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Af Rachel Douglas og Nancy Spannaus 

 

3. marts 2015 – Den 1. marts gav generalmajor 

Andrei Burbin, chef for Centralkommandoen for Rus-

lands Strategiske Missilstyrker (SMS), en usædvanlig 

briefing, der blev direkte transmitteret, om Ruslands pa-

rathed til at bruge sine strategiske atomvåben under be-

tingelser med et angreb på landet, inklusive den højt be-

sungne amerikanske Prompt Global Strike-fupplan om et 

ikke-atomart forsøg på at ødelægge Ruslands gengældel-

sesevne. Budskabet fra denne russiske officer er, at »uto-

piske« militære fupplaner om »begrænset atomkrig« eller 

en »kontrastyrke«-ødelæggelse af Ruslands atomvåben, 

er illusoriske: De vil mislykkes, og resultatet vil være 

gengældelse mod USA med anvendelse af de interkonti-

nentale ballistiske missiler i Ruslands Strategiske Mis-

silstyrker (SMS).  

Burbins interview med RSN Radio med militæranaly-

tikeren Igor Korotchenko, redaktør for magasinet Natsio-

nalnaya Oborona (Nationalforsvar), var et højprofileret 

budskab, som det var meningen ikke skulle overhøres. 

Det blev citeret af de store, russiske nyhedsagenturer og 

aviser, inklusive den russiske regeringsavis Rossiyskaya 

Gazeta. Højdepunkterne blev averteret på engelsk af  

 

 

 

 

Sputnik News, Russia Today (RT) og andre medier, 

hvilket indikerer en beslutning på højt niveau om at få 

denne 

erklæring om Ruslands militære holdning ud i hele 

verden. 

I dagene før og efter Burbins radioerklæring blev hans 

budskab forstærket gennem yderligere taler og kommen-

tarer fra udenrigsminister Sergei Lavrov, forsvarsminister 

Sergei Shoigu og Ruslands ambassadør til NATO Ale-

xander Grushko. Russerne er i færd med at gentage en 

politik, som ledende vestlige magter har været fast be-

sluttet på at ignorere. 

At optage dette budskab er af afgørende betydning for 

at redde dit liv, og ligeledes dine efterkommeres liv, og 

hele menneskeheden. 

  

LaRouches advarsel 

Burbins erklæring kom få dage efter, at Lyndon 

LaRouche udstedte sin egen, skarpe advarsel om truslen 

om atomkrig. Det, vi står overfor, sagde LaRouche, er en 

»Zeus-iansk« trussel – dvs. den hensigt hos en gruppe af 

den britiske elite, som mener, at de kan »tynde ud« i den 
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menneskelige »bestand« ved at lancere en eller anden 

form for begrænset atomkrig imod de eurasiske nationer. 

Blandt disse utopister, der tror, de kan slippe godt fra at 

føre en begrænset atomkrig, der er afgrænset til Eurasien, 

er det den underliggende antagelse, at en regering, såsom 

præsident Putins regering i Rusland, ville være villig til 

at respondere på en begrænset måde på et »begrænset« 

atomangreb. 

Dette er en fejlagtig antagelse og en fantasi, sagde 

LaRouche. Disse Zeus-kræfter skal have besked: »Der er 

ingen måde, hvorpå du selv kan overleve virkningen af 

det folkemord, du selv iværksætter.« 

 

Burbins budskab 

Den første halvdel af general Burbins interview dreje-

de sig om den videnskabelige og psykologiske uddannel-

se af SMS-officerer, der bemander »den mest kampklare 

og kompetente komponent i den strategiske triade«, nem-

lig landbaserede interkontinentale ballistiske missiler. 

Disse styrker »er i stand til at udføre deres mission inden 

for få minutter«. Man kom også ind på kommando-og-

kontrol-funktionen, inklusive flerkanalskommunikation 

mellem præsident Putin, som er øverstbefalende i den 

Russiske Føderations Væbnede Styrker, og SMS. 

