
Russland krever full etterforskning av Nord 

Stream  

 
GASSLEKKASJE: Nord Stream-gassledningene ble utsatt for en eksplosjon i 

september. Foto: Danmarks forsvar 

Den russiske Statsdumaen mener «Biden-administrasjonen ga ordren». 
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Anders Lohne Fosse  

– Statsdumaen fremmer et forslag til FNs sikkerhetsråd om å sette i gang en 

grundig etterforskning av denne åpenbare terrorhandlingen, gi en fullstendig 

juridisk vurdering av denne monstrøse sabotasjen og stille bakmennene og 

gjerningsmennene for retten, skriver russiske myndigheter i en uttalelse torsdag 

ettermiddag. 

De skriver videre at denne «forbrytelsen har satt sikkerheten til hele det eurasiske 

kontinentet i fare». 

http://duma.gov.ru/en/news/56407/


– Biden-administrasjonen, som ga den ulovlige ordren, bærer fullt ansvar for å ha 

forårsaket skader for milliarder av dollar, skriver Statsdumaen. 

Russland viser til gravejournalisten Seymour Hersh (85) sitt blogginnlegg fra 

tidligere i februar som bakgrunn for at de nå krever full etterforskning. 

– Den konkluderer med at det var USAs militære og deres norske 

medsammensvorne som sto bak et kriminelt angrep på tre deler av Nord Stream og 

Nord Stream 2s rørledninger, skriver Statsdumaen. 

Russlands utenrikstalsperson Maria Zakharova har tidligere uttalt at USA har 

spørsmål de må svare på i forbindelse med Hersh-rapporten, og de har bedt Nato 

innkalle til krisemøte, men dette er første gang de uttaler at Biden-administrasjonen 

«ga ordren». 

– Det kyniske ønsket om å være geopolitisk overherre i verden og å oppnå 

økonomiske fordeler gjennom fysisk eliminering av naturlige konkurrenter, blandet 

med kjedelig, huleboerlignende russofobi, og den fullstendige ignoreringen av 

internasjonal lov som vises av amerikanske ledere, setter dem på nivå med 

hensynsløse terrorister og krigsforbrytere, skriver Statsdumaen. 

Fått kritikk 

Lørdag omtalte Nettavisen Hersh sin historie, som slo ned som en bombe: Norge 

og USA sto bak Nord Stream-eksplosjonene, ifølge gravejournalisten. 

Hersh har tidligere hatt avsløringer om blant annet USAs tortur av irakiske fanger i 

Abu Ghraib-fengselet, og vant Pulitzer-prisen etter at han i 1969 avslørte My Lai-

massakren, men har de siste årene blitt kritisert for flere kontroversielle historier. 

Også Nord Stream-rapporten har fått mye kritikk. 

– På overflaten ser historien til Seymour Hersh grei ut, men når du graver dypere 

har den flere hull enn Nord Stream-rørledningen, skriver den danske analytikeren 

og sikkerhetseksperten Oliver Alexander innledningsvis i et langt innlegg publisert 

på den samme plattformen som Hersh la sin rapport ut på. 

Alexander bruker i sin gjennomgang åpne kilder for å tilbakevise flere av Hersh 

sine påstander og detaljer. Hersh sin rapport er i all hovedsak basert på én anonym 

kilde. 

Tilhengere av USA-teorien 

https://www.nettavisen.no/nyheter/hevder-norge-og-usa-sto-bak-nord-stream-eksplosjonene-fullstendig-usant/s/5-95-906574
https://www.nettavisen.no/nyheter/hevder-norge-og-usa-sto-bak-nord-stream-eksplosjonene-fullstendig-usant/s/5-95-906574
https://www.nettavisen.no/nyheter/plukker-nord-stream-rapporten-fra-hverandre-latterlig/s/5-95-912329
https://www.nettavisen.no/nyheter/plukker-nord-stream-rapporten-fra-hverandre-latterlig/s/5-95-912329
https://oalexanderdk.substack.com/p/blowing-holes-in-seymour-hershs-pipe


Tilhengere av teorier om at USA var involvert har tidligere fokusert på at et P-8-fly 

fra US Navy var i lufta over både Østersjøen og Tyskland 26. september 2022. 

Dette har også Nettavisen fått tips om, men dette flyet var ikke over Østersjøen før 

etter eksplosjonene. Dette skriver også Alexander. 

Andre som mener USA sto bak, har vist til en video av Joe Biden fra februar. 

 

– Hvis Russland invaderer ... så vil det ikke lenger være noen Nord Stream 2, sa 

Biden den gang. 

Sitatet har i ettertid blitt brukt for alt det er verdt i Russland. 

https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-us-navy-jet-flew-across-baltic-hours-after-nord-stream-burst-2022-10-07/
https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-us-navy-jet-flew-across-baltic-hours-after-nord-stream-burst-2022-10-07/
https://www.nettavisen.no/nyheter/plukker-nord-stream-rapporten-fra-hverandre-latterlig/s/5-95-912329


Et poeng som Alexander fremmer i denne sammenheng, er at én av to Nord Stream 

2-ledninger ikke ble ødelagt. 

– Til slutt, gjennom hele denne detaljerte beretningen er det én viktig ting Seymour 

Hersh unnlater å nevne eller begrunne. Hvis Biden startet denne operasjonen med 

det formål å ødelegge Russlands evne til å forsyne Tyskland med naturgass, 

hvorfor bare sprenge tre av de fire Nord Stream-ledningene? Hvorfor la en av de to 

Nord Stream 2-rørledningene være intakt, når det var de Russland kunne åpne opp 

med et øyeblikks varsel? spør Alexander. 

https://www.nettavisen.no/nyheter/russland-krever-full-etterforskning-av-nord-stream/s/5-95-

920804 
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