
Har vi allerede glemt Nobels fredsprisutdelingen for 2018?  
  

Bruk bilde av Nadia Murad  

Livet går videre, sier vi, men gjør det egentlig det for alle?   

Er det noen som vet hvordan Nadia Murad, Jesidiene og alle de andre ofrene etter IS 

sine ugjerninger har det, og hva med deres syn på at rettferdigheten skal skje fyllest.  

 Verdens-samfunnet har allerede glemt ofrene og er i mellomtiden naturlig nok 

opptatt av helt andre saker; likvidering av Khashoggi, klimaendringer, riksrettssak 

mot Trump, handelskriger, Brexit, gule vester, gateslagsmål i Hong Kong, 

rakettangrep på Iransk general, nedskyting av Ukrainsk fly – det er nok å gripe fatt i.  

Nye saker kommer på løpende bånd, og i annerledeslandet Norge handler nå alt om 

den hjemvendte IS-kvinnen og hennes to små barn – det ene angivelig alvorlig sykt.  

Alle kjenne denne historien, men hvem ofrer de etterlatte etter IS sine ugjerninger 

noen tanker. Hvem taler den virkelige svake part sin sak? Ingen, så vidt meg bekjent.  

Hvem burde ha gjort dette? Statsledere i alle land som har egne statsborgere i 

ISleire.  

Hva kunne de så ha gjort? De kunne bedt FN om å opprette en internasjonal 

straffedomstol i Syria eller Tyrkia, tilsvarende det FN gjorde allerede i 1994 etter de 

grusomme ugjerningene i Rwanda. Resultatene fra Rwanda kjenner vi – profesjonelt 

gjennomførte rettsaker gjennomført i Arusha i Tanzania, som hadde som mål å la 

rettferdigheten skje fyllest – både for de tiltalte og for de fornærmede. Rwanda har 

gjort opp seg imellom etter krigen, bl.a. takket være disse rettssakene.   

Noe tilsvarende kunne vært gjort i Syria/Irak etter IS sine ugjerninger, men hvorfor 

gjør ikke statslederne det? De har mer enn nok med å slukke egne branner, bl.a. 

branner som er drevet fram av en aktiv presse.   

Aftenposten har skrevet side opp og side ned om alle dem som sitter i IS-leire. Erna 

Solberg måtte ta grep, men etter mitt syn et helt feil grep, og nå sitter hun tilbake med 

en skadeskutt regjering, og et Frp på krigsstien. Dette burde vært løst på et mye 

tidligere tidspunkt, og mye bedre.  

Det har aldri vært lett å være statsminister, og i alle fall ikke nå, men det er ikke for 

sent å rette opp feilene, Erna Solberg.   

Vis lederskap og gå i front for opprettelse av en FN-opprettet internasjonal domstol i 

Syria eller Irak. Da viser du tydelige lederskap, og at du er taburetten verdig!    

  

Petter Johan Holth  

Politiker, skribent og økonom  

  


