
UTTALELSE FRA MELLOMKIRKELIG RÅD  

Norge må styrke den humanitære innsatsen i Irak og Syria 

 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke oppfordrer norske myndigheter: 

x til å styrke den humanitære innsatsen for flyktningene i Irak og Syria 
x øke det internasjonale presset på FNs sikkerhetsråd til å finne løsninger på situasjonen i 

Nord-Irak og Syria 
x støtte langsiktige politiske løsninger gjennom å styrke irakiske institusjoner og regionale 

tiltak som arbeider for styrking av rettsstaten og innbyggernes rettigheter. 
 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke er dypt fortvilet over situasjonen for sivilbefolkningen i Irak 
og Syria. Terroren som rammer uskyldige med ufattelig styrke, er avskyelig, og de grove bruddene på 
menneskerettighetene og internasjonal lov er uakseptable.  

Dialog og politiske samtaler med Islamsk Stat (IS) er ikke aktuelt i denne akutte krisen. Men bruk av 
eventuell militære inngripen fra det internasjonale samfunnet for å beskytte sivilbefolkningen, må 
skje med mandat i FNs sikkerhetsråd og i tråd med internasjonal rett. 

Mellomkirkelig råd oppfordrer derfor til økt internasjonalt press fra FN, nasjonale myndigheter og 
organisasjoner om å søke løsninger på situasjonen i Nord-Irak og Syria. Vi oppfordrer til sterk og 
ufravikelig innsats for å finne en løsning som kan lede til fred, forsoning og rettferdighet for alle i 
regionen. 

Gjennom våre kirkelige kontakter i Midtøsten hører vi daglig om fortvilelsen over mangel på 
sikkerhet, vann, mat og klær. Om få uker er det vinter, men for de 1,2 millionene irakiske 
flyktningene er det bare et lite mindretall som har fått tak over hodet eller et ekstra pledd.  

Kirkefolk og humanitære organisasjoner forteller ikke bare om fortvilelsen over den akutte nøden i 
dag, men også om frykten for framtiden: De er redde for hvilken type stat Irak vil bli, hvordan Syria vil 
se ut, og hva de store flyktningestrømmene gjør med situasjonen i Jordan, Tyrkia og spesielt Libanon.  

For kristne og andre minoriteter er spørsmålet om framtiden prekær. De mange kristne i regionen er 
våre øyenvitner til tragedien som utfolder seg. Flere forteller at de ikke ønsker seg tilbake, mens 
andre er bestemte på å returnere. I Nord-Irak i dag er kristne, og alle andre som ikke underkaster seg 
den såkalte Islamske stat (IS) religiøst eller politisk, under direkte trussel.  

Mellomkirkelig råd oppfordrer norske myndigheter til å fortsette å støtte arbeidet til Kirkenes 
verdensråd, Kirkerådet i Midtøsten og  de lokale kirkene i deres arbeid for å sikre det kristne 
nærværet i Midtøsten. Kirkene driver et omfattende humanitært arbeid og bidrar til fred og 
forsoning gjennom det kristne nærværet i lokalsamfunnene.  Det er avgjørende viktig at vi støtter 
dem slik at de fortsatt kan spille denne rollen.   

Vi kan støtte den utsatte befolkningen i Syria og Nord-Irak til å holde motet oppe ved å vise at vi bryr 
oss.  Her i Norge mobiliserte en liten gruppe muslimske ungdommer til en stor demonstrasjon mot 



ekstremisme i Oslo 25. august i år. Vi må fortsette slik, med fortsatt å si at vi ikke tåler den urett som 
rammer vår neste. Vi må stå samlet om menneskeverdet. 

Det viktigste nå er den kortsiktige, men elementære hjelpen: Vi oppfordrer norske myndigheter til å 
styrke den humanitære innsatsen for de mange flyktningene fra krig i Irak og Syria. Det gjelder helt 
elementære ting: vann, mat, medisiner, klær, et teppe.  Det handler om liv, det handler om vår 
neste. 

Vi oppfordrer norske myndigheter til allerede nå, midt i krisen, å tenke langsiktig. Norge kan støtte 
politiske løsninger gjennom å styrke irakiske institusjoner og støtte regionale tiltak som arbeider for 
styrking av rettsstaten og innbyggernes rettigheter.  Norge kan også bidra til å støtte nettverk som 
jobber på tvers av etniske, politiske eller religiøse skillelinjer for å finne alternativer ut av krisen.  

Dialog innenfor Irak på alle nivåer er ytterst viktig for å legge til rette for at man kan finne en varig 
løsning på den humanitære og politiske krisen som nå utspiller seg. 

 

 

 

 

 

 

  


