Flere lussinger fra Zakharova
20. april, 2018 – De mest eksplosive bemærkninger fra det Russiske
Udenrigsministeriums talskvinde, Maria Zakharova, på hendes pressebriefing den
19. april, var afgjort dem, der omhandlede briternes rolle i globalt folkemord i
tidens løb. De blev dækket af TASS under overskriften, »Russisk diplomat siger,
Storbritannien fortjener titlen som verdens værste udøver af folkemord«, og
bemærkningerne i deres fulde ordlyd er offentliggjort på engelsk på det Russiske
Udenrigsministeriums webside:
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/3178301
(Se underoverskrift »Political crimes committed by the UK«)
Men Zakharova kom også med en række andre, signifikante bemærkninger, der
ligeledes blev dækket af TASS og andre russiske medier.
Om Skripal-affæren »anbefalede« Zakharova, at briterne ikke ødelagde beviser.
»Vi forventer at få omfattende svar på vore spørgsmål. Den russiske side er
stadig parat til konstruktivt samarbejde med UK for at opklare denne meget
komplicerede sag. Vi er parat til at samarbejde i alle internationale, juridiske
formater og anbefaler London ikke at ødelægge beviserne.« I mellemtiden udstedte
den russiske ambassade i London den 19. april en erklæring, der sagde, de havde
»sendt en anmodning til Udenrigsministeriet med krav om, at russiske læger fik
lov at undersøge Yulia Skripal«.
Om Syrien sagde hun, at al-Nusra forsøger at skabe en autonom myndighed i det
sydlige Syrien med amerikansk støtte: »Hen over de seneste uger er situationen i
det sydlige Syrien forværret. På trods af erklæringer fra USA har ikke alene den
Frie Syriske Hær, men også Jabhat al-Nusra og Islamisk Stat også spillet en
ledende rolle i dalen omkring floden Yarmuk. Konvojer, der angiveligt skulle
medføre humanitær hjælp, ankommer jævnligt gennem den jordanske grænse, men vi
ved, hvilken slags humanitær hjælp, der er tale om.«
Om relationerne med USA angreb Zakharova voldsomt ambassadør Huntsmans
bemærkning om, at Rusland må udvise »en dybere ansvarsfølelse mht. at løse de
spørgsmål, der konfronterer vores lederskab« og fastslog, at »Rusland altid har
været ekstremt ansvarlig over for relationer med USA, hvilket ikke kan siges om
vore amerikanske modparter«. USA’s »ønske om at forhindre vores udvikling og

garantere sin egen, globale dominans er tydelig«. Hun tilføjede: »Vi kan ikke
forstå, hvorfor Washington har været modvillig mht. at genoptage den russiskamerikanske arbejdsgruppes aktiviteter omkring kampen mod terrorisme. Måske er
grunden den, at USA har forsøgt at bruge terrorgrupper, der er aktive i Syrien,
til at vælte den legitime regering i Damaskus.«
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