Tysklands general Kujat for
en Marshallplan for Syrien
Wiesbaden, 30. juli 2016 – Det tyske luftvåbens webside
rapporterede i går om, at general Harald Kujat (pens.),
tidligere formand for den tyske Forbundshærs generalstab (2000
– 02) og tidligere formand for NATO’s Militærkomite (2002 –
05), for flere uger siden holdt en tale til en forsamling på
flere hundrede personer ved de det Tyske Luftvåbens Skole for
Officerer uden Kommission, i hvilken tale han opfordrede til
en Marshallplan for Syrien. General Kujat sagde: »Det er
nødvendigt
at
stabilisere
landet,
etablere
en
overgangsregering med frie valg og støtte demokrati og
genopbygning, i lighed med Marshallplanen for det tidligere
Tyskland efter krigen.«
General Kujat samt en anden taler, Wolfgang Kubicki,
næstformand for partiet Frie Demokrater, besvarede begge et
spørgsmål om faren for krig i Europa, med »der er ingen, der
vil have én«. Dernæst tilføjede general Kujat: »Men en
utilsigtet handling kunne eskalere, og dernæst forårsage en
krig«, og at konflikter i århundreder er begyndt på denne
måde. Rapporteringen fortsætter, med en parafrase af Kujat,
med, at »NATO-øvelserne, der finder sted på Ruslands vestlige
grænser, bidrager ikke til at lette spændingerne, og de
stempler Rusland som en modstander. Kubicki talte om en
upassende ’raslen med lænkerne’«, der underminerer indsatsen
for en fælles sikkerhedspolitik med Rusland, som blev
påbegyndt i 1990. Kubicki trak paralleller til den tyske
udenrigsminister Steinmeiers tidligere angreb på »NATO’s
raslen med sablerne«.
Begge talere afviste også at bruge Bundeswehr internt i
Tyskland imod terrortruslen og påpegede behovet for at udvide
politiets kapaciteter. De står fast på den tyske forfatnings
klarhed omkring magtens deling, som ikke bør undermineres.

General Kujat er meget kendt for at være streng i spørgsmålet
om, at Forbundsdagen er den instans, der kan bemyndige
militære deployeringer til udlandet Anvendelsen af NATO AWACSfly, som til dels bemandes af tyske tropper, til indsats i
Syrien, hvor potentialet for hændelser med russiske
luftstyrker kunne finde sted, er en sådan principsag. Den
tidligere statssekretær til Forsvarsministeriet og tidligere
OSCE-vicepræsident, Willy Wimmer, sagde i går til Sputnik
Tyskland, at et amerikansk NATO AWACS-fly og et saudisk AWACSfly muligvis havde været involveret i det tyrkiske luftvåbens
nedskydning af et russisk Su-24 bombefly i november 2015.
Agenturets engelske tjeneste, Sputnik International,
rapporterede i dag om Wimmers bemærkninger.
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