Krigsfaren: Putin og Hollande
mødes i Moskva
– Aftale om koordinering –
Går efter oliesmugling m.m.
–
Obama
på
sidelinjen;
afsløret
27. november 2015 – Den franske præsident François Hollande og
den russiske præsident Vladimir Putin mødtes i Moskva i går,
efter Hollandes møde med sine tyske, italienske og amerikanske
modparter de foregående dage. For Hollande er det en dramatisk
kontrast til hans besøg i Det Hvide Hus den 24. nov. – den
dag, tyrkerne nedskød det russiske bombefly – med Obama, der
fordømte Rusland som en isoleret taber, og så Hollandes møde
med Putin i går, hvor de sammen indgik en fælles forpligtelse
om at nedkæmpe terrorisme.
Husk Obamas nøjagtige vilde ord den 24. nov. under ObamaHollande pressebriefingen: »Rusland er netop nu en koalition
for to – Iran og Rusland – der støtter Assad … Rusland er
marginaliseret.«
I går kom Putin og Hollande med erklæringer efter deres møde
og tog dernæst imod journalisternes spørgsmål.
Putin sagde, at de var »enedes om at optrappe vores fælles
indsats inden for antiterrorismen, at forbedre udvekslingen af
operationelle informationer i kampen mod terrorisme og
etablere konstruktivt arbejde mellem vore militæreksperter for
at undgå overlappende hændelser og for at fokusere vores
indsats på at sikre, at vores arbejde med at bekæmpe
terrorisme er mere effektivt og undgå alle luftangreb imod
territorier og bevæbnede styrker, der selv bekæmper

terrorister.« Han gav også udtryk for sin overbevisning om, at
en politisk afgørelse i Syrien kunne findes, efter at
terrorismen var udslettet.
Hollande understregede, at enhed er afgørende, men ikke nok.
Der må også være handling. Nationer må tage ansvar, som
Frankrig gør med udstationeringen af Charles de Gaulle
hangarskibet. Han understregede også betydningen af en
overgangsproces i Syrien, og denne understregning er stort set
på linje med Wien-dokumentet, men han tilføjede, at »det er
unødvendigt at sige, at Assad ikke har nogen rolle at spille i
sit lands fremtid«. På trods af dette er det, for at
overgangen kan lykkes, »bydende nødvendigt, at Rusland spiller
hovedrollen, en af hovedrollerne, i denne proces.« Med hensyn
til detaljerne i det fransk-russiske samarbejde sagde
Hollande, at de var enedes om tre punkter: 1) optrappet
efterretningssamarbejde; 2) koordinering af intensiverede
angreb mod ISIS; og 3) at koncentrere disse angreb mod ISIS og
terroristgrupper.
Som svar på spørgsmål langede Putin igen hårdt ud efter
oliesmuglingen fra ISIS-kontrolleret territorium og ind i
Tyrkiet. Han påpegede, at, under G20-topmødet i Tyrkiet kun få
dage før nedskydningen, havde han vist de andre G20-ledere
fotos taget fra russiske fly af kolonner af olielastbiler, der
strakte sig ud i horisonten.
»Olie leveres fra territorier, der kontrolleres af terrorister
i Syrien, på industriel skala. Det kommer fra disse
territorier, ikke andre steder fra«, sagde Putin. »Vi kan
oppefra se, hvor disse lastbiler er på vej hen. De kører mod
Tyrkiet, dag og nat. Jeg kan formode, at Tyrkiets topledere
ikke er klar over dette. Det ville være vanskeligt at tro på,
men det er teoretisk muligt. Det betyder imidlertid ikke, at
de tyrkiske myndigheder ikke bør afskære disse illegale
transaktioner.« Og hvis Tyrkiet destruerer al denne olie, som
den tyrkiske præsident RecepTayyip Erdogan påstår, »så kan vi
ikke se nogen røg eller flammer« fra det.

Putin rejste også spørgsmålet: hvilket formål tjener
Forståelsesmemoet fra 20. oktober mellem Rusland og USA, hvis
USA ikke udelukker sådanne hændelser som angrebet på det
russiske fly den 24. nov.?
»Vi udveksler information med dem, men nu er vi meget
bekymrede for arten af denne udveksling og resultaterne af
dette samarbejde«, sagde han. »Hør her, vi informerede vore
amerikanske partnere i forvejen om, hvornår vore piloter
skulle i aktion og hvor, og i hvilke luftkorridorer. Den
amerikanske side, der leder koalitionen, som Tyrkiet er en del
af, kendte til sted og tid for vores operation. Og dette er
præcist, hvor vi blev angrebet.« Det spørgsmål, der opstår, er
derfor, »hvorfor gav vi amerikanerne denne information? Enten
har de ikke kontrol med, hvad deres allierede foretager sig,
eller også giver de denne information ud kritikløst, uden at
forstå implikationerne.«

