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En hilsen til de som kjemper for 
kvinnefrigjøring og demokrati i 
nordlige Syria
Rødts landsmøte sender en hilsen til dere som leder en framgangsrik kamp for kvinnefrigjøring 
og for en ny type tverrkulturelt folkestyre i den nordlige delen av Syria. Vi ser at 2012-revolu-
sjonen som begynte i Kobanê, er første etappe i utviklinga av et nytt samfunn der alle folkene i 
Syria kan leve sammen som likeverdige.

Medleder-ordninga som dere har innført, overfører makt fra menn til kvinner. Dette er et viktig 
steg framover i det langvarige arbeidet for kvinnefrigjøring og mot mannsmakta som er inne-
bygd i kulturelle tradisjoner og i den gamle samfunnsstrukturen. På dette punktet er deres fram-
gang et eksempel og ei oppmuntring i kampen for kvinnefrigjøring i Norge.

Vi har sett hvordan YPJ, YPG og deres allierte nedkjempa Daesh i Kobanê og seinere frigjorde 
Girê Spî, Shaddadi, Manbij og andre områder.

Både regjeringa og nasjonalforsamlinga i Norge står på feil side. Norge støtter den nye krigen 
som president Erdogan i Tyrkia starta i juli 2015 for å knuse både den kurdiske sjølstyrebeve-
gelsen og de demokratiske kreftene, ikke bare i Tyrkia, men også i nordlige Irak og i nordlige 
Syria. Norge har opprettholdt støtten til Tyrkia også etter at president Erdogan i samarbeid med 
Daesh og andre jihadist-bander okkuperte store syriske områder vest for Eufrat.

I Norge fortsetter Rødt samarbeidet med alle som vil stanse norsk våpensalg til Tyrkia og all an-
nen norsk støtte til Tyrkias invasjonsstyrker i Syria og Irak. Vi arbeider for at Norge skal oppheve 
den økonomiske og humanitære blokaden av Føderasjonen Nordlige Syria og i stedet yte huma-
nitær hjelp og bidra til gjenoppbygginga av de frigjorte områdene.

Vi håper at dere snart kan åpne et representasjonskontor i Oslo. Det vil bety mye for å styrke 
vennskapet mellom befolkninga i Norge og folkene i de frigjorte områdene i Syria.


