Kina støtter fuldt ud op om
Ruslands aktioner i Syrien
6. december 2015 – Talsperson fra det kinesiske
Udenrigsministerium Hua Chunying responderede den 4. dec. på
spørgsmål om den russiske præsident Putins bemærkninger dagen
før i sin tale til nationen, og til Ruslands rolle i Syrien:
»Kinas holdning er konsekvent og klar. Vi er modstandere af
alle former for terrorisme og anvendelse af dobbelte
standarder i spørgsmålet om kontra-terrorisme. Vi mener, at
det internationale samfund bør gennemføre samarbejde omkring
kontra-terrorisme efter formålene og principperne i FN’s
Charter, så vel som efter andre anerkendte grundlæggende
normer, der styrer internationale relationer. Alle parter bør
opgradere
samarbejde
og
kommunikation,
indsnævre
uoverensstemmelser og vedtage omfattende forholdsregler for
således at skabe synergi i kampen mod terrorisme. Det
internationale samfund bør seriøst gennemføre FN’s
Sikkerhedsråds relevante resolutioner for kontra-terrorisme og
gennemføre mere effektivt samarbejde i felter, såsom at
afskære terroristernes finansiering.
Lederne af Kina og Rusland er nået frem til en stor konsensus
omkring en gensidig tilpasning af det Økonomiske
Silkevejsbælte og den Eurasiske Økonomiske Union«, tilføjede
hun.
Hua Chunying var udtrykkelig med hensyn til et andet
spørgsmål, om, hvorvidt Kina var modstander af Ruslands rolle
i Syrien, eftersom det ikke skete via FN:
»Med hensyn til Ruslands kontra-terrorisme-kampagne i Syrien
har Kina bemærket, at den blev lanceret efter anmodning fra
den syriske regering og havde til hensigt at bekæmpe
terroristernes styrker i selve Syrien. Den kinesiske side

forstår og støtter altid handlinger for kontra-terrorisme, der
er på linje med international lov og sker med godkendelse fra
den berørte regering … Samtidig mener Kina, at de relevante
parter seriøst bør gennemføre FN’s Sikkerhedsråds relevante
resolutioner for kontra-terrorisme og fuldt og helt lade FN
spille en førende rolle. Præsident Putin opfordrede faktisk
også i sin tale til nationen til oprettelsen af en forenet
front imod terrorisme i FN’s regi.«

