USA’s udenrigsminister Tillerson om
Nordkorea og Afghanistan
27. aug., 2017 – USA’s udenrigsminister Rex Tillerson optrådte på Fox News
Sunday i dag. Forespurgt om Nordkorea sagde Tillerson: »Vores regering må være
forberedt. Vi har holdt to møder i regeringen om dette.« Om den Demokratiske
Republik Koreas leder Kim Jong-un sagde Tillerson: »Han fortsætter med at
understrege sine pointer. Vi vil fortsætte vores fredelige kampagne for at lægge
pres, og arbejde sammen med Kina, og med allierede, for at se, om vi kan bringe
regimet i Pyongyang til forhandlingsbordet med udsigten til at påbegynde en
dialog om en anden fremtid for Koreahalvøen, og for Nordkorea.«
Om Afghanistan: »Vi ønsker at lade Taliban vide, at vi ikke går nogen steder, og
at de ikke vil vinde militært. Vi vinder måske ikke, men det gør I heller ikke.«
For øjeblikket er budskabet, sagde Tillerson, »Ingen tidslinje eller deadlines.
Vores tålmodighed er ikke ubegrænset, men der er ingen vilkårlige deadlines.«
»Men vi vil udslette ISIS. Det er vores mål at nægte nogen terrororganisation
noget som helst territorium, fra hvilket de kan arrangere angreb. Præsidenten
har været klar: Vi vil besejre ISIS. Vi afsluttede deres kalifat i Irak og i
Syrien. Vores indsats er global.«
Som svar på vært Wallaces spørgsmål om »globalister vs. Amerika-først-ister« i
Trump-administrationen, sagde Tillerson, »Jeg tror ikke, der er nogen modsætning
dér.«
Tillerson afviste spørgsmål om Trump og Charlottesville og sagde blot, at
Udenrigsministeriet havde gjort amerikanske værdier meget klart over for alle
andre nationer.
Den 27. aug. vil Alice Wells, den amerikanske topembedsmand, der fører tilsyn
med det sydasiatiske diplomati, besøge Islamabad for at følge op på præsident
Trumps advarsel til Pakistan. Wells er fungerende viceudenrigsminister for Sydog Centralasien; hun taler flere asiatiske sprog flydende, inkl. Pakistans
officielle sprog, urdu; og hun vil mødes med en række regeringsfolk under sit
besøg. Hun bliver den første regeringsrepræsentant på højt niveau til at besøge
Pakistan siden Trumps tale i sidste uge, hvor han gav den hidtil mest ligefremme
advarsel til Pakistan, som nogen amerikansk præsident har givet: at landet har
meget at tabe ved fortsat at huse terrorister. Dette er Wells’ andet besøg til
Islamabad i denne måned. Wells er også fungerende særlige repræsentant for

Afghanistan og Pakistan.

Moskva Sikkerhedskonference – En
meget farlig verden
26. april, 2017 – Den VI Moskva Sikkerhedskonference, som varer til og med den
27. april, begyndte i morges med indledende bemærkninger fra den russiske
forsvarsminister Sergei Shoigu og en velkomsthilsen, der blev oplæst, fra
præsident Putin. De mange talere præsenterede et skarpt billede af den
krisesituation, som menneskeheden står overfor.
Ifølge Forsvarsministeriet deltager flere end 750 gæster, inklusive
forsvarsministre, delegationer fra militærafdelinger, eksperter fra 86 lande, så
vel som lederskab af FN, OSCE, SCO, CIS og ICRC.
I sine indledende bemærkninger sagde Shoigu, at, alt imens der er en udbredt
diskussion om terrorisme, så har man ikke etableret koordineringen af
terrorismebekæmpelse, og nødvendige beslutninger for at udrydde det er ikke
blevet truffet. Af denne grund, sagde han, vokser flygtningestrømmene, og
oprørere strømmer med dem, med en henvisning til terrorhandlinger i hele Europa.
Han henviste til de manglende resultater i stabiliseringen af Libyen, hvor
national statsdannelse er blevet ødelagt af kollektive indsatser fra Vesten.
Med hensyn til Syrien sagde Shoigu: »Vi anser missilangrebet for at være en
åbenlys overtrædelse af Folkeretten. Desuden udgjorde Washingtons handling en
livsfare for vores militære personel, der har bekæmpet terrorisme i Syrien. I
lyset af sådanne handlinger har vi truffet yderligere forholdsregler for at
sikre vore styrkers sikkerhed«, sagde han. Men, fortsatte Shoigu, hvis USA er
seriøs mht. at eliminere ISIS, »er vi rede til at støtte deres indsats«, og
tilføjede, at det »kun er muligt at ødelægge IS i Syrien gennem alle
interesserede landes fælles handlinger«.
Udenrigsminister Sergei Lavrov tilføjede, at angrebet »forværrer de nuværende
problemer og udskyder udsigterne til at etablere en bred anti-terrorismefront«,
og han sammenlignede den aktuelle situation med de falske efterretninger i 2003
mht. Irak, der førte til landets ødelæggelse og fremkomsten af ISIS, idet han
tilføjede, at der nu finder »lignende uforsigtige skridt« sted.

