NATO-forsvarsministre
forventes at godkende militær
ekspansion
i
Polen
og
Baltikum
6. februar 2016 – NATO-forsvarsministre forventes at godkende
planer om at deployere flere tropper i Polen og de Baltiske
Stater under deres møde i Bruxelles i næste uge. Dette kommer
i kølvandet på den amerikanske forsvarsminister Ashton Carters
meddelelse den 2. feb. om, at USA ville fordoble sit buget for
militærstyrker i Østeuropa. NATO’s generalsekretær Jens
Stoltenberg hilste Carters plan velkommen og sagde, det ville
betyde »flere tropper i alliancens østlige del … en fremskudt
opstilling af udstyr, tanks, pansrede vogne … flere øvelser og
mere investering i infrastruktur«. Antallet af amerikanske
tropper, der flytter rundt i Østeuropa, forventes at stige fra
omkring 600 i dag til omkring 4.000. En amerikansk embedsmand
sagde til Wall Street Journal, at Obamaregeringen håber, at
dens eksempel vil anspore andre NATO-medlemmer til at sende
flere tropper til Østeuropa.
Ifølge nyhedsrapporteringer mødtes NATO-embedsmænd i Bruxelles
i går for at begynde at sammensætte pakken, der forventes at
inkludere et netværk af små, østlige poster, roterende
styrker, regelmæssige krigsspil og lagerudstyr, klart til en
hurtig responsstyrke, iflg. Reuters. Det inkluderer ikke
permanente baser, som den polske højrefløjsregering har
krævet, eftersom USA, Tyskland og Storbritannien er imod at
krænke NATO-Ruslands-Akten fra 1997[1]. Det er ikke desto
mindre planen, at disse roterende styrker skal være til stede
i Østeuropa på ubestemt tid, og således opfatter russerne den
planlagte deployering. »Som vi hører disse meddelelser fra
USA, så skaber alt dette grundlag for at rulle militære planer
imod Rusland ud og tage reelle, praktiske skridt til at

fremrykke militær infrastruktur tættere til Ruslands grænser«,
sagde talskvinde for det Russiske Udenrigsministerium Maria
Zakharova den 4. feb.

[1] Til eftertanke: Indledningen til Akten fra
1997: Grundlæggende Akt om gensidige forbindelser,
samarbejde og sikkerhed mellem NATO og Den
Russiske Føderation blev undertegnet i Paris,
Frankrig.
The North Atlantic Treaty Organisation og dens medlemsstater
på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden side,
i det følgende benævnt NATO og Rusland, vil, baseret på et
varigt politisk tilsagn på højeste politiske niveau, sammen
bygge en varig og altomfattende fred i det euro-atlantiske
område på principperne om demokrati og kooperativ sikkerhed.
NATO og Rusland anser ikke hinanden som modstandere. De deler
målet om at overvinde levn fra tidligere konfrontation og
konkurrence, og om at styrke den gensidige tillid og det
gensidige samarbejde. Den nuværende lov bekræfter NATO’s og
Ruslands beslutning om at give konkret indhold til deres
fælles forpligtelse til at opbygge et stabilt, fredeligt og
udelt Europa, helt og frit, til gavn for alle dets folk. At
denne forpligtelse indgås på højeste politiske niveau markerer
indledningen af et fundamentalt nyt forhold mellem NATO og
Rusland. De har, på grundlag af fælles interesse, gensidighed
og gennemsigtighed, til hensigt at udvikle et stærkt, stabilt
og varigt partnerskab. Loven definerer mål og mekanisme for
konsultation, samarbejde, fælles beslutningstagning og fælles
indsats, der vil udgøre kernen i de gensidige forbindelser
mellem NATO og Rusland. (-red.)
Foto: USA’s forsvarsminister Ashton Carter annoncerer det nye
forsvarsbudget 2. februar 2016.

