NATO afviste forslag fra den
finske
præsident
om
overflyvning af Baltikum,
afslører Putin
30. okt., 2016 – Under den åbne diskussion efter
paneldiskussionen i Valdai-klubben, satte præsident Putin
tingene på plads, efter at en af paneldeltagerne, tidligere
finske præsident Tarja Halonen, rejste spørgsmålet om russiske
flyvninger over Baltikum.
Putin fastslog, at det, NATO havde rapporteret som deres
afvisning af »Putins forslag«, i realiteten var NATO’s
afvisning af et forslag, som han videreformidlede fra den
finske præsident.
»Med hensyn til det, Tarja sagde om spørgsmålet om sikkerhed i
området omkring Det baltiske Hav (Østersøen), må jeg minde jer
om, at dette spørgsmål ikke kom frem på vores initiativ, men
under mit besøg i Naantali, Finland, og på initiativ af hr.
[Sauli] Niinisto, den finske præsident.
Grebet lige ud i luften anmodede han om, at russiske fly ikke
flyver med deres transpondere[1] slået fra. For dem, der ikke
er fortrolige med militære anliggender, kan jeg sige, at
transpondere er instrumenter, der signalerer et flys lokalitet
i luften. Hvis fly flyver med deres transpondere slået til, så
øger det selvfølgelig sikkerheden i området over Det baltiske
Hav. Det er sagens kendsgerninger. Jeg responderede dernæst
omgående og bemærkede, at der for det første er langt flere
flyvninger af NATO-fly i området, end af vore fly.
For det andet, så lovede jeg den finske præsident, at vi helt
afgjort ville rejse dette spørgsmål med vore partnere ved det
næstkommende Rusland/NATO Rådets møde. Jeg kan sige, at, det

gjorde vi. Resultatet var, at vore NATO-partnere afviste
Putins forslag, som de sagde. Men, dette har intet med Putin
at gøre. De afviste det forslag, der var stillet af hr.
Niinisto, Finlands præsident … «
Putin tilføjede, at der var komplicerede, militære
dimensioner, og at »det Russiske Forsvarsministerium fandt en
løsning, men vore NATO-kolleger afviste det. Så vær så venlig
at rette jeres spørgsmål til NATO-hovedkvarteret i Bruxelles«.
Foto: Et amerikanske miltært kampfly deltager i en NATOluftpatruljeringsmission i nærheden af Estland.

[1] En transponder er et stykke elektronisk udstyr der, når
den modtager et kodet signal, svarer tilbage på en bestemt
måde. Navnet er en sammentrækning af transmitter og responder,
altså sender og svarer, reagerer.(wiki)

