
                                                                             

Stopp Tyrkias aggresjon mot kurderne – Regjeringa må få NATO på banen 

Fellesmøtet for Vestfold SV og Telemark SV krever at Regjeringa bruker NATO-medlemskapet og FN-

medlemskapet til å kreve at Tyrkia umiddelbart stopper sin aggresjon mot kurderne i Syria. 

Kurderne er en av verdens største folkegrupper uten egen nasjonalstat, og områdene der kurderne 

utgjør en stor del av befolkningen omfatter deler av Nord-Irak, Nord-Syria, Nordvest-Iran og Tyrkia. Et 

stort antall kurdere ønsker at området skal erklæres som en egen stat; Kurdistan 

Etter at kurdiske Peshmerga-styrker sto i spissen for å jage IS ut av Syria, har de nå blitt utsatt for 

voldsomme angrep fra NATO-landet Tyrkia, som frykter at kurderne skal etablere egne samfunn nær 

grensa til Tyrkia. Tyrkias aggresjon er brudd på folkeretten, de utgjør uhyrlige overgrep på 

sivilbefolkninga og tar ikke en gang hensyn til beskyttelse av sjukehus og helsepersonell. 

Norge ga støtte til kurderne under krigen mot IS. Da var de gode å ha. Nå snur Regjeringa ryggen til 

kurderne i en stilltiende aksept av Tyrkias aggresjon. NATO ser også ut til å vende kurderne ryggen, i 

redsel for å støte Tyrkias mektige president Erdogan på mansjettene. Heller ikke FN ser ut til å være i 

stand til å handle i denne situasjonen. 

En hel verden sitter rolig og aksepterer Tyrkias nedslakting av kurdiske menn, kvinner og barn. 

Det er skammelig og uakseptabelt.  

Regjeringa framholder at hjelp helst skal gis i nærområdene. Nå kan de ta seg sjøl på alvor og gi 

støtte til de hardt pressa kurderne der de er. Hvis Tyrkia lykkes, vil vi se nye flyktninger som kan 

komme og banke på europeiske dører. NATO-partiene i Norge snakker ofte om den såkalte «NATO-

solidariteten». Hvis den skal være verdt noe, må Regjeringa få med seg NATO-partnerne til å presse 

Tyrkia tilbake over grensa. 

La ikke kurderne bli det neste offeret i den blodige krigen i Syria. De fortjener vår støtte! 

Fylkesårsmøtene i Telemark SV & Vestfold SV, 4. februar 2018 

 


