Video mod Syrien-krig hitter

>> Se hele videoen her

– Mange er imod endnu en krig
"Den her krig er ikke OK",
lyder budskabet fra
dokumentarfilminstruktøren
Frank Piasecki Poulsen i en video,
der er blevet set mere end
200.000 gange på Facebook.et en
video for at skabe debat om beslutningen om at gå i krig i Syrien.

Når Folketinget i dag - d. 19. april 2016 - beslutter at sende tropper og
kampfly til Syrien, er der måske ikke de store demonstrationer.
Men krigsmodstanden manifesterer sig på andre måder.
Siden den 13. april er en video mod krigen i Syrien blevet set mere end
200.000 gange og blevet delt næsten 3200 gange på Facebook, hvor den har
fået over 2700 likes.
– Det siger noget om, at der er rigtig mange, der mener, at endnu en krig er
en dårlig ide, siger Frank Piasecki Poulsen til Arbejderen. Han
er dokumentarfilminstruktør og har lavet videoen for at skabe debat om
beslutningen om at gå i krig i Syrien.
På videoen holder Frank Piasecki Poulsen et skilt med teksten "Den her krig
er ikke OK". Ved siden af ham står en bærbar computer, der viser debatten
fra Folketingets førstebehandling af forslaget om at sende Danmark i krig i
Syrien. Folketingssalen er stort set tom. Kun ordførerne er dukket op.
– At tage en beslutning om at gå i krig må være den vigtigste beslutning, man
kan tage som politiker. De seneste krige har været blodige fiaskoer med
tusindvis af uskyldige døde. Man må forvente, at politikerne tager
spørgsmålet meget alvorligt. Hallo, politikere! Gider I i det mindste møde op,
når I beslutter at sende Danmark ud i en ny krig, lyder opfordringen fra Frank
Piasecki Poulsen i videoen.
Han er selv imod krigen og mener, at de sidste 15 års krige i Irak,
Afghanistan og Libyen ikke har ført andet end vold og kaos med sig.
– Hvis en filminstruktør laver tre film, der alle er et kæmpe flop, får han ikke
lov at lave en fjerde film efter samme drejebog. Sådan burde det også være
på Christiansborg, siger Frank Piasecki Poulsen og uddyber:
– Hvad er det, politikerne vil opnå med den her krig? Er det at bekæmpe IS?
Har man fuldstændig glemt, at IS netop er opstået som en konsekvens af

krigene i Irak og Libyen. Flere bomber vil blot skabe flere ødelæggelser og
flere civile ofre og dermed skabe mere grobund for IS.
Han henviser til den internationale folkeretsekspert, Catherine Grey, som i
Arbejderen påpeger, at krigen i Syrien er ulovlig.
– Regeringen skider på international ret. Den her krig er ulovlig. Vi fremmer
en farlig retstilstand i verden. Hvis vi selv er klar til at deltage i ulovlige krige,
kan vi ikke kritisere lande, vi ikke kan lide, hvis de gør det samme, lyder det
fra Frank Piasecki Poulsen.

