Betydningsfuldt skift: USA og
Rusland
indleder
militær
dialog om Syrien
18. september 2015 – Telefonsamtalen den 15. sept. mellem den
amerikanske udenrigsminister John Kerry og den russiske
udenrigsminister Sergei Lavrov bar frugt i form af en
drøftelse over telefon mellem den amerikanske forsvarsminister
Ash Carter og den russiske forsvarsminister Sergei Shoigu, her
til morgen – den første kontakt mellem USA’s og Ruslands
militær siden marts 2014, da USA ensidigt suspenderede
kontakt.
Carter og Shoigu »drøftede områder, hvor USA’s og Ruslands
perspektiver overlapper hinanden, samt områder, hvor de
divergerer«, iflg. en udtalelse via e-mail, som Pentagons
pressesekretær Peter Cook udsendte. »De aftalte at yderligere
drøfte mekanismer for ’dekonfliktion’ (reduktion af
spændinger, der kan fremme konflikt) i Syrien og kampagnen til
bekæmpelse af ISIL.« Desuden understregede Carter, iflg.
erklæringen, behovet for en diplomatisk fremgangsmåde for en
politisk overgang, parallelt med de militære konsultationer.
»Både den amerikanske og den russiske minister aftalte at
fortsætte deres dialog«, slutter udtalelsen.
En højtplaceret embedsmand fra forsvaret sagde til reportere
ved Pentagon, i en diskussion om baggrund, at den 50 minutter
lange telefonsamtale, som Carter beskrev som »konstruktiv«,
var resultatet af en anmodning fra russerne igennem Kerry.
Embedsmanden sagde, at Shoigu var den, der bragte spørgsmålet
om russiske militæraktiviteter i Syrien på banen, som han
beskrev som defensive og tænkt at skulle honorere
forpligtelser, som Moskva har indgået over for den syriske
regering. Embedsmanden understregede gentagne gange, at
morgenens telefonsamtale blot er begyndelsen på denne dialog,

og at dialogen har til hensigt at undgå fejlberegninger og
misforståelser mellem anti-ISIS-koalitionen og Rusland. Da han
blev presset af reportere, sagde embedsmanden, at den syriske
præsident Bashar al-Assads fremtid ikke var emnet for
samtalen, men at det snarere var kampen mod ISIS.
Den udkomne tekst på den russiske side var enslydende. »Under
en timelang samtale, drøftede ministrene detaljeret
situationen i Mellemøsten generelt og situationen i Syrien og
Irak i særdeleshed. Hovedvægten lå på behovet for at
koordinere den bilaterale og multilaterale indsats for at
bekæmpe international terrorisme«, sagde talsmand for det
russiske Forsvarsministerium, generalmajor Igor Konashenkov,
der tilføjede, at de to parters synspunkter om ISIS overlapper
hinanden i de fleste spørgsmål, rapporterer Interfax.
»Ministrene bekræftede genoprettelsen af kontakt mellem de to
landes
forsvarsagenturer
og
aftale
konsultationerne«, sagde Konashenkov.
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