Den russiske præsident Putin:
Tyrkisk
politik
er
islamisering
25. november 2015 – Den russiske præsident Vladimir Putin
fortsatte sin skarpe fordømmelse af den tyrkiske regering
efter det tyrkiske luftvåbens kampfly nedskød det russiske
Su-24 bombefly. Efter at han i går anklagede tyrkerne for »at
stikke en kniv i ryggen«, kom han her til morgen i
bemærkninger, der er udskrevet på Kremls webside, med anklager
om, at Tyrkiets politik i Syrien er islamisering.
»Problemet ligger ikke i den tragedie, vi var vidne til i går
(SU-24-hændelsen), problemet stikker langt dybere«, sagde han
til reportere. »Vi ser – og ikke kun vi, men jeg forsikrer jer
for, at hele verden ser, at – at det nuværende lederskab i
Tyrkiet i en årrække har forfulgt en overlagt politik for
opbakning til islamisering og en islamisering af landet.«
»Islam er en af verdens store religioner og en af Ruslands
traditionelle religioner. Vi støtter islam og vil fortsat gøre
det. Men problemet her er opbakning til mere radikale
strømninger, der skaber et uheldigt miljø, der ikke er så
åbenlyst ved første øjekast«, fortsatte han. »Efter det, der
skete i går, kan vi ikke udelukke muligheden af yderligere
hændelser. Hvis sådanne hændelser finder sted, må vi
respondere på den ene eller anden måde. Vore borgere i Tyrkiet
kunne stå over for betydelige risici, selvfølgelig, og
Udenrigsministeriet er forpligtet til at sige dette.«
Den russiske premierminister Dmitri Medvedev var ligeledes
barsk mht. konsekvenserne af nedskydningen for de russisktyrkiske relationer:
»De tyrkiske
nedskydningen

myndigheders hensynsløse
af det russiske fly har

handling
ført til

med
tre

konsekvenser. Den første er den farlige forværring af
relationerne mellem Rusland og NATO, som ingen interesser kan
retfærdiggøre, inklusive beskyttelse af statsgrænser«, sagde
Medvedev. »Tyrkiets handlinger gør det grundlæggende set
klart, at landet beskytter ISIL. Det er næppe overraskende i
betragtning af rapporterne om, at visse tyrkiske
regeringspersoner har særlige interesser i det faktum, at
billige olieforsyninger kommer fra Islamisk Stat«, fortsatte
Medvedev. »Og for det tredje, undermineringen af langvarige,
venligtsindede relationer mellem Rusland og Tyrkiet, inklusive
de økonomiske og humanitære sfærer. Det vil blive vanskeligt
at kompensere for denne skade, og dens umiddelbare
konsekvenser kunne blive til afvisning af en række vigtige
fællesprojekter og tabet af tyrkiske selskabers position på
det russiske marked«, sagde Medvedev.
Ruslands ambassadør til NATO, Alexander Grushko, sagde, at
gårsdagens NATO-møde kunne have været et »sandhedens øjeblik«,
men at øjeblikket ikke indtraf. »Erklæringen fra NATO’s
generalsekretær indeholder ikke så meget som en tøddel
fordømmelse af det tyrkiske angreb på et russisk krigsfly, der
ikke udgjorde nogen trussel mod Tyrkiets sikkerhed, og som
fløj i syrisk luftrum«, sagde han. »Der blev ikke udtalt noget
ord til sympati eller beklagelse i forbindelse med russiske
piloters død under tjeneste for at bekæmpe terrorisme. Men den
påpegede imidlertid endnu engang russiske luftstyrkers
angivelige farlige militære aktivitet«, tilføjede han.
»Ankara har essentielt set opnået sit formål – ved at dække
sig bag den nok som bekendte allierede solidaritet, tvang det
alliancen til at undskylde dets ulovlige handling, der ikke
alene underminerer den fælles indsats for bekæmpelse af
Islamisk Stat/forbudt i Rusland, men skabte også risici for
sikkerheden for de lande, der har allierede forpligtelser
sammen med Tyrkiet«, fortsatte han. »Dette har endnu engang
bekræftet, at NATO ikke ledes af principper, som dets
medlemmer holder så meget af at spekulere i, men af sådanne,

der tjener den politiske hensigtsmæssighed. Og denne
kendsgerning kan næppe forklædes under udadtil politiske
korrekte appeller om ’selvbesindelse og deeskalering’«, sagde
NATO-ambassadøren. Grushko påpegede, at det var NATO, der
afbrød den militære kontakt til Rusland, og at NATO intet har
gjort for at genoprette disse kontakter.
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