
Uttalelse fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 19.-20. september 2013 

 

Fred i Syria! 

Mellomkirkelig råd drøftet situasjonen i Syria på sitt møte 19.-20.09 og vil oppfordre: 

 menighetene i Den norske kirke til forbønn for fred i Syria og til å gi et ekstraordinært 

offer til Kirkens Nødhjelps Syria-aksjon. 

 norske myndigheter til å intensivere sitt bidrag til en snarlig politisk fredsløsning i 

Syria. 

 Norge bør være raus og ta i mot flere flyktninger fra Syria. 

 

 «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn», sa Jesus. Kirken arbeider for 

fred og rettferdighet for alle mennesker. Nå ber og arbeider Den norske kirke som del av den 

verdensvide kirken, for fred i Syria. 

Russland og USA ble nylig enige om en avtale om destruksjon av Syrias kjemiske våpen. 

Dette er et håpstegn i en fortvilet situasjon. Det avgjørende nå er at verdenssamfunnet ikke 

passivt venter på gjennomføringen av denne avtalen mens tusener av sivile liv går tapt i en 

krig med konvensjonelle våpen. Nå må vi alle ta ansvar og handle med de virkemidler vi 

faktisk har for å støtte en hardt rammet sivilbefolkning og bidra til en snarlig fred i Syria.  

Gjennom kontakten med kirker i regionen, medlemskapet i Kirkenes verdensråd, Det 

lutherske verdensforbund og samarbeidet med Kirkerådet i Midtøsten, har Den norske kirke 

tilgang både til informasjon fra grasrota i Syria og til kanaler for humanitære og politiske 

bidrag. Kunnskap og handlingsalternativer medfører ansvar!  

 

Krigen er en humanitær katastrofe 

Den blodige borgerkrigen i Syria ryster en hel verden. En av vår tids største humanitære 

katastrofer utspiller seg nå, omlag 100 000 mennesker er drept og flere millioner er drevet på 

flukt. De menneskelige lidelsene er enorme, og brutaliteten fra aktørene er vanskelig å fatte. 

Det er med den dypeste uro og bekymring vi følger utviklingen i Syria. 

Tragedier av denne dimensjonen kan lett føre til handlingslammelse. Situasjonen i Syria er 

kompleks og uoversiktlig, et autoritært regime tviholder på makten, og opposisjonen er 

sammensatt av mer eller mindre organiserte ikke-voldelige grupper, demokratiske allianser, 

fanatikere og terrorister. Utenlandske grupperinger med ulik politisk og religiøs tilknytning 

infiltrerer og kompliserer bildet. På begge sider i konflikten er brutaliteten og forakten for 

menneskeliv sjokkerende.  Stormaktspolitikk, med Russland og USA i spissen, spiller også 

inn. Alt dette har hittil bidratt til handlingslammelse fra verdenssamfunnet og fra FNs 

sikkerhetsråd. Syria må få nye demokratiske makthavere, men veien dit er ikke enkel. 



Løsningen er politisk 

Den nylig inngåtte avtalen mellom USA og Russland åpner for nye politiske initiativer, og 

Syrias undertegning av FNs konvensjon om kjemiske våpen er et lite skritt framover. 

Verdenssamfunnets samstemthet i fordømmelsen av bruken av kjemiske våpen må nå følges 

opp med nye tiltak. Sikkerhetsrådet må ta initiativ til en ny fredskonferanse om Syria så snart 

som mulig og innføre våpenembargo og stoppe utenlandske frivillige som blander seg i 

kamphandlinger inne i Syria. 

Den norske kirke er tilfreds med den norske regjerings omfattende bidrag til humanitær 

innsats, og vi har forventninger om at dette vil fortsette, samtidig som det politiske og diplo-

matiske arbeidet må intensiveres. Vi regner med at norske myndigheter gjør alt de kan for å 

bidra til en politisk fredsløsning.  

Vi er glad for de sterke og tydelige appellene som har kommet fra Kirkenes verdensråd, Det 

lutherske verdensforbund og Vatikanet om ikke å bruke militær makt utenfra for å løse krisen 

i Syria. Kirkelederne er samstemte i at et eventuelt militært angrep fra USA vil føre til 

eskalering av volden og en enda større humanitær krise. Vi støtter generalsekretæren i 

Kirkenes verdensråds klare oppfordring til FNs sikkerhetsråd om å unngå militære aksjoner 

utenfra og heller forsterke arbeidet med å finne en politisk løsning. Som medlemskirke i 

Kirkenes verdensråd er vi tilfreds med at organisasjonen viser handlekraft og tar initiativer 

overfor FN og politiske miljøer. 

Vi deler bekymringen uttrykt til oss fra kristne i regionen over at bombing vil føre til 

eskalering av konflikten og en ytterligere forverring av situasjonen for sivile. Militære 

aksjoner utenfra kan forsterke ekstremistiske krefter på begge sider av konflikten.   

Alle gode krefter må nå settes inn på å få til en snarlig slutt på krigen i Syria. Internasjonal 

rett må ligge til grunn for politiske løsninger, og de ansvarlige for krigsforbrytelser må stilles 

til ansvar. Fred og rettferdighet bygges gjennom respekt for menneskeverd og internasjonal 

rett – ikke med vold.  Det haster for befolkningen i Syria! 

 

Kirkene bidrar til fred 

Gjennom Kirkens Nødhjelp og Act Alliance bidrar Den norske kirke til et omfattende 

humanitært arbeid både blant syriske flyktninger og for sivilbefolkningen inne i Syria.  Det 

lutherske verdensforbund er sterkt involvert i Za’atri, en av verdens største flyktningleirer i 

Jordan.    

Kirkene i Syria driver et omfattende diakonalt arbeid i samarbeid med syriske kristne 

hjelpeorganisasjoner og det internasjonale økumeniske fellesskapet. Gjennom dette er syriske 

kristne med på å avhjelpe akutt nød samtidig som de er med på å bygge tillit og spre framtids-

håp i lokalbefolkningen. Kirkene peker på en vei mot fred, demokrati og respekt for 

menneskerettighetene som går utenom hat og vold. De kristne ønsker å leve som likeverdige 



borgere i et demokratisk samfunn hvor trosfrihet og andre fundamentale rettigheter 

respekteres.  

Den norske kirke vil også støtte de fredsbyggende dialoginitiativer som tas av kristne og 

muslimer i fellesskap i Midtøsten. Dette gjør vi best gjennom et aktivt medlemskap i Kirkens 

verdensråd og ved vårt samarbeid med Kirkerådet i Midtøsten. 

Kristne i Syria trenger det økumeniske fellesskapets forbønn og solidaritet. Mellomkirkelig 

råd utfordrer derfor enkeltpersoner og menigheter til å støtte opp om det livsviktige arbeidet 

som gjøres av lokale syriske kirker i samarbeid med Kirkerådet i Midtøsten, Kirkens 

verdensråd og Det lutherske verdensforbund og andre aktører. 

Dette kan gjøres ved å gi en gave til Kirkens Nødhjelps Syria-aksjon.  
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