
Vedtatt på Hordaland SVs fylkesårsmøte 10-11 februar 2018

Stans Tyrkia og allierte sin aggresjon i Syria

Tyrkia under ledelse av president Recep Tayyip Erdogan har siden 20.januar gjennomført 

tunge militære angrep mot de kurdiske selvstyreområdene i nordøstlige Syria. 

Han hevder angrepene er en «fredsbevarende operasjon» rettet mot «terroristene» YPG og 

YPJ – som er de kurdiske styrkene som mer enn noen andre er å takke for at IS ble slått så 

grundig tilbake og mistet kontroll over sentrale byer og områder. En hel verden utropte sin 

støtte til kurderne mens de gikk i front mot terrororganisasjonen og utørte en uvurderlig 

jobb med store offer for å hindre IS i å rykke ytterligere frem.

Nå, da de samme kurderne er under tunge angrep fra Tyrkia er tausheten øredøvende. Erna 

Solberg og de andre NATO-kollegene har riktignok uttrykt en særdeles uforpliktende 

«bekymring», men uten å foreslå noen form for sanksjoner.

I Rojava lever et sted mellom 5-15000 YPG og YPJ-soldater, og ca 800000 sivile. Majoriteten 

er kurdiske, men området der preget av et mangfold av folkegrupper med ulike kulturer og 

religioner.

Tyrkiske jagerfly har angrepet over hundre ulike steder, deriblant også sivile områder i Afrin, 

blant annet flyktningleiren Rubar hvor mer enn 20000 syriske flyktninger bor. 

Erdogan har også sendt inn bakkestyrker som har forsøkt å jage befolkningen i Afrin til 

tyrkisk-kontrollerte områder.

Mange sivile er allerede såret og drept, deriblant flere barn.Videoer og bilder som er sluppet 

ut fra krigssonen viser grov tortur og likskjending. Her står ikke de tyrkiske soldatene noe 

tilbake for IS! 

Den syv år lange interne konflikten i Syria har de siste månedene vært betydelig dempet, en 

skimtet håp om at det nærmet seg slutten. 

Den militære aggresjonen ledet av Erdogan medfører at regionen trekkes inn i en ny blodig 

konflikt, med betydelig risiko for en humanitær katastrofe.

Verken de kurdiske selvstyremyndighetene i Rojava (Nord-Syria) eller den syriske regjeringen 

har angrepet eller truet med å angripe Tyrkia. 

Tyrkias invasjon er dermed et grovt brudd på FN-pakten som forbyr uprovoserte angrep på 

suverene land. 



SV mener:

 Den norske regjering må fordømme angrepene og invasjonen av Rojava, og kreve at Tyrkia 

umiddelbart avslutter fly- og bakkeoperasjoner i Syria

 Norge må kreve hastemøte med FNs Sikkerhetsråd og forlange at Tyrkia umiddelbart 

trekker seg ut av Nord-Syria

 Den norske regjering må ta opp saken i de relevante organer i NATO, og kreve at NATOs 

stilltiende samtykke til Tyrkias aggresjon opphører. Tyrkia som Norges nest største NATO-

allierte kan ikke fortsette å tillates å ture frem etter eget forgodtbefinnende (– selv om de 

truer med å slippe flyktningene løs på Europa)

 All norsk eksport av våpenmateriell til Tyrkia må opphøre umiddelbart! Den tyske 

statsministeren Angela Merkel har avsluttet alle samtaler med Tyrkia om gjenopptakelse av

våpeneksport så lenge aggresjonen fortsetter. Dette eksempelet bør samtlige NATO-land 

følge opp. 

 Norge må offisielt og tydelig fordømme Tyrkias fengsling av HDP-lederne og alle andre 

motstemmer, senest denne uka ble den tyrkiske legeforeningen arrestert for å ha ytret seg 

mot invasjonen av Rojava. Den norske legeforeningen har protestert mot arrestasjonen, 

det bør også Norge som ytringsfrihetorkjemper gjøre.


