Flere amerikanske marinesoldater på
vej til Norge
13. juni, 2018 – USA vil sende yderligere 300 marinesoldater til Norge.
Flådekommandør gen. Robert B. Neller sagde i går på U.S. Naval War College i
Newport, Rhode Island, at korpset netop tirsdag havde modtaget godkendelse af de
yderligere marinesoldater i Norge, rapporterer Marine Corps Times. Der er i
øjeblikket 330 marinesoldater, som opererer på rotationsbasis fra en base i
nærheden af Trondheim. De yderligere marinesoldater skal operere langt nærmere
ved Norges grænse til Rusland i det Høje Nord.
Samtidig anmoder den norske regering faktisk om at fordoble antallet af
marinesoldater til 700 frem til 2019, og de kæmper for at overbevise nordmændene
og andre om, at dette ikke betyder, at der nu bliver permanente amerikanske
baser i landet. »Der er ingen amerikanske baser på norsk jord«, sagde
udenrigsminister Ine Marie Eriksen Søreide og tilføjede, at beslutningen havde
bred, parlamentarisk opbakning. Sputnik News rapporterer imidlertid, at der
blandt oppositionspartier er bekymring over, at tilstedeværelsen af amerikanske
tropper i Norge vil øge spændingerne med Rusland.
Der er foreløbig ikke observeret nogen officiel reaktion fra Moskva, men
viceudenrigsminister Alexander Grushko advarede, i et svar til en reporters
spørgsmål i dag i Moskva, om, at, uanset, hvad NATO gør på sin østflanke, så er
Rusland parat til at træffe modforholdsregler. »Vi gå frem ud fra den
kendsgerning, at dette er en betydelig forværring af den militære sikkerhed i
Europa. Fra vores side vil vi træffe alle militære og tekniske forholdsregler,
som på pålidelig vis garanterer vores sikkerhed og vores forsvarsevne«,
understregede han, rapporteret af TASS. »Der kan ikke være nogen tvivlsspørgsmål
på dette punkt. Jeg er overbevist om, at NATO udmærket forstår, at vi holder
nøje øje med alliancens militære udvikling«, sagde Grushko.
Foto: Amerikanske marinesoldater træner for at forberede sig til militærøvelsen
Joint Viking, i Porsangmoen, Norge, 1. marts, 2017. (US Marine Corps photo by
Sgt Patricia A. Morris)

