Fhv.
chef
for
NATO’s
Militærkomite general Kujat
opfordrer til
’Stor Alliance med Rusland’
for at stoppe krigen i Syrien
8. september 2015 – I flere radiointerviews i dag erklærede
fhv. chef for NATO’s Militærkomite (2002-05) general Harald
Kujat (pens.), her til morgen på Radio Berlin-Brandenburg
(RBB): »Det er min personlige mening, at vi bør forsøge at
smede en Stor Alliance med Rusland« for at stoppe krigen i
Syrien, »og det betyder, at Vesten i realiteten burde arbejde
sammen med russerne«.
Kujats synspunkt er, at den eneste grund til, at briterne og
franskmændene ønsker at vær aktive med luftangreb, er fordi de
har hørt, at russerne måske kommer. Han tilføjede imidlertid,
at »luftangreb ikke vil afslutte denne krig«. Da radioværten
på RBB påpegede amerikanske bekymringer over en russisk,
militær tilstedeværelse og spurgte, om en sådan alliance var
realistisk, svarede Kujat, »Jeg ved det ikke, men det afhænger
faktisk her af, om USA er villig til at bidrage til en
langsigtet løsning eller ej. Efter min mening er det
nødvendigt, af politiske og militære grunde, at have en
alliance. Den politiske fordel er, f.eks., at vi kunne få et
FN-mandat til humanitær intervention … Og militært har det den
store fordel, at man ikke kommer i sammenstød mellem vestlige
og russiske styrker … Det, der skiller os, er forskellige
strategiske mål. Rusland ønsker selvfølgelig at støtte og
styrke Assad-regimet, og det vil Vesten ikke, men alle burde
have det overordnede mål at bringe denne krig til en
afslutning.«

Tidligere på morgenen sagde general Kujat til Norddeutscher
Rundfunk (NDR), at procentdelen af flygtninge i Europa
repræsenterer en fraktion af de flygtninge, der er internt i
Syrien og i nabolandene. Han rejste dernæst det provokerende
spørgsmål: Er det vores mål at smide Assad ud, »eller er det
vigtigere at afslutte krigen og således afslutte
civilbefolkningens lidelser?«
Han sagde også, at Saudi Arabien og Iran burde bringes ind for
at få en regional løsning. Samarbejde med Rusland, som de
foreslog i 2012, og som blev afvist, »og det var forkert«,
understregede han.

