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Ukraine, Rusland og os
at underspille dette ved simpelthen at 
forbyde enhver omtale af sin ”militære 
specialoperation” som ”krig”; men fol-
keretten forbyder selvfølgelig også mili-
tære interventioner under andre navne. 
At der skulle være tale om ”lovligt selv-
forsvar” mod angreb fra et andet land 
kan heller ikke hævdes, da hele krigen 
er foregået på internationalt anerkendt 
ukrainsk territorium. Der er kort sagt 
tale om et skridt af en radikalitet, som 
ikke er set siden Hitlers angreb på Sov-
jetunionen i 1941 – som i øvrigt kom bag 
på Stalin af samme grund.

Derfor er en ”forståelsespolitik” over 
for Putin, baseret på hans indkreds-
nings-, historiske rettigheders- eller geo-
politiske argumentation, og begrundet 
med argumenter mod ”at trænge ham op 
i en krog og dermed gøre ham desperat”, 
ilde anbragt i den aktuelle situation. En 
sådan politik vil i virkeligheden ikke øge 
hans respekt for ”Vesten”, og slet ikke for 
det Europa, han så åbenlyst anser for de-
kadent, splittet og opportunistisk. Det er 
vigtigt, at vore lande allerede på basis af 
FN-pagten og Helsinki-aftalen står fast 
på den ret, Ukraine har til at udøve og 
forsvare sin selvbestemmelsesret vedrø-
rende sit internationalt anerkendte ter-
ritorium, som kun landet selv kan råde 
over. 

Vi kan derfor ikke, med troværdig-
heden i behold, støtte noget russisk krav 
på ukrainsk territorium, den demokra-
tisk valgte, legitime regering i Ukraine 
ikke selv vil gå ind på. Det er den ukra-
inske regering, ikke os, som må afgøre, 
hvad landet er villigt til at give af indrøm-
melser for at få standset kamphandlin-
gerne og evt. forhandlet en fredsordning. 
Og vi må ikke love ukrainerne noget, vi 
ikke kan holde. Men vi må heller ikke 
lade os presse af Putin til at svigte dem. 

For dermed svigter vi en grundlæggende 
verdensorden, vi har været forpligtet på 
siden vor optagelse i FN i oktober 1945. 
For det er faktisk denne orden, der nu er 
sat på spil for os alle sammen. Derfor må 
vi også være villige til fortsat at bære de 
mange omkostninger, der er forbundet 
med fortsatte sanktioner fra begge sider.

Ukrainerne og russerne
Ét folk er en sikker taber i den aktuelle 
situation: russerne – uanset hvor meget 
territorium, de ender med at beholde 
af det erobrede siden 2014. Megen ind-
sats har været gjort fra mange sider for 
at skabe tillid til, at verdens største land, 
befriet for kommunismen og sin super-
magtsstatus, fremover ville kunne be-
tragtes som et trygt og sikkert land både 
for sine borgere og sine naboer. Og om-
kring 2005 syntes det at være lykkedes. 

Det tog mere end et halvt århundrede 
at få skabt tillid til, at Tyskland ikke fort-
sat ville udgøre en trussel for Europa og 
verden – midlet har bl.a. været landets 
villighed til at lade sig integrere i fæl-
les forpligtende strukturer. Uanset hvor 
længe den aktuelle krig varer, vil den hvi-
le tungt på nuværende og kommende ge-
nerationer af russere. Mens det blakkede 
ry, ukrainerne har fået i 1900-2000-tal-
let, senest med assistance fra Putin, må-
ske nu bliver endeligt udvisket. Selv om 
prisen i menneskeliv og ødelagt ejendom 
har været kolossal. Putins påstand om, at 
der ikke eksisterer en selvstændig ukra-
insk nation, har han selv gjort sit for at 
modbevise, den har vist sig at være mere 
end et ”sammenrend af slyngler, forræ-
dere og fascister”.

For mange i Danmark og Vesteuropa 
er Ukraine som selvstændig nation først 
kommet til live og ind i vores bevidst-
hed gennem Maidan-krisen i 2013 og 

Af Karsten Fledelius
Det er helt væsentligt i 
den nuværende situation 
at fastholde fokus på den 
folkeretlige situation: Hvor 
Ruslands annektering af 

Krim i 2014 godt nok var dybt kritisabel 
og baseret på en i bedste fald papirtynd 
legitimitet, udgjorde den ikke det klare 
brud på grundlæggende internationale 
regler som invasionen af Ukraine den 24. 
februar 2022. 

Det gælder 1) FN-pagten fra oktober 
1945, som både Rusland og Ukraine 
har underskrevet, 2) Helsinki-aftalen 
fra 1975, der garanterer de europæi-
ske grænsers ukrænkelighed, så at de 
kun kan �lyttes efter gensidig aftale, 3) 
Belovezj-aftalen af 8. december 1991 
mellem bl.a. Rusland og Ukraine som 
eksplicit garanterer både territorier og 
menneskerettigheder, 4) den interna-
tionalt garanterede Budapest-aftale af 
1994, hvor Ukraine, Belarus og Kazakh-
stan opgav deres atomvåben mod ga-
ranti for sikring mod både militær vold 
og økonomisk pression fra andre landes 
side – i denne forbindelse naturligvis i 
første række den tilbageværende atom-
magt Rusland. 

Desuden var invasionen i februar 
2022 en klar overtrædelse af Ruslands 
forpligtelser i henhold til Europarådet, 
som landet på invasionstidspunktet hav-
de været medlem af i en årrække, samt 
af Minsk-aftalerne fra 2014 og 2015, 
som var et internationalt forsøg på at af-
spænde situationen omkring de russisk-
kontrollerede områder i Ukraine. 

Det kan overraske, at Putin ved an-
grebet den 24. februar 2022 faktisk gik 
et skridt videre end både Stalin, Khrusj-
tjov og Brezjnev, selv om han forsøgte 
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de efterfølgende år med en langtrukken 
krig på lavt blus omkring ”folkerepu-
blikkerne”. Vi har oplevet stigende krav 
fra Putins og Lavrovs side om ændringer 
i den europæiske sikkerhedsarkitektur 
med den hensigt at rulle NATO og EU 
tilbage fra udvidelserne siden 2000. I 
2021 øgede de store russiske militærma-
nøvrer med inddragelse af Belarus klart 
presset på ”Vesten” først og fremmest i 
Europa. 

Et splittet EU
Alligevel har mange iagttagere og ana-
lytikere mest opfattet forløbet op til 24. 
februar i år som blot endnu et middel 
til 1) at a�lede opmærksomheden fra 
dårlig Corona-håndtering i Rusland, 2) 
at stramme grebet om den russiske be-
folkning, 3) at undergrave udlandets til-
lid til Ukraines økonomi og nye regering, 
4) at true Vesten til at holde op med at 
holde hånden under Ruslands naboer. 
Kun få regnede med virkelig alvor bag 
den militære opmarch. Derfor kom den 
så uventet for mange, der så i første om-
gang jublede over, at den russiske plan A 
var kørt fast, derpå regnede med, at nu 
ville krigen snart stoppe. Men den kører 
nu videre på 4. måned uden udsigt til an-
det end yderligere ødelæggelser. Imens 
begynder �lere og �lere i Vesten at tale 
om at komme Putin i møde for at stop-
pe krigen, blot uden nogen enighed om, 
hvor meget man mener, Ukraine skal ac-
ceptere for at ”normalisere situationen”. 

De seneste opringninger fra den fran-
ske præsident Macron til sin russiske 
kollega signalerer for Putin et splittet 

EU, på linje med det indre pres fra frem-
trædende intellektuelle på den tyske re-
gering for at ændre dens beslutning om 
øget støtte til Ukraine. Alt dette til gavn 
for Putin, som på ingen måde ønsker at 
fremtræde svag, men tværtimod nu fø-
rer propagandakrigen ind på nye baner 
med russiske påstande om, at det er de 
vestlige sanktioner og ikke den russiske 
blokade af den ukrainske Sortehavskyst, 
som truer eksporten af livsvigtige føde-
varer til en række afrikanske stater. Dis-
ses stemmer i FNs generalforsamling hå-
ber Putin så at vinde for Rusland på den 
nye front, han nu har åbnet mod Vesten 
på verdensscenen. 

Ingen holdbar fred 
gennem en forståelsespolitik 
Det er tankevækkende i denne forbindel-
se at lytte til en amerikansk forsker i geo-
politik, Peter Zeihan, som den 13. juni 
henledte opmærksomheden på Vladimir 
Putins seneste trusler mod Sverige og 
Finland i anledning af deres beslutning 
om at opgive neutralitetspolitikken og 
blive optaget i NATO. I den forbindel-
se skildres Peter den Stores ekspansi-
onspolitik under Store Nordiske Krig 
1700-1721 som en naturlig og retfærdig 
genetablering af den russiske kontrol 
med de baltiske lande. Altså lige som i til-
fældet Ukraine angiveligt blot en aktion 
for at genoprette sikkerhed og historiske 
rettigheder, en ren ”retfærdighedshand-
ling”. 

Dette kan ses som et advarselstegn om, 
at en ”forståelsespolitik” over for Rus-
lands ”legitime interesser” i det ”nære 
udland” i virkeligheden næppe vil være 
mere effektiv end den tilsvarende engel-
ske og franske over for Hitlers Tyskland i 
1930erne. Indrømmelser og overdreven 
hensyntagen vil ikke af Ruslands nuvæ-
rende ledelse blive opfattet som fairness 
og imødekommenhed, men som træthed 
og svaghed. Og som kærkomne stabilise-
rende argumenter for regimet over for 
de dele af den russiske befolkning, som 
trods kontrol og frygt stadig har det skidt 
med invasionen i nabolandet.

Der er derfor ingen holdbar fred at vin-
de ved at ”gradbøje” den internationale 
retsorden, som blev opbygget trin for 
trin for at beskytte sikkerheden for min-
dre så vel som for større stater og sikre 
menneskerettighederne gennem årene 
1945-95. Og som er understøttet ikke 
blot af FN, men også en række andre glo-
bale og regionale organisationer, såsom 
NATO, Europarådet, EU og OSCE. Det er 
dette netværk af organisationer og de 
værdier, de repræsenterer, herunder na-
tionernes selvbestemmelsesret, som bør 
vægtes tungere end historiske og geopo-
litiske ”rettigheder”. 
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Melitopolj besat, men ødelagt
Af Zjanna Sjevtjenko

En øjenvidneberetning: 
Da byen Melitopolj be�inder 
sig på den vigtigste trans-
portrute mellem Moskva 

og Simferopolj på det okkuperede Krim, 
var den blandt de første, som blev ramt 
af den russiske hærs invasion af Ukra-
ine. Om morgenen den 24. februar 2022 
holdt der stadig en kolonne med russi-
ske militære køretøjer ved indfaldsvejen 
til byen fra Krim. Og allerede fra den 25. 
februar deltog den i kampene om de ad-
ministrative bygninger i byen.