Russerne gentog deres krav om en fuld efterforskning af anklagerne om kemiske
våben i Syrien.
Lavrov advarede også om, at deployeringen af USA/NATO missilforsvarssystemer
rent faktisk kunne sænke tærsklen for atomkrig: »Antimissil-paraplyen kunne øge
illusionen om usårlighed og straffrihed, og føre til fristelsen af at tage
ensidige skridt i løsningen af globale og regionale problemer, inklusive
reduktion af tærsklen for anvendelse af atomvåben.«
Om Ukraine sagde Lavrov: »Det er desværre krigspartiet, der hersker i Kiev:
bevæbnede provokationer fortsætter på kontaktlinjen, hvilket bevises af
rapporterne fra OSCE Særlige Overvågningsmission. Blokaden af Donbass forårsager
ikke alene skade på denne region, men også på hele Ukraine.«
Om Korea sagde Lavrov: »Vi er enige i det globale samfunds konsoliderede
position om Nordkoreas politik; der er imidlertid ingen tvivl om, at planer om
anvendelse af militærmagt, som begynder at komme frem, er fulde af katastrofale
konsekvenser for Koreahalvøen og hele Nordøstasien.«

Skræk og Rædsel: Dette er MOAB’s
budskab
14. april, 2017 – Det amerikanske luftvåben kastede en af sine ’Massive Ordnance
Air Blast’ (MOAB) bomber i Afghanistan i går. Med kælenavnet »Alle bombers
Moder« er det den største ikke-atomare enhed, der nogen sinde er udløst i kamp.
Det Afghanske Forsvarsministerium sagde her til morgen, at 36 ISIS-kæmpere blev
dræbt i eksplosionen, der ramt et netværk af huler og tunneller i Achindistriktet, i provinsen Nangarhar nær den pakistanske grænse. Afghanske
regeringsfolk hævdede ligeledes, at ingen civile blev dræbt, selv om begge
påstande fortsat er ubekræftet.
Tidligere præsident Hamid Karzai ser imidlertid anderledes på tingene.
»Dette er ikke en krig mod terror, men det umenneskelige og særdeles brutale
misbrug af vort land som prøveområde for nye og farlige våben«, skrev han på
Twitter.
General John Nicholson, øverstbefalende for de amerikanske styrker i

Afghanistan, hævdede, at beslutningen om at kaste MOAB var helt taktisk.
»Dette var første gang, vi stødte på en større forhindring mod vores
fremskridt«, sagde han om en fælles, afghansk-amerikansk operation, der er gået
efter Islamisk Stat siden marts måned, rapporterede Reuters. »Det var det
rigtige tidspunkt at bruge det taktisk imod det rigtige mål på slagmarken.«
Afghanske og amerikanske styrker var til stede ved åstedet for angrebet og
rapporterede, at »våbnet opnåede det tilsigtede formål«, sagde Nicholson.
Bortset fra den taktiske virkning, så kunne en overordnet virkning af brugen af
MOAB være overskrifterne, som det skabte i hele verden, især, fordi det sker én
uge efter det amerikanske missilangreb mod Syrien og samme dag, som der i
Washington fremkom rygter om et forestående førsteangreb mod Nordkorea.

