återupptagit rekrytering av minderåriga i SDF-kontrollerade områden, och 

riktat hot och trakasserier mot de minderårigas föräldrar.111 Även i rapportering 

från den oberoende internationella undersökningskommissionen avseende 

Syrien (CoI) rapporteras om minskad, dock fortsatt förekomst av rekrytering av 

minderåriga till väpnade element under SDF-paraplyet. Detta trots åtaganden 

att det ska upphöra, enligt tidigare avtal med FN om effektivt förbud i områden 

under SDF-kontroll. I sammanhanget tar CoI upp fyra fall där 15-åringar (tre 

flickor och en pojke) i november 2021 förts bort för tvångsrekrytering av den 

”Kurdiska revolutionära ungdomsrörelsen” i Amouda och Qamishli. Fadern till 

en minderårig flicka som rekryterats av samma organisation året före skall 

                                                                 
104 Enab Baladi, 2019-07-12, url. 
105 RiC, 2020-06-22, url. 
106 Samtal med Syrienspecialist vid ICG, 2021-02-17.  
107 RiC, 2020-06-22. 
108 Samtal med Syrienspecialist vid ICG, 2021-02-17.  
109 Se vidare, EASO, mars 2020, s. 48-49, url. 
110 Samtal med Syrienspecialist vid ICG, 2021-02-17. 
111 Se vidare, EASO, juli 2021, s. 175 f, url 

https://english.enabbaladi.net/archives/2019/07/compulsory-military-recruitment-in-jazira-region-sdf-imposing-their-authority/?so=related
https://rojavainformationcenter.com/2020/06/translation-law-concerning-military-service-in-north-and-east-syria/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/03_2020_Syria_Targeting_of_individuals.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_07_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf
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också ha kallats till SDF:s underrättelsegren i Darbasiyah, Hasakah den 30 

september 2021, efter att hans dotter uppges ha deserterat. Han ska då ha förts 

till isoleringsförvar under fem dagar, utsatt för påtryckningar och anklagad för 

att ha arrangerat flykten i fråga.112 Vidare riktas bredare kritik mot SDF:s 

hantering av oliktänkande. Bl.a. framkommer uppgifter om godtyckliga 

frihetsberövanden och inhuman behandling av individer tillhörande (eller 

betraktade som lierade med) politiska partier i opposition till PYD eller 

AANES, civilsamhällesaktivister, journalister och media, mot bakgrund av 

kontinuerliga intra-kurdiska spänningar i regionen.113 

Avslutande kommentar 

Syrienkonflikten ligger f.n. i en form av instabilt ”viloläge” – dock inte utan 

allvarliga incidenter längs de flesta av landets betydande frontlinjer. Med den 

absoluta majoriteten av landets gränser och betydande områden innanför under 

externa aktörers kontroll eller omstridda, lär dock läget inte betraktas som 

långsiktigt hållbart ur Damaskus perspektiv. Det finns inte heller något annat 

som talar för att den syriska försvarsmakten skulle ha för avsikt att inom 

överskådlig tid påtagligt sänka ambitionen att, med få fortsatt lagstadgade 

undantag, inkalla i princip alla myndiga manliga invånare i alla områden under 

dess kontroll till obligatorisk värnplikt. Tjänstgöringstidens längd (utöver den 

lagstadgade) – liksom behovet av reservister – lär emellertid även 

fortsättningsvis periodvis kunna variera beroende på politiska och faktiska 

omständigheter knutna till konfliktens utveckling. Parallellt ser vi också hur 

aktörer i områden bortom regeringskontroll sedan några år tillbaka tenderar att 

alltmer institutionalisera den obligatoriska värnpliktsmodellen för alla myndiga 

manliga invånare under deras kontroll – inte minst SDF.   

                                                                 
112 HRC, 2022-02-08, s. 18 (B.), url 
113 Se vidare, HRC, 2022-02-08, s. 18 (B.), url 
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https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/251/52/PDF/G2225152.pdf?OpenElement
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