Ruslands FN-ambassadør:
Forstår I den farlige tærskel,
I bringer hele verden til?
9. april, 2018 – Det tre timer lange møde i FN’s Sikkerhedsråd blev indkaldt på
anmodning af Rusland, under emnet, »Trusler mod international fred og
sikkerhed«. Det blev brugt som en scene for vilde anklager imod Rusland og
Syrien fra de britiske, amerikanske, franske og hollandske ambassadørers side;
men før dette, gav den russiske ambassadør Vassily Nebenzia en svidende,
detaljeret fremlæggelse imod de løgne, der kastes mod Rusland og Syrien. Han
fastslog med eftertryk over for hele forsamlingen, at vi befinder os ved et
ekstremt farligt punkt. Han sagde, »Jeg vil stille et retorisk spørgsmål:
Forstår I den farlige tærskel, I bringer hele verden til?«
Nebenzia gjorde opmærksom på de gentagne advarsler fra Rusland og Syrien til FN
og OPCW om, at terrorister var i færd med at planlægge iscenesættelse af en
hændelse med kemisk krigsførelse, for at kaste skylden på Damaskus.
»I har hørt disse advarsler.« Men der skete intet. Han krævede, at der omgående
blev iværksat en OPCW-efterforskning for at verificere situationen i Douma. Vi
sagde, »vi garanterer adgang«. Han sagde, at OPCW-missionen omgående må besøge;
tage jordprøver og interviewe folk på stedet. »Vores udkast til en resolution er
klar til at blive vedtaget i dag.«
Trioen, den amerikanske ambassadør Nikki Haley, Storbritanniens ambassadør Karen
Pierce og Frankrigs ambassadør François DeLattre, med tilslutning fra den
hollandske ambassadør Karel Van Oosterom, overgik hinanden med løgne og grove
fornærmelser mod Rusland og Syrien. Haley sagde, »kun et monster gør dette«, –
hvormed hun mente, at Syrien gasser sit folk; og hun tilføjede, at »Det russiske
regime kender ikke til skam« og godkender det. Storbritanniens ambassadør Pierce
lovpriste sin nation for den måde, den gennemfører en »uafhængig« efterforskning
af Skripal-forgiftningen. Ambassadør Oosterom talte, som en tilbagevenden til
Tony Blair, om behovet for »R2P« – Responsibility to Protect (Forpligtelse til
at beskytte), dvs., at opfordre stiltiende til angreb mod Syrien under dække af
en humanitær intervention. Oosterom sagde, »Vi støtter de humanitære Hvide
Hjelme«.
Haley udvandrede på iøjnefaldende vis, da den syriske ambassadør Bashar al
Ja’Afari begyndte at tale. Han rapporterede om den aktuelle situation i sit land

og spurgte skarpt om morgenens missilangreb mod sit land, »Hvorfor ikke sige,
Israel udførte denne aggression?« Ud over en kort, veltalende rapport om
tidligere mangel på handlinger fra FN’s side, gav al Ja’Afari en aktuel,
specifik redegørelse om, hvad Syrien har overleveret til FN og OPCW om steder,
hvor regeringen har fundet, at terroristerne havde giftige våben. Damaskus har
sendt 145 breve frem til 1. april i år, om denne fare. Men, sagde han, de læste
dem ikke engang, endsige handlede på dem.
Ja’Afari sagde, »Jeg meddeler, at vi ønsker en mission fra OPCW til at indsamle
kendsgerninger så snart som muligt. Vi hilser et sådant besøg velkommen så snart
som muligt. Jeg håber, det ikke lider samme skæbne som Ban Ki-moons mission i
2013 …«, som ikke ankom før efter »fire måneder og 11 dage«.
Ambassadører tilføjede mødet fornuft og alvor, med kommentarer som dem fra
ambassadør Kaivat Umarov fra Kasakhstan. Han spurgte, hvem andre, ud over De
Hvide Hjelme, har nogen som helst rapport om denne tilskrevne hændelse i Douma
med kemiske våben? Umarov bekræftede, at der var rapporter fra Syrien og Rusland
om, at terrorister planlagde et kemisk angreb, og de blev ikke lyttet til af
internationale organisationer.
Ambassadør Tkeda Elemu fra Etiopien talte, ud over også at kræve en mission til
at indsamle kendsgerninger, også om den internationale situation. Han sagde, at
»tilliden mellem stormagterne er lav« og har alvorlige følger for fred. Det har
»følger for bæredygtige udviklingsmål i udviklingssfæren«. Han talte bevægende
om behovet for et »globalt sikkerhedsmiljø«.
Mod slutningen af mødet fastlog Nebenzia, der bad om at tale igen, tre punkter:
1) Rådets formand må sørge for, at Haley afholder sig fra at referere til
legitime regeringer såsom Rusland som »regimer«; 2) Den britiske såkaldte
efterforskning af Skripal-forgiftningen er ikke en efterforskning. Han knuste
Pierces påstand; 3) »Vi bevæger os mod en farlig tærskel … det bliver ikke
forstået af nogen af vore vestlige kolleger.«
Foto: Den russiske FN-ambassadør Vassily Nebenzia taler i FN’s Sikkerhedsråd:
»Vi bevæger os mod en farlig tærskel … det bliver ikke forstået af nogen af vore
vestlige kolleger.« (Videograb, RT).