Ruslands udenrigsminister Lavrov:
Iran en værdifuld antiterrorismepartner
7. feb., 2017 – Under en fælles pressekonference i Moskva med sin modpart fra
Venezuela, tilbageviste den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov totalt den
idé, som de seneste par dage er udsendt fra Washington, at Iran skulle være den
»førende sponsor« af terrorisme. Faktisk demonstrerede Lavrov, at det modsatte
er tilfældet, derved, at Iran bekæmper ISIS og al-Qaeda, de to grupper, som
præsident Trump har lovet især at udrydde.
»Præsident Trump har gentagne gange, både under sin valgkamp og som tiltrådt
præsident, erklæret, at truslen om international terrorisme, der repræsenteres
af det såkaldte ’Islamisk Stat’, er det udenrigspolitiske hovedspørgsmål«, sagde
Lavrov. »Hvis dette er tilfældet, og vi er fælles om dette mål, ligesom det
store flertal af andre lande, så må vi huske, at Iran aldrig har haft nogen som
helst relation med ISIS eller Jabhat al-Nusra, eller nogen anden gruppe, der er
affilieret til disse terroristorganisationer, og som er inkluderet på den
tilsvarende liste fra FN’s Sikkerhedsråd.«
»Vi har længe talt om nødvendigheden (præsident Putin nævnte det på FN’s
Generalforsamling i 2015) af at danne en virkelig universel front imod
terrorisme«, fortsatte Lavrov. »Alle de, der ser ISIS som en eksistentiel

trussel mod mange lande, bør handle på en koordineret måde under én paraply. Jeg
er overbevist om, at, hvis vi bruger en objektiv fremgangsmåde mht. potentielle
deltagere i en sådan koalition, bør Iran selvfølgelig være en del af vore fælles
bestræbelser.«
Lavrov gik videre med at påpege, at Den Finansielle Specialenhed for
Pengehvidvasknings seneste undersøgelse af, hvorvidt Iran overholder sine
forpligtelser, ikke fandt noget at kritisere. »Desuden fandt undersøgelsen, at
Iran gør sit bedste og arbejder i den rigtige retning«, sagde Lavrov. »Så jeg
synes, vi bør fokusere på fakta.«

Trump og Putin enige: Terrorisme er
hovedtruslen
28. jan., 2017 – Den amerikanske præsident Donald Trump talte i telefon med den
russiske præsident Vladimir Putin ved middagstid i dag, i en diskussion, der,
efter hvad Kreml rapporterer, var vidtrækkende og varede omkring en time. De to
præsidenter »havde en detaljeret drøftelse af presserende, internationale
spørgsmål«, og de »understregede, at deres fælles bestræbelser for at bekæmpe
hovedtruslen – international terrorisme – var en topprioritet«. Ifølge Kreml
»talte præsidenterne til fordel for at etablere reel koordinering af Ruslands og
USA’s handlinger, der tilsigter at besejre ISIS og andre terroristgrupper i
Syrien«. Ifølge Det Hvide Hus strakte samtalens emner sig fra gensidigt
samarbejde omkring bekæmpelse af ISIS til bestræbelser på samarbejde for at opnå
mere fred i verden, inklusive i Syrien. »Den positive samtale var en
betydningsfuld begyndelse på at forbedre relationerne mellem USA og Rusland, som
har brug for at blive udbedret«, lød et udskrift af samtalen fra Det Hvide Hus.
»Både præsident Trump og præsident Putin håber, at, efter dagens samtale, kan de
to parter gå hurtigt frem for at tackle terrorisme og andre vigtige spørgsmål af
gensidig interesse.«
Udskriftet fra Kreml siger ikke noget specifikt om, hvorvidt de diskuterede en
ophævelse af USA’s sanktioner mod Rusland, men forbedring af handlen mellem USA
og Rusland blev diskuteret. De »understregede betydningen af at genopbygge
gensidigt fordelagtig handel og økonomiske bånd mellem de to landes
forretningssektorer, som kunne give en yderligere impuls til en progressiv og
vedvarende udvikling af bilaterale relationer«.

