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Szef BBN w TVP Info: Ewentualna interwencja w Syrii powinna być
odwetem za użycie broni masowego rażenia

– Instrumenty bezpieczeństwa światowego nie są sprawne. W działaniach Rady
Bezpieczeństwa ONZ w postzimnowojennym świecie widać, że system jest nieskuteczny i
niewydolny. Coś trzeba zrobić z tym, jeśli chcemy myśleć o reagowaniu na tego typu
konflikty jak w Syrii – mówił szef BBN 29 sierpnia br. na antenie TVP Info.

Kraje Zachodu przygotowują się do zbrojnej interwencji w Syrii w związku z
użyciem gazów bojowych 21 sierpnia. O atak ten oskarżany jest reżim Baszara
el-Asada. Na Morzu Śródziemnym są już okręty NATO. Swoje okręty skierowała
tam także Rosja, która na Radzie Bezpieczeństwa ONZ sprzeciwiła się użyciu siły
wobec wojsk rządowych w Syrii. Tymczasem sekretarz generalny ONZ Ban Ki
Mun poinformował, że inspektorzy badający atak chemiczny pod Damaszkiem
opuszczą Syrię w sobotę rano. I dopiero wtedy powstanie raport, dzięki któremu
będzie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za masakrę.

Zobacz rozmowę

– Warunkiem użycia siły jest stuprocentowa pewność, jaki charakter miał ten przypadek. Amerykanie mówią, że
broni chemicznej użyły siły reżimu i pewnie tak jest. Jest tylko pytanie, czy to użycie było celowe, nakazane i
świadome, czy też może przypadkowe w chaosie, z błędu lub prowokacji. Im pewniejsza będzie informacja, co do
charakteru użycia broni masowego rażenia, tym większa legitymizacja użycia siły i ukarania sprawcy – tłumaczył
szef BBN gen. Stanisław Koziej.

Zdaniem generała interwencja zbrojna, której celem byłoby przerwanie wojny domowej nie miałaby sensu, bo na
razie nie ma perspektyw, że będzie skuteczna. Atak miałby być jednak być reakcją tylko na użycie broni
zakazanej prawem międzynarodowym i daniem sygnału, że podobne zdarzenia nie będą tolerowane.

Szef BBN nie krył, że wojna domowa w Syrii pokazała po raz kolejny, że ONZ nadal nie radzi sobie ze skuteczną i
szybką reakcją na takie konflikty. – Instrumenty bezpieczeństwa światowego nie są sprawne. W działaniach Rady
Bezpieczeństwa ONZ w postzimnowojennym świecie widać, że system jest nieskuteczny i niewydolny. Coś trzeba
zrobić z tym, jeśli chcemy myśleć o reagowaniu na tego typu konflikty jak w Syrii – dodał.

W dalszej części rozmowy szef BBN odnosił się do wczorajszego ataku na polską baze Ghazni w Afganistanie
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