Tysklands
general
Kujat
fremfører, at samarbejde er
alternativet
til
NATO’s
’overdrevne
forbehold’ mod Zapad 2017øvelserne
Wiesbaden, 24. sept., 2017 – Tidligere formand for NATO’s
Militærkomite, general Harald Kujat (Bundeswehr, pensioneret,
2002-05) punkterer hypen, inklusive NATO’s, om den fælles
russisk-belarussiske Zapad 2017 militærøvelse, der fandt sted
fra 14. – 24. sept. I et radiointerview til NDR den 23. sept.,
kaldte general Kujat det tal, som NATO gav om »muligvis« 70 –
100.000 tropper, for »overdrevne forbehold« imod Zapad,
hvilket antyder enten, at NATO selv ikke rigtig vidste det,
»hvilket ville være meget bekymrende«, eller også, at tallene,
inklusive planerne om invasion, blev »dramatiseret«, hvilket
han anser for at være »uansvarligt«. Det er forkert: Vi har
ikke brug for, at spændingerne øges, men derimod det modsatte,
fremførte han. Han motiverede en, i modsætning til de senere
år, kompetent anvendelse af NATO-Rusland Akten fra 1997, som
omfattede et »strategisk partnerskab« og udtalte, at der er
»en række konflikter i Europas periferi«, så vel som også
Nordkorea, og som »kræver« et tæt samarbejde mellem Vesten og
Rusland, »og især mellem USA og Rusland«, for at forhindre en
ukontrolleret eskalering. Det er forkert at ekskludere
præsident Vladimir Putin, som med G8, fra diskussionerne om at
finde løsninger. General Kujat kaldte NATO Harmel-rapporten
fra 1967 en »døråbner«, der muliggjorde OSCE, Brandts
Ostpolitik og på en vis måde, den tyske genforening.
Forespurgt om, hvem, der ville blokere for samarbejde, undgik

general Kujat at nævne det indlysende, men motiverede
samarbejde med Rusland for at løse Ukrainekrisen »i hjertet af
Europa« ved at sætte Ukraine ind i den europæiske
sikkerhedsarkitektur. Kun, hvis USA og Rusland kommer sammen,
kan krisen løses, og Berlin kan bruge sine forbindelser til
begge til at assistere heri. Han anbefaler en 4+2
fremgangsmåde, som med den tyske genforening, men som
inkluderer både Kiev-regimet og oprørerne i det østlige
Ukraine.
Foto: Pensionerede Luftwaffe-general Harald Kujat (f. 1942)
var stabschef for det tyske Bundeswehr fra 2000-2002 og
formand for NATO’s militærkomite fra 2002-2005.

