14 NYHET
FEM ÅR FOR OVERGREP
En 46 år gammel mann er i
Frostating lagmannsrett
dømt til fem års fengsel for
blant annet seksuell omgang med barn under 14 år.
Mannen er dømt for seksuelle overgrep mot sine to
stesønner som da var under
14 år gamle.
(NTB)

REAGERER PÅ RASISME-ANKLAGER
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
(Frp) sier hun blir bombardert med påstander om at
hun er rasist og sammenliknes med nazistene på sin
egen Facebook-side.
I går la hun ut et innlegg der

hun anklager en gruppe meningsmotstandere for å gå
sammen om forsure diskusjonen på Facebook-sida.
Listhaug varsler at hun nå
vil kaste ut dem som forsurer
debattklimaet på hennes side.
(NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

!

TIRSDAG 1. NOVEMBER 2016

SNUSK: Flere hjelpe-

organisasjoner har til
sammen måttet betale
tilbake 2,1 millioner
kroner til staten etter
at Sentral kontrollenhet har avslørt
misligheter. Den mest
alvorlige saken gjelder
organisasjonen «Search for Common
Ground».
(NTB)

NATO OG RUSSLAND: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har gått ut mot president Vladimir

Putin og Russland etter at de flyttet en flåte med krigsskip til Middelhavet. Norske eksperter kaller det en
maktdemonstrasjon fra russisk side. Her fra 2009, da Jens Stoltenberg som Norges statsminister møtte
Vladimir Putin, da også statsminister.
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NATO og Russland i ordkrig

– POSERING
D

FLÅTEBEVEGELSER

NATO-Stoltenberg
uttrykte bekymring
over russisk flåtebevegelse til Middelhavet.
«Absurd», svarte
Russland. Spillet
fortsetter, mener
norske eksperter.
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tter at Russland flyttet en
gruppe krigsskip fra egne
havner og til Middelhavet,
har det oppstått en diplomatisk ordkrangel på høyeste nivå.
NATO, ved generalsekretær
Jens Stoltenberg, uttrykte i forrige uke bekymring over flåtebevegelsen.

– Kampgruppen kan
bli brukt til å
øke
Russlands evne til
å
delta
i
kamphandlinger
over
Syria, og til å
utføre enda RUSSLANDflere luftan- EKSPERT:
grep
mot Lars Rowe, FNIAleppo,
sa forsker og RussStoltenberg.
land-ekspert.
Russland
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kalte bekymringen «absurd». De mener at
Stoltenbergs uttalelser er skadelig
for forholdet mellom Russland og
NATO.
– Våre flåtestyrker har alltid
hatt tilstedeværelse der, sier den
russiske embetsmannen Andrej
Kelin, ifølge NTB, som anklager
Stoltenberg for å komme med
«usanne beskyldninger».

Norsk ekspert bekymret

Fra sitt kontor ved Forsvarets
forskningsinstitutt (FFI) i Norge,
har seniorforsker og Russlandekspert Tor Bukkvoll fulgt flåtebevegelsene nøye. Han er selv bekymret.
– Dette er to parter som har

FLÅTE: Den russiske flåten til Middelhavet ble anført av hangarskipet «Admiral Kuznetsov».

et veldig dårlig forhold til
hverandre, og deltar på hver
sin side i en borgerkrig. Der
ligger det et betydelig potensial til at ting kan gå galt, sier
Bukkvoll til Dagbladet om utviklingen.

Flyangrep

Russland-eksperten forteller at
selv om Russland har hatt maritim tilstedeværelse i Middelhavet
i mange år, gjorde flyttingen av
kampflåten den tilstedeværelsen
mye større.
– I flåten er det også et hangarskip, og hangarskip ble laget for å
utføre flyangrep når du ikke har
baser på land. Det er hele poenget,
sier Bukkvoll, som forteller at
hangarskipet i seg selv er en indikasjon på hva Russlands motivasjon i denne saken egentlig.
– Russland har nemlig allerede
en flybase i Syria som de bruker til
å utføre luftangrep. De trenger ikke et hangarskip i Middelhavet.
Dette er en maktdemonstrasjon,
legger Russland-eksperten til.

Negative trekk

– I mitt hode koker dette ned til
en slags posering der begge sider
ønsker å påpeke negative trekk
ved motparten, sier Lars Rowe,
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Russland-ekspert og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt
(FNI).
Med dagens spente situasjon
mellom Russland og Vesten, er
ikke det vanskelig å forstå, mener
Rowe.
Han er ikke spesielt overrasket
over innholdet i ordvekslingen
mellom de to partene, og karakteriserer den som «forutsigbar».
– Stoltenbergs jobb er å være
bekymret. Han er leder av den
vestlige forsvarsalliansen og har
som sin primæroppgave å følge
med på ulike faremomenter som
kan true vestlige interesser. Det er
helt åpenbart at Russland – i dagens situasjon – er en av de faktorene. Og når de flytter på seg,
må han kommentere det, sier Rowe.

Tror ikke på eskalering

– Men at dette skal bidra til
noen voldsom eskalering i
konflikten, har jeg vanskelig
for å forstå, legger han til.
Fordi det eksisterer en konflikt
mellom partene, er det en rekke
typiske trekk ved måten Russland
og Vesten forholder seg til hverandre, mener Rowe. Ett av disse
er at partene til stadighet tolker
hverandre i verste mening.

