Repræsentant for Det arktiske
Råd i Danmark
besvarer spørgsmål fra EIR om
faren
for
atomkrig
og
terrorisme
København, 21. jan. 2015 (EIRNS) – Admiral Robert Joseph Papp
(pens.), USA’s særlige repræsentant for Det arktiske Område,
holdt en pressekonference i Det grønlandske Hus i København i
dag, som en del af Det arktiske Råds rundrejse til de nordiske
lande, og som vil fortsætte til Rusland. USA vil overtage
formandsskabet for rådet i april. EIR var en af tre deltagende
repræsentanter fra pressen og fik lejlighed til at stille 2
spørgsmål.
EIR sagde:
»I talende stund er situationen i Ukraine ved at optrappes.
Den ukrainske præsident taler om at tilbagevinde, med
militære midler, de områder, de ikke har under kontrol. De
taler om at gå med i NATO. I Europa har vi set en række
advarsler, med annoncen af Gerhard Schröder m.fl., der siger
’Krig? Ikke i vores navn’, med Hollandes opfordring om at
stoppe sanktionerne, og med Gorbatjov som den seneste« – der
i et interview med Der Spiegel havde advaret om faren for,
at en atomkrig mellem USA og Rusland bliver fremprovokeret
ud af de ukrainske provokationer. EIR citerede Mikhail
Gorbatjovs erklæring til Der Spiegel den 10. jan. i sin
fulde ordlyd.
»Mit spørgsmål lyder, på den anden side arbejder Rusland
sammen med Kina og BRIKS-samarbejdet, og da præsident Obama
holdt pressekonference med præsident Xi Jinping, sagde Xi,

’Vi ønsker, at USA vil samarbejde. Dette er inkluderende.’
De ønsker, at USA skal samarbejde med dem om deres dagsorden
for økonomisk udvikling, og den økonomiske politik for Det
arktiske Område er i høj grad med i dette, med Rusland som
en hovedaktør, og Kina, som ønsker at blive det. Så hvad er
Deres mening om muligheden for at træde tilbage fra
afgrundens rand, i lyset af spørgsmålet om udviklingen af
Arktis?
Admiral Papp svarede, at, at komme tilbage fra afgrundens
rand, mht. Ukraine, bestemt lå uden for hans ansvarsområde.
USA, alle de nordiske lande, de andre lande i den arktiske
kreds, og mange andre lande har korrekt fordømt Ruslands
handlinger, dets aggression imod Ukraine, og der er pålagt
passende sanktioner.
Men på trods af dette har de syv andre lande i den arktiske
kreds, og især USA, et mål, der hedder at sikre, at Arktis
forbliver konfliktfri, og de arbejder på at håndtere
udfordringerne med klimaforandringen, sikkerhed for
skibsfarten osv. Der må være konsensus fra alle medlemmer af
Det arktiske Råd, så vi ønsker at holde en kommunikationslinje
med russerne åben. Det er en af grundene til mit besøg i
Moskva. Jeg vil minde dem om, at deres handlinger og retorik
ikke er en hjælp til dette. Vi har til hensigt at fortsætte
vores diskussion med russerne i Det arktiske Råd, sammen med
de øvrige rådslande, for at gå frem i denne vigtige del af
verden.
Et andet EIR-spørgsmål var at spørge ham, som militærmand, om
der, efter terrorangrebene i Frankrig, vil blive en større
amerikansk-russisk indsats for at bekæmpe terrorisme? EIR
henviste til de tjetjenske kæmperes rolle i IS, og
pressekonferencen den 7. januar i Den amerikanske Kongres om
frigivelsen af de 28 sider af Kongressens Fælles
Undersøgelsesrapport om 11. september, om den saudiarabiske
forbindelse.

Admiral Papp sagde, at det er 100 % sikkert, at han ikke ville
diskutere disse spørgsmål i Rusland. Det faktum, at USA
fortsat kan kommunikere med Rusland om Det arktiske Råd, er en
mulighed for russerne, og amerikanerne, men terrorisme er ikke
hans ansvarsområde.
Video link: http://youtu.be/3XUJa-Z8N7g
EIR’s korrespondent kommer på ved 1min. 45 sek.

