Moskva Sikkerhedskonference –
En meget farlig verden
26. april, 2017 – Den VI Moskva Sikkerhedskonference, som
varer til og med den 27. april, begyndte i morges med
indledende bemærkninger fra den russiske forsvarsminister
Sergei Shoigu og en velkomsthilsen, der blev oplæst, fra
præsident Putin. De mange talere præsenterede et skarpt
billede af den krisesituation, som menneskeheden står overfor.
Ifølge Forsvarsministeriet deltager flere end 750 gæster,
inklusive
forsvarsministre,
delegationer
fra
militærafdelinger, eksperter fra 86 lande, så vel som
lederskab af FN, OSCE, SCO, CIS og ICRC.
I sine indledende bemærkninger sagde Shoigu, at, alt imens der
er en udbredt diskussion om terrorisme, så har man ikke
etableret koordineringen af terrorismebekæmpelse, og
nødvendige beslutninger for at udrydde det er ikke blevet
truffet.
Af
denne
grund,
sagde
han,
vokser
flygtningestrømmene, og oprørere strømmer med dem, med en
henvisning til terrorhandlinger i hele Europa. Han henviste
til de manglende resultater i stabiliseringen af Libyen, hvor
national statsdannelse er blevet ødelagt af kollektive
indsatser fra Vesten.
Med hensyn til Syrien sagde Shoigu: »Vi anser missilangrebet
for at være en åbenlys overtrædelse af Folkeretten. Desuden
udgjorde Washingtons handling en livsfare for vores militære
personel, der har bekæmpet terrorisme i Syrien. I lyset af
sådanne handlinger har vi truffet yderligere forholdsregler
for at sikre vore styrkers sikkerhed«, sagde han. Men,
fortsatte Shoigu, hvis USA er seriøs mht. at eliminere ISIS,
»er vi rede til at støtte deres indsats«, og tilføjede, at det
»kun er muligt at ødelægge IS i Syrien gennem alle
interesserede landes fælles handlinger«.

Udenrigsminister Sergei Lavrov tilføjede, at angrebet
»forværrer de nuværende problemer og udskyder udsigterne til
at etablere en bred anti-terrorismefront«, og han
sammenlignede den aktuelle situation med de falske
efterretninger i 2003 mht. Irak, der førte til landets
ødelæggelse og fremkomsten af ISIS, idet han tilføjede, at der
nu finder »lignende uforsigtige skridt« sted.
Russerne gentog deres krav om en fuld efterforskning af
anklagerne om kemiske våben i Syrien.
Lavrov advarede også om, at deployeringen af USA/NATO
missilforsvarssystemer rent faktisk kunne sænke tærsklen for
atomkrig: »Antimissil-paraplyen kunne øge illusionen om
usårlighed og straffrihed, og føre til fristelsen af at tage
ensidige skridt i løsningen af globale og regionale problemer,
inklusive reduktion af tærsklen for anvendelse af atomvåben.«
Om Ukraine sagde Lavrov: »Det er desværre krigspartiet, der
hersker i Kiev: bevæbnede provokationer fortsætter på
kontaktlinjen, hvilket bevises af rapporterne fra OSCE Særlige
Overvågningsmission. Blokaden af Donbass forårsager ikke alene
skade på denne region, men også på hele Ukraine.«
Om Korea sagde Lavrov: »Vi er enige i det globale samfunds
konsoliderede position om Nordkoreas politik; der er
imidlertid ingen tvivl om, at planer om anvendelse af
militærmagt, som begynder at komme frem, er fulde af
katastrofale konsekvenser for Koreahalvøen og hele
Nordøstasien.«

