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NATO?s Rasmussen afleverer den britiske
dronnings atomtrussel til Rusland

2. februar 2014 ? Mens et titals millioner amerikanere solede sig døsen af den moderne version af den
romerske arena, kendt som Super Bowl, tilsyneladende uvidende om enhver virkelighed, fortsatte den
britiske dronning sit ubøjelige fremstød mod truslen om en termonuklear konfrontation mellem NATO og
Rusland.
NATO?s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen benyttede lejligheden på denne weekends
Sikkerhedskonference i München til true Rusland til at holde op med at være så »krigerisk«, at de vover at
protestere over USA?s og NATO?s fortsatte opstilling af et ballistisk missilforsvarssystem (BMD) i
udkanten af Rusland. Dette missilforsvarssystem er gentagne gange blevet citeret af den russiske præsident
Vladimir Putin, hans forgænger Dmitri Medvedev og landets højest rangerende militære autoriteter som
værende en eksistentiel trussel mod selve Ruslands eksistens, og hvis opstilling de ikke vil tolerere.
Rasmussen-kommentarerne og relaterede udviklinger, kommenterede Lyndon LaRouche i dag, betyder, at
»nedtællingen er begyndt«. Dette sker alt sammen på [den britiske] dronningens politiske ordrer, erklærede
LaRouche; Det britiske Imperium har gjort det klart, at de hellere så den menneskelige art udslettet end at de
selv blev overvundet.
Ifølge en rapport iStars and Stripes sagde Rasmussen, at den stadig mere krigeriske retorik fra Rusland
hindrer chancerne for mere samarbejde mellem alliancen og dens gamle fjende fra den Kolde Krig. »Vi må
afholde os fra trusler imod hinanden«, sagde NATO-chef Anders Fogh Rasmussen under
Sikkerhedskonferencen i München. Rasmussen irettesatte Rusland på en række områder, såsom den nylige
opstilling af ballistiske missiler i landets vestlige del. Rasmussen skældte også Rusland ud for at beskrive
NATO?s missilforsvarsplaner som et »offensivt« system, som NATO siger, er udarbejdet til at være
defensivt. Rusland har længe klaget over de amerikansk-ledede missilforsvarsplaner som en trussel mod sine
egne atommissiler.
Den russiske forsvarsminister SergeiLavrov svarede skarpt på Rasmussens provokationer, idet han gentog
Ruslands politik om, at NATO?s planer for missilforsvar er en fjendtlig handling på et tidspunkt, hvor »en
militær konfrontation i Europa er utænkelig. Militærfolk indser at missilforsvaret er en del af USA?s
strategiske arsenal«, sagde Lavrov. »Når et atomskjold føjes til et atomsværd, er det meget fristende at bruge
denne offensive, defensive evne.«
(Stop 3. Verdenskrig)
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