Några rader om situationen i Syrien från Föreningen Syriensolidaritet

Stämmer den dominerande mediabilden om Syrien, den
bild som säger att landet styrs av en hänsynslös diktator,
som mördar sitt eget folk?
Eller är USA:s och dess allierades stöd till den väpnade
oppositionen och krav på Assads avgång en del av deras projekt att ta kontroll över Syrien - finns likheter med
läget inför kriget mot Libyen?
Vi finner starkt stöd för den senare förklaringen - den så
kallade “Arabiska våren” blev i Syrien snabbt omvandlad
till ännu ett krig i Mellanöstern.
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LITE OM HISTORIEN
Dåtidens stora kolonialmakter Storbritannien och Frankrike delade år 1916 upp Mellanöstern mellan sig i koloniala besittningar (Sykes-Picotfördraget). Området för dåtida Palestina, Libanon och Irak ockuperades av Storbritannien och dagens Syrien och Libanon ockuperades av Frankrike. I Balfourdeklarationen 1917 gav Storbritannien stöd för att ett judiskt hemland fick upprättas i Palestina.
År 1946 tvingades Frankrike lämna över makten i Syrien till en regering som den format och försökte sedan kontrollera utvecklingen via denna (nykolonialism).
År 1970 blev Syriens försvarsminister Hafez al-Assad president efter en oblodig kupp inom Baath-partiet. Åren
1976 – 1982 förde Muslimska Brödraskapet och andra religiösa grupper en väpnad kamp med utländsk hjälp för
att försöka störta baathregeringen. Bashar al-Assad utsågs till president år 2000 då pappan dog. Syrien har konsekvent stött den palestinska befrielsekampen och gett mer än 500 000 palestinska flyktingar sjukvård och annan
hjälp sedan drygt 60 år. Sedan länge har landet krävt nedrustning av massförstörelsevapen (inklusive kärnvapen) i
regionen, vilket inte uppskattas av Israel och USA.

ORSAKER TILL MISSNÖJE/
PROTESTER MOT DEN SYRISKA REGERINGEN
Våren 2011 fanns flera orsaker till missnöje med Syriens regering. Folket protesterade mot arbetslösheten och sociala förhållanden, som hade försämrats, särskilt sedan Syriens regering godtog ekonomiska reformer på förslag
av Internationella Valutafonden, IMF. Det handlade bl. a om lönestopp och privatiseringar. I en opinionsundersökning december 2011 röstade dock 55 % för att Assad skulle sitta kvar som president. I februari 2012 röstade
89 % för konstitutionella reformer i en folkomröstning.

DEN ARABISKA VÅREN
Det finns stora skillnader mellan den arabiska våren i Tunisien och Egypten och händelserna i Libyen och Syrien.
I de förra två länderna protesterade folket med fredliga metoder för ökad demokrati, medan delar av oppositionen i Libyen och Syrien redan tidigt var beväpnad – av USA och deras allierade. I Libyen stöddes dessutom
delar av oppositionen med NATO:s bomber, vilket hittills inte skett i Syrien.
Ben Rhodes i USA:s Nationella Säkerhetsråd har frispråkigt konstaterat att den ”metod” Obamas regering
använt för ”regimskifte” i Libyen var ”effektivare” än de stora trupper Bush använt vid invasionerna av Afghanistan och Irak.
Att USA i åratal arbetat för att ta kontroll över Syrien är känt från bl.a. Pentagondokument. Liksom Libyen har
Syrien inte uppfört sig som USA & Co önskar och landet riskerar nu att bli utsatta för samma sorts behandling
som Libyen och andra olydiga länder i Tredje Världen. USA för via allierade som Saudiarabien och Quatar krig
via ombud och med desinformation som kallas ”unconventional warfare”.

HÄNDELSEFÖRLOPPET
I Syrien började protesterna den 17/3 -2011 i staden Daraa som har 75 000 invånare. Det finns olika uppgifter
om vad som hände. Enligt oppositionen inleddes protesterna med att säkerhetsstyrkor tog tillfånga och höll kvar
tonåringar som ritade slagord på väggarna. Enligt Syriens regering och ”Israel National News Report” sköt delar
av oppositionen mot säkerhetsstyrkorna, och flera dödades innan de senare besvarade elden. Det finns många
belägg för att USA och deras allierade redan i de första protesterna stött och beväpnat delar av oppositionen och
därmed motverkat fredliga lösningar. Över 160 personer från 13 arabländer reste runt i Syrien i slutet av 2011
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och såg fredliga demonstrationer för och mot regeringen, men visst ömsesidigt våld. (Arabförbundets förbisedda
rapport).
Vid ett möte i Sitnabul den 4/1 -2012 beslöt USA och 70 andra stater att stödja utlandsbaserade Syriska Nationella Rådet, SNC med vapen och pengar. Man har senare i Doha (Qatar) bildat ett nytt ”marionettråd” (National
Coalition), där SNC ingår, vilket funergar som en skuggregering. Många rapporter talar för att en stor del av den
stridande oppositionen utgörs av religiösa, ibland al Qaida-anknutna extremister som använder
terrormetoder.
USA, EU och Arabförbundet, har infört sanktioner som förvärrar situationen för civilbefolkningen. FN:s sändebud har sagt att sanktionerna har medfört att människor inte får basala behov, som vatten, el mm tillfredsställda.

