Lavrov afslører, schweizisk
toplaboratorium fastslog,
at BZ, den gift, der blev brugt i
Skripal-sagen,
bruges af USA og UK, ikke af Rusland
14. april, 2018 – Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, der i dag talte
for den årlige forsamling af Rådet for Udenrigs- og Forsvarspolitik, afslørede,
at det schweiziske laboratorium Spiez havde fastslået, at »BZ« – 3-Quinuclidinyl
benzilat – var den gift, der blev anvendt i Skripal-sagen, og det blev brugt i
USA, UK og andre NATO-lande, men ikke af Rusland. Han sagde, at OPCW sendte
prøver af giften, de havde modtaget fra de britiske myndigheder, til det
schweiziske statslaboratorium Spiez, der er et af fem internationalt anerkendte,
fremragende centre, som OPCW bruger til at udføre sådanne tests. Lavrov
fortsatte, iflg. TASS: »Dette laboratorium, hvor, er jeg sikker på, der arbejder
professionelle forskere, der har deres omdømme kært, kom til de følgende
konklusioner. Nu vil jeg citere dokumentet. Analyserne af prøverne viste spor af
det giftige kemikalie BZ og dets forstadier, som falder ind under den anden
kategori af kemiske våben under Konventionen for Kemiske Våben«, forklarede
Lavrov. »De ovenfor anførte formler har været brugt i USA, UK og et par andre
NATO-medlemmer«, fortsatte han med at citere rapporten. »Hverken Sovjetunionen
eller Rusland har nogensinde udviklet eller oplagret lignende kemiske våben.«
Spiez køres af det Schweiziske Forbundskontor for Civil Beskyttelse, der er
under Forsvarsministeriet. Lavrov rapporterede, at Spiez sendte sine resultater
til OPCW, der begrænsede sig til blot at bekræfte formlen for det anvendte stof,
uden at nævne nogen af de andre fakta, der stod i Spiez-rapporten. Han sagde, at
Moskva ville forhøre OPCW om denne beslutning. U.S. News, AP, Zero Hedge og
andre amerikanske medier rapporterer ligeledes denne historie.
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