Rusland svarer ligefremt på
forslag om EU hær
9. mrs. 2015 – Rusland responderede i dag hurtigt og bestemt
på EU-kommissionsformand Jean-Claude Junckers forslag om at
skabe en Fælles Europæisk Hær, fremsat 8. mrs.
I kommentarer til det tyske Welt am Sonntag hævdede Juncker,
at »En fælles, europæisk hær ville give Rusland det klare
indtryk, at vi er seriøse mht. at forsvare europæiske værdier«
og erklærede yderligere, at dette ville besegle Europas
skæbne. »Før troede jeg, at man ikke længere behøvede at
retfærdiggøre Europa, men jeg har forstået, at der et behov
for dette. Europa har mistet enormt meget ry; i
udenrigspolitik tager man os ikke alt for alvorligt.«
Russere var slet ikke i tvivl om, hvilken slags »skæbne«,
Juncker talte om. I kommentarer rapporteret af TASS erklærede
førsteviceformand for grupperingen fra partiet Forenet Rusland
(det regerende parti i Rusland, -red.) i Statsdumaen, Frants
Klintsevich, at »I atomvåbenalderen yder ekstra hære ikke
yderligere sikkerhed. Men de kan helt sikkert spille en
provokerende rolle« og tilføjede, »Man må antage, at en
europæisk hær skal ses som en tilføjelse til NATO«. Som avisen
beskrev, bemærkede Klintsevich, at »aldrig, selv under de
mørkeste dage under den kolde krig, havde nogen vovet at komme
med et sådant forslag«.
Junckers forslag blev hurtigt afvist af Storbritannien med
Cameron, der erklærede, at det Konservative Parti »aldrig
ville støtte« idéen, fordi »forsvar er et nationalt, ikke en
EU-ansvar«. Talsmand for U.K. Independence Party (UKIP) Mike
Hookem erklærede, at »En europæisk hær ville være en tragedie
for U.K. Vi har alle set det totale rod, EU har skabt i
økonomien; hvordan kan vi så meget som overveje at betro dem
dets forsvar?« I Tyskland sagde talskvinde for Die Linke

Christine Buchholz til Berlin-avisen Tagesspiegel, at
»Junckers forslag helt klart er møntet på Rusland … EU har
brug for en fredelig udenrigspolitik og nedrustning«.
Det anti-russiske forslag fra Juncker (den tidligere
premierminister af skatteparadiset Luxembourg) fik imidlertid
hurtig støtte fra Tysklands forsvarsminister Ursula von der
Leyen. Citeret af London Financial Times, gik Von der Leyen –
der har helliget meget af sin karriere til denne idé – endnu
videre og sagde, »Jeg tror, at Bundeswehr (de tyske, bevæbnede
styrker) også, under visse betingelser, ville være parat til
at lade enheder indgå under en anden nations kontrol. Denne
sammenvævning af hære med udsigt til en dag at få en Europæisk
Hær er, efter min mening, fremtiden«.
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