Amerikansk
kongresmedlem
Tulsi Gabbard
besøger flygtningecentre i
Grækenland;
gentager krav om stop for
krige for regimeskifte
13. nov., 2017 – Medlem af USA’s Repræsentanternes Hus, Tulsi
Gabbard (D-HI), var tilbage i Mellemøsten i september, som
medlem af Husets Udenrigskomite på en officiel rejse til
Armenien sammen med kongresmedlem Frank Pallone (D-NJ), og
stoppede op i Grækenland på vejen. Efter sin hjemkomst fik
Hellenic News of America et interview med hende, som avisen
udgav i sin fulde længde tidligere på måneden. I centrum for
diskussionen, og for hele rejsen, var flygtningekrisen,
eftersom
den
har
Middelhavsområdet.
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Forespurgt, hvad USA mere kunne gøre for at bekæmpe krisen,
svarede Gabbard, at »Der er meget mere, USA og den Europæiske
Union kan gøre for at yde assistance og hjælp til disse
humanitære kriser, både i Grækenland og i andre dele af
verden. Men det vigtigste, vi må gøre, er at afslutte de
krige, der skaber disse flygtninge og får folk til at flygte
fra deres hjem. Jeg har været en stærk fortaler for at
afslutte de kontraproduktive krige for regimeskifte i Syrien,
der har været skyld i så mange tab af liv og så meget
ødelæggelse, og med mange mennesker, der blev tvunget til at
flygte fra deres hjem.
En umiddelbar løsning, vi kan tage, og som ville have en
virkning på Syrien, Yemen og flere af disse konflikter, der

forårsager humanitære kriser, ville være at vedtage mit
lovforslag, ’Loven for at stoppe bevæbning af terrorister’,
som ville forhindre, at der går så meget som én eneste
amerikansk skattedollar, direkte eller indirekte, til at
finansiere terroristgrupper som ISIS, al-Qaeda og de bevæbnede
militante kæmpere, der kæmper sammen med dem. Jeg har fra
mange syrere hørt, at deres højeste ønske er at vende hjem,
vende tilbage til en eller anden form for normalitet og vende
hjem til det land, de elsker og kalder deres hjem. Det er
grunden til, at jeg kræver, at Kongressen vedtager min lov,
fordi det ville have en direkte virkning på dette problem, vi
står overfor …«
I erkendelse af, at Gabbard er en »velkendt« kritiker af
amerikansk politik i området, spurgte intervieweren, hvilke
yderligere forandringer, hun ville søge at få, ud over sin
lov. »Vi må fokusere på faktisk at besejre dem, der udgør en
trussel mod os – terroristgrupper som ISIS og al-Qaeda «,
sagde Gabbard, »og ikke videreføre politikker, der resulterer
i en styrkelse af disse terroristgrupper. Og igen, så mener
jeg, at USA og Grækenland har mange fælles muligheder, og vi
bør yderligere udforske samarbejdsmåder, der vil resultere i
en besejring af terroristgrupper, der truer os, samt skabe
mere langfristet stabilitet inden for regionen.«
Gabbard har aftjent to perioder med militærtjeneste (med rang
af major) i Mellemøsten, den ene i Irak.
https://hellenicnews.com/congresswoman-tulsi-gabbard-visits-gr
eece/
Foto: USA’s ambassadør til Grækenland, Geoffrey R. Pyatt,
kongresmedlem Tulsi Gabbard og den græske minister for
beskyttelse af borgere, Nikolaos Toskas, i Athen.

