Rusland vil ikke acceptere yderligere
ensidige skridt i Syrien
26. sept., 2016 – Den syriske krig eksploderede i FN’s Sikkerhedsråd i går,
under et sammentræde, der var hasteindkaldt af USA, U.K. og Frankrig, i et
forsøg på at standse den russiskstøttede offensiv i Aleppo. Ud fra
nyhedsrapporteringen at dømme, så var det ikke en diplomatisk indsats, men
snarere et forsøg på at anklage den russiske og syriske regering for
krigsforbrydelser, en bestræbelse, der blev vendt imod de tre vestlige
repræsentanter af Rusland og Syrien, der anklagede dem for at støtte
terrorister.
»Det, Rusland sponsorerer og gør, er ikke kontraterrorisme; der et barbarisme«,
sagde en hyperventilerende Samantha Power (USA’s FN-ambassadør). »I stedet for
at forfølge fred, skaber Rusland og Assad krig. I stedet for at være med til at
få livsreddende hjælp igennem til de civile, bomber Rusland og Assad de
humanitære nødhjælpskonvojer, hospitaler og akutte beredskabsmandskab, der
desperat forsøger at holde folk i live.«
Ruslands ambassadør til FN, Vitaly Churkin, svarede ved at sige, at Rusland ikke
længere vil acceptere ensidige tiltag. »Vi har altid gjort indrømmelser, i det
mindste har vi forsøgt, og har opnået aftaler med den syriske regering«, sagde
han. »I det lange løb endte det alt sammen med, at de militante kæmpere
omgrupperedes, modtog forstærkning og iscenesatte nye offensiver.« Dernæst
fulgte et ensidigt krav om, at den syriske regerings krigsfly skulle ophøre med
flyvninger, som en indledningsvis betingelse, sagde Churkin. »Først sagde de,
tre dage. Så sagde de, ’Nej, USA’s præsident har skiftet mening, vi må have syv
dage.’ Ingen ved, hvorfor. Sådanne taktiske tricks kan ikke fortsætte i al
evighed. Vi vil ikke gå med til yderligere ensidige skridt«, sagde han.
Den amerikanske side har, med hans ord, »faktisk erkendt sin manglende evne til
at øve indflydelse på de grupper, den kontrollerer, og ærligt implementere
aftalerne«, først og fremmest med at skelne mellem moderate grupper og
terrorister og »trække relevante skillelinjer på jorden«.
Basar Ja’afari, Syriens FN-ambassadør, sagde til Rådet, at Syrien fortsat vil
være forpligtet over for bekæmpelse af terrorisme, og at andre må ophøre med at
udnytte det syriske folk. Han lovede, at den syriske regering ikke vil afgive én
eneste centimeter af landets territorium, i henhold til den syriske forfatning
og international lov, og understregede, at det, at gøre den humanitære krise

politisk, kun vil forlænge den, øge syrernes lidelser og opmuntre til spredning
af terrorisme. Han hånede de amerikanske, britiske og franske repræsentanter,
der tilsyneladende har »genopdaget hjulet, når de siger, at den syriske regering
søger at vinde Aleppo tilbage«. Man kan forestille sig, hvor storstilet denne
monumentale opdagelse, som repræsentanterne af de tre, permanente medlemsstater
i Sikkerhedsrådet har gjort, er, som om Aleppo er en by i Djibouti eller
Afghanistan eller i Brasilien!«
Ja’afari fremførte anklagende, at USA, U.K. og Frankrig, de lande, der havde
indkaldt til sammentrædet, gentagne gange havde blokeret for resolutioner i
Sikkerhedsrådet, der fordømte terrorangreb, ved hjælp af selvmordsmetoder, i
Syrien, og nu er de engageret i en indsats for at »redde« bevæbnede
terrorgrupper, som de på falsk vis giver betegnelsen »moderat opposition« og
tilføjede, at dette altid sker, når de er på randen til at blive nedkæmpet. De
glemmer, sagde han, billedet af en 12-årig, palæstinensisk dreng, der blev
halshugget i Aleppo af Nour Eddin al-Zenki, en anti-Assad-gruppe, som USA
faktisk støtter.
»Vi mener, at visse permanente medlemsstaters indkaldelse til dette sammentræde
udgør et budskab fra disse stater til Jabhat al-Nusra og andre terrorgrupper med
tilknytning hertil om, at den støtte og politiske dækning, de får, stadig står
ved magt og ikke vil ophøre«, sagde han.
Foto: Ruslands ambassadør til FN Vitaly Churkin i FN's Sikkerhedsråd, den 25.
sept., 2016.