»Under samtalen gav begge parter udtryk for deres beredvillighed til at foretage
aktive fællesbestræbelser for at stabilisere og udvikle russisk-amerikansk
samarbejde på et konstruktivt, ligeværdigt og gensidigt gavnligt grundlag«,
sagde Kremls rapport. De aftalte også at indlede en proces for at »udarbejde
mulige datoer og steder for deres personlige møde«.
Trump overbragte sine ønsker om lykke og velstand for det russiske folk og
sagde, at det amerikanske folk har varme følelser over for Rusland og dets
borgere. »Putin på sin side understregede, at følelsen er gensidig og tilføjede,
at Rusland i mere end to århundreder har støttet USA, var dets allierede under
de to verdenskrige og nu ser USA som en betydningsfuld partner i bekæmpelse af
international terrorisme«, rapporterer Kreml.
Trumps diskussion med Putin var den tredje af fem telefonsamtaler, han havde med
udenlandske ledere i dag. Han lagde ud med en diskussion tidligt om morgenen med
den japanske premierminister Shinzo Abe og talte dernæst med den tyske kansler
Angela Merkel i 45 minutter, før samtalen med Putin. Dernæst fulgte samtaler med
den franske præsident François Hollande og den australske premierminister
Malcolm Turnbull.

Theresa Mays besøg i Det Hvide Hus
var klassisk, britisk, geopolitisk
intervention
27. jan., 2017 – Fra første øjeblik, hun åbnede munden på et møde i det
Republikanske Parti den 26. jan., gjorde den britiske premierminister Theresa
May det klart, at hendes besøg i Washington havde til hensigt at sikre, at
præsident Donald Trump ikke forvilder sig bort fra den britiske, geopolitiske
fold. Med stor fanfare meddelte hun i en fælles pressekonference i dag i Det
Hvide Hus, at Hendes Majestæt Dronningen havde inviteret Trump til et statsbesøg
senere på året, og at han havde accepteret indbydelsen.
May kartede rundt i den »særlige relation« ad nauseam (så man var ved at kvæles
i det …) og nævnte Ronald Reagans og Margaret Thatchers samarbejde og udgød, at
»vi har gjort alting sammen … vi skabte den moderne verden«, og nu »har vi

