Tyskland: Steinmeier advarer om
forværrende relationer med Rusland;
opfordrer til en Trump-Putin aftale
om Syrien
15. april, 2018 – I et interview i dag med Tysklands massecirkulerede Bild am
Sonntag, og som blev rapporteret på engelsk af Deutsche Welle og Reuters,
advarede den tyske præsident Frank-Walter Steinmeier, en tidligere
udenrigsminister, om de stadigt forværrende relationer mellem Rusland og Vesten
og opfordrede til en fortsat dialog. Han opfordrede ligeledes til, at USA og
Rusland tog det »første skridt« til at afslutte blodbadet i Syrien samtidig med,
at han gav udtryk for bekymring over en stadig dybere »fremmedgørelse« mellem
Rusland og Vesten, især i kølvandet på Skripal-sagen.
Steinmeier kaldte sidste måneds angivelige forgiftning af Sergei Skripal, en
tidligere, russiske spion, og som Storbritannien har givet Rusland skylden for,
for »en meget alvorlig hændelse. Men vi bør være mindst lige så bekymret over
den galopperende fremmedgørelse mellem Rusland og Vesten, hvis konsekvenser
rækker langt ud over denne sag«.
Steinmeier insisterede på, at, »vi kan ikke opgive direkte dialog. Uafhængigt af
Putin, kan vi ikke erklære hele Rusland, landet og dets folk, for vore fjender«,
sagde han og advarede om, at »vores historie taler imod det, og der står for
meget på spil«.
Steinmeier beklagede, at der bogstavelig talt ikke var nogen tillid mellem de to
sider og sagde, at opgaven med at modgå denne accelererende fremmedgørelse »var
den virkelige udfordring for ansvarlige politikere«.
Om krigen i Syrien, hvor Rusland støtter den syriske præsident Bashar al-Assad
militært, sagde Steinmeier, at situationen ikke ville blive bedre, før USA’s
præsident Donald Trump fik en aftale med Ruslands præsident Vladimir Putin.
»Selvfølgelig kan man sluttelig ikke gøre det uden de regionale naboer, men
alting begynder med USA og Rusland. Putin og Trump skylder verden at tage det
første skridt.«
Foto: Tysklands præsident, tidligere udenrigsminister (2005-2009), Frank-Walter
Steinmeier sagde i et interview, at USA og Rusland må tage det første skridt til
at løse situationen i Syrien.

