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Unge Høyre fordømmer bruken av kjemiske våpen i Syria 
 
Unge Høyre fordømmer det syriske regimets gjentatte, beviselige og målrettede bruk av 
kjemiske våpen mot sivile i egen befolkning, senest i Douma 7. april i 2018. Unge Høyre 
mener bruken av slike våpen er et uakseptabelt brudd på folkeretten og må få tydelige 
konsekvenser for det syriske regimet.   
 
Verdenssamfunnet kan ikke se mellom fingrene på det syriske regimets bruk av kjemiske 
våpen. Siden bruken av kjemiske våpen under første verdenskrig, har verden stått samlet i 
fordømmelsen mot bruken av slike stridsmidler. FNs sikkerhetsråds resolusjon 2118 fra 2013 
pålegger Syria å destruere sine kjemiske våpen. Regimets gjentatte bruk av kjemiske våpen 
mot egen befolkning er i direkte strid med Sikkerhetsrådets klare pålegg. Sikkerhetsrådet har 
gjentatte ganger understreket at bruken av kjemiske våpen i Syria utgjør en trussel mot den 
internasjonale fred og sikkerhet, og at de som står bak, må holdes ansvarlige. Aksjonen i 
Syria fra Norges allierte; Frankrike, Storbritannia og USA, er et tydelig signal om at bruken av 
slike våpen har konsekvenser. Unge Høyre mener reaksjonen var riktig, proporsjonal og 
berettiget. 
 
Unge Høyre mener Norge bør stille seg solidarisk med sine allierte i kampen mot kjemiske 
våpen og tilby nødvendig militær bistand, begrenset til en proporsjonal militær reaksjon for 
å forhindre bruken av kjemiske våpen i Syria. Verden har et ansvar for å slå tilbake mot 
uakseptable brudd på folkeretten, menneskerettighetene og bruken av kjemiske våpen mot 
sivile som ikke er i stand til å beskytte seg.   
 
Russland har stilt seg i spissen for å blokkere ethvert forslag i FNs sikkerhetsråd om å bidra til 
undersøkelser og uavhengige mekanismer for å plassere ansvar. Nettopp fordi 
sikkerhetsrådet er blokkert var det nødvendig for Sikkerhetsrådets faste medlemmer å gå til 
en målrettet, proporsjonal og begrenset aksjon mot anlegg for kjemiske våpen. Unge Høyre 
fordømmer Russlands aktive motstand mot å medvirke til en plassering av ansvaret for bruk 
av kjemiske våpen i Syria.  
  
Unge Høyre mener alle land nå må være tilbakeholdende og avstå fra handlinger som bidrar 
til en ytterligere eskalering av situasjonen som kan forverre det syriske folkets lidelser. 
 
Unge Høyre vil: 

 Ta sterk avstand fra bruken av kjemiske våpen. 

 At Norge skal være pådriver for å finne varige politiske løsninger for fred i Syria 

 Stille opp sammen med våre allierte og tilby nødvendig militær bistand, begrenset til 
en proporsjonal militær reaksjon, for å forhindre bruken av kjemiske våpen mot sivile 
i Syria. 

 Arbeide for en reform av FNs sikkerhetsråd som sikrer en mer representativ 
sammensetning av Sikkerhetsrådet og hvor et enkelt medlemsland ikke kan misbruke 
vetoretten.  