muligheden for – ja, ansvaret for – at forny den særlige relation for denne nye
tidsalder – muligheden for atter at lede sammen.«
Lede hvorhen? Hen til at støtte NATO 100 %, f.eks. I dagens pressekonference
erklærede May, at dette var Trumps standpunkt, selv om han knap nok nævnte
dette. Som hun sagde i går aftes, »Amerikas lederskabsrolle i NATO – støttet af
Storbritannien – må være det centrale element, omkring hvilket Alliancen er
bygget.«
May advarede skarpt Republikanerne om, at politikken over for Rusland bør være
den, »at engagere, men være varsom« – engagere med Rusland ud fra en
styrkeposition og forsikre de østeuropæiske nationer om, »at deres sikkerhed
ikke står på spil«. I dagens pressekonference svarede Trump på et spørgsmål om
den mulige ophævelse af sanktionerne mod Rusland, at, alt imens det var for
tidligt at sige noget om dette, så »håber jeg, vi får et fantastisk forhold til
Rusland. Hvis vi sammen går efter ISIS, vil jeg anse det for at være en god ting
… Hvis vi kan få et fremragende forhold til Rusland og Kina, er jeg helt for.
Det ville være en enormt aktiv.«
May indskød hurtigt, at hendes regering insisterer på, at sanktionerne
fortsætter, indtil Rusland fuldt ud agerer i overensstemmelse med Minskaftalerne. Uenighed omkring nogle spørgsmål er naturligt, tilføjede hun koket,
men formindsker ikke den tætte relation.
Under drøftelser af kampen mod Daesh og islamisk ekstremisme, sagde May ved GOPmødet, at »vi må arbejde internationalt«, men dette betyder tilsyneladende ikke
en afvisning af regimeskift. Hun understregede, at et sådant samarbejde betyder
ikke alene en sikring af »en politisk løsning i Syrien, men også at udfordre
alliancen mellem det syriske regime og dets støtter i Teheran«.
May udtrykte sin bekymring over, at lande med »meget lidt tradition for
demokrati, frihed og menneskerettigheder – især Kina og Rusland – er blevet mere
selvhævdende inden for globale anliggender« og rejste frygten for, at der kunne
komme en ’formørkelse’ af Vesten i betragtning af den finansielle krise »og dens
nedfald«, tab af tillid i Vesten i kølvandet på 11. september og »vanskelige
militære interventioner i Irak og Afghanistan«. »Ansvaret for at lede« betyder
ikke en tilbagevenden til »fortidens forfejlede politikker«, sagde hun. Men vi
kan ikke stå passivt og se til, »når truslen er reel. Vi må altid gå i brechen
for vore venner«.
Foto: USA’s præsident Donald Trump og Storbritanniens premierminister Theresa
May i Det Hvide Hus under hendes besøg. Over deres hoveder ses et protræt af

Thomas Jefferson, en af USA’s grundlæggende fædre og hovedforfatteren af
Uafhængighedserklæringen (fra britisk koloniherredømme, selvsagt), og senere
USA’s tredje præsident, og over ildstedet et portræt af George Washington, en
anden af de grundlæggende fædre, der stod i spidsen for den amerikanske hær i
Uafhængighedskrigen mod briterne, og senere blev USA’s første præsident …

Målet for fredsforhandlinger i
Astana: Syrien bør tilhøre syrere
22. jan., 2017 – På tærsklen til fredsforhandlingerne i Astana, Kasakhstan, den
23. januar, rapporterer Sputnik i sin tyrkiske udgave, at »Tyrkiets primære mål
er at sikre fred i Syrien og landets territoriale integritet«, med et citat af
medlem af udenrigsudvalget og parlamentet, Hasan Basri Kurt fra det regerende
Lov og Udviklingsparti, AKP. Krigen har varet i fem år, sagde Kurt, og »Mødet i
Astana er det vitale initiativ fra Rusland og Tyrkiet, der har til formål at
opnå fred og stabilitet i Syrien. Hele verden behandler dette initiativ med
respekt og følger ængsteligt med i udviklingerne.«
Kurt sagde, at Tyrkiets mål er at inddrage mange flere deltagere i
fredsforhandlingerne om Syrien, og at forhandlingerne i Astana vil blive endnu
et skridt fremad. »Det er værd at understrege, at landene i området var ivrige
efter at udtale deres initiativer for forhandlingerne, ulig i Genève. Det er
højst usandsynligt, at dette vil blive det eneste og endegyldige møde. Vi håber
imidlertid, at deltagerne i forhandlingerne vil kunne aftale en fortsat
opretholdelse af våbenhvilen og en genoprettelse af fred i landet.«
Dr. Celalettin Yavuz, en tidligere udenrigspolitisk rådgiver til lederen af
Partiet National Bevægelse (MHP), fortalte Sputnik om den syriske oppositions
mål. Han sagde, at én idé, der må diskuteres i Astana, vil være at bringe de
forenede oppositionsgrupper sammen med regeringshæren om at bekæmpe
terroristgrupper i Syrien. »Den syriske regerings bevæbnede styrker er fortsat
den største magt i landet, der kan samle de forskellige grupper, som opererer i
landet.«
Han sagde, »Det vigtigste formål for forhandlingerne i Astana er at enes om
russiske og tyrkiske officerers deltagelse i den fortsatte kamp mod
jihadisterne.« Han sagde, at Damaskus bør være øverstkommanderende over
operationerne mod Daesh (Islamisk Stat).

