Amerikansk missilforsvar i
Østeuropa: Hvordan Rusland
vil respondere
D. 17. maj, 2016 – Under ovenstående overskrift udgav RT
International i går en betydningsfuld artikel, der bredt
kortlægger den russiske reaktion på NATO-provokationerne med
indvielsen af den rumænske Aegis* landfacilitet den 12. maj,
fulgt den følgende dag, den 13. maj, af første spadestik til
den polske Aegis landfacilitet, der er programsat til at blive
operationel i 2018. De mest prominente af de citerede
reaktioner, der tilsammen peger på den kendsgerning, at
Rusland vil respondere asymmetrisk og uforudsigeligt,
inkluderer:
– Præsident Vladimir Putin: "Nu, efter deployeringen
af disse antimissil system-elementer, vil vi blive tvunget til
at tænke over neutralisering af udviklingen af trusler mod
Ruslands sikkerhed.”
– Maria Zakharova, udenrigsministeriets talskvinde:
"Hvad vi ser fra vore vestlige partnere kan ikke kaldes et
forræderi, fordi et forræderi kun er muligt fra ens nære
venner. Det var forbryderiske skridt – krænkelser af
aftaler….Idet vi ser hvordan denne situation udvikler sig,
forbeholder vi os selvfølgelig retten til at respondere.”
– Mikhail Ulyanov (udenrigsministeriet direktør for
våbenkontrol): RT omformulerer Ulyanov, idet der siges, at ”i
teorien forventes det rumænske missilforsvarskompleks i sig
selv ikke at udgøre en trussel imod den strategiske balance.
Det er imidlertid umuligt at klarlægge hvornår USA og NATO vil
mene, at sikkerhedsniveauet i Europa er ’tilstrækkeligt’.” Så
citeres Ulyanov direkte: ”I dag er basen i Rumænien blevet
bragt til operationelt beredskab; i morgen vil grundstenen
blive lagt for konstruktionen af en tilsvarende base i Polen.
Og så er der skibene, der bevæger sig frit omkring på havene,

inklusiv i Sortehavet, Barentshavet og det Baltiske Hav. Og
USA har afslået at diskutere enhver begrænsning.”
– Viktor Murakhovsky (medlem af den russiske
føderation rådsforsamlings militær-industrielle kommission):
”For indeværende er Aegis landfaciliteten i Rumænien… ikke
fysisk eller teknisk i stand til at afskære vore europæiskbaserede ICMS’s. Men Blok 2A-modificeringen er lige om
hjørnet….Blok 2A-missiler kunne, i det mindste i teorien,
udgøre en trussel mod potentialet af missiler i europæisk
Rusland.” Han udkaster ideen om, at Rusland trækker sig ud af
INF traktaten, og placerer missiler i det vestlige Rusland på
grænsen til Europa. ”Jeg husker særdeles godt de massive antiamerikanske demonstrationer, der fandt sted i Vesten på det
tidspunkt, hvor traktaten blev forhandlet. Det var under dette
pres, at Washington gik med til traktaten. Og grunden til
protesterne var meget enkel: det er ikke behageligt at leve i
bevidstheden om, at man befinder sig i nogens sigtekorn. I dag
er det måske på tide at minde Washingtons østeuropæiske
allierede om denne kendsgerning.”
* Systemet bliver det første landbaserede element Phase II af
det såkaldte europæiske Phased Adaptive Approach
missilforsvarssystem og vil blive udstyret med SM-3 Block IB
interceptor-missiler. Phase III kommer i 2018 med
konstruktionen af det andet Landbaserede Aegis-anlæg i Polen,
med Block IIA versionen af SM-3-missilet, som også vil være om
bord på skibe fra den amerikanske flåde, der kan transportere
BMD (Ballistic Missile Defense).

