Norge gør sig til militært
mål med ny radar i Arktis
rettet mod Rusland
12. juni, 2017 – En ny radarstation, der er under opførelse på
den norske ø i Arktis, Vardø, forårsager bestyrtelse blandt de
2.100 beboere i den nærliggende fiskerlandsby, og blandt
russere. Mange lokale beboere er bekymrede for, at
radarstationen gør hele området til et mål for russiske
missiler. Vardø ligger lige ud for kysten af en norsk halvø
(Vardøya), der stikker ud i Barentshavet og ligger omkring 150
km nordvest for den russiske nordlige flådes ubådsbaser, der
ligger i klynger omkring Polyarny på Kola-halvøen. Blandt de
fartøjer, der ligger dér, er den ballistiske missilubåd af
Borei-klassen, Yuri Dolgurukiy. Fra Barentshavet foretages
ligeledes prøveaffyringer af ballistiske missiler, der
lanceres fra russiske ubåde.
Radarstationen, der er i færd med at blive udrustet med en
avanceret, sidste nye, moderne radar ved navn Globius II,
ligger der for at overvåge russerne, selv om de norske
myndigheder hævder, den er der for at spore rum-junk i
kredsløb over den. Russerne har gjort det klart, at de
betragter det som en del af USA’s og NATO’s ballistiske
missilforsvarssystem, og
overensstemmelse hermed.
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»Norge må forstå, at, efter at landet er blevet en forpost for
NATO, må det direkte konfrontere Rusland og russisk
militærmagt«, sagde ambassadøren, Teimuraz Ramishvili, til den
norske statskanal, NRK. »Der vil derfor ikke længere være et
fredeligt Arktis.«
Professor ved Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Theodore Postol siger, at russerne har god grund til at være

bekymret.
»Hvis man har en nabo, der hele tiden går frem og tilbage
langs med stakittet til din grund med et skydevåben, så kan
han meget vel fortælle dig, at våbnet ikke er ladt, men det
rejser alle mulige spørgsmål om hans intentioner«, sagde han
til New York Times. »Det skaber et billede af, at USA gør alt,
det kan, for at skaffe efterretninger om nye, russiske
missiler og finde ud af alle de forholdsregler, det kan, for
at modgå dem.«
I et interview til Sputnik News i begyndelsen af maj var
Postol endnu skarpere mht. den potentielle fare ved
radarstationen.
»Jeg mener, at deployeringen af den nye radar i Norge er et
resultat af misforstået, amerikansk logik«, erklærede Postol.
»Det er kun et spørgsmål om tid, hvornår den aktuelle
oprustning vil resultere i – i en eller anden form – en
alvorlig konfrontation mellem Rusland og Kina på den ene side
og USA og NATO på den anden.«
Foto: En kvinde lufter sin hund i nærheden af radarstationen,
der ligger over den lille fiskerby, Vardø, på øen Vardøya;
Norges østligste by og Europas eneste arktiske by.
Radarstationens nyeste udrustning vækker voldsom vrede i
Rusland.