Foto: Tre hovedaktører i fredsforhandlingerne i Astana: Udenrigsministrene
Sergei Lavrov, Rusland (midten), Mevlut Cavasoglu, Tyrkiet (højre) og Mohammad
Javad Zarif, Iran forlader en pressekonference i Moskva, Rusland, 20. december,
2016.

Intens kamp om Deir ez-Zur i gang
21. jan., 2017 – I en uge har de syriske hærstyrker været engageret i en
desperat kamp for at redde den østlige by Deir ez-Zur, ved Eufratfloden mellem
Raqqa og grænsen til Irak. Mandag, den 16. Jan., lykkedes det ISIS-styrker at
drive en korridor ind mellem den beboede del af byen, der stadig er under
regeringens kontrol, og lufthavnen, der har været livlinen for en by besat af
ISIS i mere end to år. Syriske styrker, med støtte fra russisk og syrisk
luftstøtte, har kæmpet for at generobre korridoren og genoprette forbindelsen
mellem byen og lufthavnen.
Det Russiske Forsvarsministerium annoncerede her til morgen, at seks Tu-22M3bombefly, der fløj ud fra Rusland (sandsynligvis fra Mozdok-luftbasen i
Nordossetien) angreb ISIS-mål i Dier ez-Zur. »Efterretningsdata bekræfter, at
målene blev ramt«, sagde Forsvarsministeriet i en erklæring. Dusinvis af andre
angrebssortier er fløjet af russiske krigsfly, der fløj fra den russiske
flyvebase i Latakia, såvel som også af de syriske luftstyrker. Alle
efterretninger indikerer imidlertid, at, alt imens ISIS ikke har kunnet vinde
yderligere frem i de seneste par dage, så er situationen for de syriske
hærenheder på jorden, og for de skønsmæssigt 200.000 civile, der er fanget dér,
forsat kritisk.
Foto: Rusland deployerede seks langtrækkende, supersoniske Tupolev Tu-22M3bombefly fra Rusland for at angribe ISIS-mål i Deir ez-Zur, Syrien, rapporterede
det Russiske Forsvarsministerium lørdag.(foto: RT)

Trump kræver atomvåbenaftale med

Rusland; støtter EU’s opløsning
16. jan., 2017 – Det transatlantiske establishment er blevet kastet ud i endnu
en runde, hvor de må bide i gulvtæppet, af nyvalgte præsident Donald Trumps
første interview med europæiske medier, et fællesinterview, han gav til
Londonavisen The Times og den tyske avis, Bild Zeitung, udgivet den 15. og 16.
januar. Ledere lige fra Frankrig til Storbritannien og videre udtrykte oprør
over, at Trump vovede at foreslå en ophævelse af sanktionerne mod Rusland til
gengæld for en atomvåbenaftale, over, endnu engang at kalde NATO for forældet,
og for at antyde, at, ikke alene var Storbritanniens udgang, Brexit, af Den
europæiske Union en »fremragende ting«, men »hvis man spørger mig, vil flere
andre lande også gå ud«.
»De har sanktioner mod Rusland – lad os se, om vi ikke kan indgå nogen gode
aftaler med Rusland. For det første mener jeg, at atomvåben skal være langt
færre og reduceres væsentligt, det er en del af det«, sagde Trump til sine
interviewere.
Der vil også komme forandringer i NATO, annoncerede Trump: »Det er forældet, for
det første, fordi det blev designet for mange, mange år siden«, for det andet,
fordi europæiske »lande ikke betaler, hvad de skal«, og også, fordi NATOalliancen »ikke håndterede terrorismen«.
Trumps kritik af Ruslands intervention i Syrien som værende en »meget dårlig
ting«, der førte til en »forfærdelig humanitær situation«, oprørte ikke den
transatlantiske elite, og det gjorde hans gentagne erklæring om, at det var »en
stor fejltagelse« af Tyskland at have taget syriske flygtninge ind, heller ikke.
Men det samme kan bestemt ikke siges om Trumps påmindelse om, at det, der
oprindeligt skabte denne krise, var USA’s intervention i Irak.
»Hele denne sag burde aldrig være sket. Irak burde ikke være blevet angrebet …
Det er ligesom at kaste sten mod et hvepsebo. Det er alletiders værste roderi«,
sagde Trump. Hans prioritet, som militær øverstbefalende? »ISIS«, svarede Trump.
Obamas ambassadør til Den europæiske Union, den »indflydelsesrige
finansekspert«, Anthony Gardner, var allerede apoplektisk over, at det første
spørgsmål, som EU-embedsmænd, Trumps overgangsteam havde talt med, blev spurgt,
var, »Hvilket land efter UK er det næste til at forlade [eurozonen]?«, og
således udbredte den idé, »at 2017 er året, hvor EU vil falde fra hinanden«
(Time-magasinet, 13. jan., 2017).

