Putin: Rusland truer ingen,
men
vil
beskytte
sin
suverænitet
27. nov. 2014 – Den russiske præsident, Vladimir Putin,
afholdt to møder i Sotji i denne uge, om udviklingen i det
russiske militær. Kremls webside rapporterer om begge møder. I
det første møde, man. 24. nov., deltog forsvarsminister Sergei
Shoigu, generalstabschef Valery Gerasimov og de forskellige
militærafdelingers øverste lederskab.
»Vi vil drøfte alle de forskellige aspekter, fra strategisk
planlægning til den aktuelle situation med troppernes
kampklarhed, fra enhver synsvinkel«, sagde Putin ved mødets
begyndelse. »I kølvandet på vore tidligere møder, inklusive
mødet her i Sotji i foråret, blev der lavet udkast til flere
konceptuelle dokumenter i forsvarssektoren, som fastsatte
målene, prioriteringerne og de væbnede styrkers fremtidige
form hen over de næste 10-15 år.«
Blandt de beslutninger, der blev taget, var etableringen af en
ny, strategisk enhedskommando for det arktiske område, som er
klar den 1. dec., samt en gruppe af styrker for Krim. Efter
Putins indledende bemærkninger aflagde Shoigu en rapport om
Vostok 2014-øvelsen, som var planlagt til at være en kommandoog personaleøvelse, men udviklede sig til en snap-øvelse,
efter ordre fra Putin, og involverede deltagelsen af 155.000
tropper, inkl. styrker fra infanteriet, luftvåbenet og flåden,
fra Vest- og Centralmilitærdistrikterne.
Det andet møde, som blev afholdt i går, var en fortsættelse af
mandagens møde.
»I løbet af de seneste år har vi fuldført udviklingen af et
integreret, militært planlægningssystem, præciseret vores
politik for styringen af vores militærorganisation og, i

januar 2013, godkendt den Russiske Føderations
Forsvarsplan«, sagde Putin. »Som jeg før har sagt, og nu
gentager, så truer vi ingen, og vi har igen planer om at
blive trukket ind i nogen som helst geopolitiske spil,
intriger eller konflikter, uanset hvem, der måtte ønske at
trække os ind i sådanne ting, og hvordan. Men samtidig har
vi behov for at sikre en pålidelig beskyttelse af Ruslands
suverænitet og territoriale integritet og vore allieredes
sikkerhed.«
Beviser for russiske militære forberedelser inkluderer
forstærkninger af tropperne på Krim – på hvilke NATO’s
øverstbefalende gen. Philip Breedlove reagerede meget dårligt
i Kiev i går. Fjorten Sukhoi-kampfly ankom til Belbekflyvebasen uden for Sevastopol i går. De er de første af
muligvis 24, plus 6 øvelsesfly, som vil få base der. Samtidig
meddelte den russiske flåde, at marinerne udstationeret til
Sortehavsflåden vil modtage moderne udstyr, inkl. våben,
pansrede mandskabsvogne og lastbiler, »for at sikre stabilitet
i den sydlige region«, sagde den øverstbefalende for den
russiske flådes kysttropper, iflg. Itar-Tass
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strategiske atomstyrker, med en rapport i Itar-Tass fra i går
om, at Alexander Nevskii, den anden ubåd af Borei-klassen med
strategiske, ballistiske missiler, vil gennemføre sin første
testaffyring af en Bulava ballistisk missil den 30. nov.
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