Men selv om der manglede vand, varer, 
kontante penge og medicin, frasagde be-
boerne i Melitopolj sig fra de første dage 
samarbejdet med de russiske besættere. 
Uden våben konfronterede de kampvog-
ne og pansrede mandskabsvogne med 
råbene ”Melitopolj – det er Ukraine!” 
og ”Tag hjem, men i live!”. Fra den 12. 
marts blev møderne aktive og hyppige. 
Hver dag gik borgere med ukrainske �lag 
i hænderne hen på den centrale plads i 
byen og marcherede sammen gennem 
gaderne. Det er værd at bemærke, at 
det denne gang ikke kun var unge, der 
protesterede, men også folk over 70, 
som endnu i 2014 på den samme plads 
havde demonstreret mod �jernelsen af 
Lenin-monumentet og a�kommunistise-
ringen i det hele taget.

Samtidig gjorde besætterne sig rede til 
et magtskifte i byen. Først bragte de alle 
basale informationskanaler under kon-
trol. Den 4. marts beslaglagde de det lo-
kale TV-tårn og begyndte at transmittere 
russiske TV-kanaler. Allerede fra den 7. 
marts kontrollerede de radiokanalerne 
og begyndte at blokere ukrainske mobil-
udbydere. Samtidig startede aggresso-
rens repræsentanter en kampagne for at 
intimidere borgere med pro-ukrainske 
standpunkter. De foranstaltede pludse-
lige ransagninger af lejligheder, tjekkede 
direkte på gaden folk, der talte i telefon, 
kidnappede borgere og udsatte dem for 

tortur og anden vold. Blandt de bortførte 
var journalister og deres familiemedlem-
mer, lovens håndhævere, frivillige og på-
rørende til militært personel.

Melitopolj gav dog ikke op. Selv ikke 
efter at byens borgmester Ivan Fjodorov 
den 11. marts var blevet kidnappet, efter 
at besætterne forgæves havde forsøgt at 
presse ham til samarbejde. En demon-
stration til støtte for Fjodorov sluttede 
med, at man med automatvåben be-
gyndte at skyde på ubevæbnede borgere. 
Dagen efter udnævnte Evgenij Balitskij, 
medlem af Ukraines parlament for ”Op-
positionsblokken” og af besættelsesmag-
ten indsat som ”chef for den militær-civi-
le administration i Zaporozje-regionen”, 
Galina Daniltjenko til ”fungerende borg-
mester” for Melitopolj – også hun med-
lem af ”Oppositionsblokken” og nær ven 
af Balitskij. I dag er begge anklaget for 
landsforræderi mod Ukraine. 

Nogle dage efter blev borgmester Ivan 
Fjodorov løsladt i forbindelse med en 
udveksling med tilfangetagne russiske 
soldater. Efter international omtale af 
forholdene har besætterne også sendt 
mange andre hjem af de ca. 500 tilfange-
tagne borgere. Men der er stadig nogle 
af dem, som ulovligt tilbageholdes af ag-
gressoren.

Samtidig begyndte man på egen hånd 
at evakuere borgere fra byen. Lokale 
tra�ikselskaber etablerede hurtigt for-
bindelser til Krim og Zaporozje. For at 
komme til Zaporozje var det nødvendigt 
at betale chaufføren i minibussen 100-
200 € per person og passere 10 russiske 
og 10 ukrainske checkpoints. Russernes 
inspektion af bagagen var streng og yd-
mygende – for besiddelse af en traditio-
nel broderet ukrainsk skjorte, vysjivan-
ka, eller en bog på ukrainsk kunne man 
risikere at blive sendt tilbage igen. Hvis 
de fandt patriotiske billeder eller med-
delelser på messenger, eller video- eller 
fotooptagelser af militærkøretøjer i be-
vægelse eller lignende kunne man blive 

tilbageholdt. Derfor tog melitopolitterne 
ingen chance, de slettede deres telefo-
ners lager forud for afrejsen, og brugte 
dem heller ikke under hele rejsen. Men 
det værste var at komme under beskyd-
ning – hvad mange også måtte stå igen-
nem. Buschaufførerne arrangerede sig 
som regel med soldaterne ved check-
points med cigaretter, alkohol, og ofte 
også penge. Mange borgere �lygtede fra 
byen med egne transportmidler med ri-
siko for at blive efterladt uden bil, penge, 
telefon og personlige ejendele, som rus-
siske soldater ved kontrolposterne tog 
fra dem uden at spørge. 

Selv om byen nu var mere end halvtom, 
fortsatte de selverklærede lokale myn-
digheder i mellemtiden med at gennem-
føre deres egne regler og udføre ordrene 
fra Moskva.

I midten af marts blev al ukrainsk sym-
bolik i byen �jernet og erstattet med rus-
sisk og kommunistisk. Nu vejer i stedet 
for det ukrainske gul-blå �lag den rød-
blå-hvide trikolore på de administrative 
bygninger, og pladser og gader er fyldt 
med røde �lag og St. Georgs-bånd. ”Sur-
realisme!” siger de lokale beboere.

Negative ændringer 
påvirker alle dele af borgernes liv:

Uddannelse
Flertallet af skolelærerne, som ikke øn-
skede at underlægge sig besætternes 
krav om overgang til det russiske skole-
program, holdt simpelthen op med at gå 
på arbejde. Derfor var der ved slutningen 
af skoleåret kun omkring en sjettedel af 
klasserne, som stadig fungerede. Men 
takket være lærernes modstand tillod 
besætterne at afslutte det nuværende 
skoleår efter det ukrainske skolepro-
gram. Men de advarede om, at næste 
skoleår fuldt ud vil følge lovene i Den 
Russiske Føderation. Allerede i dag er 
antallet af skoler i byen indskrænket, og 
vilkårene for optagelse af eleverne er be-
sværliggjort. For at skrive et barn op til 
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skoleåret 2022-23 må forældrene frem-
vise kvittering for betaling af kommuna-
le ydelser for de sidste tre måneder. Dvs. 
at der er tale om grov overtrædelse af 
børns rettigheder til uddannelse.

Besætterne har derudover planer om 
at omdanne internatskolen ”Harmonia” 
til militær kadetskole.

Kultur
På lokalbibliotekerne er al historisk lit-
teratur, og også kunstbøger, blevet �jer-
net, når de var på ukrainsk. I stedet har 
”frivillige” fra partiet ”Russisk Enhed” 
anbragt kunstbøger og propagandistisk 
historisk litteratur – på russisk.

Sikkerhed, sundhed, ernæring
Siden begyndelsen af marts har der væ-
ret akut mangel på medicin og hygiejne-
produkter i byen. Manglen forsøges af-
hjulpet af frivillige på frivillig basis, som 
bringer de nødvendige forsyninger dertil 
fra Zaporozje. Pga. manglen er priserne 
på fødevarer mangedoblet. Pensionister, 
der er vant til at modtage pensionen i 
kontanter, har ingen penge tilbage, og 
kontante ukrainske penge tilføres ikke 

til byen. Den russiske rubel er blevet sat 
i omløb og fortrænger mere og mere den 
ukrainske hryvnia. Dette hænger bl.a. 
sammen med, at ukrainske fødevarekæ-
der er blevet udskiftet med russiske.

Det udgangsforbud, som besættelses-
myndighederne i byen har indført, angi-
veligt af sikkerhedsmæssige årsager, gør 
bybefolkningens liv fysisk uudholdeligt. 
For en by i Sydens hede er kl. 21 det tids-
punkt, hvor luften lige er begyndt at køle 
af, og du kan gå udenfor for at trække 
frisk luft. Men patruljerne, som antræf-
fer folk på gaderne efter kl. 21, arresterer 
dem på stedet. Og så – er det hen på poli-
tistationen og mindst et døgns arrest. Og 
måske oveni – grundløse tæsk.

Erhvervslivet
For en by, der i høj grad er baseret på ma-
skinindustri, er ødelæggelsen af produk-
tionskæderne en katastrofe. Det største 
problem, som besættelsen har medført, 
er det manglende salg af traktorreserve-
dele og metalprodukter. Og uden salg er 
der ingen tilstrømning af midler til byen. 
Producenterne af søde kirsebær, som er 
en af de vigtigste eksportprodukter i re-

gionen, har samme problem. Og i løbet af 
sæsonen høstes �lere tusinde tons jord-
bær hvert år; i år er de landmænd, som 
be�inder sig på besat område, tvunget 
til at sælge til en pris på 10 hryvnia (= € 
0,30), 5-10 gange billigere end sidste år i 
fredstid. Kornproducenterne har samme 
problem. Angriberne tvinger bønderne 
til at sælge dem korn for næsten ingen-
ting (100 € pr. ton), og nægter de, tager 
de det væk uden betaling. Således er der 
allerede nu blevet sendt �lere jernbane-
vogne med hvede fra Melitopolj til Krim.

Nu er besættelsesmyndighederne i 
Melitopolj begyndt at forberede en fol-
keafstemning om tilslutning til Rusland. 
Under Første Vicestabschef for Præsi-
dentadministrationen i Rusland Sergej 
Kirijenkos nylige besøg i byen lovede de 
lokale samarbejdspartnere Balitskij og 
Daniltjenko ham at klare forberedelser-
ne dertil i løbet af nogle måneder. Men 
her vil de møde stærk modstand. Der 
er mange patrioter tilbage i Melitopolj – 
stærke, ærlige, loyale. De kunne måske 
være taget afsted – men nogle kan ikke 
pga. syge gamle familiemedlemmer, nog-
le har simpelthen ingen steder at tage 
hen, og nogle er ude af stand til at forla-
de den jord, deres forfædre har levet på. 
Og - i sidste ende - er der også brug for 
nogen, som kan placere sprængladnin-
ger ved de beslaglagte administrations-
bygninger.

Melitopolj indbyggernes protest kan 
f.eks. ses i denne video: 

https://www.rferl.org/a/ukraine-
melitopol-russian-troops-protest/
31732818.html

Andre helt aktuelle web sites om kri-
gen i Ukraine er f.eks:

www.uacrisis.org/en/
www.euromaidanpress.com

Oversat fra russisk original af 
Karsten Fledelius.

Zjanna Sjevtjenko er journalist 
og kunstner og bor i Danmark efter

at være �lygtet fra Ukraine.

