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Moder Agnes, kontroversiell karmelitsyster:

’’Vastvarlden har
underblast valdet
i Syrien”
Den katolska nunnan moder Agnes sager att media ljuger om det som han¬
der i Syrien vilket gett henne m£nga
fiender. Men hon star pa sig och kallar
det som p£g3r ett folkmord.
Moder Agnes Mariam de la Croix, aven kallad
moder Agnes, foddes som Maire Fadia Laham
i Beirut, Libanon 1952. Hennes pappa var palestinier och flydde fran Nasaret 1948, da Is¬
rael skapades, och hennes mamma var libanes.
Agnes utbildades av franska nunnor men efter
skolans slut reste hon runt i varlden och levde
som en hippie under tva ar, tills hon i Nepal tog
emot en gudomlig uppenbarelse.
Efter att ha upplevt Guds narvaro bestamde
hon sig for att bli nunna och 1971 gick hon
med i Karmelitorden dar hon hjalpte familjer
som tvingats fly pa grund av inbordeskriget i
Libanon. 1992 godkande de religiosa myndigheterna att moder Agnes arbetade inom den
melkitiska grekisk-katolska kyrkan. Tva ar
senare flyttade hon till Syrien for att aterstalla
klostret Sankt James i Qara, 95 kilometer norr
om Damaskus, och dar har hon jobbat sedan
dess. I och med kriget forandrades hennes arbete och sedan januari 2012, da ett icke-valdsligt
och grasrotsbaserat syriskt initiativ mot yttre
inblandning och militar intervenering skapades
- Mussalaha (Forsoning) Rorelsen - har mo14 | KATOLSKT MAGASIN

der Agnes outtrottligt jobbat med forsoningsarbete.
Vasts egen agenda
Via Skype berattar moder Agnes att det syriska
upproret borjade med fredliga protester i mars
2011 men att de tyvarr snabbt blev valdsamma.
- I borjan var manga rebeller syrier och de

hade en god vilja men med tiden blev de infiltrerade av manniskor utifran. Det var vastvarlden
som underblaste valdet for att skapa en forevandning for en militar intervention och omformning av Syrien. Man hade en egen agenda
och ville forstora Syrien som en livskraftig stat.
Men varje stat har ratt till nationell suveranitet
och president Assad ar vald av folket sa kapningen av Syrien ar ett brott, och framforallt en
enorm tragedi, sager moder Agnes.
Ett dokument som publicerats av Wikileaks
- och som skrevs zoo 6, alltsa langt innan oroligheterna i Syrien borjade - dar USA:s davarande ambassador i Damaskus, William Roebuck,
gav diverse forslag rorande hur man skulle destabilisera Syrien styrker det hon sager.
Moder Agnes Stryker absolut inte president
Assad medhars, likval hnns det manga som anklagar henne for att vara ett sprakror for den
syriska regeringen, vilket hon sjalv tycker ar
absurt. Hon har flera ganger uttalat sig kritiskt
mot Assad, som i november 2011 da hon skrev
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‘

m
r

Foto: Susan Dirgham

ett offentligt brev

till presidenten dar hon uttryckte sin upprordhet over behandlingen av
lasarettspatienter och fangar. Ett brev som publicerades i Vatican Insider.
- Jag ar ingen politiker utan agnar mig at
andliga fragor, sa jag tar inte stallning for nagon part men jag tar stallning mot orattvisor
och vald. Jag jobbar med forsoningsarbete genom Mussalaha-initiativet och jag pratar med
alia parter och det ar manga som upprors over
det, forklarar hon.
Moder Agnes menar att den vilseledande
propagandan som fors om Syriens krig bara
hjalper IS och andra radikala grupper.
- Vi ar vana vid en tuff regering, med overvakning fran underrattelsetjansten, men att
man foresprakar nagot som ar mycket varre,
det kan jag inte forsta.
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Kamp for forsoning.
Sedan januari 2012 har
moder Agnes Mariam de la
Croix arbetat ofortrutet for
forsoningsarbetet i Syrien.
2014 nomierades hon och
fredsrorelsen Mussalaha
till Nobels fredspris av den
Kemisk attack i Ghouta
Moder Agnes kritik mot hur kriget framstalls, tidigare fredspristagaren
och hennes forsvar for president Assads ratt att Maired Maguire, som har
ses vid moder Agnes sida
sitta kvar vid makten, har gett henne manga vid en fredskonferens i
fiender. Bland annat har hon anklagats for att Damaskus 2013.

