Putin anklager, at NATO »forsøger at
trække os ind i en konfrontation«
17. feb. 2017 – Under et møde i Kreml den 16. feb. med bestyrelsen af statens
sikkerhedstjeneste (FSB), kom den russiske præsident Vladimir Putin offentligt
med anklager om, at NATO »provokerer os konstant og forsøger at trække os ind i
en konfrontation. Vi ser fortsatte forsøg på at blande sig i vore interne
anliggender i et forsøg på at destabilisere den sociale og politiske situation i
selve Rusland.«
Putin anklagede, at situationen var blevet forværret, siden NATO-topmødet sidste
juli i Warszawa, Polen, hvor »Rusland blev udråbt til at være alliancens
hovedtrussel, for første gang siden 1989, og hvor NATO officielt erklærede, at
inddæmningen af Rusland var alliancens nye mission. Det er med dette sigte, at
NATO fortsætter sin ekspansion. Denne ekspansion har tidligere været i gang, men
nu mener de, at de har alvorligere grunde til at gøre det. De har optrappet
deployeringen af strategiske og konventionelle våben ud over grænserne af NATO’s
hovedmedlemslande«.
Det er, fastslog Putin, »ikke desto mindre i vores fælles interesse at
genoprette dialogen med USA’s efterretningstjenester og med andre NATOmedlemslande. Vi er ikke skyld i, at disse bånd blev afbrudt og ikke udvikler
sig«. Putin har ved forskellige lejligheder udtalt, at han håber, at denne
forværring fra Obama-årene ville blive rettet under præsident Putin.
Ruslands ambassadør til NATO, Alexander Grushko, havde lignende kommentarer, da
han talte med pressen efter sin deltagelse i mødet i Rusland/NATO-rådet i
Bruxelles. Grushko bemærkede, at der synes at være en vis erkendelse i NATO af
»faren ved ikke at have nogen kommunikationskanaler med os«, men hidtil er der
ikke opnået meget. Han angreb også NATO’s provokationer og sagde, at
»beslutningen om at forøge NATO’s flådetilstedeværelse i Sortehavet under alle
omstændigheder er endnu et skridt hen imod en optrapning af spændingerne i
regioner, der er af vital betydning for Rusland«. Han tilføjede, at Rusland er i
færd med at forstærke sine styrker mod syd og i Krim, som respons til NATO’s
øgede tilstedeværelse. »Vi er i færd med at genvæbne vores gruppe i Krim. Vi vil
selvfølgelig træffe alle nødvendige forholdsregler for på passende vis at sikre
Ruslands interesser i disse områder.«
Foto: NATO-krigsskibe under en militærøvelse i Sortehavet.

Sea Shield 2017 flådeøvelser med deltagelse af syv NATO-lande og Ukraine
begyndte den 1. februar i Sortehavet.

