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Af Jeffrey Steinberg 

23. mrs. 2015 – Efter uger med forsinkelser frem og 

tilbage meddelte Pentagon den 19. marts, at amerikansk 

militærpersonale vil blive udstationeret til Ukraine i slut-

ningen af april måned for at uddanne ukrainske bevæb-

nede styrker. Missionen, der omfatter 300-600 fald-

skærmstropper fra den 173. Luftbårne Brigade, der er 

baseret i Vicenza, Italien, iflg. Pentagons meddelelse den 

12. februar, går ud på at uddanne styrker fra Nationalgar-

den (der er inficeret, hvis ikke domineret, af nazistiske 

militser) i at forsvare sig bedre imod »russernes og oprø-

rernes artilleri og raketter«. Missionen var blevet udsat 

for at afvente udfaldet af Minsk-aftalerne om en våben-

hvile. 

Et indledningsvist kontingent af britisk militært træ-

ningspersonale befinder sig allerede i det vestlige Ukrai-

ne i en lignende mission. Præsident Obamas beslutning 

markerer en sejr for viceudenrigsminister Victoria 

Nuland og andre neokonservative i regeringen, der har 

gjort fremstød for en konfrontation med Rusland. 

Driften hen imod konfrontation vil ikke aftage, før 

både Nuland og præsident Obama bliver fjernet fra em-

bedet. Så længe, det britiske krigsparti sidder inde med 

kontrollen over USA’s atomknap, vil faren fortsat være 

til stede – på trods af de bedste intentioner fra general 

 

 

 

stabschefernes og de Washington-kræfters og europæiske 

kræfters side, der arbejder for at forhindre krig.  

De seneste interventioner fra ledende, tyske figurer, 

inkl. udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier og for-

henværende kansler Helmut Schmidt, har udgjort et vig-

tigt modpres, men den aktuelle optrapning imod Moskva, 

centreret omkring Ukraine og Baltikum, er en klar på-

mindelse om, at fremstødet for krig er meget virkeligt. 

 

Initiativ mod Minsk-aftalerne 

General Ben Hodges, chef for USA’s hær i Europa, 

forsvarede beslutningen og hævdede, at det ikke betød, 

USA havde konkluderet, at Minsk-aftalerne fra februar 

var slået fejl. Minsk-aftalerne led et alvorligt tilbageslag i 

sidste uge, men ikke gennem nogen handlinger, udført af 

Moskva. 

Blot få timer før deadline fremlagde Ukraines Po-

rosjenko/Jatsenjuk-regering et lovforslag for Højeste 

Rada (parlamentet), der skulle indføre bestemmelser om 

større selvbestemmelse for de østukrainske regioner, som 

Minsk-aftalerne påbyder. Men ordlyden i lovforslaget 

indeholdt en »giftpille«, der krævede, at indførelsen af 

den nye status skulle udsættes, indtil regionerne Donetsk 

og Lugansk afholdt valg under ukrainsk jurisdiktion. 
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Faktisk nægter Kiev at anerkende eller forhandle med de 

to republikker. Denne handling var en åbenlys overtræ-

delse af Minsk-aftalerne. 

Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov sagde til 

den russiske, statslige Tv-kanal Rossiya 1 den 21. marts, 

at det nu var op til den tyske kansler Angela Merkel og 

den franske præsident François Hollande at »redde 

Minsk«. Han advarede om, at »provokatører i Kiev« nu 

kunne iscenesætte en hændelse for at sprænge våbenhvi-

len og skabe betingelser for en strøm af våben til de ukra-

inske styrker. Lavrov bekræftede, at gruppen af de Fire 

fra Normandiet (Rusland, Tyskland, Frankrig, Ukraine) 

skal mødes i Paris i den kommende uge, og at mødet 

kunne komme op på ministerielt niveau, hvis krisen kræ-

vede det. 

 

Tegn på konfrontation 

Den kendsgerning, at NATO’s og den amerikanske 

regerings handlinger driver situationen frem mod en kon-

frontation, blev sat i fokus den 21. marts af Ruslands 

ambassadør til Danmark, Mikhail Vanin, der, i en åben 

kronik [i Jyllandsposten], advarede om, at hvis Danmark 

gik fremad med planerne om at deltage i USA/NATO-

missilforsvarsprogrammet, ville det Danske Søværn blive 

mål for russiske atomvåben. Han sagde, at de planlagte 

opstillinger af missilforsvaret udgjorde en »trussel mod 

Rusland« ved at forskyde den skrøbelige atomvåbenba-

lance i Europa. 

De britiske medier giver fortsat faren for krig stor om-

tale – og giver Rusland skylden. Mail on Sunday advare-

de den 22. marts om, at Ruslands nye generation super-

soniske Tu-160 bombefly var det britiske forsvar overle-

gent og udgjorde en alvorlig trussel mod U.K. 

