Putin
underskriver
militærdoktrin

ny

26. dec. 2014 – Den russiske præsident Vladimir Putin
underskrev i dag en ny, russisk militærdoktrin. Ifølge de
russiske medier er kernen i doktrinen den samme, dvs., at det
russiske militær fortsat er et instrument til forsvar, der kun
skal anvendes som sidste udvej, og at formålet med
atomstyrkerne er at afskrække potentielle fjender fra at
angribe Rusland samtidig med, at der er mulighed for at bruge
dem til at forsvare landet mod et militærangreb, der truer
landets eksistens, hvad enten det er et atomart eller et
konventionelt angreb.
Den nye doktrin identificerer den udefra kommende hovedtrussel
mod Rusland som NATO’s militære oprustning og udvidelse mod
øst. Indsatsen fra USA/NATO for at opbygge et globalt
missilforsvarssystem, og USA’s implementering af sin prompt
global strike-doktrin (’hurtigt globalt angreb’) identificeres
ligeledes som globale, strategiske trusler.
De øvrige opdateringer af doktrinen, som det forklares i en
rapport fra det Russiske Sikkerhedsråd den 19. dec.,
inkluderer fremvæksten af nye trusler mod sikkerheden i det
nordlige Afrika, Syrien, Irak og Afghanistan.
Nationalt konfronteres Rusland af trusler om »handlinger, der
tilsigter en voldelig ændring af den russiske,
forfatningsmæssige orden, destabilisering af det politiske og
sociale miljø, forstyrrelse af regeringsinstitutioners
funktion, afgørende vigtige civile og militære faciliteter og
informationsinfrastrukturen i Rusland«, siger doktrinen iflg.
Russia Today. »Fremvæksten af arnestederne for inter-etniske
og/eller
inter-religiøse
spændinger,
militariserede,
internationale, radikale grupperinger og udenlandske, private,
militære organisationer i de områder, der støder op til den

Russiske Føderations og dens allieredes grænser, så vel som
tilstedeværelsen af territoriale modsætninger og en vækst i
separatisme/ekstremisme i forskellige regioner i verden«,
tilføjer doktrinen iflg. TASS.
Ifølge rapporten fra Russia Today ser Moskva sin deltagelse i
BRIKS, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa,
Shanghai Samarbejdsorganisationen og andre organisationer som
en hovedfaktor i at forhindre militære konflikter.
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