Korotchenko spurgte dernæst om den netop afslutte-

de, månedlange SMS-træningscyklus. Burbin sagde, at 

deres hovedmission i øvelsen havde været »at flytte vores 

mobile missilenheder væk fra et angreb«, så man bevare-

de evnen til at lancere et gengældelsesangreb: »Vi arbej-

dede med at ændre og udvide opstillingsområderne, ma-

nøvrere enhederne og således forøge disse enheders over-

levelsesevne og gøre vores sandsynlige modstanderes 

opgave sværere.« 

Korotchenko: »Så muligheden for et gengældelses-

angreb vil altså blive sikret under alle omstændigheder? 

Det er ingen hemmelighed, at konceptet om Prompt Glo-

bal Strike nu eksisterer, hvilket betyder, at man storstilet 

vil bruge højpræcisionsvåben, der ikke er atomare, med 

det formål i en kritisk situation at udføre et afvæbnende 

førsteangreb og således slå kapaciteter, såsom vores stra-

tegiske atomstyrker, ud.« 

Burbin: »Man har adresseret dette spørgsmål. Inden 

for en situation, der udvikler eller ændrer sig, har vi alle-

rede gennemarbejdet denne udfordring og kan imødegå 

den. Pointen er, at SMS, under alle omstændigheder, kan 

udføre deres mission. Især i fredstider er vores strategi-

ske mission afskrækkelse. Men hvis det er nødvendigt at 

udføre den mission at lancere et angreb med atommissi-

ler, så vil dette blive udført inden for den foreskrevne 

tidsramme, med absolut sikkerhed. Vore enheder er geo-

grafisk opstillet på en sådan måde, at intet globalt angreb 

kan uskadeliggøre hele den Russiske Missilstyrke.« 

Og på et opfølgningsspørgsmål svarede Burbin, at 

dette »absolut« også gjaldt for et atomangreb på Rusland. 

Diskussionen kom også ind på SMS’s evne til at fungere 

»under virkelige krigsforhold, med forsøg på interferens 

og placering af sabotagehold«. SMS-officeren sagde, at 

dette også involverede at kunne imødegå nye teknologier, 

en hentydning til avanceret elektronisk krigsførelse eller 

cyberkrig. Med en vurdering af programmet for at bygge 

af Topol-M og Yars landbaserede strategiske missiler 

bemærkede Burbin, at 98 % af SMS i 2020 vil bestå af 

nye missiler. 

For at opsummere sagde Burbin: »Missilstyrkerne, 

som er i permanent kampberedskab, udfører i fredstid 

opgaven med strategisk afskrækkelse. Takket være SMS 

lever vi i dag uden krig.« Korotchenko tilsluttede sig: 

»Konklusionen for os alle, for vores land og for verden, 

er, at Ruslands atomskjold er pålideligt, og at militære 

ordrer vil blive udført i enhver situation, der måtte udvik-

le sig.« 

Under udsendelsens afsnit, hvor man kan ringe ind, 

efter at generalen havde forladt studiet, fortsatte Korot-

chenko denne diskussion med lyttere, idet han bemærke-

de den vending til det bedre, som er sket i løbet af de 

sidste to år, hvor general Shoigu har været forsvarsmini-

ster, og fremvæksten af en ny, ekstremt kompetent gene-

ration af russiske officerer. Han bemærkede: »Dette er 

meget vigtigt, når Obama truer os med sanktioner og 

guddommelig straf, og hænder klør for at trykke på 

knappen. Så amerikanerne ved, at hvis man trykker, så 

vil knappen blive trykket til svar. Og dette udgør en stra-

tegisk ligevægt og stiller os på lige fod med amerikaner-

ne. Vi er måske svage på nogle områder, eller de liberale 

siger, at det går dårligt her, og at sanktionerne vil kvæle 

os, men et mægtigt land, der har et atomskjold, kan ikke 

kvæles af nogen sanktioner.« 

 