Rusland har været i gang med at gennemføre »snap-

øvelser« i landets vestlige del, med afprøvning af bered-

skabet for en fuldt optrappet konflikt med NATO. Øvel-

serne omfatter udstationeringen af atombevæbnede ubåde 

og en fremskudt pacering af nogle af Ruslands mobile 

strategiske styrker. Samtidig sagde den russiske vicefor-

svarsminister Anatoli Antonov, at hans chef, forsvarsmi-

nister Sergei Shoigu, ville hilse en opringning fra den 

amerikanske forsvarsminister Ashton Carter velkommen, 

som i en vidneaflæggelse under en høring i Repræsentan-

ternes Hus den 18. marts insisterede, at Ukraine primært 

havde brug for økonomisk hjælp og flere gange mindede 

komiteformand Mac Thornberry om, at Ukraine ikke var 

medlem af NATO. 

Det russiske militær gennemførte en rundvisning i sit 

nye Nationale Forsvarscenter (som åbnede i dec. 2014) 

den 21. marts, til hvilken forsvarsattacheerne fra de uden-

landske ambassader i Moskva, inklusive dem fra NATO-

lande, var inviteret for første gang nogensinde. Dette 

skete på den sidste dag i Ruslands seks-dages militær-

øvelse, der omfattede den Nordlige Flådes/Arktiske Flå-

des kommando, så vel som også luftbårne styrker og flere 

andre militære distrikter. Den Nordlige Flåde er den Rus-

siske Flådes strategiske flåde, og har det største antal 

ubådslancerede ballistiske missiler.   

Øvelsen inkluderede opstillingen af Iskandermissiler, 

der kan medføre atomsprænghoveder, i Kaliningrad, den 

russiske enklave, der ligger længst mod vest i det tidlige-

re Østpreussen; af TU22M langtrækkende Backfire bom-

befly, der kan medføre atomsprænghoveder, 41 skibe, 15 

ubåde, inkl. fremskudte udstationeringer af atomubåde, 

samt 110 krigsfly og helikoptere. Antonov informerede 

dem, der var med i rundvisningen af det Nationale For-

svarscenter, og fremviste filmklip af den fuldførte øvelse. 

Ifølge det kinesiske Xinhua nyhedsagentur efterlod An-

tonovs bemærkninger om øvelsen et utvetydigt indtryk: 

»Moskva har kun handlet på en defensiv måde for at 

sikre sin nationale sikkerhed. Vi søger ikke konfrontation 

med NATO. Vi ønsker, at samarbejdet mellem os skal 

udvikle sig.« Han bemærkede, at NATO-fly konstant 

flyver langs Ruslands grænser, hvor Rusland har afholdt 

sig fra at respondere med den form for »hysteri«, med 

hvilken Vesten har hilst denne uges russiske øvelser.  

Andrei Kartapolov, vicechef for de Russiske Væbne-

de Styrkers Generalstab, sagde, iflg. Xinhua, at Rusland 

vil fortsætte med at afholde overraskelsesøvelser; Anto-

nov sagde, at udenlandske repræsentanter fortsat vil blive 

inviteret til dem. »Vi ønsker at samarbejde og leve i 

fred«, erklærede Antonov, og opfordrede indtrængende 

de udenlandske attacheer til at indgive ærlige rapporter, 

og ikke fremstille russerne som »monstre«. 

 

NATO er ved at skabe en ’Snubletråd’ 

Ukraines Højeste Rada vedtog for nylig lovgivning, 

der indførte bestemmelser om fem NATO-øvelser i Ukra-

ine i løbet af 2015, inkl. tre USA-ledede øvelser. NA-

TO’s generalsekretær Jens Stoltenberg meddelte ligele-

des i sidste uge, at han var parat til at acceptere en ansøg-

ning fra Ukraine om optagelse i Alliancen. Hans medde-

lelse blev fulgt op af et krav fra gen. Philip Breedlove, 

NATO-øverstbefalende, om bevæbning af Ukraine, selv 

om Breedlove erkendte, at en sådan handling kunne op-

trappe krisen med Rusland. General Hodges meddelte 

også, og USA ville forudsende et stort lager af militærud-

styr til De baltiske Stater og Polen, inkl. 220 Abrams 

tanks og Bradley kampvogne. Dette etablerer på stedet en 

»snubletråd« for en direkte konfrontation med Rusland. 

Forud-placeringen af militærudstyr omfattede også små 

kontingenter af amerikanske tropper for at sikre og vedli-

geholde udstyret. Det Russiske Udenrigsministerium 

meddelte, at disse handlinger, som Hodges bebudede, var 

en overtrædelse af Russia-Nato Founding Act (1997), der 

afstak klare grænser for enhver permanent base for tungt 

NATO-udstyr i nyligt optagede NATO-medlemmer i 

Østeuropa. Udenrigsministeriets erklæring udtrykte håb 

om, at de europæiske ledere ville afvise de amerikanske 

generalers handlinger og undgå »risikoen for en drift hen 

imod en militær konfrontation mellem Rusland og NA-

TO«.  

 

Denne artikel bringes første gang i EIR, 27. marts 

2015. Artiklen har ikke tidligere været oversat til dansk.  

 

 

Foto: Amerikanske soldater i pansrede mandskabs-

vogne deltager i parade i Narva, Estland, på landets 

uafhængighedsdag, 24. februar 2015.    


