NATO
vedtager
militær
oprustning i Østeuropa
10. februar 2016 – Ved NATO’s forsvarsministermøde i dag i
Bruxelles vedtoges planerne for en militær oprustning i
alliancens østlige medlemsstater, især i de Baltiske Stater
(Estland, Letland, Litauen) og i Polen. Den militære opbygning
vil tage form af yderligere roterende styrker fra USA og andre
lande, med opbakning fra NATO’s hurtige responsstyrke
bestående af 40.000 troper. Den forstærkede, fremskudte
tilstedeværelse vil blive »multinational for at gøre det
klart, at et angreb på ét medlem er et angreb på alle
allierede, og at alliancen som helhed vil respondere«, sagde
NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg iflg. er erklæring,
udstedt af NATO. »Den vil blive roterende og støttet af et
øvelsesprogram; og den vil blive komplementeret af den
nødvendige logistik og infrastruktur for at støtte den
fremrykkede opstilling og fremme hurtig forstærkning.«
Ifølge en Reuters-rapport forudser planen tilstedeværelsen af
yderligere 1.000 NATO-tropper i hvert af seks lande: de tre
baltiske lande, Polen, Rumænien og Bulgarien, for at imødegå
den angivelige trussel fra Rusland. Ifølge budgetplanen, der
blev udgivet af Obamaregeringen i går, vil omkring 5.000 af
disse tropper være amerikanske.
»Rusland er en trussel«, erklærede den litauiske
forsvarsminister Jouzas Olekas. »Det er Moskvas handlinger i
Krim, deres støtte til separatister i Ukraine og deres
snapøvelser, der bekymrer os.« 1.000 tropper vil imidlertid
bestemt ikke tilfredsstille Polens højrefløjsregering.
Forespurgt, om en troppetilstedeværelse på 1.000 mand var
acceptabel, svarede den polske forsvarsminister Antoni
Macierewicz, »Fra vores standpunkt er det klart for lidt.«
Dette forventes at blive emne for »vanskelige forhandlinger«
ved NATO-topmødet i Warszawa til juli.

NATO-generalsekretær Stoltenberg sagde, at han ville mødes med
den
russiske
udenrigsminister
Sergei
Lavrov
ved
Sikkerhedskonferencen i München senere på ugen. »Vi mener, at,
især, når tiderne er vanskelige, som de er nu, så er det endnu
vigtigere, at vi har en politisk dialog og åbne kanaler mellem
NATO og Rusland«, sagde han.

Foto: NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg (midten) stiller
op med forsvarsministre under et NATO-forsvarsministermøde i
alliancens hovedkvarter i Bruxelles, Belgien, 10. februar
2016.