En gammel politik 

General Burbins erklæring om politikken er en genta-

gelse af den russiske politik, som præsident Putin, premi-

erminister Dmitri Medvedev og militærets topfolk genta-

gene gange har meddelt. EIR satte fokus på denne politik 

i sin specialrapport om »The British Empire’s Global 

Showdown «
1
 (Det Britiske Imperiums globale opgør) i 

april 2012, og efterfølgende rapporterede om de detalje-

rede russiske advarsler om, hvad de trusler, som NA-

TO/USA’s opstilling af det Europæiske Ballistiske Mis-

silforsvar og NATO’s stigende udstationering mod øst 

betyder for forstyrrelsen af den strategiske balance. (Hel-

ga Zepp-LaRouche gennemgår disse vanvittige, utopiske 

fupplaner i denne uges Feature)
2
. Flere af disse advarsler 

refererer udtrykkeligt til, at denne »vestlige« udstatione-

ring potentielt kunne udløse en atomkrig. 

I en offentlig tale den 29. februar, 2012, understrege-

de præsident Putin sin faste beslutning om, at Rusland 

skulle være parat til at tilbagevise angreb. Idet han refere-

rede til Sovjetunionens manglende beredskab på det tids-

punkt, da Hitler angreb i juli 1941, sagde Putin: »Vi kan 

ikke tillade os en gentagelse af tragedien i 1941, da sta-

tens og hærens manglende parathed til krig kostede 

enorme tab.« 

                                                           
1
 http://store.larouchepub.com/Global-Showdown-

p/eirsp-2012-2-0-0-std.htm 
 
2  http://larouchepub.com/eiw/public/2015/2015_10-

19/2015-10/pdf/04-13_4210.pdf 
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En artikel af to russiske militæreksperter i Military 

Thought, den engelsksprogede udgave af det Russiske 

Forsvarsministeriums magasin Voennaya mysl (No. 4, 

2012), forklarede det russiske militære etablissements 

tanker om vestlig militærstrategi mod Rusland, inklusive 

antagelser om, at, Vesten kunne bruge en ny generation 

af våben, der ville »opnå krigens mål uden mange tab af 

liv og ejendom for deres bruger.« 

Hvordan ville Rusland håndtere dette? Vi citerer: 

»Under disse betingelser vil Rusland løse sine problemer 

med mellemstatslige relationer ved at bruge enhver form 

for afskrækkelse – gennem magtanvendelse eller frede-

ligt, eller ved ikke-militære og indirekte (asymmetriske) 

handlinger.  

Enhver form og alle metoder vil blive brugt for at af-

skrække aggressoren med magt, såsom, konfronteret med 

en direkte trussel om et angreb, demonstrativ opstilling af 

en magtfuld forsvarsstyrke i det område, hvor aggresso-

ren forventes at ville angribe; et ultimatum med en advar-

sel om, at Rusland (i tilfælde af krig) omgående ville 

anvende atomvåben og ikke vise nogen tilbageholdenhed 

med brugen af højpræcisionsvåben til at ødelægge strate-

gisk vitale mål på aggressorens territorium; og planlæg-

ning og udførelse af en informationskampagne for at 

vildlede modstanderen om Ruslands kampklarhed til at 

slå modstanderen tilbage.« 

 

 
Præsident Putin har understreget sin faste beslutning om, 

at Rusland skal være parat: »Vi kan ikke tillade os en 

gentagelse af tragedien i 1941, hvor Statens manglende 

beredthed til krig kostede enorme tab«, sagde han.  

Her ses han under en ceremoni for nyudnævnte, højtpla-

cerede militære officerer i Kreml, 28. marts 2014 

 

 

En togrenet politik 

Russernes militære advarsler er blevet mere end over-

halet af regeringens tilbud om samarbejde med den Eu-

ropæiske Union og USA om fælles mål, såsom bekæm-

pelse af terrorisme og narkotika, bygning af infrastruktur, 

som tunnelen under Beringstrædet, og endda samarbejde 

om rumforskning, der kunne forsvare planeten mod aste-

roider (forslaget om det Strategiske Forsvar af Jorden fra 

oktober 2011). Men disse forslag er blevet ignoreret til 

fordel for stigende, åbenlyse forsøg på at degradere Rus-

lands suverænitet, for ikke at sige at opsplitte landet fuld-

stændigt som potentiel rival.
3
 Udenrigsminister Lavrovs 

tale til Udenrigsministeriets Diplomatiske Akademi 27. 

feb. er en guide til, hvordan det russiske lederskab tæn-

ker, og således til sammenhængen med de militære ad-

varsler. 

