FRED KRÄVER ÖMSESIDIG RESPEKT
Stormakterna förhandlar om Rysslands krav på ömsesidig respekt för rätten att leva utan hot i
närområdet till erkända gränser. Det kan tyckas egendomligt att Ryssland samtidigt håller
stora truppstyrkor vid sin gräns till Ukraina.
Ryssland hänvisar till de flerfaldiga löften Natostaternas ledare givit till Sovjetledaren
Gorbatjov inför Warszawapaktens upplösning och de östeuropeiska staternas självständighet.
Den mest drastiska utfästelsen var den att Nato inte skulle flytta fram sina militära positioner
en enda tum öster om Tyskland.
Löftena har därefter brutits från 1997 till idag, och Natos positioner står vid Rysslands gräns
på alla tillämpliga avsnitt utom vid Ukrainas gräns mot Ryssland. Där är avståndet till det
ryska hjärtlandet allra kortast, och Ryssland vägrar acceptera ytterligare framflyttning av
Natos stridskrafter och visar sitt allvar genom truppsammandragningar vid Ukrainas gräns.
Nato accepterar inte Rysslands förslag om ömsesidig respekt för gränsområden och hänvisar
till varje stats rätt att ingå försvarsförbund med vem de önskar. Man åberopar den europeiska
säkerhetsordningen men bortser helt från alla Natos löften från 1989-91. Det är uppenbart att
löftena är giltiga även om den gemensamt undertecknade dokumentationen delvis saknas.
Natostaterna hotar med stridsåtgärder i form av kraftfulla sanktioner om Ryssland försöker
säkra sin gräns till Ukraina genom att inta positioner på båda sidor om gränsen.
Undertecknande personer från fredsorganisationerna anser att alla parter bör godta tanken om
ömsesidig respekt för varje stats säkerhetsbehov, vilket främst kräver att Nato drar tillbaka
sina trupper från de stater som gränsar till Ryssland, från Nordnorge till Rumänien, Ukraina
och Georgien och från offensiva positioner i närområdet. Ryssland förpliktar sig redan att dra
tillbaka sina styrkor från det egna gränsområdet.
I diskussionen har Nato åberopat ryska brott mot den europeiska säkerhetsordningen i
Georgien och Ukraina. Men kriget i Georgien startades av Georgien, enligt EU. USAs och
EUs stöd till statskuppen i Ukraina 22 februari 2014 bröt mot den europeiska
säkerhetsordningen, så även Natos anfall på Serbien 1999. Är Natostaterna redo att också
vidgå sina brott mot staters rätt till självbestämmande och säkerhet i Libyen, Irak, Syrien och
Afghanistan?
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