Ruslands
premierminister
Medvedev: Amerikansk-russiske
relationer
værre
end
nogensinde; ikke vores ønske
6. nov., 2016 – Den russiske premierminister Dmitry Medvedev
sagde i går til Israels Kanal 2-station, at de amerikanskrussiske relationer stort set er de værste nogensinde, langt
værre, end han forventede, de ville være, da Obama først blev
præsident. »I kølvandet på udviklingerne i Ukraine, og som
følge af bestræbelser fra den amerikanske præsident (Barack)
Obamas administrations side, er disse relationer desværre
sunket til det laveste niveau nogensinde, de har simpelt hen
nået bunden«, sagde han, iflg. TASS. Han understregede, at de
forværrende relationer med USA »hverken er vores skyld eller
vores ønske«. »Vi ønsker, at disse relationer skal være
normale«, sagde han.
Medvedev advarede også om den fare, der består i, at tusinder
af russere, der har tilsluttet sig jihadisternes rækker i
Syrien, sluttelig vil vende hjem. »Disse mennesker kommer hjem
fra sådanne ture som perfekte zombier. De kommer tilbage som
erfarne dræbere, terrorister«, sagde han. »Vi er totalt imod
ideen om, at, efter at have kæmpet i Syrien, så vil de udløse
noget tilsvarende her. Det er derfor, vores opgave består i at
få dem til at blive der«, sagde han og påpegede, at tusinder
af nationale russere og russiske borgere fra andre tidligere
Sovjetrepublikker kæmper i terrorgruppen Islamisk Stats rækker
og i andre radikale grupper.
Medvedev udtrykte også det synspunkt, at en ny politisk
struktur bør fremkomme i Syrien efter krigen. »Vi ved ikke, om
Bashar al-Assad eller nogen andre vil have en plads i den,
eftersom det ikke er vores anliggende. Lad syrerne bestemme«,

sagde han. Samtidig sagde den russiske premierminister, at
Syrien må gennemføre et magtskifte på legal vis. »Der bør
finde en national forsoning sted«, sagde han. »Diverse
krigsførende sider må sætte sig ved det samme bord, undtagen
deciderede terrorister, eftersom det er meningsløst at tale
med dem. De må nedkæmpes.«
https://www.rt.com/news/365485-russia-syria-national-security/
Foto: Den russiske premierminister Dmitry Medvedev giver et
interview fra sit hjem uden for Moskva til det israelske Kanal
2 Nyhedsprogram.