Fortsat fra s. 5

Den 11. juni, forud for ”Ruslands Dag” den 12. juni uddeler fg. borgmester Galina Daniltjenko de første 
russiske pas til indbyggere i Melitopolj. Foto Aleksei Konovalov TASS/Ritzau-Scanpix
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Ukraines EU-perspektiv – i den 11. time 
Af Hanne Severinsen
Den 6. maj var Helsinki-
komiteen medarrangør 
af en Christiansborg-
konference i anledning 
af 30-året for Sovjetunio-

nens opløsning. 
 
I Danmark blev de baltiske landes selv-
stændighed en folkesag – og netop af-
døde Uffe Ellemann-Jensens navn vil til 
evig tid være forbundet med disse landes 
befrielse. 

Derfor var vi også glade for, at han ind-
ledte vores konference med - i en video 
– meget levende og engageret at fortælle 
om de år, hvor Den Kolde Krig på fredelig 
vis blev fortid. Og hvor Jeltsin, som Rus-
lands leder, oprigtigt bød de nye stater 
velkommen. 

Men Rusland var også et forhenværen-
de imperium. Ved det første Dumavalg i 
1993 var vi en delegation fra Europarå-
det, der - som valgobservatører - mødte 
de nye partiers ledere og spurgte dem ud 
om deres program. Liberal Demokrater-
nes Zjirinovski fortalte, at hans vision var 

et Rusland med de grænser, de havde år 
1900.  Vi spøgte i frokostpausen om, hvor 
mange Europaer vi havde brug for, hvis 
alle gamle imperier skulle genoplives. 

Men det var ingen spøg. Og vi burde 
nok have taget hans – troede vi – skøre 
ideer mere alvorligt. Hans parti �ik fak-
tisk 22,9 % ved valget til Statsdumaen 
i 1993 og blev det største af de i alt 13 
partier, der �ik sæde i Parlamentet.  

De baltiske lande �ik en lettere demo-
kratisk vej end de øvrige nye lande.  Dér 
genopstod gamle partikammerater og 
”old-boys-network” som nyrige oligar-
ker, som købte sig medier og etablerede 
partier, der havde en meget kynisk/bog-
stavelig fortolkning af Eastons de�inition 
af politik: ”Politik er den autoritative for-
deling af værdier med gyldighed for et 
samfund” - nemlig at rage til sig! 

Selvom Ukraine i 1994 i Budapest-me-
morandummet �ik garanteret sine græn-
ser og suverænitet (og a�leverede sine 
A-våben til Rusland), så var de ivrige 
efter at få anerkendt deres europæiske 
identitet – i første omgang ved at bli-
ve medlem af Europarådet før Rusland, 

Fortsættes s. 8

Den �hv. mangeårige tyske udenrigsminister Hans-Dietrich Genscher og Uffe Ellemann-Jensen ved et møde 
på Hotel Angleterre, København maj 1996. © Bjarne Lüthcke/RitzauScanpix 

Ukraine har på 20 år haft 5 forskellige præsidenter – modsat Rusland og Belarus.
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så at Ukraine ikke risikerede et russisk 
veto. Det lykkedes i 1995.

Ukraines navn betyder også sprogligt 
et grænseland - og i dag ved vi, at iføl-
ge Putins Rusland eksisterer landet slet 
ikke. 

Ukraine prøvede at navigere, men lan-
det udviklede sig i 90erne til en autori-
tær oligark-stat, hvor Præsident Kutjma 
forfulgte politiske modstandere og brug-
te retssystemet som magtens forlængede 
arm. På trods af dette var der et levende 
civilsamfund, som ønskede at demokra-
tisere samfundet. 

Men Ukraine blev aldrig en folkesag for 
Europa, som de baltiske lande var for os. 

Reformønskerne sejrede ved Præsi-
dentvalget i 2004 – Den Orange Revo-
lution – hvor de ukrainske vælgere med 
stemmesedlen �ik væltet Kutjmas kron-
prins, Janukovitj - og nu var vejen banet 
for reelle reformer. 

Men Ukraines vælge-
re har i sin nyere historie 
måttet sande, at det ikke 
er nok at udskifte deres 
præsident. Man skal også 
ændre institutionerne og 
retssystemet, og det er 
endnu sværere. 

De nyvalgte kunne enes 
om én ting: At ansøge om 
medlemskab af EU. Men 
EU havde i 2005 lige opta-
get 10 nye medlemmer, så 
svaret var nej. Også til at få 
et medlemsperspektiv. 

Hvis man i det hele taget 
kan tillade sig kontrafak-
tisk historieskrivning, så 
var dette nej en historisk 
fejltagelse. 

For reglerne for med-
lemskab er jo, at europæ-
iske lande, der opfylder 
Københavnskriterierne, 

Background: A compilation of links

kan blive medlem af EU. Det gjorde Ukra-
ine ikke, men det var det, de ønskede at 
gøre. Der var ingen, der gjorde sig illusi-
oner om medlemskab med det samme. 

Men man håbede på at få et perspektiv, 
og det ville man ikke give dem dengang. 

Men Ukraine er - og kæmper til stadig-
hed for - at være europæisk, hvilket da 
også understøttes af geogra�ien. Med det 
perspektiv i 2005 ville der have været et 
mere målrettet spor at forfølge. 

Selvfølgelig ville reformer under alle 
omstændigheder have gavnet de erklæ-
rede mål om demokratisering, som Den 
Orange Revolution drejede sig om. Men 
modløsheden og interne stridigheder 
førte 4 år efter til en snæver valgsejr til 
Janukovitj og en tilbagevenden til det 
gamle korrupte system. 

Det styre �ik Euromaidan – ”Revoluti-
on of Dignity” - 3 år efter smidt på por-
ten. Men dette brugte Putin derefter som 
anledning til at starte sin imperiale gene-
robring - startende med Krim og dele af 
Donbas - og har nu efter den 24. februar 
ført til en altødelæggende erobringskrig, 
hvor foreløbig 20% af Europas største 
stat (hvis vi ikke medregner Rusland 
som europæisk) er blevet besat. 

At det var den imperiale erobringskrig, 
Putin gik i gang med i 2014, er nu endelig 
gået op for de �leste, nu, hvor Putin sam-
menligner sig med Peter den Store. 

I disse dage åbnes så endelig det euro-
pæiske perspektiv for et Ukraine, der i 
mellemtiden nu må kæmpe for overho-
vedet at eksistere som nation. 

(Se også side 18).

Fortsat fra s. 7

Til sammenligning: Størrelsen af den del af Ukraine, Rusland har besat, projiceret over på vore breddegrader.
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Historiens vingesus
Af Philip Maschke
Konferencen den 6. maj i 
Fællessalen i anledning af 
30-året for Sovjetunionens 
opløsning – der havde væ-
ret planlagt i længere tid 

– kom til at markere begyndelsen på og 
afslutningen af ”The Paris Charter for a 
New Europe” for nu at formulere det me-
get kort.

Fremfor alt i form af det videobånde-
de interview med �hv. udenrigsminister 
Uffe Ellemann-Jensen, der var tilrettelagt 
af Charlotte Flindt Pedersen og Hanne 
Severinsen, og som vistes som konferen-
cens indledning.

I hans sædvanlige skælmske fremstil-
ling �ik vi beretningen om Danmarks 
snarrådige og hurtige anerkendelse af 
de baltiske stater i 1991 og den telefon-
samtale søndag morgen med Tysklands 
udenrigsminister Hans-Dietrich Gens-
cher, hvor Uffe Ellemann-Jensen kunne 
bekræfte det danske skridt. 

Find Uffes mindeværdige beretning 
på YouTube her: Æret Være Uffe Elle-
mann-Jensens minde, 19. juni 2022, 
https://www.youtube.com/
watch?v=ESpOAy_KF48.

Margareta K. Jakobsen, komiteens 
æresmedlem, der helt fra begyndel-
sen i 1985 assisterede Erik Siesby med 
etabling og projektledelse af Den Danske 
Helsinki-Komité, beretter om, at Uffe El-
lemann-Jensen som udenrigsminister 
mødtes med Erik Siesby på dennes kon-
tor og støttede ideen om en Helsinki-Ko-
mité, ligesom han var fortaler for komi-
teens mange aktive projekter i Baltikum 
i 1990erne indenfor demokrati, retsstat 
og kriminalforsorg, der blev �inansieret 
gennem den daværende danske Demo-
kratifond. 

Også Hanne Severinsen var første-
hånds øjenvidne til begivenhederne ved 
Sovjetunionens opløsning 1991, da hun 
som MF/V og udenrigsordfører sammen 
med to MF-kolleger deltog i konferencer 

i de tre baltiske lande som led i deres 
markeringer omkring Hitler/Stalin pag-
ten af 23. august 1939.

Hanne fortæller: ”Da vi tog af sted til 
Tallinn, havde kuppet mod Gorbatjov 
lige fundet sted, da vi ankom til Riga, 
var det mislykkedes, og den 23. august 
1991 fejrede vi befrielsen i Vilnius, først 
ved at være med til at se Leninstatuen 
blive skåret ned. På konferencen den 6. 
maj i år fandt vi ud af, at det var Andrius 
Kubilius, der havde organiseret dette – og 
om aftenen talte jeg til 300.000 menne-
sker forsamlet rundt om Parlamentet, og 
efter at Landsbergis - deres store befri-
elseshelt - holdt sin store befrielsestale, 
�ik jeg lejlighed til at byde dem velkom-
men tilbage til det frie Europa. Befrielsen 
af Baltikum blev også markeret med en 
kæde af bål gennem de tre lande.

”Danmark havde dengang formand-
skabet i CSCE (senere OSCE) og måne-
den efter var jeg og Søren Riishøj som 
parlamentarikere med til organisatio-
nens møde i Moskva, hvor der pludselig 
var �lere nye lande som deltagere. Dér 
hørte vi Uffe holde en �lot åbningstale, 
hvori han også bød Gorbatjov velkom-
men tilbage og ønskede god bedring til 
hans kone Raisa”.

Tallinn september 1991. Uffe Ellemann-Jensen besøger Estlands udenrigsminister Lennart Meri, aktiv 
CSCE-deltager og senere Estlands præsident. © Peer Pedersen/RitzauScanpix
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Ukraines unges kamp for frihed 
Af Julie Arnfred Bojesen

Ønsket om at leve i fred og frihed 
har allerede kostet de unge ukrainere 
forfærdelig dyrt. Alligevel kan håbet 
om en demokratisk og fredelig frem-
tid ikke slukkes.

Det moderne Ukraine �ik sin selvstæn-
dighed i 1991. De unge generationer i 
Ukraine er opvokset i et frit land med al 
den historiske bagage af undertrykkelse, 
som deres forældre, bedsteforældre og 
oldeforældre har videregivet. 