Lavrov beklagede USA’s og andres »systematiske 

overtrædelser« af principperne i FN’s Charter. Han un-

derstregede især manglen på sikkerhed og stabilitet i det 

euro-atlantiske område og tilskrev det Vestens »linje 

henimod at gribe geopolitisk rum og flytte østpå: både 

gennem NATO’s udvidelse og implementeringen af EU’s 

initiativ med Partnerskabet mod Øst«. Lavrov sagde: 

»Ruslands interesser blev ikke taget i betragtning, og 

vore talrige initiativer, inkl. udarbejdelsen af den Euro-

pæiske Sikkerhedstraktat, blev enten trukket ud eller lagt 

på hylden. Denne politik nåede sit højdepunkt, da, støttet 

af Washington og Bruxelles, det forfatningsstridige kup 

og den væbnede magtovertagelse fandt sted i Ukraine i 

februar sidste år.« 

Lavrov fordømte den amerikanske præsident Obamas 

seneste dokument om den nationale sikkerhedsstrategi 

for at give udtryk for »en efterstræbelse af global domi-

nans og beredthed til ensidig anvendelse af væbnede 

styrker … Dette 30-siders dokument nævner over hund-

rede gange spørgsmålet om USA’s ret til at implementere 

det notoriske ’amerikanske lederskab’ … det Hvide Hus 

synes at have glemt alt om konsekvenserne af forsøgene 

på at vinde eneherredømme på bekostning af de andre 

medlemmer af verdenssamfundets interesser.« 

»Fælles indsats« af nationer, imødegik Lavrov, er den 

eneste måde at behandle vanskelige internationale pro-

blemer på. Han dvælede ved »Eurasisk integration, vores 

absolutte prioritet«, med start i den Eurasiske Økonomi-

ske Union, dels i sin egen ret, og dels som »en bro mel-

lem strukturerne for integrationen af Europa og det asia-

tiske Stillehavsområde«. Ruslands aktuelle formandskab 

af Shanghai Samarbejdsorganisationen og af BRIKS, 

tilføjede Lavrov, ledes af »filosofien om en kollektiv 

indsats«, som eksemplificeres af BRIKS’ »projekter om 

en Ny Udviklingsbank og en valutareservepulje, og af 

koordineringen af strategien for økonomisk partnerskab 

og et vejkort for investeringssamarbejde«, der åbnede op 

for »nye udsigter for samarbejde«.  

Lavrov pegede på præsident Putins engagement for at 

væve denne indsats sammen med samarbejde med Euro-

pa og sagde, at Ruslands orientering mod Øst er tænkt 

som en parallel til bedre relationer med Vesten. Men han 

advarede om, at dette vil være umuligt »uden at genbe-

kræfte principperne om ikke-indblanding i suveræne 

staters interne anliggender, og uden at afpresningen med 

sanktioner og forsøgene på at iscenesætte såkaldte farve-

de revolutioner, eller opmuntringen af radikale ekstremi-

stiske kræfter, forlades«. Han sagde: »Vi har ingen planer 

om at glide ind i selvisolation eller konfrontation. Samti-

dig vil pres udefra ikke føre til, at vi reviderer vores prin-

                                                           
3 Se 21. dec. 2014: »Hvem står bag planerne om en op-

splitning af Rusland?« 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4176 
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cipielle politik … Det er mislykkedes Washington at 

samle en global, antirussisk koalition.« 

 

 

Flere advarsler 

I løbet af en enkelt dag, den 2. marts, leverede tre 

højtplacerede, russiske regeringsfolk det samme budskab 

som det, general Burbin så dramatisk leverede dagen før: 

Rusland er parat til at besvare enhver eksistentiel trussel 

med fuld strategisk styrke. 

