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Syrien er i opløsning. Sådan sagde  
Lakhdar Brahimi i tirsdags. Han er    
De Forenede Nationers udsending 
i Syrien. I marts 2011 indledtes et 
oprør vendt mod præsident Bashar 
al-Assad. Han har lige siden ført en 
blodig kamp mod sit eget folk – ført 
an af landets brutale regeringshær 
(Læs UgeXpressen nr. 312, 317 og 
19). Forsøg på at få forhandlinger i 
gang mellem al-Assad og oprørerne 
er mislykkedes. Og nu er Syrien 
også blevet angrebet af israelske 
fly. Det skriver nyhedsmedierne. 
 
Onsdag morgen angreb kampfly fra 
Israel direkte ind i Syrien. Målet var et 
militært forsknings-center i udkanten 
af den syriske hovedstad Damaskus. 
 
Center eller våben-kolonne 
Forsknings-centret er blevet brugt til 
at udvikle våben til den syriske hær. 
Centret havde ansvaret for at styrke 
forsvaret mod de syriske oprørere.  

Israelske fly bomber i Syrien 

 
Opgaver: 
 
• Hvorfor har der været konflikt i 

Syrien siden marts 2011? 
• Hvad var målet for de israelske 

kampflys angreb i Syrien?  
• Hvem har israelsk militær sagt, 

at kampflyene angreb? 
• Hvor mange er flygtet fra Syrien?  
 
 
 

Det har det syriske militær fortalt med 
henvisning til den næsten to år lange  
konflikt i landet. Sådan skriver det 
engelske dagblad The Independent. 
 
Israelsk militær har ellers sagt, at det 
var en våben-kolonne fra Syrien, som 
blev angrebet. Det skete, da den var  
på vej ind i Libanon med våben. 
 
To blev dræbt 
Men det er blevet afvist som urigtigt 
af ledelsen i det syriske militær. 
 
”Israelske kampfly har krænket 
vores luftrum og udført et direkte 
angreb på et forsknings-center, 
som højner vores modstand og 
selvforsvar”, meddeler militæret. 
 
De israelske flys bombardementer 
ødelagde totalt centrets bygninger. 
Ved angrebet blev to personer dræbt 
og fem såret. Det har syrisk tv oplyst, 
fortæller internationale nyhedsmedier. 

The Independent skriver, at Israel har 
fortalt, at bombe-angrebet skyldtes 
frygt.Israel er bange for at kemiske 
våben fra Syrien havner i Libanon. 
 
Støtter med 30 millioner 
Den 22  måneder lange syriske konflikt 
har kostet over 60.000 mennesker livet. 
650.000 er flygtet, og 2,5 millioner vil  
få brug for hjælp i form af fødevarer.   
 
Den danske regering vil støtte Syriens 
flygtninge med 30 milllioner kroner. 

Onsdag morgen bombede Israel et center i Syrien, der 
udvikler våben. Syrien er i forvejen hårdt ramt efter 22 
måneders blodige oprørs-krig. Foto: Arkivbillede 


