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Mensenrechtenonderzoekers van de Verenigde Naties zijn tot de conclusie gekomen dat het
middel dat doden en gewonden heeft veroorzaakt in Syrië gebruikt is door rebellen en niet door
regeringstroepen.

Hiermee wordt de zoveelste valse beschuldiging richting Syrische regeringstroepen onderuit
gehaald.

De speciale commissie van de VN is tot deze conclusie gekomen aan de hand van
getuigenverklaringen van gewonden en medisch personeel. Dit werd afgelopen zondag in
Geneve bekendgemaakt.
Verder is gezegd dat er geen enkel bewijs is gevonden door deze onafhankelijke
onderzoekscommissie van de VN in Syrië, dat regeringstroepen chemische wapens hebben
gebruikt die verboden zijn onder de internationale verdragen, aldus het commissielid Carla del
Ponte.
“Onze onderzoekers hebben in naburige landen de slachtoffers geïnterviewd, alsmede artsen
en verplegend personeel en volgens het rapport dat zij vorige week hebben ingediend en dat ik
heb gelezen zijn er sterke concrete aanwijzingen dat er Saringas is gebruikt vanwege de manier
waarop patiënten werden behandeld. Echter, er is geen onherroepelijk bewijs dat er Saringas is
gebruikt”, aldus Del Ponte in een interview voor de Zwitsers-Italiaanse televisie.
Verder voegde zij eraan toe, “Als het inderdaad Saringas is dan is het gebruikt door de rebellen,
niet de regeringstroepen”.
Carla del Ponte is een Zwitserse procureur-generaal en heeft ook gewerkt als aanklager bij het
Internationaal Gerechtshof in zaken betreffende voormalig Joegoslavië. Zij gaf verder geen
details over het hoe en waarom Saringas werd gebruikt.
Het in Geneve gevestigde onderdeel van de Verenigde Naties betreft een speciale
onderzoekscommissie, geïnstalleerd door de Secretaris Generaal Ban Ki-moon naar aanleiding
van de beschuldigingen aan het adres van Syrië.
Terwijl de Amerikaanse overheid eerder had verklaard met “verschillende mate van zekerheid”
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te geloven dat de regering van Syrië gebruik had gemaakt van chemische wapens. Door
gebruik hiervan zou Syrië de denkbeeldige “rode lijn” hebben overschreden, aldus President
Obama vorig jaar.
Misschien wordt de wereld net op tijd wakker om te beseffen dat de beschuldigingen over het
gebruik van chemische wapens door Syrische regeringstroepen in hetzelfde rijtje fabeltjes
thuishoren als de beweringen over dat regeringstroepen van Assad de eigen bevolking zouden
uitmoorden.
Ondanks dat ze voor de zoveelste keer zijn ontmaskerd zal de tandem Amerika-Israël doorgaan
met het verdrijven van de regering Assad.
Het zal dan ook niemand verbazen dat het Witte Huis inmiddels heeft laten weten dat ze niet
geloven wat Carla del Ponte zegt en dat hoe dan ook de regering van Syrië verantwoordelijk is.
Ook superieuren bij de VN geloven haar niet. Zou mevrouw Del Ponte misschien haar boekje te
buiten zijn gegaan door per ongeluk de waarheid te vertellen? The show must go on, nietwaar?
Bron:
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