De var sandsynligvis alle sammen bevidste om det se-

neste aspekt af denne trussel. Samme dag meddelte 

øverstbefalende for den amerikanske 173. Luftbrigade, 

oberst Michael Foster, i Center for Strategiske og Inter-

nationale Studier i Washington, at, »før ugen er omme« 

vil USA udstationere seks amerikanske kompagnier til 

Ukraine for et seks måneders træningsprogram af Ukrai-

nes Nationalgarde, berygtet for at være gennemsyret af 

nazister. I sidste uge havde den britiske premierminister 

David Cameron meddelt, at UK ville sende sine special-

styrker ind for at træne ukrainske styrker. 

Og dette endda samtidig med, at Ruslands NATO- 

ambassadør Grushko i et interview med Tv-kanalen Ros-

siya 24 erklærede, at »Moskva vil tage alle ’nødvendige 

forholdsregler’, inklusive militære, tekniske og politiske, 

for at neutralisere en mulig trussel fra NATO-

tilstedeværelse i Østeuropa«, iflg. RT. Han specificerede, 

at NATO’s handlinger »i markant grad hæmmer regional 

og europæisk sikkerhed og udgør risici for vores sikker-

hed« og nævnte forstærkede NATO-militærøvelser i 

Østeuropa, med omkring 200 øvelser i dets østlige med-

lemsstater, for det meste i Det baltiske Hav og Sorteha-

vet, Polen og De baltiske Stater. »At sende instruktører 

og tilbyde militærteknisk assistance er at give Kievs 

krigsparti en fordel og giver visse skikkelser i Kiev grund 

til at tro, at krisen kan afgøres ved militære midler«, sag-

de han. 

Samtidig diskuterede forsvarsminister Shoigu og flå-

dechefen, admiral Viktor Chirkov, moderniseringen af 

det russiske militær, inkl. dets strategiske styrker, i of-

fentlige kommentarer den 2. marts. 

Shoigu rapporterede, at den russiske flåde vil få to 

ubåde af Borei-klassen med ballistiske missiler, i år – 

ubådene Vladimir Monomakh, der påbegyndte prøvesej-

ladser i juni 2014, og Alexander Nevskij, der venter på 

sin ladning Bulava ballistiske missiler, før den overføres 

til Stillehavsflåden – sammen med to ubåde til generelle 

formål og fem overfladekrigsskibe. Han sagde også, at 

Flyvevåbnet vil få 13 moderniserede, strategiske bombe-

fly i år, og at, i 2020,vil flåden af strategiske bombefly 

være 70 % moderniseret. Han tilføjede, at afpatruljering 

med bombefly vil blive udvidet til nye områder. »Det er 

vigtigt at notere sig, at sådanne flyvninger er regulære, og 

vi vil ikke forlade denne praksis«, understregede han. 

Flåden vil få 50 skibe af forskellig størrelse og klasse 

i år, sagde Chirkov, iflg. nyhedsagenturet Interfax. Disse 

skibe er en del af et oprustningsprogram, som indledtes 

under præsident Putin, og som tilsigter at give Rusland 

en flåde, der kan operere langt væk hjemmefra – en ka-

pacitet, der gik tabt efter Sovjetunionens sammenbrud – i 

2050. »Perioden med stagnation i udviklingen af vores 

potentiale er for længst forbi«, citeredes Chirkov for at 

sige. Han meddelte også, at researchselskaber allerede 

planlægger det nye fly-transportfly, som skal bygges. 

Interfax tilføjede: »Udvidelsen af flådestyrken kom-

mer samtidig med, at Rusland konfronterer Vesten over 

Ukraine.«  

 

Denne artikel bragtes første gang i EIR, 6. marts 

2015. Artiklen har ikke tidligere været oversat til dansk. 
 


