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Tysklands

regeringskoalition over NATO’s militærøvelser og deployeringer
af BMD-systemet, som truer Rusland, kunne muligvis betyde et
skifte hos Tysklands befolkning og institutioner, der er i
færd med at indse, at NATO’s optrapning truer selve Europas
overlevelse.
Den tyske leder, der d. 16. juni betegnede NATO’s øvelser som
”sabelraslen,” og ”krigshyl” imod Rusland og krævede dem
stoppet, udenrigsminister Frank-Walther Steinmeier, nyder for
indeværende den største opbakning af alle tyske politikere,
ifølge meningsmålinger. NATO’s generalsekretær Jens
Stoltenbergs og andres efterfølgende angreb på Steinmeier blev
tirsdag kraftigt tilbagevist som ”absurde” af den tyske
vicekansler Sigmar Gabriel, der rapporteres at skulle rejse
til Moskva i næste uge for at mødes med den russiske præsident
Putin.
Tidligere chef for NATO’s Militærkomité (2002-2005) general
Harald Kujat (pensioneret tidligere stabschef for de tyske
væbnede styrker) sagde til den tyske NDR radiostation i et
interview tirsdag morgen, at han fuldt ud støtter
udenrigsminister Steinmeier. General Kujats stillingtagen
repræsenter en dybtgående konsensus blandt tyske militære og
strategiske eksperter om, ikke alene, at konflikten med
Rusland helt unødvendigt udsprang i Vesten, men også, at en
optrapning vil føre til et strategisk, atomart opgør. General
Kujat sagde, at, i en kriseperiode som denne, vil militære
forholdsregler altid resultere i en optrapning. Han stillede
det selvindlysende spørgsmål: ”Ønsker man at optrappe
spændingerne, eller ønsker man at være med til at reducere

spændingerne?” Til at løse de mange konflikter i verden, det
være sig i Ukraine, Syrien eller Libyen, ”har vi brug for
Rusland … det er et spørgsmål om fornuft, hvilken vej man
vælger, og jeg tror, udenrigsministeren [Steinmeier] ønskede
at forandre tingene.”
Kujat sagde, at kritikken af Steinmeier var “et pavlovsk svar
på udenrigsministerens bemærkninger, og komplet absurd. Jeg
mener, at de bør lytte omhyggeligt til, hvad han sagde. Han
foreslår den rigtige fremgangsmåde.”
I Berlin d. 21. juni mødtes den tidligere franske præsident
Nicolas Sarkozy med den tyske kansler Angela Merkel, og han
advarede dernæst mod den fare, der bærer ved til bålet med
øgede spændinger mellem Rusland og den Europæiske Union.
”Vi kan kun løse problemerne mellem Europa og Rusland gennem
dialog,” sagde Sarkozy. Han definerede den alvorligste trussel
mod Europa som værende terroristgrupperne ISIS og al-Qaeda,
der begge bekæmpes af Rusland.