På trods af fraværet af en autoritær 
stat er de unge ukrainere opvokset gen-
nem politisk ustabilitet, to �inanskriser, 
to revolutioner, invasionen og annekte-
ringen af Krim, invasionen af Østukraine 
og en efterfølgende otteårig krig – inden 
de skulle se en fuld brutal invasion af 
hele deres land.

Frihed har været overskriften i deres 
tid. Frihed til at være ukrainere, frihed til 
at ytre sig, frihed til at træffe egne valg.

Da folket i 2004 gik på gaden i protest 
mod valgfusk udført af den korrupte re-
gering, var det første gang i Ukraines mo-
derne historie, at så mange mennesker 
samledes om én demokratisk sag. Og de 

lykkedes med at få et internationalt til-
fredsstillende demokratisk omvalg, uden 
at der blev affyret et eneste skud. 

Knap ti år senere var det igen friheden 
til selv at vælge fremtiden og et land frit 
for korruption, der �ik studerende til at 
samle sig på Ua�hængighedspladsen, 
Maidan Nezalesjnosti, i Kyiv. Flere kom 
til, indtil millioner var på gaden landet 
over.

Denne gang blev der affyret skud. Af 
politiet og militæret mod de civile, som 
de burde beskytte. Friheden har sin pris, 
og i 2014 skulle det store skridt ind i 
moderne statsdannelse koste 107 men-
neskeliv. Og kontrollen over Krim-halv-
øen og de østligste dele af regionerne 
Luhansk og Donetsk. 

Maidan-revolutionen i 2014 startede 
en række processer. Det ukrainske folk 
var gået sammen for at kræve demokra-
ti, og det havde store krav til de nye re-
geringer om demokratiske reformer og 
frigørelse fra russisk ind�lydelse og ok-
kupation. Den nationale identitetsopbyg-
gelse skød fart, og kulturen �ik en stor og 
samlende rolle at spille i udforskningen 
og udfoldelsen af det unikt ukrainske. 
Civilsamfundet havde endelig fået den 
energi, det havde manglet, og organisa-
tioner, ua�hængige medier og initiativer 
skød op på kryds og tværs og �ik skabt 
en platform for forskellige interesser og 
demokratiske krav. Den digitale økonomi 
skød fart og Ukraine har længe stået me-
get stærkt i at kunne tilbyde IT-eksper-
tise og teknologiske løsninger, og dette 
fokus på at skabe ukrainske virksomhe-
der har fået start-up-miljøet til at trives. 
Sammen med energi-, ingeniør-, bygge- 
og anlægsbranchen har det - selv under 
Corona-pandemien - fået Ukraines BNP 
til at vokse til en historisk rekord (195 
mia. US$/1.365 mia.dkr.) i 2021 .

Trusler, modstandskraft og mobilisering
Samtidig var dele af landet blevet okku-
peret i 2014, og en lang og smertefuld 

krig startede. Truslen var reel, og be-
vidstheden om, at frihed fra en overmagt 
ikke kan tages for givet og at hvis nogen 
ønsker dig død, er det den ultimative 
trussel. Unge mennesker er vokset op 
med værnepligt og viden om, at de som 
unge mænd måske skal til fronten, og 
som unge kvinder skal se deres venner, 
brødre, fædre og partnere tage af sted til 
en krig, som er svær at vinde – eller så 
har de allerede oplevet at skulle �lygte 
fra krig eller okkupation og skulle starte 
livet forfra et nyt sted. 

Den blodige ukrainske historie og ge-
nerelle usikkerhed har skabt nogle me-
get modstandsdygtige, løsningsoriente-
rede og målrettede unge mennesker. På 
trods af den store risiko det er at gene-
ralisere på tværs af store grupper, kan 
man overordnet sige, at ukrainerne er 
frihedssøgende, kritiske og hårdtarbej-
dende. De urolige omstændigheder har 
dyrket deres entreprenante side, og de 
har været vant til, at det ikke nytter at 
brokke sig – man må selv �inde en løs-
ning, fordi der ikke er andre til at hjælpe. 

Deres drømme om fremtiden har i høj 
grad været at sikre sig en uddannelse og 
et arbejde, som sikrer dem en komforta-
bel levestandard, og at kunne leve i fred i 
et velfungerende samfund. De har ønsket 
demokratiske reformer af både uddan-
nelsesinstitutioner og stat, bedre løn- og 
arbejdsvilkår, opgør med oligarkiet, frie 
medier, større fokus på kvinders og an-
dre minoriteters rettigheder og styrkelse 
af de fattigere provinsområder.

Samtidig har ønsket om internatio-
nal anerkendelse, mobilitet og stærkere 
forbindelser til resten af Europa stået 
stærkt. De unge ukrainere har forstået 
at være stolte af deres traditioner, deres 
sprog og deres kultur efter århundreders 
undertrykkelse, og de vil også have noget 
at skulle have sagt i verden. Siden 2014 
har der været to overordnede gruppe-
ringer: Dem, som ønskede at blive en del 
af EU, og dem, som ønskede et styrket 
Ukraine i samarbejde med EU, uden at Julie Arnfred Bojesen

Ukraines unges kamp for frihed 
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blive medlem og igen skulle forsøges sty-
ret fra en hovedstad langt væk. 

2014 var en katalysator for disse pro-
cesser, men Ruslands direkte invasion af 
landet den 24. februar i år har accelere-
ret dem i et utroligt tempo. I dag ønsker 
91% af ukrainerne at være medlem af 
EU (til sammenligning 63% af dansker-
ne ved folkeafstemningen i 1972), de har 
mobiliseret bredt og civilsamfundet har 
– trods groteske omstændigheder – fan-
tastiske kår med så meget aktiv deltagel-
se af de civile, og kravet og ønsket om at 
være et moderne demokrati har aldrig 
været stærkere. De risikerer alt – livet 
inklusive – for at kunne opleve og være 
en del af den fremtid i et demokratisk, 
europæisk land, hvor de kan genopbygge 
Ukraine sammen, som de ønsker det skal 
være.

Alt i alt ønsker unge ukrainere sig det 
samme som alle andre af fremtiden. Men 
historien har været dem usædvanligt 
brutal, så de privilegier, vi herhjemme 
med selvfølgelighed kan nyde dagligt, 
koster dem så alt for meget.

Den grundlæggende præmis for alle 
andre goder er friheden, og den er de 
ikke villige til at give slip på. Til dags 
dato har jeg endnu ikke stødt på en ukra-
iner, som betvivler, at de vil vinde denne 
syge krig. Men skal de opnå fred, frihed, 
demokrati og udvikling som en del af et 
frit Europa, så er sejr den eneste udvej. 
De har intet andet valg. 

Julie Arnfred Bojesen, 30, er netop 
indvalgt til den ledige plads i be-
styrelsen for Den Danske Helsin-
ki-Komité og er til daglig leder af 
Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus 
i Kyiv.  Julie har en M.A, i Communi-
cation for Development fra Malmø 
Universitet og en bachelor i stats-
kundskab fra Aarhus Universitet.

Julie er tidl. sekretariatsleder i 
Det Udenrigspolitiske Selskab, 
OSCE-valgobservatør, tidl. forper-
son for ungdomsforeningen SILBA 
og er i sin nuværende stilling an-
svarlig for at bygge en base for de-
mokrati og ungdomsengagement 
op fra bunden i et internationalt 
netværk. Dertil har Julie erfaring 
fra forskellige medier.

Putin har fået frit spil til at underkue 
befolkningen efter eksklusion fra Europarådet

Af Claus von Barnekow
Trods Ruslands for-

søg på at fremstille 
det som sin egen be-
slutning at fratræde 
Europarådet, blev Rus-

land i klart sprog sparket ud. Det vil 
forbedre arbejdet i Europarådets Mi-
nisterkomité, men nu kan Rusland frit 
underkue og umyndiggøre den russi-
ske befolkning.

Medierne i Danmark fandt det ikke 
værd selvstændigt at omtale nyheden 
om, at Rusland blev ekskluderet fra 
Europarådet. Man videregav ukritisk et 
Reuters telegram om, at Rusland havde 
meldt sig ud. Det er en udmeldelse, der 
ingen formel betydning har, Rusland er 
sparket ud.

Det er vigtigt at forstå scenen for det 
spark, det vil sige den beslutning, der 
ligger bag Ministerkomiteens, og beslut-

ningens regelbaserede baggrund.
Det besluttende organ i den nu 46 med-

lemmer store europæiske organisation 
Europarådet (retsstat, menneskerettig-
heder, demokrati) er Ministerkomiteen. 
I det daglige arbejde varetages med-
lemsstaternes interesser af de såkaldte 
faste repræsentanter, ambassadører. Det 
rådgivende organ overfor Ministerkomi-
teen er Den Parlamentariske Forsamling 
(PACE), sammensat af medlemmer af 
medlemsstaternes parlamenter.

Rusland sparket ud
Den 16. marts besluttede Ministerko-
miteen i forbindelse med proceduren 
iværksat i henhold til artikel 8 i Europa-
rådets statut, at Den Russiske Føderati-
on, der har været medlem siden 1996, 
ophører med at være medlem af Europa-
rådet fra den 16. marts 2022.

Samme dag blev Ruslands �lag taget 
ned uden for Europarådets hovedbyg-

ning ”Palais de l’Europe” i overværelse 
af den derværende russiske ambassadør 
og tre af hans omkring tyve diplomati-
ske medarbejdere, som nu alle rydder 
kontorer og pakker kufferter.

I sin begrundelse for beslutningen 
genbekræfter Ministerkomiteen, at Den 
Russiske Føderations aggression mod 
Ukraine udgør en alvorlig krænkelse af 
Den Russiske Føderations forpligtelser i 
henhold til artikel 3 i statutten for Euro-
parådet (se faktaboks).

Efter en udveksling af synspunkter 
med PACE den 25. februar besluttede 
Ministerkomiteen at iværksætte proce-
duren i artikel 8 i Europarådets statut, 
hvorved Den Russiske Føderations ret til 
repræsentation i Europarådet suspen-
deredes.

Det vil sige, at Rusland ikke kunne lade 
sig repræsentere i Ministerkomiteen, 
rapportørgrupper og styrekomiteer med 
videre. Men Rusland var fortsat medlem 
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Europas nye virkelighed
Af Philip Maschke
”EU, Rusland og Ukraine 
efter Ruslands overfald” 
var titlen på en seks timer 
lang konference i Fælles-
salen på Christiansborg 

den 17. marts arrangeret i fællesskab af 
Dansk-Russisk Forening, FN-Forbundet, 
Den Danske Helsinki-Komité og Baltic 
Sea NGO Network. Konferencens første 
del åbnedes med øjenvidnebeskrivelser 
af de aktuelle begivenheder, herunder 
af Ukraines ambassadør, og med et mi-
nuts stilhed for de faldne. Konferencens 
anden afdeling indledtes af Folketingets 
vært Martin Lidegaard, MF/RV, formand 
for Udenrigspolitisk Nævn. Han fulgtes 
af lektor ved Forsvarsakademiet Claus 
Mathiesen, der tog udgangspunkt i Minsk- 
aftalerne og fredsperspektiver, af tidl. Ge-

neralmajor og UN Force Commander Kurt 
Moesgaard, der tog udgangspunkt i FNs 
Responsibility-to-Protect (R2P),, vetoret 
og kon�likthåndtering og af journalist 
Bjarke Møller, der diskuterede hvad EU 
kan, herunder medlemsperspektiver og 
energiperspektivet.

