Sammen med Hollande gør Obama fremstød
for konfrontation med Rusland
Under sin fælles pressekonference med den franske præsident Francois Hollande
kastede den amerikanske præsident Barack Obama sig ud i en krigsopildnende
svada imod Rusland over Syrien – idet han faktisk indrømmede sin egen
politiks fiasko, men gav Vladimir Putin skylden for det.
»Syrien må leve op til sine forpligtelser, og Rusland har et ansvar for at
sikre, at Syrien efterkommer dem«, sagde Obama i sin indledende erklæring på
pressekonferencen. Da spørgsmålet blev stillet under spørgetiden, forklarede
Obama dette nærmere, idet han rasede, at »det syriske regime grundlæggende
set sulter tusindvis af syrere i Homs og andetsteds«, og at »selve den
syriske stat er ved at smuldre.«
Og, fortsatte Obama,
»Vi vil fortsat forpligte os til ikke blot at lægge pres på Assad-regimet,
men også til at få lande som Rusland og Iran til at anerkende, at det ikke er
i nogens interesse at se den fortsatte blodsudgydelse og det fortsatte
sammenbrud, der finder sted i det land.«
Med henvisning til forsøg på at få en FN-resolution, fortsatte Obama:
»Der er stor enighed om denne resolution blandt de fleste i Sikkerhedsrådet.
Rusland holder stand. Og udenrigsminister Kerry og andre har givet et meget
direkte budskab til russerne om, at de ikke kan sige, at de er bekymret for
det syriske folks velfærd, når de sulter civile, og at det ikke kun er
syrerne, der har skylden, men også russerne, hvis de blokerer for denne form
for resolution.«
Obama gentog, at han forbeholder sig ret til at anvende militærmagt i Syrien
og påpegede, med hensyn til kemiske våben, »I partnerskab med Frankrig sagde
vi, at vi var parat til at handle, hvis ikke Syrien handlede.«
Rusland: Resolution om Syrien i FN’s Sikkerhedsråd en undskyldning for
»militæraktion«
På en pressekonference i Genève på sidelinjen af det andet møde i Genève-II
forhandlingerne havde den syriske udenrigsminister Walid Muallem og den
russiske viceudenrigsminister Gennady Gatilov en længere drøftelse om
forhandlingerne, efterfulgt af en pressekonference, der inkluderede spørgsmål
om striden i FN’s Sikkerhedsråd om en amerikansk/britisk-støttet resolution
om Syrien.
Gatilov gentog tidligere erklæringer fra udenrigsminister Sergei Lavrov, idet
han sagde, at »hele meningen og formålet med resolutionen er at skabe
grundlaget for en fremtidig militæraktion mod den syriske regering, hvis
nogle krav, som den indeholder, ikke imødekommes.«

Ifølge det russiske nyhedsagentur, RIA, tilføjede Gatilov, »Resolutionen er
ikke acceptabel for os i den form, som nu forberedes, og vi vil naturligvis
ikke lade den gå igennem.«
På pressekonferencen med Muallem nævnte Gatilov også, at Rusland og Kina er i
færd med at udfærdige et udkast til en resolution i FN’s Sikkerhedsråd, som
vil omhandle terrorisme i Syrien.
Striden i FN mellem USA/UK/Frankrig-blokken, som støtter de syriske oprørere,
og Rusland, som konstant gør fremstød for en forhandlet løsning, der gør en
ende på kampene, er en parallel til de bitre, men stadig igangværende
forhandlinger mellem den syriske regering og oppositionen i Genève.
Den 12. februar i Genève fremlagde begge parter dokumenter om deres holdning.
Oppositionens erklæring – som Reuters, som hævder at have modtaget en kopi,
rapporterer om – skulle angiveligt skitsere en overgangsregering med »fuld»
eksekutiv magt, som vil overvåge den humanitære fødevarehjælp til de civile,
som er under belejring. Udenrigsminister Muallem afviste oppositionens
forslag som blot en »erklæring« og ikke et »officielt dokument til
diskussion«. Muallem anklagede også oppositionen for at nægte at indrømme
selv eksistensen af terrorisme i Syrien og støttede kraftigt behovet for en
russisk-kinesisk FN-resolution.
Pushkov: Obama »besat« af idéen om at vælte Assad
Obamas erklæring tirsdag om, at han »forbeholder sig ret« til at angribe
Syrien, nu på et humanitært grundlag, indikerer for et ledende
parlamentsmedlem i Rusland, at han stadig nærer visioner om at vælte Assadregeringen i Damaskus. Alexei Pushkov, formanden for den statslige Dumas
komite for internationale anliggender, sagde på Twitter onsdag, at »Obama
sagde, at USA forbeholder sig ret til at udføre en militæraktion i Syrien. Da
de er besat af idéen om at vælte Assad, har USA ikke ændret standpunkt mht.
en militær invasion.«

