Putin: Vi vil fortsat øge de
russiske væbnede styrkers
potentiale
22. februar 2014 – Den russiske præsident Vladimir Putin sagde til et
publikum, bestående af militære veteraner i Moskva i går, at alt imens
Rusland mener, konflikter bør løses med politiske snarere end militære
midler, så må Rusland være forberedt på at forsvare sig.
»Vi er overbevist om, at internationale problemer og konflikter bør
løses med politiske snarere end militære midler«, sagde han. »Det
skyldes hovedsageligt denne fremgangsmåde, at det er lykkedes Rusland
at stoppe flere tragiske forløb, såsom begivenhederne omkring Den
syriske Republik.
Verden i dag er imidlertid fortsat ustabil; området for potentiel
konflikt vokser. Under disse betingelser bør vi være årvågne og stadig
være klar til at forsvare Rusland og dets borgere, uanset, hvordan
situationen måtte udvikle sig. Derfor er de vigtigste nationale
sikkerhedsfaktorer, at vores hær og flåde fortsat er kampklare.« Til
dette formål »vil vi derfor fortsat øge potentialet i vores væbnede
styrker og alle organisationer, der er ansvarlige for landets
sikkerhed«, sagde han.
Han bemærkede, at regeringen arbejder for at forbedre militæret inden
for alle områder, inklusive at træne kampstyrker, udstyre dem med
moderne våben, og sørge for sundhedsydelser og leveforhold. Militærets
officerer, sagde han, er »sjælen i hele vores reform«, og i dag
konfronteres de med opgaver »på et nyt niveau.«
Omkring en dag tidligere talte admiral Viktor Chirkov, kommandør over
den russiske flåde, om nogle af de nye kapaciteter, som flåden får,
ved en begivenhed i anledning af, at man lagde kølen til en ny ubåd i
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præcisionsvåben vil være rygraden i flådens strategiske, ikke-nukleare
afskrækkelsesstyrke«, sagde han. »Ubådsstyrkernes kamppotentiale bør

bygges på modernisering af tredjegenerations atomubåde med multiple
funktioner, og konstruktionen af næste generations ikke-nukleare
ubåde.«
Den nye ubåd, som Chirkov refererer til, med navnet Krasnodar, er det
fjerde fartøj i en ny klasse af ubåde med konventionel energi kaldet
Varshavyanka-klassen. Varshavyanka-klasse-ubåde siges at være så
snigende, at de har fået tilnavnet »sorte huller i havet« af den
amerikanske flåde. Tre af de seks ubåde af Varshavyanka-klassen vil
blive udstationeret i Sortehavet, hvor der i øjeblikket kun er en ubåd
udstationeret, hvor de vil være med til at styrke den russiske flådes
tilstedeværelse i Middelhavet, som Chirkov også tog op i sine
bemærkninger.
»Generelt set er Middelhavsgruppens opgave fuldstændig klar: at
forpurre enhver trussel mod Ruslands grænser og sikkerhed«, sagde han.