De her nævnte �ire meget se- og anbefa-
lingsværdige oplæg er udgivet i én video 
lagt på YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=Gkh61Ys1LvA med titlen 
”Konferencen, del 2” 22. marts 2022.

Martin Lidegaard var blevet bedt om at 
tale om dansk udenrigspolitik efter den 
24. februar 2022. Han konstaterede, at 
Ruslands angreb på Ukraine havde væ-
ret uventet, da det ansås kontra-intuitivt, 
det kunne ikke ses at være i Ruslands 

Europarådets Statut Artikel 3
”Ethvert medlem af Det europæ-
iske Råd skal anerkende de for 
retsstater almindeligt gældende 
grundsætninger og det princip, 
at menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettighe-
der tilkommer enhver person in-
denfor dets jurisdiktion, og sam-
arbejde oprigtigt og effektivt på 
virkeliggørelsen af Rådets formål, 
således som anført i kapitel 1.”

interesse på den lange bane. Angrebet 
medførte, at tre teutoniske plader rørte 
på sig og skiftede position:

1) Som en del af den større fortælling 
om Sovjetunionens og Ruslands 
ambitioner;

2) At Tyskland har �lyttet sig, hvor de 
mest fredssøgende tyske partier, der 
nu danner regering: SPD, Grønne 
og FDP, fundamentalt har ændret 
holdning til Europas sikkerhedsar-
kitektur;

3) At USA ikke vil være verdens eneste 
politibetjent i en ny 
multimodal verdensorden, et fæl-
lestræk ved de tre administrationer 
Obama, Trump og Biden – selv på 
trods af deres umiddelbart forskelli-
ge ideologiske og politiske udgangs-
punkter.

og forpligtet til at efterleve påtagne for-
pligtelser, herunder Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols afgørelser 
og de med medlemskabet forbundne �i-
nansielle forpligtelser.  

Efter nye konsultationer mellem Mi-
nisterkomiteen og PACE om yderlige-
re anvendelse af artikel 8 vedtog PACE 
med enstemmighed en ”opinion” den 15. 
marts, der udtrykte den holdning, at Rus-
land ikke længere kunne være medlem.

Russisk skinmanøvre
Herefter meldte Rusland sig ud. Det var 
det, Reuters – videregivet ukritisk af �le-
re dagblade – omtalte. Det var dog en 
russisk skinmanøvre, der havde til hen-
sigt at vise, at det var Ruslands afgørelse 
at forlade Europarådet. Sørgeligt, at me-
dierne ikke gennemskuede dette træk.

Nok noti�icerede Rusland i overens-
stemmelse med statuttens artikel 7 for-
melt generalsekretæren om sin hensigt 
om udtræden ved en skrivelse fra Rus-
lands udenrigsminister. Men en sådan 
udtræden har virkning fra udgangen af 
det �inansår, i hvilket noti�ikationen sker. 
I noti�ikationen krænkede Rusland sta-
tuttens bogstav, idet man tilkendegav ”vi 

forbeholder os ret til at udtræde af Euro-
parådet på vores vilkår.” Denne beslut-
ning er ugyldig.

Ministerkomiteen vedtog derefter – 
som allerede forudset – enstemmigt med 
PACE i ryggen, at Den Russiske Føderati-
ons medlemskab er ophørt.

Rusland er dermed udstødt af dette 
europæiske fællesskab: en pariastat.

Har det betydning? Ja – for Ruslands 
statsledelse, som nu kan udvikle sin 
særlige russiske fascisme, hvor staten 
omslutter, underkuer og umyndiggør 
en befolkning opvokset og fodret med 
tvangstanker under Ruslands hvid, blå, 
røde trikolore.

Fra of�iciel russisk side udtalte man 
efter suspensionen, at Europarådet uden 
Rusland ingen betydning ville have. Det 
er selvsagt nonsens.

Bekymring for russiske borgere
Europarådet fungerede bedre forud for 
det russiske medlemskab, et medlem-
skab, som blev mødt med skepsis, men 
også med håb og krav. Ruslands ønske om 
medlemskab drejede sig naturligvis om 
at varetage egne interesser, som de den-
gang de�ineredes. Der var to overordnede 

vinkler, man kunne lære og påvirke, man 
kunne samtidigt arbejde for russiske 
mindretal i relevante Europarådsstater. 
Om muligt sætte lus i skindpelsen.

Siden Ruslands voldsomme manifesta-
tion af nærområdeinteresser gennem 
krænkelse af folkeretten ved angrebet 
på Europarådsmedlemmet Georgien i 
2008 og anerkendelse af Sydossetien og 
Abkhasien, har Rusland i stigende grad 
obstrueret arbejdet i organisationen.   

Til gengæld kan man udtrykke bekym-
ring over russiske borgeres magtesløs-
hed over for det nuværende politiske 
system.
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Martin Lidegaard

”Europa bliver nødt til at tage sin skæb-
ne i egen hånd” erklærede Lidegaard og 
erkendte, at dette stred mod hans radi-
kale arv. Den ny sikkerhedsstruktur i 
Europa står pt. helt åben, Danmark bør 
engagere sig med akser til Berlin, Was-
hington og Paris, og vi skal sikre, at der 
�indes både bløde og hårde midler.

”Danmark skal deltage i denne ny sik-
kerhedsarkitektur”. Den består af sam-
menhængen mellem udenrigspolitik, 
sikkerhedspolitik, energipolitik, klima-
politik og cybersikkerhed.  Men ud af de 
2% af BNP til forsvar bør også �inansie-
res en forøget udenrigstjeneste, et øget 
beredskab og en øget indsats i Arktis, 
både civilt og militært. Martin Lidegaard 

kvitterede for, at det har 
været muligt at indgå 
et nationalt kompromis 
blandt folketingets par-
tier. Et sådant er nødven-
digt for at skabe enighed 
om prioriteringer, der 
rækker 5 – 10 år frem.

Rusland 30 år efter Sovjetunionen
I de 30 år, der er gået siden Sovjetunio-

nens fald gennemgik en række af de tid-
ligere sovjetstater en overgangsperiode, 
som ændrede deres politiske og sociale 
struktur. Alle de tidligere republikker i 
det daværende USSR gennemgik denne 
forandring i 1990erne og blev ua�hængi-
ge stater. Nogle post-sovjetiske stater prø-
vede ikke engang på at blive demokratier, 
men blev ændret til personstyrede auto-
kratier, andre foretog faktisk et valg til for-
del for demokratiske friheder og frie valg.

Med hensyn til Rusland skriver poli-
tologer, at ingen siden 1990 faktisk har 
engageret sig i at ændre det sovjetiske 
samfund til et demokratisk samfund. Der 
var megen snak, frem for alt om elimine-
ringen af det kommunistiske monopol på 
magten. Efter ødelæggelsen af Sovjetuni-
onen opstod der en række forskellige par-
tier, men det var ikke partier, der opstod 
nedefra-og-op i samfundet, de repræsen-
terede ikke forskellige samfundsgruppers 
interesser. De var ganske enkelt forskel-
lige fraktioner fra det sammenbrudte 
kommunistparti. Og selv den tidligere 
generalsekretær for kommunistpartiets 
regionalkomité blev valgt til statsoverho-
ved. Jo, Jeltsin var da en mere progressiv 
leder end mange af hans forgængere, han 

påtog sig risikoen ved at tabe et valg, og 
han mistede aldrig sin evne til at tolerere 
offentlig kritik. 

Men ingen demokratiske institutioner 
blev opbygget. Projekter for de kommen-
de forandringer forankret i samfundet 
var fraværende og der var ingen parathed 
blandt folk til at deltage i ændringerne. 
Kun få mennesker deltog i perestrojka 
og de �leste russere så bare til. Perestroj-
kaens ledere røg med i strømmen af de 
økonomiske forandringer og omfordelin-
gen af aktiver og formuer, og de glemte 
punktet oplysning, de glemte at forberede 
folket på livet i et demokratisk samfund.  

Efter Sovjetunionens sammenbrud og 
den russiske borgers opståen, faldt fri-
heden ”ned fra himlen” som man siger. 
Folket forstod ikke, og forstår stadig ikke, 
hvordan de kan disponere deres rettighe-
der og friheder. Derfor afstår folk fortsat 
fra at blande sig i beslutninger. Og i Rus-
land er det fortsat sådan, at det eneste, de 
behøver at foretage sig, er at stemme ved 
valgene. 

I hvilken grad anser den gennemsnit-
lige russer sig selv som en kraft, er han 
opmærksom på sit eget ansvar for, hvad 

der sker i landet? Meningsmålinger viser, 
at russerne af ren vane - og for de ældre 
generationers vedkommende på grund 
af deres erfaring med livet i den sovjeti-
ske tid – forventer, at staten løser sam-
fundets problemer.

Valget til den første statsduma blev 
holdt i 1993. Valgperioden for de valgte i 
Dumaen var to år, knap halvdelen af med-
lemmerne var valgt i enkeltmandskred-
se, og 8 partier blev valgt til parlamentet.

Partiet Forenet Rusland blev dannet i 
2001 og opnåede fra da af gennemgåen-
de et �lertal i valgene, og som følge heraf 
et �lertal i parlamentet. Efter hvert valg, 
såvel til statsdumaen som til regionale 
valg, protesterede oppositionen mod 
resultaterne og talte om forfalskninger i 
stor stil. Men folket begrænsede fortsat 
deres deltagelse til at stemme ved valge-
ne, kritiserede politikerne hjemme i eget 
køkken, og forsøgte at tilpasse sig til de 
forværrede leveforhold.  

Formand for den Fjerde Statsduma 
blev medlem af Forenet-Rusland Boris 
Gryzlov, som er kendt for denne udtalel-
se: ”Parlamentet er ikke et sted til dis-
kussion”. Siden da kommer formanden 
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for statsdumaen uden undtagelse fra 
partiet Forenet-Rusland.

