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Paris, 14. november 2015 – Rædsel har slået Paris. Massakrer
er blevet begået i blinde for at sætte vores land i en
tilstand af chok. Med det samme barbari og de samme metoder
som i Mellemøsten, Libanon, Irak og Israel, eller i Syrien.
Seks samtidige angreb i hjertet af vores hovedstad og ved
Stade de France-sportsstadion, med det formål at
mangfoldiggøre
restauranter,

ofrene, bunkerne af lig i
der
er
forvandlet
til

gaderne,
lighuse,

udrykningskøretøjer for hylende sirener: en strategi af frygt,
omhyggeligt planlagt, for at levere det budskab, at det værste
kan ske overalt og for alle mennesker.
Vores reaktion må modsvare udfordringen. Vi må kun frygte
selve frygten, for frygten inspirerer til vanvittige
reaktioner, der kommer oven i det første vanvid. At beherske
den kan ikke lade sig gøre i passivitet eller fornægtelse, men
ved at se tingene i øjnene, i sandhedens navn. Kun kampen for
sandheden gør det muligt at undfly angstens kvælertag.
Erklæringen af undtagelsestilstand og lukningen af grænserne,
som Republikkens præsident har annonceret, så vel som også
deployeringen af politi- og militærstyrker, er de umiddelbart
nødvendige forholdsregler, for vi er i krig. At forblive
forenet og gøre fælles front i de værdiers navn, der er
indskrevet i Republikkens Forfatning, er umiddelbart

uundværligt.
Man må imidlertid gå til de første årsager, uden hvilket
rædslen vil gentage sig og endda optrappes. Hvilket vil sige
skabe en verden, i hvilken de nationale og internationale
omgivelser ikke længere skaber kriminalitet, som de gør i dag.
For man kan ikke undfly det onde ved simpelt hen at
undertrykke det, men ved at virkeliggøre vilkår, under hvilke
det gode overlader det onde mindre og mindre plads.
Det er NATO’s krige, de økonomiske uretfærdigheder og
ødelæggelsen af værdige livsvilkår, der har skabt
betingelserne for terrorisme. Det samme gælder for den kyniske
og forbryderiske politik med del og hersk i traditionen efter
Det britiske Imperium, og imod hvilket intet i realiteten har
modsat sig i vores transatlantiske univers.
At sætte en stopper for rædslen indebærer således en absolut
politisk kursændring. Med lanceringen af gensidig udvikling,
»win-win«, der sikrer, at vores børn og børnebørn lever bedre
end vi selv, er denne lancering, der er annonceret af de
kinesiske og indiske ledere, den eneste, virkelige kilde til
fred. Samtidig med, at vi i Mellemøsten bekæmper alle
terroristgrupper, Islamisk Stat såvel som al-Nusra-Front og
Erobringshæren.
Denne lørdag, den 14. november, i Wien, bør Frankrig spille en
aktiv rolle i forhandlingerne, der tilsigter at lancere en
fredsproces i Syrien, idet vi koordinerer vores indsats med
det russiske diplomati, og ikke spiller i hænderne på dem, der
tager friheden som gidsel.
I Mellemøsten må Islamisk Stat slås i hjertet af sine
økonomiske ressourcer, med bombardementer af deres
olieledninger og ved at slå de banker, der hvidvasker deres
ressourcer, hvilket hidtil ikke er sket.
Der må sættes en stopper for medskyldigheden i terrorismen hos
Qatar, Saudi-Arabien og Emiraterne, uden at vise dette

klientel nogen forekommenhed. Og sluttelig må man samtidig
genskabe økonomiske udviklingsbetingelser i alle regionens
lande, for at migranterne dér kan genfinde værdige
livsbetingelser, hvilket Kina tilbyder os ved at udstrække sit
koncept med Den nye Silkevej. I mellemtiden må man, i alle
regionens flygtningelejre, og i samarbejde med de
internationale, humanitære organisationer, skabe disse værdige
vilkår ved at sikre tilstrækkelige fødevarer, lægebehandling,
anstændige, midlertidige beboelser og uddannelse til børnene.
Dette koncept er ikke russisk, kinesisk, amerikansk eller
fransk, det er det koncept, der retfærdiggør nationalstatens
eksistens: at tjene menneskehedens sag. Frankrig bør indtage
en prominent plads i dette afgørende engagement, og ikke
underkaste sig barbarer i djellaba, kameez eller jakkesæt.
Jacques Cheminade, leder af Solidarité et Progrès.
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