NATO’s forsvarsministre mødes
om
NATO-oprustning
imod
Rusland
26. okt., 2016 – NATO’s forsvarsministre mødes i Bruxelles i
dag, hvor de fuldfører planer om at forud-deployere 4.000
NATO-tropper i Polen og de tre baltiske stater. NATO’s
generalsekretær, Jens Stoltenberg, fik det, i sin
pressekonference fra i går, forud for mødet, til at lyde, som
om NATO gjorde dette, fordi Rusland er flyttet ud til NATO’s
grænser, som om NATO altid havde været dér, hvor det nu er, og
Rusland var den magt, der ekspanderede – hvilket selvfølgelig
er udtryk for en særdeles selektiv læsning af historien.
»Vi har set en betydelig militæroprustning i Rusland hen over
mange år, og forsvarsudgifterne er tredoblet i reelle tal,
siden år 2000 «, sagde han. »Dette har gjort det muligt for
Rusland at investere i nye evner, i nye våbensystemer, at
udføre flere øvelser og på signifikant vis øge deres militære
evner. Kombineret med det faktum, at Rusland også har været
villig til ikke alene at investere i deres Væbnede Styrker,
men også til at bruge deres Væbnede Styrker imod naboer, som
vi har set det i Krim, Ukraine – dette er grunden til, at NATO
nu responderer, og dette er en del af et mønster, der har
udløst en respons fra NATO.«
NATO har i de seneste år slået hårdt på sine medlemmer for at
få dem til at forøge deres forsvarsudgifter, og nu, hvor dette
endelig sker, »viser det, at NATO er i stand til at
respondere, at NATO er i stand til at tilpasse sig et Rusland,
der hævder sig mere, og til Ruslands forøgede militære
tilstedeværelse tæt på vore grænser«, sagde Stoltenberg.
Stoltenberg sagde, at Ruslands nylige deployering af Iskandermissiler til Kaliningrad »er endnu et eksempel på en russisk

militæroprustning tæt på NATO’s grænser«, især eftersom de er
dobbelt kapable. Så »selvfølgelig er vi bekymrede over
russernes militære oprustning tæt på NATO-grænser, og vi ser
det østpå; men vi ser det også sydpå, i det østlige Middelhav
og i Syrien, tæt på Tyrkiet, en NATO-allieret.«
De fire bataljoner skal ledes af USA, Tyskland, U.K. og
Canada, men andre medlemmer, især Frankrig og Italien,
forventes at stille tropper til rådighed til at udfylde
bataljonerne, som vil blive støttet af NATO’s hurtige
indsatsstyrke på 40.000 tropper. I går meddelte U.K.’s
forsvarsminister Michael Fallon, at U.K. vil sende 800 tropper
til Estland, udstyret med Challenger 2 hovedkampvogne, Warrior
kampvogne, samt droner.
»Dette er ikke blot en snubletråd. Dette er en seriøs, militær
tilstedeværelse«, påstod han. Ikke direkte i Baltikum, men som
en del af NATO’s oprustning, vedtog det norske parlament i går
deployeringen af 300 amerikanske marinesoldater til en base
nær Trondheim, omkring 400 km nord for Oslo, hvor USA har haft
hundreder af militære køretøjer forud-deployeret i grotter med
aircondition i adskillige år.
Alt imens den baltiske strategi således går fremad, bemærker
Reuters, at NATO har haft vanskeligheder ved at udvikle en
lignende strategi for Sortehavet, som russerne stort set
kontrollerer fra Krim. Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet
forventes snart at fremlægge en plan for at øge patruljerne
fra flåden og flyvevåbnet i området, såvel som en
multinational NATO-brigade i Rumænien, siger Reuters.
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