Fra Trump selv kom den påstand, at »Brexit vil ende med at være en god ting«.
Det faktum, at interviewet til The Times blev udført af Michael Gove, er ved at
drive City og London-kredse amok. Gove er den førende Brexit-tilhænger i det
Konservative Parti. Efterson han blev fyret sidste år af premierminister Theresa
May, ses det som endnu et nap i næsen, i lighed med, at Trump mødtes med Nigel
Farage, stifter af anti-EU partiet, Independence Party (UKIP). Trump dryssede
også her salt i såret og spurgte Gove mod slutningen, »Hvordan har vores Nigel
det? … Jeg synes, han er en storslået fyr.«
Det, der blev rapporteret i The Times, men ikke i Bild, var hans referencer til
Tyskland og dets kansler.
»Hvis man ser på Den europæiske Union, så er det Tyskland. Grundlæggende set, et
instrument for Tyskland. Det er derfor, jeg syntes, det var intelligent af UK at
udtræde«, sagde han til de to redaktører. »Jeg mener, andre også vil udtræde.
Jeg mener ikke, det bliver så nemt at holde sammen på det, som mange mennesker
mener.«

Amerikansk admiral: Aktiver NATO imod
ISIS og inviter Rusland til at være
med
15. november 2015 – Det er nu et åbent spørgsmål, hvorvidt Frankrig vil anmode
om aktiveringen af NATO, under bestemmelserne om kollektivt forsvar i NATO’s
artikel 5, i kølvandet på terrorangrebene i Paris den 13. november. Pensionerede
admiral James Stavridis, en tidligere NATO-øverstbefalende og et nuværende
seniorstabsmedlem af Fletcherskolen for Jura og Diplomati ved Tufts Universitet,
skriver i en artikel 14. nov. på avisen Foreign Journals webside, at Frankrig
bør anråbe artikel 5, og at NATO nu må gå ind i kampen mod ISIS.
»Paris ville være i sin gode ret til at forvente, at NATO spiller en
betydningsfuld rolle i at organisere en afgørende, militær respons på
angrebene«, skriver admiral Staviridis. »Det fundamentale formål med NATO’s
mission bør være at besejre Islamisk Stat i Syrien og ødelægge den
infrastruktur, som de dér har skabt.« Dernæst forklarer Stavridis de skridt, som
NATO bør tage, inklusive at gå til FN’s Sikkerhedsråd.

Stavridis går imidlertid et skridt videre og kræver, at man inviterer Rusland
til at deltage i denne NATO-mission. »NATO bør lægge vægt på, at det opbygger en
»åben koalition«, en koalition, der ikke kun kan omfatte de traditionelle
allieredes styrker, men også styrker fra NATO’s traditionelle modstander,
Rusland«, skriver Stavridis. »Rusland bør inviteres til at deltage sammen med
NATO og andre koalitionsmedlemmer imod Islamisk Stat.«

Foto: Pensionerede admiral James Stavridis, 15. nov. 2015.