I den nuværende ottende statsduma 
har fem politiske partier plads: Forenet 
Rusland (324 medlemmer). Den russi-
ske Føderations kommunistiske parti 
(57), Et retfærdigt Rusland – for sand-
hed (27), Det liberaldemokratiske parti 
(21) og Nyt Folk (13). Tre øvrige partier: 
Borgerplatformen, Rodina og Vækstpar-
tiet opnåede en plads hver ligesom 5 uaf-
hængige parlamentsmedlemmer. 

Vyatjeslav Volodin, formanden for 
statsdumaen, har erklæret, at der �indes 
et virkeligt demokrati i Rusland, som an-
dre lande kan lære af ved at komme til 
Rusland. 

Som I ved, er det enhver regerings na-
turlige ønske at forblive ved magten til 
evig tid. Derfor er det ingen overraskel-
se, at det russiske parlament har ved-
taget dusinvis af love for at bevare ”det 
suveræne demokrati”. Det drejer sig om 
love, der giver regeringen mulighed for 
at udøve kontrol over medierne, NGOer 
og almindelige borgere.

F.eks. er NGOernes aktiviteter blevet 
meget bureaukratiske og omstændelige, 
idet de hver tredje måned skal indsen-
de rapporter på �lere sider om, hvad de 
foretager sig og hvordan de anvender 
deres penge i stedet for at kunne arbej-
de til fordel for samfundet. Forsinket 
rapportering medfører bøder og/eller 
likvidering. ”Foreign Agent-loven”, loven 
om NGOer som fremmede agenter, blev 
vedtaget i 2012. Først sagde parlamen-
tarikerne, at loven kun var vedtaget for 
at tydeliggøre hvem, der modtog støtte 
fra udlandet, og at dette ikke ville skade 
nogen NGO på nogen måde. Og eftersom 
denne lov ej heller forårsagede megen 
indignation i befolkningen, tænkte folk 
i regeringen: �int, det gik godt, så kan vi 
fortsætte ad samme spor i fremtiden. Så 
i 2017 vedtoges en fremmed-agent-lov 
for medierne og i 2020 en lov om borge-
re som fremmede agenter. 

Nu forberedes en ændring af loven 
om undervisning, som gælder for un-

dervisning, som gælder for oplysende 
aktiviteter. Sådanne begivenheder vil 
nu blive tilrettelagt for mindre børn og 
�inansieret fra statsbudgettet og de skal 
alle koordineres med statslige myndig-
heder. Mange undervisere tror, at denne 
lov vil indskrænke friheden til at tale om 
bestemte emner. 

Lovgivning, der er indført dette år:
1.  Ny lov om medier:
 Alle medier skal udelukkende anvende 

oplysninger fra of�icielle russiske kil-
der. Konsekvens: at frie medier er ble-
vet lukket, da de har sagt: ”vi kan ikke 
fortælle sandheden, men vi ønsker ej 
heller at fortælle løgne”.

2. Strafferetligt ansvar for forfalskninger:
 Man ifalder strafansvar ved at udsen-

de falske oplysninger om den russiske 
føderations væbnede styrker under 
dække af, at de er pålidelige. For at be-
skytte Den russiske Føderation og dens 
borgere samt sikre fred og sikkerhed 
betragtes information som falsk, hvis 
den ikke svarer til den of�icielle versi-
on. Strafansvaret er op til 15 år i fæng-
sel. Tilsvarende straffes spredning af 
falske oplysninger om enhver russisk 
statsorganisation, der er aktiv udenfor 
Rusland. 

3. Hvis man diskrediterer Ruslands væb-
nede styrker: For en borger er bøden 
op til 10.000 dkr., for organisationer 
op til 100.000 dkr. Ifølge domstolene 
er det en diskreditering af de væbnede 
styrker blot en borger står i en enkelt 
tavs demonstration med et skilt ”Ingen 
krig”. Hvorfor? Argumentet er, at Rus-
land ikke er i krig, da man gennemfø-
rer en speciel indsats i Ukraine for at 
hjælpe denne befolkning med at blive 
befriet fra nationalister.

En kvinde er blevet idømt en bøde på 
1.000 dkr. for at stå med et banner med 
biblens sjette bud: Du må ikke slå ihjel. 
Der er andre absurde eksempler: En 
pige blev tilbageholdt af politiet for at 
bære en hat i det ukrainske �lags far-
ver, blå og gul. Også lederen af en bør-
nehave blev straffet for at børnehaven 
var malet i de samme to farver. 

The Economist’ Economic Intelligence 
Units demokratiindeks rangordner disse 
forhold:

1. Valgproces og pluralisme
2. Regeringsførelse
3. Politisk deltagelse
4. Politisk kultur
5. Frihedsrettigheder

På denne liste rangordnes Rusland 
som nr. 124 mellem Etiopien og Niger. 
Danmark ligger til sammenligning på en 
sjette plads. 

Hvad er det, der forhindrer russerne i at 
blive aktive borgere, der deltager i lan-
dets ledelse? Her er en række årsager:
1. Mangel på erfaring med demokrati, 

folk har ikke identi�iceret en forbindel-
se mellem mellem aktiv deltagelse og 
forbedring af deres leveforhold

2. Der er ingen væsentlig forudsætning 
for demokrati i Rusland, der �indes 
ingen debatkultur. Tværtimod, folk 
opfatter ofte kritik som en personlig 
fornærmelse. Der �indes inden kultur 
til at skabe foreninger, til at løse sam-
fundsproblemer gennem eget ledel-
sesinitiativ.

3. Finansiel a�hængighed, frygt for at mi-
ste sit arbejde, ikke at kunne betale 
sine lån osv.

4. Der har været mange krige op igennem 
Ruslands historie, hvorfor elementer 
af en kommandostruktur er blevet be-
varet. Chefen har altid ret, ordrer dis-
kuteres ikke.

5. Mange mennesker udfører ikke hand-
linger baseret på værdier, men på in-
teresser. Det drejer sig traditionelt 
om egne personlige interesser og den 
nære kreds af venner og familie;

6. Folk kender ikke vellykkede eksempler 
på samfundsmodeller. De �leste russe-
re har ikke noget pas til brug til ud-
landsrejser og har aldrig besøgt lande 
hvor en social model er blevet opbyg-
get, som f.eks. i Danmark. 

7. Mangel på uddannelse og opdragelse 
af borgerne til et liv i et demokratisk 
samfund. Folk er ikke fortrolige med 
samfundsemner og den globale dags-
orden. 

8. Den historiske hukommelse består i, at 
det er bedst at holde sig væk fra auto-
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riteterne, det kan kun give problemer, 
og i øvrigt kan man ikke ændre noget 
alligevel.

Der �indes et begreb indenfor psykologi-
en: et generationsovergribende traume, 
som videregives fra dem, der direkte op-
levede en traumatisk begivenhed til de 
efterfølgende generationer. Historiske 
traumer skabes af traumatiske begiven-
heder eller erfaringer, som en gruppe 
mennesker har oplevet, eller eventuelt 
et helt samfund.

Hvad er et generationstraume og hvor-
dan kommer det til udtryk i folks daglige 
liv?

Her er nogle tegn, som kan erkendes i 
traumer på tværs af generationer:
• Personer oplever uforklarlig rastløs-

hed og er overdrevent opmærksom på 
sine omgivelser

• En person har mistillid til nogle perso-
ner eller til hele den verden, der omgi-
ver ham/hende

• Personen undgår bestemte situationer

Eksempler på sådanne fænomener er 
Holocaust-efterkommeres traumer såvel 

som de indfødte befolkningers i Nord-
amerika og Australien. Måske er det de 
samme tegn, vi kan konstatere i Rusland, 
efter �lere århundreders lovløshed, yd-
mygelse og vold og efter Stalin-tiden? 

Ved perestrojkas begyndelse brød 
unge demokratiskud gennem de sovje-
tiske forbuds trædeplader af beton. Men 
hvis civilsamfundet ikke arbejder, ikke 
kontrollerer magten, så vil demokratiske 
institutioner holde op med at fungere ef-
fektivt og den sociale nedbrydning sker 
gradvis. Min konklusion: Den post-sovje-
tiske modernisering har ikke fundet sted. 

Dette uforberedte russiske samfund 
reproducerer de udemokratiske sociale 
sammenhænge. Det ser ud til, at endog 
den bedste leder, der oplever sig selv på 
disse betingelser, med sikkerhed ændres 
til at blive sin modsætning.

Rusland er nu i færd med at drage end-
nu en historisk lære og denne situation 
vil gentage sig selv indtil folket indser, 
at det er umuligt at konstruere et ret-
færdigt og rigt samfund uden dets egen 
deltagelse. 

Hvad kan der gøres i denne situation? 
N.F.S. Grundtvig vidste det for omkring 
200 år siden, da han grundlagde folke-
højskoler i Danmark. At uddanne og at 
bevare de kulturelle og pædagogiske 
broer, der – som I ved - skal bygges først 
og brændes sidst.

Til de, der har lyst til at lære mere om 
emnet transformationen af det russiske 
samfund, kan jeg anbefale disse titler: 

1. Sergei Guriev (Author), Daniel Treis-
man (Author): Spin Dictators - The 
Changing Face of Tyranny in the 21st 
Century.

2. Yegor Gaidar: "Death of the Empire".
3. Mikhail Fishman: “Successor. The sto-

ry of Boris Nemtsov and the country in 
which he did not become president.

4. Lev Gudkov: "Illusions of choice: 30 
years of post-soviet Russia”.

Forfatteren ønsker at forblive anonym. 
Forfatteren er redaktionen bekendt.

Artiklen er oversat fra engelsk af 
Philip Maschke

Af Søren Riishøj
Tysklands kansler Olaf 
Scholz afsluttede for nylig 
en længere rundrejse på 
Balkan. I årtier har Vest-
balkan haft høj prioritet i 

tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik. I juli 
1999, kort efter krigen i Kosovo, a�holdt 
Tysklands kansler Gerhard Schröder, 
USAs Bill Clinton og regeringscheferne 
fra EUs medlemslande Balkan-topmø-
det i Sarajevo. Det var starten på det, 
der er blevet kaldt Berlin-processen. 
Under samtalerne i Beograd og Pristi-
na bad Scholz regeringerne og præsi-
denterne i Beograd og Pristina om at få 
løst Kosovo-problemet snarest muligt. 
Emnet har været på dagsordenen i 11 
år uden at blive løst. Kosovo er et lille 
land med blot 1,8 mio. indbyggere. Efter 

Vestbalkan, EU og Olaf Scholz
krigen i Ukraine er Kosovo- spørgsmå-
let blevet endnu vigtigere for Tyskland 
og EU, det har fået afgørende strategisk 
betydning. Uden en løsning på Koso-
vo-problemet bliver der ikke tale om 
EU-medlemskab foreløbigt. Sådan er 
meldingen fra Berlin. Vigtigt er at få 
begrænset Ruslands ind�lydelse i regi-
onen. Putins Rusland er som Erdoğans 
Tyrkiet og Orbáns Ungarn en vigtig aktør 
på Balkan og ikke mindst i Bosnien, der 
har alvorlige uløste spørgsmål i forhold 
til det serbiske mindretal.  

