Konkrete forslag

af Jan Øberg

(uddrag)

- I stedet for krig, erklær dig villig til at snakke med ISIS’s ledelse. En del af dem er
trænet af vestverden, så vi har altså kunnet snakke med dem før.
- Erkend tidligere begåede fejl - måske endog sige undskyld - for tidligere tiders
synder - ikke mindst for den cirka 1 million menneskeliv Irak-krigen har kostet
(invasion, besættelse og 13 års sanktioner).
- Få stoppet finansieringen af ISIS - det er desværre i hovedsagen vestens allierede
som Saudi Arabien og Qatar, der giver dem penge.
- Indsæt en robust, upartisk sammensat global FN-ledet styrke - ikke til offensivt at
bekæmpe ISIS, men defensivt beskytte byer, infrastruktur og oliekilder og kombinér
det med humanitær hjælp til ISIS’ ofre.
- Samarbejd med Iran og Rusland - uden dem kan ingen løsning findes. Ophør
derfor med intimideringen af begge.
- Stop al våbenhandel til konfliktområder! Disse konflikter ville aldrig været blevet så
dybe og krævet så mange ofre, hvis ikke i Vesten i hovedsagen havde pumpet
ufattelige mængder af våben ind for milliarder af dollars år efter år. ISIS har fået sin
militære styrke gennem de våben vi selv har pumpet ind.
- Stands snakken om moderate terrorister/oppositionelle. De eneste, der bør have
vores støtte er de 98% af alle befolkninger i alle landene, der udgør det civile
samfund og aldrig har rørt et våben men er ofre for våbenhandel såvel som indre og
ydre militarister og gangsters.
- Militære midler kan være nødvendige, men ikke med en Coalition of the Killing
uden FN-mandat. Der må findes både en militær balance, en exit-strategi og en
vision der indeholder en forhandlet løsning på vejen til et fredelige Mellemøsten.
- Man kan ikke bekæmpe terrorister fra luften uden at slå mange gange flere
uskyldige ihjel.. Lad være med gang på gang at påtage dig ansvar for massemord.
- Stil Danmark/Norden til rådighed som mægler, mødeplads for konsultationer.
- Brug høringer - få konfliktens deltagere samlet og fortæl verdensoffentligheden
hvad parterne a) er bange for og b) hvad de ønsker i fremtiden.
- Kræv for at dine medier balancerer den voldsfokuserende journalistik med
konflikt-journalistik - altså fokus på de underliggende problemer, og giv plads for
kritiske spørgsmål. Brug nettet i stedet for at forlade dig udelukkende på vestlige
medier og nyhedsbureauer, der savner filtre mod krigspropaganda og
påvirkningsoperationer.

