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• Norges Fredsråd: Et kvast sikkerhetspolitisk skifte
FORSVARET:
Regjeringen
forsøker skape inntrykk av at det ikke
er noe skifte i sikkerhetspolitikken,
men dette bildet er
falskt, mener
Norges Fredsråd.
Alt er som det har
vært, fastholder
regjeringen.
■ GUNNHILD H. BJERVE
Leder Hedda Langemyr i
Norges Fredsråd etterlyser mer
diskusjon om det hun mener er
et tydelig sikkerhetspolitisk
skifte. Hun anklager forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
(H) for å dysse ned endringene
ved hjelp av retoriske grep.
– Hennes stadige forsikringer
om at alt er som før, at ingenting i sikkerhetspolitikken
egentlig forandrer seg, er et
dårlig forsøk på å rettferdiggjøre en rustningsdrivende,
polariserende og avskrekkende
politikk, sier Langemyr til
NTB.
I går formiddag ankom rundt
300 amerikansk marinesoldater Værnes. Amerikanerne
skal drive rotasjonsbasert trening ved garnisonen, og fredsrådet mener dette er et brudd
med linjen om at fremmed
styrker ikke skal ha base i
Norge i fredstid.
Fo r s v a r s d e p a r t e m e n t e t
utreder dessuten et eventuelt
norsk bidrag til NATOs
rakettskjold. Norge skal også
bidra til NATO-bataljonene
som nå utplasseres i Polen og
Baltikum.

– Se sammenhengen
Langemyr mener det er viktig
å se sammenhengen mellom
disse sakene og mener politikerne må ta inn over seg
hvordan Russland reagerer og
hvordan det påvirker forholdet
mellom nabolandene.
– Summa summarum innebærer dette et ganske så kvast
sikkerhetspolitisk skifte som
ikke nødvendigvis er klokt. Da
er det ganske urovekkende at
vi ikke har en langt åpnere
politisk debatt om dette, sier
Langemyr.
Hun håper på mer diskusjon
når regjeringen i løpet av våren
skal legge fram sin veivalgsmelding om sikkerhetspolitikken.

– Bare tilpasninger
Søreide avviser at det pågår et
skifte i sikkerhetspolitikken.
– Dette er normal aktivitet
Norge har gjennomført i alle år,
med allierte som øver og trener
på norsk territorium. Det har vi
alltid hatt og det kommer vi

OVERTAR KOMMANDOEN: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide avviser at det pågår et skifte i sikkerhetspolitikken. I går var hun om
bord på fregatten KNM Roald Amundsen i Oslo, der hun markerte at Norge overtar kommandoen over en av NATOs stående maritime
styrker, SNMG1 (Standing NATO Maritime Group One). Styrkesjef Ole Morten Sandquist til høyre.

FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

alltid til å ha, sier Søreide til.
får oppfylt sitt ønske om mer
Hun besøkte i går fregatten tilstedeværelse og bedre situaKNM
Roald
sjonsforståelse av
Amundsen som det
havområdene nær
neste året skal være
Norge,
ifølge
kommandofartøy
Søreide.
for en av NATOs
En del av oppstående maritime
gaven er også å
styrker, SNMG1.
følge med på rusStyrken
vil
i
siske aktiviteter
hovedsak opererer i
utenfor
norskeNord-Atlanteren og
kysten.
ved Baltikum.
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Med norsk styrke- Ine Eriksen Søreide (H), utformet sin sikforsvarsminister kerhetspolitikk ut
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Dette er
normal aktivitet Norge
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bilde der vi vurderer ulike faktorer, sier Søreide.
– Det er ikke overraskende for
Russland at vi er med i NATO
og deltar i NATOs maritime
styrker, og at vi også allerede
tilbake i 2010 sluttet oss til
defensive missilforsvar, sier
hun.

Russland bekymret
At amerikanske soldater trener
i Norge er heller ikke nytt.
– Det samme har vi gjort i 25
år, sier Søreide, som sier at
både denne og tidligere regjeringen har ønsket mer trening

sammen med NATO-allierte i
Norge.
Russland har flere ganger reagert på og advart mot Norges
opptreden.
– Vi følger med bekymring
trenden i norsk sikkerhetspolitikk der alvorlige beslutninger
blir fattet – som å gå bort fra
den selvpålagte begrensningen
om å ikke stasjonære fremmede
militære baser på norsk territorium, heter det i en uttalelse fra
presseattaché Maxim Gurov
ved den russiske ambassaden til
Klassekampen i forrige uke.
(NTB)