Kosovo erklærede sig som ua�hængig 
stat i 2008 i forbindelse med krigen med 
Serbien og NATOs bombardementer i 
Kosovo og Serbien. De varede i hele 78 
dage. Landene på Balkan be�inder sig på 
forskellige stadier i forhandlingerne om 

optagelse i EU. Serbien og Montenegro 
har opnået kandidatstatus. Så langt er 
Albanien og Nordmakedonien ikke. Bul-
garien, der har været EU-medlemsland 
siden 2007, blokerer for forhandlingerne 
pga. historiske dybe uoverensstemmel-
ser. Under Scholz’ besøg sagde Kosovos 
ministerpræsident Albin Kurti, at Koso-
vo vil ansøge om at opnå kandidatstatus 
på linje med Ukraine og Georgien, der 
også forhandler med EU om at få kandi-
datstatus. Men Georgien har ikke fulgt 
EU's hårde linje med sanktioner over for 
Rusland. 

Scholz roste under sit besøg Kosovo 
for at tage del i sanktionerne mod Rus-
land, og betegnede Kosovo som ”påli-
deligt”. Efter forhandlingerne i Kosovo 
mødtes Scholz med Serbiens præsident 
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Aleksandar Vučić. Vučić har siden præsi-
dentvalget og parlamentsvalget satset på 
at opnå medlemskab af EU. Under mø-
det med Scholz understregede Vučić de 
tætte økonomiske forbindelser mellem 
Serbien og Tyskland. 77.000 serbere har 
arbejde i Tyskland. Serbien er dog ikke 
villig til at tage del i sanktionerne mod 
Rusland. Dette blokerer for hurtigt med-
lemskab af EU. Efter Serbien rejste Scholz 
videre til Grækenland, Nordmakedonien 
og Bulgarien. I So�ia understregede den 
tyske kansler behovet for snarest muligt 
at få en ende på kon�likten med Nordma-
kedonien. Det kan blive svært. Samtidig 
med Scholz’ rejse på Balkan besøgte den 
østrigske kansler Karl Nehammer Est-
land. Her understregede han, at krigen 
i Ukraine ikke må betyde, at EUs relati-
oner til Vestbalkan nedprioriteres. Det 
synspunkt deler Tyskland. 

Ursula von der Leyen var for nylig i 
Kyiv for at drøfte spørgsmålet om Ukrai-
nes mulige status som EU kandidatland. 
Ministerpræsidenterne fra Tyskland 
(Scholz), Italien (Draghi) og Frankrig 
(Macron) rejste til Kyiv. Diplomatiet ar-
bejdede på højtryk. Kyiv har meldt ud, 
at Ukraine ikke behøver samme status 
i forhold til EU som Bosnien, at være 
et ”potentielt kandidatland”. Sådan lød 

meldingen fra Ihor Zhovka, Zelenskyjs 
udenrigspolitiske rådgiver for nylig. Om 
der efter at Ukraine har fået status som 
kandidatland også vil blive åbnet op for 
en yderligere EU-udvidelse mod sydøst, 
får vi at se. Spørgsmålet om udvidelse 
af EU mod øst og mod sydøst deler EUs 
medlemslande. Frankrig, Holland og 
Danmark har indtil nu hørt til de EU-lan-
de, der har været mest skeptiske. Frank-
rig har foreslået en mellemløsning for 
Ukraine, Moldova og Georgien. På den 
ene side har vi de geopolitiske hensyn: 
at begrænse Ruslands, Tyrkiets og Kinas 
ind�lydelse i regionen. På den anden side 

har vi kravet om, at nye medlemsstater 
skal være i stand til at leve op til de krav 
om retsstat (”rule of law”) og korrupti-
onsbekæmpelse, der tilbage i 1990erne 
blev nedfældet i de såkaldte ”køben-
havnskriterier”. 

Ruslands udenrigsminister Sergej Lav-
rov har udtalt, at optagelsesstatus i EU 
ikke udgør nogen risiko for Rusland, kun 
spørgsmålet om NATO-medlemskab. Set 
fra Moskva vil forhandling med og op-
tagelse af fattige og korrupte stater kun 
svække EU økonomisk og kunne skabe 
mere intern splid.

Fortsat fra s. 15

Af Philip Maschke
MenneskeRet & Vrang nr. 
1/2022 fokuserede på Bos-
nien-Hercegovina i form af 
indlæggene fra vores vir-
tuelle konference i januar 

2022 om Bosniens-Hercegovinas knub-
rede vej mod den Europæiske Union. 
Indlæggene beskrev de mange indbyg-
gede kon�likter i denne kludetæppestat 
– og �lere opråb til de europæiske orga-
nisationer om at støtte og fremme en 
udvikling af landet i retning af retsstat, 

demokratiske processer og mindretals-
beskyttelse. Bosnien-Hercegovina havde 
ikke klaret sig videre fremragende i EU- 
Kommissionens evaluering fra efteråret 
2021 af seks Vestbalkan-staters reform-
arbejde. 

Internationale tænketanke som Dimi-
tar Bechevs analyse for Carnegie Europe 
”What has stopped EU Enlargement in 
the Western Balkans?”1 indeholder stor 
mistro overfor processen. Han noterer, 
at Serbien ikke har brudt med Moskva, 
og påpeger, at Vestbalkan-staterne er så 

træge med at følge EUs krav om retsstat 
og medie/ytringsfrihed, at der er tale om 
demokratisk stagnation. Korruption og 
”state capture”, at statens institutioner 
underkastes personlige eller gruppers 
interesser, er normen og underminerer 
EUs politiske målsætninger, men an-
vendes også til at holde etniske interes-
sekon�likter i skak gennem fordeling af 
’ben’ og magt. Bechev udtaler sig særde-
les mistroisk om de vestbalkanske po-
litikeres evne til og reelle ønske om en 
ny samfundsorden, der opfylder køben-

Beslutninger om Vestbalkan 
på den europæiske dagsorden

Den 10. juni 2022 modtager Ministerpræsident Albin Kurti Forbundskansler Olaf Scholz 
i Pristina. Foto © Bundesregierung Kugler
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havnskriterierne. Ligesom mistroen be-
grundes i, at EU har for mange udenrigs- 
og sikkerhedspolitiske udfordringer at 
gabe over. Andre analyser diskuterer 
præsident Macrons tanker om, at Den 
Europæiske Union fremover må udvik-
les som en konføderation af stater i ringe 
omkring EUs traditionelle centrum for 
at kunne fungere uden udisciplinerede 
bremseklodser.  

Majda Ruge skriver for European 
Council on Foreign Relations, at et posi-
tivt eksempel på diplomatisk opbakning 
til Europa var, da tre stater, Bulgarien, 
Montenegro og Nordmakedonien, for-
bød over�lyvning af et russisk �ly med 
udenrigsminister Sergej Lavrov, der ville 
have besøgt Serbien. Anvendelsen af EUs 
sanktion var en markering i den geopo-
litiske kamp mod Rusland og Ruslands 
ind�lydelse i regionen og et skridt i ret-
ning af en robust europæisk udenrigspo-
litik. 

Ny politiske aftaler
Nu har vi så i juni måned modtaget 

erklæringer fra de højeste politiske ni-
veauer udstedt i et samhørigt fællesskab 
mellem dels Den Europæiske Unions 
stats- og regeringsledere, dels formands-
skabsstaterne i OSCE, og politikerne fra 
Balkan. 

Den 12. juni modtog vi meddelelse 
fra Det Europæiske Råd (EUs stats- og 
regeringsledere) om en indgået politisk 
aftale om principper til at sikre et velfun-
gerende Bosnien-Hercegovina (BiH), der 
kan arbejde sig fremad ad den europæ-
iske vej, indgået mellem Charles Michel, 
præsident for Det Europæiske Råd, Josep 
Borrell, EUs udenrigsrepræsentant og 
de tre medlemmer af Bosnien-Herce-
govinas præsidentskab Milorad Dodik 
(SNSD), Še�ik Džaferović (SDA) og Željko 
Komšić (DF), samt de politiske partier 
repræsenteret af Petar Djokić (SP), Edin 
Forto, (NS), Bakir Izetbegović (SDA), El-
medin Konaković, (NiP), Nermin Nikšić 
(SDP), Nermin Ogrešević, (NES), Elzina 
Pirić (PDA), Senad Šepić (NB) og Nenad 
Stevandić (US).

Det hedder i præamblen, at de nævnte 
repræsentanter for BiHs parlament be-
kræfter deres forpligtelser til i BiH:

• At skabe en fredelig, stabil, suveræn 
og ua�hængig funktionel europæisk 
stat, der består af bosniakker, kroa-
ter, serbere, samt andre;

• At a�holde fri og demokratiske valg, 
udvikle ua�hængige demokratiske 
institutioner på samtlige regerings- 
og administrative niveauer, og at re-
spektere retsstatens principper.

• At inkorporere de principper og vær-
dier, som Den Europæiske Union og 
demokratiske samfund bygger på, i 
BiHs fremtid indenfor Den Europæ-
iske Union. Konkret forpligter EU og 
de bosnisk-hercegovinske politikere 
sig i aftalen bl.a. til:

• Fuldt ud at respektere alle nationalt 
og internationalt afsagte domme, og 
at arbejde i god tro mod deres imple-
mentering i den hensigt, at de bringes 
i overensstemmelse med europæiske 
standarder.

• At tage ethvert skridt til at sikre et 
velorganiseret og velgennemført, 
retfærdigt valg til parlamentet i okto-
ber 2022, og afstå fra anvendelse af 
hadsk og splittende tale.

• Samarbejde konstruktivt efter dette 
valg om at sikre hurtig etablering af 
ny lovgivende og udførende myndig-
heder på alle regeringsniveauer.

• Arbejde med bestemthed på at opfyl-
de de 14 nøgleprioriteter, der er inde-
holdt i EU-Kommissionens vurdering 
af landets ansøgerstatus (”Opinion”).

• Uden ophør og inden for seks måne-
der efter oprettelsen af de ny myn-
digheder at indføre:

1. Lov om Det Højeste Juridiske Råd for 
BiH og Lov om Retsvæsen/domstole

2. Lov om forebyggelse af interessekon-
�likter

3. Lov om offentlige indkøb
4. En reform af valgsystemet, samt min-

dre forfatningsændringer, der er i 
fuld overensstemmelse med EMDs, 
Venedig-Kommissionens, BiHs Hø-
jesterets, OSCE/ODIHRs og GRECOs 
anbefalinger.

