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7. april, 2017 – Under et sammentræde af FN’s Sikkerhedsråd,
der blev indkaldt i dag for at adressere krisen i Syrien i
kølvandet på USA’s missilangreb i går aftes, anklagede
Ruslands vicerepræsentant til FN, Vladimir Safronkov, USA, Det
forenede Kongerige (UK) og Frankrig – samt deres allierede –
for hykleri med deres krav om en politisk løsning i Syrien
samtidig med, at de retfærdiggør en militær aktion, der blot
vil støtte terroristernes formål.
USA’s angreb mod Syrien var en »illegitim aggressionshandling
mod en suveræn stat«, der var en krænkelse af folkeretten og
FN’s charter, anklagede Safronkov. Det vil få alvorlige
regionale og internationale konsekvenser, og, sagde han
skarpt, »det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvor meget
disse terroristers gejst er vokset efter støtten fra
Washington«. Faktisk, bemærkede han, havde ISIL og al-Nusra
Front udført angreb umiddelbart efter USA’s missilangreb. USA
har »angrebet dem, der bekæmper terrorisme« i Syrien,
anklagede han og hævdede, at Washington, London og Paris er
besat af den »paranoide idé« om at vælte Syriens legitime
regent.
USA’s ambassadør Nikki Haley og UK’s ambassadør Matthew
Rycroft handlede på en koordineret måde og gav i et
fornærmende sprog Rusland skylden for det angreb med kemiske
våben, som de sagde, præsident Bashar al-Assad havde lanceret
mod sit eget folk. Rycroft støttede stærkt gårsdagens

missilangreb mod Syrien, fordi, sagde han, »krigsforbrydelser
har konsekvenser«. Sammen med Iran »har den russiske regering
et betydeligt ansvar« for angrebet mod Idlib den 4. april,
som, »uden nogen tvivl« blev begået af Assad-regimet, sagde
Haley. Rusland har »stået ved Assads side«, hver eneste gang,
han »overskred stregen for menneskelig anstændighed«, hævdede
hun aggressivt, og som Rycroft hævdede hun, at Syrien havde
»ydmyget« Rusland, der angiveligt skulle være garant for
fjernelsen af kemiske våben. Måske er Rusland inkompetent,
sagde hun. Eller, »det kunne også være, at Rusland bevidst
tillader den fortsatte eksistens af kemiske våben i Syrien«.
Safronkov sagde meget skarpt til Rycroft, at han skulle holde
op med at bruge »uprofessionelle argumenter imod mit land« –
dette er løgne. Og, »forsøg ikke at komme i klammerier i den
arabiske verden. I vil mislykkes«. Alle arabiske nationer
»husker Det forenede Kongeriges kolonihykleri « i dette
område, advarede han.
Bundlinjen er, sagde han, at de syriske bevæbnede styrker er
den væsentligste anti-terrorstyrke i landet. Den Russiske
Føderation har krævet en international koalition for at
imødegå terrorisme på basis af folkeretten. Men I, sagde han,
henvendt til USA, »har valgt en anden kurs«, der vil forårsage
mere tragedie for hele området. Efter at have fordømt
Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) for dets
svigt mht. at gennemføre en seriøs, professionel undersøgelse
af brugen af kemiske våben, konkluderede Safronkov, at USA »er
bange« for en reel, ægte undersøgelse af Idlib-hændelsen,
fordi den kunne vise, at USA (og dets allierede) har uret, når
de giver Assad skylden for angivelig brug af kemiske våben.
Foto: USA’s ambassadør til FN, Nikki Haley, fremviser i FN
Sikkerhedsråd fotos af ofre, herunder børn, for kemisk gift,
som, hævdede hun og UK’s ambassadør Rycroft, ’uden nogen
tvivl’ skyldtes, at Assad havde lanceret et angreb med kemiske
våben mod sit eget folk i Idlib.

