Russerne
er
forsigtigt
optimistiske mht.,
at den humanitære indsats i
Aleppo kan fungere
30. juli 2016 – Den russiske viceforsvarsminister Anatoly
Antonov gav udtryk for forsigtig optimisme i forbindelse med
den russisk/syriske, humanitære indsats i Aleppo, i
bemærkninger, som i går blev offentliggjort af det russiske
Forsvarsministerium. Han understregede, at det russiske
militær gjorde alt, hvad der stod i dets magt, for at afhjælpe
den humanitære situation dér, efter at de havde omringet byen.
Dette er faktisk operationens eneste mission, og Ruslands
Udenrigs- og Forsvarsministerium havde allerede udsendt
appeller til udenlandske modparter og organisationer om at
tilslutte sig denne indsats. »Den indledende respons er ganske
positiv«, sagde Antonov. »Organisationerne ’Læger uden
Grænser’ og ICRC, så vel som også FN’s generalsekretær for
kontoret for Syriens særlige udsending, Staffan de Mistura,
har vist interesse for operationen.« Antonov bemærker
samtidig, at »reaktionen fra visse medieagenturer og politiske
personer, der har set en forklædt plan i de russiske
handlinger, er overraskende«. Operationen er udelukkende af
humanitær art, men det russiske militær, sagde han, »vil ikke
på nogen betingelser tillade indstrømningen af våben til de
regioner, der kontrolleres af de militante oprørere«.
De Misturas respons var imidlertid lidt mere kompliceret, end
Antonovs fremstilling kan have indikeret. »Det er vores job«,
sagde de Mistura om planerne om en korridor, under en
pressekonference i Geneve, rapporterer Associated Press. Han
gav udtryk for støtte »i princippet« til humanitære
korridorer, men sagde, at det skulle finde sted »under de
rette betingelser«. »Hvordan kan man forvente, at mennesker –

i tusindvis – skal gå igennem en korridor, mens der stadig
finder beskydning, bombning og kampe sted?« sagde de Mistura.
Russerne ønsker imidlertid tydeligvis, at FN skal være
involveret på jorden. »Vi vil grundigt analysere de Misturas
initiativer, af hvilke mange fortjener støtte, og vi vil komme
med vore kommentarer«, sagde Antonov. »Vi er parate til et tæt
og konstruktivt samarbejde med alle internationale, humanitære
organisationer og, naturligvis, med kontoret for FN’s særlige
udsending til Syrien.«
Pentagons pressesekretær Peter Cook sagde i går, at den
russiske operation i Aleppo gennemføres uden nogen
koordinering med USA. Den tyske udenrigsminister Frank-Walter
Steinmeier sagde imidlertid, at den situation, der nu hersker
i Aleppo, kræver, at USA og Rusland kommer til en eller anden
form for gensidig forståelse. Han tilskyndede Rusland til at
»få Assad-regeringen« til at samarbejde med FN og gøre det
muligt at levere humanitær hjælp til Aleppo. »Situationen i
Aleppo gør en gensidig forståelse mellem USA og Rusland endnu
vigtigere«, sagde han, iflg. TASS. »Jeg håber, at de aktuelle
forhandlinger mellem Washington
resultater«, afsluttede han.
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Alt imens det ikke står klart, hvad der sker på jorden med
korridorerne – vestlige medier hævder, at ingen civile tager
væk, og ingen militante kæmpere overgiver sig, mens
alternative medier, såsom Al Masdar og Fars, rapporterer om
det modsatte – så står det klart, at operationen fortsat er en
indsats, der gør fremskridt. Russiske militæreksperter, som
blev konsulteret af Sputnik, »advarer imod at være for
optimistisk. Omringning, bemærker de, betyder ikke sejr«. Den
form for by-krigsførelse, som et angreb på de tilbageværende
dele af Aleppo, der kontrolleres af oprørerne, ville medføre,
er vanskelig, farlig og absorberer en temmelig stor, militær
indsats og en hel del militære ressourcer. Det er derfor,
fremsatte en ekspert, at Damaskus og Moskva i stedet forsøger
at overtale de militante kæmpere til at forlade Aleppo. »Hvis

dette sker, vil en organiseret modstand ikke være mulig, og
byen vil kunne indtages.« Tilbage står dog at se, om dette vil
ske.
Foto: Det smadrede Aleppo, omkring første uge af juli.

