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Ordfører,
Hele verden så til Kobanê da de kurdiske selvforsvarsstyrkene YPG var de første til å beseire IS i
Nord-Syria. Som de selv sa den gangen: «Vi gjorde det for hele menneskeheten, ikke bare oss
selv».
Kurdiske YPG og den breiere fronten de nå er med i; SDF (Syrian
Democratic Forces), har store oppgaver med å ta vare på IS-fanger og flyktninger i området. Nå
invaderer Tyrkia Nord-Syria. Donald Trump ser ut til å ha gitt Tyrkia grønt lys for å sette i gang
invasjonen.
President Erdogan har hele tiden forsøkt å nedkjempe alle forsøk på kurdisk selvstyre, enten det er
i Tyrkia eller utenfor. I Nord-Syria har over 11.000 menn og kvinner fra før av mistet livet i kampen
mot IS - vi vil ikke godta at flere mister livet som følge av Tyrkias invasjon! Den norske regjeringen
må kreve at NATO-landet Tyrkia stanser invasjonen og trekker alle tyrkiske styrker ut av Syria.
Norge må også kreve at NATO tar avstand fra invasjonen, både i ord og handling.
Jeg spør derfor ordfører:
Vil du ta initiativ til at Tønsberg kommunestyre fordømmer Tyrkias krigføring mot kurderne i NordØst Syria?
Ordføreren svarte:
Svar på interpellasjon fra Ole Marcus Mærøe, 12. desember 2019
Jeg vil takke Ole Marcus Mærøe for interpellasjonen.
Samtidig vil jeg understreke at det er Stortinget og regjeringen som er ansvarlig for Norges
utenrikspolitikk. De problemstillingene som interpellanten reiser, både når det gjelder Norges rolle i
NATO og en eventuell fordømmelse av en annen stats handlinger, faller utenfor kommunens

kompetanseområde.
Den enkelte kommune bør ikke føre en selvstendig utenrikspolitikk. På prinsipielt grunnlag vil jeg
derfor avvise å ta initiativ til at Tønsberg kommune skal fordømme en annen stats handlinger.

Anne Rygh Pedersen
Ordfører

KST- 068/19 Vedtak:

