Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo
Oslo, 30. januar 2017
Spørsmål i forbindelse med det norske bidraget til koalisjonen mot IS
Jeg viser til brev adressert til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, datert 19. mai
2016, med spørsmål i forbindelse med det norske bidraget til koalisjonen mot ISIL. I
følge forvaltningslovens Kapittel III § 11 plikter departementet å svare på slike
henvendelser i løpet av en måned. Da vi ikke hadde mottatt noe svar i juli, sendte vi
et purrebrev. Vi kan likevel ikke se å ha mottatt noe svar siden den gang, og ber om
at Forsvarsdepartementet svarer på våre spørsmål så snart som mulig.
I tillegg til bekymringene reist i det første brevet, har flere momenter kommet til.
Hvilke opprørsgrupper trener de norske elitesoldatene?
Bakgrunn

og utdyping: Det har versert en rekke rykter om at New Syrian Army som
Norge skulle trene, skal være oppløst. Medfører disse ryktene riktighet? I så fall hvem er det Norge trener istedet?



Støtter de norskstøttede opprørsgrupper våpenhvilen?
 Bakgrunn og utdyping: På spørsmål fra pressen i januar, nektet utenriksministeren
svare på om gruppene Norge støtter omfattes av våpenhvilen i landet. FN sier at vårt
beste håp om en fredelig utgang av konflikten i Syria er en politiske og diplomatisk
løsning. Norge burde støtte opp om våpenhvilen og de pågående
fredsforhandlingene, og ikke under noen omstendigheter støtte grupper som ikke
omfattes av våpenhvilen. Det er på denne bakgrunn interessant å vite om de grupper
som Norge gir støtte omfattes av våpenhvilen.
Er NSA en del av krigen mot IS - eller mot Assad?
Bakgrunn og utdyping: Forsvarsminister Ine Marie Søreide har tidligere forsikret om
at New Syrian Army bare vil kjempe mot IS. NSA deltar i koalisjonen Jahbat
al-Asalah wal-Tanmiyyah, som tidligere er beskrevet som “moderate salafister”.
Deres leder har tidligere uttalt at de “definitivt” vil kjempe mot det syriske regimet.
Dette har også blitt bekreftet av NSAs leder, som blant annet har forsikret om at de
vil “frigjøre” Deir ez-Zour fra “både IS og regimet”. Bør vi stole på UD og
Forsvarsministeren, eller på gruppenes egne utsagn?
Er det norske bidraget i samsvar med folkeretten om Syrias territoriale
suverenitet?
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Bakgrunn og utdyping: En rekke resolusjoner har kommet om Syria fra FNs
sikkerhetsråd. Disse har blant annet handlet om å avstå fra bruk av unødig vold,
kjemiske våpen, samt å oppheve landets suverenitet til å motsette seg at humanitær
hjelp kommer inn på landets territorium, men ingen av resolusjonene åpner entydig
for at tredjepartsland kan sende inn egne, eller trene andre væpnede grupper for å
krige i Syria.
Norsk UD har tidligere hevdet at Norges bidrag til koalisjonen i Syria er legitim som
følge av FN-resolusjoner som handler om kamp mot IS, i tillegg til Iraks forespørsel
om hjelp til å bekjempe organisasjonen. Problemet med dette argumentet er at
resolusjonene som er vedtatt understreker at suvereniteten til statene i området må
respekteres. Irak har dessuten heller aldri kommet med noen forespørsel om å
overstyre Syrias territoriale integritet. Forespørselen til Norge kom fra USA og
Frankrike - ikke Irak. Mener Forsvarsdepartementet likevel at det norske bidraget er i
tråd med folkeretten?
Som Forsvarsministeren er kjent med er det betydelig interesse rundt det norske
militære engasjementet. På den bakgrunn tillater vi oss om å be om svar så raskt
som mulig og imøteser dette med stor interesse.

Vennlig hilsen

Hedda Langemyr
Leder
Norges Fredsråd
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