Schiller
Instituttet
i
Danmark
intervenerer
på
seminar i tænketank om NATO’s
nye strategiske koncept
København – Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS),
den førende tænketank med tilknytning til udenrigsministeriet,
afholdt et fysisk seminar såvel som et online-seminar om
“NATO’s nye strategiske koncept i praksis”. NATO’s nye
strategiske koncept blev vedtaget på NATO-topmødet i Madrid i
juni på baggrund af krigen i Ukraine. Der var fire akademiske
forsvarseksperter som indlægsholdere.
Nogle af hovedpunkterne: Det sidste strategiske koncept var
fra 2010, hvor Rusland blev betegnet som en strategisk
partner, og hvor Kina ikke blev nævnt. Denne gang må NATO være
forberedt på en tofrontskrig imod Rusland og Kina. Forsvar og
afspænding er ændret til forsvar og afskrækkelse. NATO skal
bejle diplomatisk til det Globale Syd, som ikke er indforstået
med det vestlige verdensbillede.
Schiller Instituttets organisator fik mulighed for at stille
et af de tre spørgsmål: Den vigtigste strategiske trussel er
atomkrig. Formanden for Schiller Instituttet har sammenlignet
det med to atomtog, der kører mod hinanden. Hvad skal der til
for skridt for skridt at undgå den optrapning, som vi har set
fortsætte, og som kan medføre en atomkrig? Hvad skal der til
for at overgå til forhandlinger for at stoppe krigen i
Ukraine? Derefter annoncerede hun konferencen “Stop atomkrig”
den 22. november.
Prof. Jamie Shea, formand for “Centre for War Studies” ved
Syddansk Universitet og med 40 års erfaring fra NATO’s
internationale stab, svarede: “Jeg er helt enig. Jeg mener, at

dette udgør en reel bekymring.” Han henviste til Jake
Sullivan, der ringede til sine russiske modparter, og at der
er signaler bag kulisserne, som vi ikke er bekendt med. Vesten
har en strategi, hvis Rusland bruger et atomvåben. NATO har
også gennemført atomøvelser. Han nævnte, at Rusland kunne
bruge en beskidt bombe ved at bombe et atomkraftværk.
Prof. WSR Olivier Schmitt fra samme universitet svarede, at en
hindring af en atomar optrapning er noget andet end at standse
krigen i Ukraine. Med hensyn til det første, er det et
problem, at den tekniske ekspertise vedrørende afskrækkelse er
blevet undermineret. Folk forstår ikke signalering af
atomvåben, men vi har været der før og bør genoplive
ekspertisen vedrørende afskrækkelse. Hvad angår det andet
punkt, vil kampene ikke stoppe, så længe begge parter ser
sandsynlige veje til sejr. Putin forventer, at de vestlige
lande holder op med at støtte Ukraine, og Ukraine ser sin
militære kapacitet stige.
Organisatoren havde talrige drøftelser med talere og deltagere
før og efter seminaret, og samtlige deltagere fik en
invitation til konferencen den 22. november. Et par af
deltagerne, herunder en militæranalytiker, udtalte, da de blev
konfronteret med, at NATO er ansvarlig for krigen i Ukraine:
“Der skal to til at danse tango”. En svensk professor var
bekymret for, hvad Sveriges NATO-medlemskab kunne medføre. Der
blev oprettet kontakter.