ha konspirerat med den syriska regeringen om
att lura in den franske reportern Gilles Jacquier

i en dodsfalla ar 201 z. Den dode reporterns fru
har tillsammans med tva kolleger till sin avlidne man skrivit en bok dar de anklagar moder
Agnes for delaktighet i mordet. I respons har
moder Agnes stamt forfattarna for fortal.
Det som framst gjort moder Agnes internationellt kand var nar hon pastod att videofilmer som spridits om den kemiska attacken
i Ghouta 21 augusti 2013 var fabricerade. Efter att ingaende har studerat filmerna menade
moder Agnes att det var flera saker som inte
KATOLSKT MAGASIN | 15
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stamde. Hon skrev en rapport pa 50 sidor som
hon lamnade till Forenta Nationerna i Geneve
och hon reste aven ivag pa en internationell fo¬
relasningsturne.
- Jag sager inte att kemiska medel inte har
anvants, for det har det, men jag insisterar pa
att filmerna som spridits ar tillverkade i forvag,
for att ge en forevandning for utlandsk intervenering, sager moder Agnes.
Det uppskattas att uppat 1 300 manniskor
dog i den kemiska attacken som media i vast
pastod hade utforts av den syriska regimen.
Men efter en tid kom forskare, fran bland annat The Centre for Research on Globalization i
Canada, men ocksa FN:s tidigare vapeninspektor Richard Lloyd, fram till att det inte var troligt att den syriska regeringen utfort attacken
utan att den med stor sannolikhet istallet ut¬
forts av rebeller.

En kapad revolution
Det ar den har helt vilseledande informationen
som moder Agnes vander sig emot da den ar
destruktiv och forsvarar fredliga losningar:
- Och omvarlden fortsatter att uppratthalla
en internationell konflikt som vanliga syrier
inte har nagot med att gora. Manniskor jag
1 6 | KATOLSKT MAGASIN

Fredsmaklare. I sitt
arbete for forsoning har
moder Agnes rest mycket.
moter sager att omvarlden har svikit dem, att 2013 var hon i Australien
deras revolution har blivit kapad och att man pS en forelasningsturne
i ett forsok att forsona
bara forstor landets resurser.
syriska australiensare, av
Moder Agnes namner ocksa sin besvikelse vilka somliga stottade den
over FN, som hon menar ar en maktlos institu¬ militara oppositionen och
tion som idag ar nastan helt styrd av USA och andra inte.

dess allierade.
- Det hade kunnat vara en bra institution
men den maste vara fri. Som det nu ser ut visar
FN ingen som heist vilja till viktiga ataganden
forutom vissa rutinuppdrag. Och det har varit
likadant i andra konflikter, som for Palestina,
Irak och Libanon.
Moder Agnes ar ocksa valdigt kritisk till
sanktionerna mot Syrien som hon menar bara
skapar isolering och brist pa viktiga varor.
- Dessutom stoder EU (omedvetet) IS nar de
koper deras olja och de forstor det ekologiska
systemet vilket aven for med sig sjukdomar.
Det har ar helt enkelt ett folkmord.
Nar jag fragar moder Agnes vad hon onskar
skulle ske i Syrienfragan kommer hennes svar
snabbt och utan tvekan.
- Vi hoppas att det internationella samhallet vill ge tillbaka sjalvbestammandet till det
syriska folket.
Anna Sternfeldt

