Leder af Russisk Sikkerhedsråd
fremlægger »Vision for Global
Sikkerhed«
Tirsdag, 1. nov., 2016 – I et interview med Sputnik gennemgår lederen af det
Russiske Sikkerhedsråd Nikolai Patrushev det, som Moskva betragter som
betydelige trusler mod Ruslands sikkerhed og fremlægger en »vision for global
sikkerhed« i fem trin.
»Den er enkel i sin essens og inkluderer,
at international lov har forrang, at en
fredelig løsning på konflikter

inden for

den eksisterende ramme af internationale
organisationer,
Nationer,

anført
har

af

De

forenede

forrang,

at

underhåndsaftaler og ensidige handlinger
og

blokpolitik

er

uantageligt,

og

at

indblanding i suveræne staters interne
anliggender

er

uacceptabelt«,

siger

Patrushev.
Sputnik introducerer Patrushev med at sige, at det er, som at høre præsident
Vladimir Putin tale: »I betragtning af Sikkerhedsrådets status som et rådgivende
organ, der rapporterer til præsidenten, er Patrushevs ord grundlæggende set
Kremls politik for sikkerhedsspørgsmål.«
Moskva betragter som betydelige trusler, i denne rækkefølge: NATO’s oprustning,
terrorisme og spændinger på Koreahalvøen, siger Patrushev.
Han understreger, at Sikkerhedsrådet er en del af en proces inden for en række
institutioner, der omfatter Shanghai Samarbejdsorganisationen og BRIKS:
»Vores hovedformål er at sikre Ruslands interesser – at skabe betingelserne for
vedvarende økonomisk og samfundsmæssig udvikling, og at styrke suverænitet og
forfatningsmæssig orden.«
Dernæst siger han det følgende om USA:
»Vi er parat til at samarbejde med vore amerikanske partnere på basis af

ligeværdighed og gensidig respekt for hinandens interesser. I øjeblikket
rangerer Rusland som én af hovedtruslerne mod USA’s nationale sikkerhed. Vi kan
kun blive overrasket over den form for kriterier, som Washington tænker i, når
de sætter lighedstegn mellem Rusland og Daesh [ISIS] og Ebola i sin nationale
sikkerhedsstrategi.« Patrushev bemærkede, »det er desværre næppe muligt at
etablere en fuld og omfattende dialog om et bredt udvalg af spørgsmål, når
sådanne følelser er fremherskende i amerikanske politikeres tanker, og når disse
stereotyper projiceres over på almindelige borgere gennem medierne.«
Han understreger, at amerikanske missilforsvarssystemer på Ruslands grænser kan
lancere krydsermissiler, hvis rækkevidde omfatter mange faciliteter i Ruslands
strategiske atominfrastruktur.
»USA benægter selvfølgelig denne kapacitet, men kommer ikke med nogen reelle
argumenter.«
Når man læser dokumenterne fra det nylige NATO-møde i Warszawa, skulle man tro,
at intet er forandret siden den Kolde Krig, siger Patrushev. Ikke desto mindre,
så
»fortsætter Rusland med at bruge Rusland/NATO-dialogplatformen, og med at
arbejde på bilaterale aftaler om forebyggelse af hændelser på havene og i
luften«. Som den evige optimist understregede Patrushev, at han mente, at, med
en fælles indsats fra verdenssamfundet, vil det sluttelig blive muligt at bygge
en effektiv arkitektur med fælles og udelelig sikkerhed, i hvilken militære og
politiske blokke vil blive en ubrugelig anakronisme.«
Det er bemærkelsesværdigt, at Patrushev siger, at indtrykket er, at de russiskamerikanske forhandlinger om Syrien
»af Washington [blot] blev brugt til at trække tiden ud og give de militante
kæmpere mulighed for at omgruppere sig. I dag ser vi resultatet: flere og flere
grupper på syrisk territorium, der havde arbejdet med USA, er gået sammen med
Nusra.«

