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Klubben hadde storfint besøk denne kvelden, nemlig orlogskaptein Thomas Slensvik
fra Mediegruppen ved Forsvarets Høgskole. Han er hovedlærer i strategi og doktrine,
stilte i marineuniform og kalte sitt foredrag

"Situasjonen i Syria og Midtøsten"
Heldigvis kjente folket sin besøkelsestid, og gledelig nok var vi 23 tilhørere, inklusiv
Margareth Skipenes.
Det var ingen bursdager å markere, men president Bjørn Eirik satte datoen 12. januar
inn i historisk perspektiv ved å nevne:
- 24 000 parisere døde av kulde i 1709.
- USA startet Gulfkrigen i 1991 (den første, da Saddam hadde okkupert Kuwait)
- Filosofen Arne Næss (født i 1912) døde på denne dagen i 2009.
Da var resten av kvelden viet Slensviks foredrag, som var uhyre interessant, men som
understreket den oppfatningen vi har om at konfliktene i Midtøsten er kompliserte og
tilsynelatende uløselige (selv om man aldri må gi opp).
Området er veldig farlig å ferdes i, og det er nesten ikke uavhengige journalister igjen
i regionen.
Man kan gjerne si at invasjonen i Irak i 1991 var starten på en voldsom og stadig
eskalerende konfliktsituasjon. Invasjon nr. 2, som fjernet Saddam, permanent
tilstedeværelse av fremmede styrker i hele regionen, "den arabiske våren", religiøse og
etniske forskjeller og bindinger – alt dette er faktorer som har resultert i at det i
virkeligheten foregår mange kriger samtidig. Fiendskap og vennskap/allianser er
flyktige og basert på snevre særinteresser.
Vesentlige deler av den regionen vi snakker om tilhørte det Ottomanske riket, vesentlig
bestående av nåværende Tyrkia, Syria og Irak.

Da det Ottomanske riket gikk i oppløsning i 1918, ble etter hvert Tyrkia samlet til en
vestlig orientert stat, der Mustafa Kemal Atatürk var den store lederen.
Men ut over dette er landene i regionen kunstig inndelt, og inndelingen gir grobunn for
konflikter. Motsetningene mellom Sunni- og Sjia-muslimer er kompromissløse.
IS / ISIS har hatt som visjon å
skape et Sunni-muslimsk
kalifat som strekker seg fra
Pakistan til Marokko, styrt av
brutale Sharia-lover og total
mangel på de demokratiske
prinsipper som vi holder høyt
i vår del av verden.
IS er nå i ferd med å bli
utslettet, heldigvis, men det
betyr ikke at det blir fred i
området på lenge.
Det
kjempes voldsomt i Mosul nå,
Iran ønsker seg en "korridor"
Orlogskaptein Thomas Slensvig
til sine allierte i Libanon,
Hizbollah, det er flere millioner syriske flytninger i Libanon, kurdiske grupper i nord
står steilt mot hverandre, og de såkalte "opprørerne" mot Assad i Syria ønsker å erstatte
ham med et nytt styre, men det er dype uenigheter om hvorvidt dette bør være en
demokratisk stat eller en stat styrt etter Sharialover.
Sykehus angripes systematisk hver dag, og rundt 400.000 har hittil dødd i konflikten –
halvparten sivile. En halv million mennesker har vært beleiret i 3,5 år, uten mulighet
til forsyninger eller til å unnslippe. Dette er utsultingstaktikk, med politiske motiver.
Konflikten er preget av konspirasjoner, løgner og fabrikkerte historier. Det er ingen
respekt for hva som er sant eller ikke.
Russland har blandet seg inn med motiver som går langt videre i retning av å
gjenopprette fordums storhet. Konflikten med Ukraina er en del av dette, sammen med
ønsket om å ta tilbake deler av gamle Sovjetunionen.
Slutteligen konkluderte Slensvik med at så lenge Assad støttes av Russland og Iran, vil
konflikten kunne pågå langt inn i fremtiden.
Det var mange spørsmål og kommentarer, og vi kunne holdt på mye lenger.
Ragnar vant nok en gang vin, men hvem som tok nappet kan ikke referenten huske.

