EIR intervenerer i NATOkonference i København
18. marts 2016 – »Fra Wales til Warszawa: at transformere NATO
i et uforudsigeligt sikkerhedsmiljø«, lød titlen på den
konference, som det danske Udenrigsministerium og den britiske
og polske ambassade i dag var vært for. Titlen refererer til
NATO-topmødet 2014 i Wales, Storbritannien, samt det
forestående topmøde 8.-9. juli i Warszawa, Polen. Effekten af
de forholdsregler, som der vil blive stillet krav om under
konferencen,
vil
være
at
intensivere
NATO’s
konfrontationskurs, især imod Rusland.
Mødets præmis var, at NATO må være mere forberedt i sin
tredje, nuværende fase. Disse karakteriseredes som: Fase 1:
den Kolde Krig efter Anden Verdenskrig; Fase 2:
indskrænkningen af NATO-styrker efter Sovjetunionens
sammenbrud; og, Fase 3: den uforudsigelige trussel fra øst –
fra Rusland – der begyndte for to år siden efter den »russiske
aggression« i Ukraine/Krim, og som inkluderer den russiske
offensiv i Syrien og truslen fra syd – opkomsten af
Daesh/Islamisk Stat, så vel som også andre trusler, som den
førende, britiske taler kaldte »dragerne« (med reference til
Kong Arthurs riddere), en vending, der blev gentaget mange
gange under konferencen.
Der var en masse snak om at opbygge en troværdig
»afskrækkelse« og om den politiske vilje til at anvende den,
om nødvendigt; permanent fortsættende adaptation til
uforudsigelige, farlige udfordringer; 360 graders årvågenhed
over for trusler fra alle sider, osv.
EIR fik mulighed for at stille det første af to spørgsmål til
panelet af hovedtalere: den danske udenrigsminister Kristian
Jensen, Storbritanniens permanente repræsentant i NATO Sir
Adam Thomsen, samt generalmajor Romuald Ratajczak fra Polens

Nationale Sikkerhedsbureau.
EIR (præsenterer sig): »Jeg må sige, at jeg er uenig i nogle
af antagelserne. I taler om den »russiske fortælling«
[Kristian Jensens vending om russiske påstande om, at NATO’s
handlinger er i færd med at føre til konfrontation og krig].
Spørgsmålet er, hvornår er NATO’s opbygning af beredskab i
realiteten en provokation, en forøgelse af ustabiliteten? For
eksempel taler man om, at USA’s beslutning om at firedoble
forsvarsbudgettet langs den russiske grænse, forøger faren for
atomkrig.
På den anden side har vi nu en mulighed, med
fredsforhandlingerne i Syrien, hvor USA og Rusland arbejder
sammen, og hvor vi har sagt, at der må være et økonomisk
element. Hvis USA, Rusland og Kina arbejdede sammen om at
opbygge en Marshallplan for Mellemøsten, så ville det være en
kongevej til både at reducere spændingerne mellem USA og
Rusland, og til på samme tid at opbygge stabilitet i
Mellemøsten. Uden denne økonomiske komponent vil dette ikke
findes der.«
Udenrigsminister Kristian Jensen: (parafrase) Han støtter
USA’s beslutning om at firedoble budgettet for det europæiske
område. Ikke for at forøge spændingen, men som en konkret
respons til et konkret skift i Ruslands holdning. Rusland tog
NATO’s beslutning dette forår om at udvide NATO som en
aggression, hvilket det ikke er. Ethvert land har ret til at
vælge, om det ønsker at tilslutte sig NATO. Jeg er enig i, at
vi må se på, hvordan samfund kan opbygges efter en krig.
Danmark er meget involveret i Irak og Syrien, hvor vi har
skubbet Daesh (IS) tilbage.
Storbritanniens NATO-repræsentant Sit Adam Thomsen:
(parafrase) 1. Vi bør engagere Rusland, hvor vi kan – Iranaftalen, den potentielle aftale i Syrien. 2. Hvis Rusland ikke
længere respekterer de europæiske sikkerhedsregler, er det
klogt at være forberedt, hvis dette brud skulle blive brugt

imod én. 3. NATO’s planlagte respons i øst er så let, som den
kan være, når man konfronteres med Rusland, der sender
signaler som at overflyve Bornholm [som Kristian Jensen sagde,
angiveligt fandt sted under mødet, hvor hele den danske
politiske klasse var til stede]; når man konfronteres med
Ruslands overvældende evne til at mønstre styrker, som 80.000
tropper, inden for 72 timer, i sammenligning med 1.500 NATOtropper i en forstærket troppetilstedeværelse. Rusland føler
sig muligvis provokeret, men er det rimeligt?
Generalmajor Romuald Ratajczak, Polen: (parafrase) Vi ønsker i
høj grad det Europæiske Forsikringsinitiativ (USA’s foreslåede
forøgelse). Han ønskede også den amerikanske hærs forud
anbragte lager i Østeuropa. Han ønsker at afsløre propagandaen
om, at NATO skulle have aftalt, ikke at deployere langs den
østlige front. Dette blev betinget af »indtil situationen
ændrer
sig«,
med
stiftelsesdokumentet,

et
citat
fra
»i det nuværende

Rusland/Nato
og fremtidigt

overskuelige sikkerhedsmiljø«, og forstærkninger, snarere end
en permanent udstationering, er ikke udelukket.
Der er meget mere at sige fra konferencen, men dokumentation
vil blive overgivet til EIR’s relevante militære reportere.
Foto: Danmarks udenrigsminister Kristian Jensen her sammen med
bl.a. Polens ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys.

