Ruslandsekspert Jens Jørgen
Nielsen deltog i Debatten på
DR2 den 13. januar 2022
KØBENHAVN, 13. januar (EIRNS) – I dag, den samme dag som
tidsskriftet EIR offentliggjorde et længere interview med
Ruslandsekspert Jens Jørgen Nielsen med titlen “Hvorfor USA og
NATO bør underskrive de traktater, som Putin foreslår”, var
han blandt de otte deltagere i Debatten på DR2. Emnet var:
Kold Krig med Putin?
Se Debatten her.
Jens Jørgen Nielsen anfægtede nogle af de andre debattørers
udsagn om, at Rusland var en slyngelstat, som ikke kun truede
Ukraine, men også de baltiske lande. De vigtigste ting, som
han sagde, var:
– Problemet var, at vi ikke skabte en ny sikkerhedsarkitektur
efter Sovjetunionens sammenbrud, da tiden var moden til det.
Putin ønskede, at Rusland skulle blive medlem af NATO, men
landet blev efterladt isoleret, og NATO udvidede sig mod øst.
– Hvis Paris-aftalen, som en anden debattør nævnte, var blevet
gennemført, ville NATO ikke have udvidet sig mod øst.
[Fra1997: Det Stiftende Dokument om Fælles relationer,
samarbejde og Sikkerhed mellem NATO og Den Russiske
Føderation]
– Det er utænkeligt, at Rusland ville angribe de baltiske
lande.
– Rusland optræder som en stormagt med interesser i sit
nærområde, ikke som en ideologisk magt, og landet optræder
faktisk bedre end USA gjorde i Mellemøsten eller Latinamerika.
– Krim: Overdragelsen af Krim til Rusland i 2014 var ikke en

klassisk annektering. Der blev
befolkningen støtter Rusland.
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– Problemet med at Ukraine er en delt nation blev ikke løst.
Minsk II-aftalen (2015), som blev formidlet af Tyskland og
Frankrig, ville have lavet en ny forfatning med en særlig
status for det østlige Ukraine. Vesten pressede ikke på for at
få den gennemført, men sendte i stedet våben til Ukraine. Det
er klart, at russerne ville reagere.
Eva Flyveholm, Enhedslistens forsvarsordfører, understregede,
at det var vigtigt at føre seriøse forhandlinger med Rusland.