NÅGRA RAPPORTER OM MASSAKRER
USA:s regering och allierade har spritt uppgifter om massakrer utförda av Assads regering. Uppgifter
som ofta visat sig vara felaktiga och de har i flera fall visat sig vara utförda av USA-stödda infiltratörer.
Syriens regering förnekar att den ligger bakom det uppmärksammade dödandet av 108 civila i Houla maj 2012,
vilket får starkt stöd från bl. a den tyske journalisten Jörgen Todenhöfer, som utifrån intervjuer anser att delar av
den beväpnade oppositionen mördar civila för att sedan kunna ge den syriska armén skulden, en vidrig ”massakermarknadsföringsstrategi” säger han. Även andra som redaktör Jon Williams på BBC har bedömt att det saknas
bevis för att regeringen eller militären stod bakom massakern i Houla.

OFFICIELLA RAPPORTER OM VÅLD AV SYRISKA REGERINGEN OCH OPPOSITIONEN
Det är viktigt att veta att den syriska regeringen enligt FN-stadgan har rätt att använda våld för att försvara
staten och landet mot en utlandsstödd intervention.
Human Rights Watch har liksom FN kritiserat Syriens regering, men säger också att ”väpnade oppositionsgrupper har utsatt fångar för misshandel och tortyr och utför utomrättsliga avrättningar….”
Amnesty har krävt vapenembargo för den syriska armén, men inte för rebellerna.

FN-STADGAN OCH FOLKRÄTTEN
En grundläggande regel i FN-stadgan är att alla medlemsstater ska avstå från hot om våld och användning av
våld i konflikter. Det finns bara två undantag från den regeln:
1. Rätt till självförsvar för att avvärja ett väpnat angrepp
2. När FN:s Säkerhetsråd tar beslut om att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.
Förhållandena i Syrien har inte varit sådana att de ger grund för inblandning i landets interna angelägenheter. I
Syrien pågår en konflikt som blivit till ett inbördeskrig med utländsk inblandning. Delar av oppositionen är positiv till utländska aktörer, medan andra inte är det. Enligt FN-stadgan och folkrätten är det inte tillåtet att beväpna
grupper i ett annat land för att störta landets regering

FN:s ROLL OCH FREDSPLANER
Tidigt försökte FN:s Säkerhetsråd enas om en resolution som krävde att den syriske presidenten skulle avgå och
om vapenembargo mot den syriska regeringen, utan att ställa motsvarande krav på den utlandsstödda oppositionen. Kina och Ryssland har lagt in sitt veto mot detta och liknande resolutioner.
FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan utsågs som medlare i konflikten i februari 2012 och lade i mars fram
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ett förslag om vapenvila och fred i sex punkter. Syriens regering accepterade förslaget (27/3), medan de allierade
fortsatte att beväpna rebellerna. Annan efterträddes som medlare (2/8) av Lakhdar Brahimi, som proklamerade
vapenvila som inte hölls. I slutet av 2012 hölls två nationella fredskonferenser, med 30 syriska partier och koalitioner, som avvisade utländsk intervention och föreslog fredlig förändring för att uppnå demokrati och stopp för
våldet. Fria syriska armén kommenterade att den syriska regimen inte kan störtas ”på fredlig väg” och diplomati,
utan ”tvärtom genom militära tvångsmedel och intervention av omvärlden.” I januari 2013 la Assad fram ett
detaljerat fredsförslag för lösning av konflikten med demokratiska, fredliga metoder, som dock avfärdades utan
seriös granskning.

MASSMEDIAS RAPPORTERING
Visst är det svårt att få tillförlitlig kunskap av händelserna i Syrien, då massmedia i Väst som regel ganska okritiskt anammar den bild av konflikten som förmedlas av de som mest våldsamt angriper Syrien - USA och dess
allierande, inklusive Sverige. Som exempel kan nämnas att media tigit om den viktiga rapporten från Arabförbundet (se ovan) som ger stöd åt den syriska regeringens rapporter. Ett annat exempel är den oseriösa behandlingen av Assads fredsförslag, ett tredje att man inte alls nämner de dokumenterade uppgifterna om USA:s
planer att destabilisera Libyen, Syrien och Iran.
Det framställs ofta som en samlad värld står emot Ryssland och Kina och deras veto i FN mot aktioner som syftar till att få till en av USA efterlängtad regimförändring, USA:s regering har utvecklat en desinformationskampanj, som uppenbarligen syftar till att få den syriska regeringen på fall. I dessa strävanden ingår både demonisering av Syriens regering och påstådda, falska humanitära syften för att mobilisera en opinion för kommande
krigsinsatser. Medier i Väst engagerar sig villigt i detta, med få undantag.

HUR SER SVENSKA PARTIER PÅ SYRIEN?
Utrikesminister Bildt, talesmannen Urban Ahlin (S) och Olof Palmes Internationella Centrum sluter upp på
USA:s sida i konflikten. Sju partier (S, V, Mp, C, Kd, Fp och M) bildade 2012 ett särskilt riksdagsnätverk i Syrienfrågan och stödjer i praktiken kriget mot Syrien. Sverige upprätthåller dock de diplomatiska förbindelserna med
Syrien och stoppade ett EU-beslut att ställa president al-Assad inför internationella brottmålsdomstolen, vilket
skulle försvårat möjligheterna till en förhandlingslösning.

SLUTORD
Föreningen Syriensolidaritet startades inför hotet att Sveriges regering med stöd av större delen av oppositionen
under USA:s och NATO:s ledning än en gång skulle dra in Sverige i ett krig, denna gång mot Syrien. Vi är för att
man ska satsa på en fredlig uppgörelse i Syrien och välkomnar FN:s fredsförsök. Vi menar att det finns starka skäl att
stödja parollerna:

- För ett fritt, enat och självständigt Syrien!
- Upphäv sanktonerna mot Syrien!
- Inget svenskt stöd till krig mot Syrien!

KONTAKT:
solidaritetsyrien@gmail.com
www.syriensolidaritet.se
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