To europæiske præsidenter
opfordrer til samarbejde med
Rusland
for
at
stoppe
flygtningekrisen
5. september 2015 – Nogle europæiske personer er begyndt at
påpege det indlysende: de millioner af flygtninge i
Mellemøsten, af hvilke kun 2 % er på vej til Europa – for
indeværende – er resultatet af krige, der aldrig burde have
fundet sted.
Den finske præsident Sauli Niinsitö påpegede, i et interview
med det finske Nykypäiväja Verkkouutiset, at årsagen til
flygtningekrisen var krigen i Syrien. Han refererede til
rapporter om forhandlinger mellem Rusland og USA og sagde, at
dette er en god udvikling, der må finde sted. Niinistö
støttede fuldstændigt sin forgænger, præsident Maarti
Ahtisaari, der i 2014 udtalte, at Rusland i 2012 foreslog at
samarbejde om Syrien, men at briterne og amerikanerne ikke var
interesseret i noget som helst andet end at få Assad ud.
Niinistö sagde, at Ahtisaari havde ret, og at USA, Rusland og
EU nu måtte finde et fælles grundlag for samarbejde imod ISIS.
Den tjekkiske præsident Milos Zeman, den eneste, europæiske
regeringsperson til at deltage i Sejrsparaden for Anden
Verdenskrig i Beijing på trods af pres fra EU, talte, iflg.
flere tjekkiske presserapporter, med præsident Putin om
behovet for, at Vesten samarbejder med Rusland om anti-ISISoperationer. Han refererede til latterlige handlinger, der
havde ført til denne situation, uden at nævne navne.
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Roeingh, skrev en kommentar, hvor han sagde, at Ruslands
involvering i Syrien er det første glimt af håb og roste
Putins indsats sammen med Saudi Arabien og Iran for at finde
en løsning i Syrien.
De flygtninge-skabende krige, fra Afghanistan, til Irak-2003,
Libyen-2011, samt Obamas dækning over ISIS siden, er
resulteret i det følgende:
Antallet af flygtninge i regionen rager i øjeblikket højt op
over det antal, der er på vej til Europa (2 %); her følger
dimensionerne:
SYRIEN: 7,8 mio. mennesker er internt fordrevet, og yderligere
4 mio. syriske flygtninge huses af lande i regionen, Tyrkiet,
Libanon, Jordan, Egypten, Irak, plus de flygtninge, der
forsøger at nå til Europa – i alt mere end halvdelen af en
befolkning på 20 mio.
LIBYEN: den tunesiske præsident Marzouki erklærede i august,
at 2 mio. libyere er flygtninge i Tunesien, en tredjedel af
den libyske befolkning før NATO-angrebet i 2011.
IRAK: som følge af ISIS-offensiven, som Obamaregeringen
tillod, er der nu 2 mio. interne flygtning i Irak; dette ud
over de 250.000 syriske flygtninge i landet.
AFGHANISTAN: den procentdel af afghanere, der er nået frem til
Europas porte, er blot en lille del af de 3-4 mio. afghanere,
der nu er flygtninge i regionen.
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