5. Tage skridt til at sikre en velfunge-
rende politisk dialog med EU, tage 
alle forholdsregler for at muliggøre 
landets kvali�icering under EUs fon-
de (IPA III, Instrument for Pre-Asso-
ciation Assistance) gennem i tide at 

rati�icere Aftalen om Partnerskab og 
Finansielle Strukturer.

6. For at sikre, at BiH leverer en kritisk 
masse af reformer og at landet tager 
afgørende skridt på den europæiske 
vej:

i. Styrke kampen mod korruption og 
organiseret kriminalitet

ii. Indføre landsdækkende strategier for 
kompetencefordeling på alle niveau-
er

iii. Indføre et professionelt og upolitisk 
embedsmandskorps 

iv. Bringe BiH på linje med Den Europæ-
iske Unions Fælles Udenrigs- og Sik-
kerhedspolitik.

v. Tage konkrete skridt til forsoning af 
arven fra krige

vi. Vil byde velkommen og tage imod 
EU's aktive støtte og dialog-facilite-
rende og tillidsopbyggende indsats 
for at nå de ovenfor beskrevne mål.  

Den 17. juni udsendtes to forskelli-
ge OSCE-pressemeddelelser med base 
i Nordmakedonien. Dels fra OSCEs for-
mand, Polens udenrigsminister Rau, 
der roser Nordmakedoniens indsats 
henimod at opfylde OSCEs værdier og 
principper, samt landets dialogkultur og 
retsstats-status. Rau havde også drøftet 
forudsætningerne for, at Nordmakedoni-
en bliver formandsland for OSCE i kalen-
deråret 2023.

Endvidere havde Rau besøgt Albaniens 
Præsident Pendarovski, ministerpræ-
sident Kovačevski og udenrigsminister 
Osmani, hvor han havde rost Albaniens 
stærke medvirken i OSCE-programmer 
om klima og sikkerhed i Sydøsteuropa, 
og Albaniens øvrige reformarbejde.  En-
delig omfattede turen også besøg hos re-
geringen i Montenegro.

Samme 17. juni udsendtes en erklæ-
ring fra den ”stærkeste” formation, OSCE 
kan opstille, Trojkaen, nemlig udenrigs-
ministrene fra det afgåede formands-
land, Sverige, det nuværende, Polen, og 
det kommende, Nordmakedonien, samt 
OSCEs generalsekretær Helga Maria Sch-
mid. Årsagen var a�holdelsen i Nordma-
kedonien af det andet dialogforum PFD, 
Prespa Forum Dialogue. Man noterer, 
at forummet gav mulighed for en bred 
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dialog om alle politisk-militære, økono-
miske og miljømæssige emner sammen 
med OSCEs menneskelige dimension 
med repræsentanter for staterne i Vest-
balkan.   

Den 24. juni udsendtes så stats- og re-
geringsledernes, Det Europæiske Råds, 
beslutninger om tildeling af den såkaldte 
kandidatstatus for optagelse i EU, som 
har været vidt omtalt i pressen.

Punkt 1-3 er kun indeholdt i det 
of�icielle referat, ikke i pressemeddelel-
sen! Her har man drøftet en ny platform 
for inddragelse af alle europæiske stater 
for at styrke sikkerhed, stabilitet og vel-
stand på det europæiske kontinent – dvs. 
præsident Macrons tanker. Referatet no-
terer, at intet af dette ville erstatte EUs 
eksisterende strukturer, og det skal re-
spektere EUs eksisterende beslutnings-
organer. Emnet blev herefter henlagt til 
senere!

Punkt 4 – 9 omhandler Det Europæiske 
Råds støtte til Ukraine mod de forskelli-
ge dimensioner af Ruslands krig. Såvel 
på det militære, som det økonomiske og 
det fødevarepolitiske område. Det Euro-
pæiske Råd opfordrer samtlige med-
lemsstater – samt også især kandidat-
medlemsstater – til i fællesskab at gen-
nemføre de vedtagne sanktioner mod 
Rusland.

Punkt 10 – 14 anerkender, at fremti-
den for borgerne i Ukraine, Moldova og 
Georgien ligger inden for Den Europæi-
ske Union. Rådet tildeler kandidatstatus 
til Ukraine og Moldova under forudsæt-
ning af, at kommissionen nært følger og 
rapporterer på de opstillede betingelser, 
som skal svare til de sædvanlige kriterier 
for udvidelse af Unionen. Rådet erklærer 
sig villig til at tildele Georgien kandidats-
tatus, men først når de kriterier, Kom-
missionen har noteret i sin evaluering, 
vil være opfyldt.

EU-kommissæren for udvidelse Olivér 
Várhelyi præciserede, at de i Madrid 
1995 udvidede københavnskriterier lig-
ger til grund for vurderingen. Første pri-
oritet er politiske kriterier: demokrati, 
retsstat, beskyttelse af menneskerettig-
heder og mindretal. Anden er det økono-
miske kriterium om en modstandsdygtig 
markedsøkonomi. Og for det tredje EUs 
acquis, evnen til at omsætte EU love.

I Moldova ønskes dels en velfunge-
rende offentlig administration, styring 
af landets �inanser og bedre styring af 
offentlige indkøb. Dertil skal Moldova le-
vere et ua�hængigt, effektivt, transparent 
og til regnskab stående retsvæsen under 
demokratisk opsyn. Udover korruptions-
bekæmpelse nævnes især bedre involve-
ring af civilsamfundet og bekæmpelse af 
vold mod kvinder.

I Georgien ønsker man en afslutning 
på det stærkt polariserede politiske 
miljø og et fælles engagement fra alle 
partier mod en europæisk tilnærmelse. 
En retsreform, bekæmpelse af korrup-
tion ved en ua�hængig anti-korruptions-
institution, og seriøs opklaring og rets-
forfølgelse af organiseret kriminalitet 
kræves. Endelig ønskes et pluralistisk og 
ua�hængigt mediemiljø.  

Punkt 15 – 21 omhandler Vestbalkan. 
Rådet udtaler sit enstemmige løfte om 
at perspektiverne for Vestbalkan ligger 
i et EU-medlemskab og opfordrer til, at 
hastigheden i denne proces øges. Rådet 
understreger behovet for at gennemføre 
reformer, især mht. retsstat, retsvæsnets 
ua�hængighed og evne til at fungere, 
samt kampen mod korruption. Endvide-
re understreges hensyn til mindretalle-
nes rettigheder. 

Rådet byder den politiske aftale om 
Bosnien-Hercegovina af 12. juni velkom-
men og opfordrer de politiske ledere til 
så hurtigt som muligt at færdiggøre valg-
reform og forfatningsreform, der er en 
forudsætning for at opfylde EU-Kommis-
sionens evaluering/krav.

Rådet noterer, at aftalen om Bosni-
en-Hercegovina indeholder 14 nøglepri-
oriteter og at særlig vægt lægges på det 
omfattende retsreformkatalog. Rådet 
erklærer, at BiH kan tildeles kandidat-
status, når Kommissionen kan konstate-
re, at de ønskede fremskridt er opnået.

Punkt 23 konstaterer, at Kroatien har 
opfyldt samtlige traktatens kriterier og 
Rådet tiltræder EU-Kommissionens for-
slag om, at Kroatien indfører Euro som 
valuta fra den 1. januar 2023.

Punkt 24-28 handler om den aktuelle 
energisituation og prisen på energi.

Punkt 28 omhandler en kraftig kritik 
af Tyrkiet, der opfordres til at respektere 
EU-staters suverænitet og territorium og 
opfordrer Tyrkiet til at reducere stridig-
heder i det østlige Middelhav.

1) Dimitar Bechev, Carnegie Euro-
pe: What has stopped EU enlargement 
in the Western Balkans? https://carne-
gieeurope.eu/2022/06/20/what-has-
stopped-eu-enlargement-in-western-
balkans-pub-87348
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OSCE årsberetning
“The Organization for Security and 

Co-operation in Europe is the world’s 
largest regional security organization 
working to ensure peace and stability 
for more than a billion people between 
Vancouver and Vladivostok” står der på 
forsiden af organisationens beretning for 
kalenderåret 2021, der netop er blevet 
udsendt. 

Nogle kunne mene, at det formål går det 
ikke videre godt med at opfylde for tiden. 
Dertil kan det så anbefales at kigge i års-
beretningen, der leverer et udmærket og 
tilgængeligt overblik over alle OSCEs in-
stitutioner, projekter og aktiviteter i 2021 
under Sveriges udenrigsminister Ann 
Lindes formandskab.

Link: https://www.osce.org/�iles/f/
documents/a/4/520912.pdf

OSCEs skæbne, OSCEs fremtid, diskuteres 
naturligvis i det akademiske OSCE-net-
værk. Vil OSCE miste sin betydning lige-
som Folkeforbundet? Synspunkterne er 
delte. For OSCE taler, at organisationen 
lykkedes med at skabe samarbejde ef-
ter de alvorligste kriser i 1973-1975 og 
i 1989-1993. Og at den nu er den eneste 
ramme, hvor medlemsstater kan mødes, 
hvor dens brede mandat er en fordel, og 
hvor mulighederne for uformel dialog 
er til stede. Samt at der er behov for en 
sådan samarbejdsorganisation på langt 
sigt. Fortalere håber, at man frem mod 
50-års jubilæet i 2025 vil kunne revita-
lisere OSCE. Skeptikere diskuterer, om 
organisationen har den rette struktur, 

Årsberetning 
om ytringsfrihed og journalisters vilkår
For en måned siden offentliggjorde OSCEs 
Repræsentant for Frie Medier, Teresa Ri-
beiro, sin årsberetning for 2020 & 2021 
med nedslående bemærkninger om for-
værring af journalisters sikkerhed, som 
der nu er endnu �lere sørgelige eksempler 
på efter Ruslands angreb på Ukraine. 

Det er Repræsentanten for Frie Mediers 
opgave at påtale trusler mod ytrings- og 
mediefrihed, enten i åbne udtalelser, eller 
oftest i direkte henvendelser til pågæl-
dende OSCE-medlemsstat.

Lukning af medier, politisk begrundet 
overtagelse af medier og forfølgelse af 
enkelte journalister er et hjørne af ind-
skrænkningen af civilsamfundet, der ud-
gør en trussel mod vores sikkerhed og det 
fælles rum for informationer, vi har brug 
for i vore lande. 

Det konstateres, at især journalistik på 
tværs af grænser lider stærkt under be-
grænsninger, i tillæg til mange nationale 
begrænsninger af journalisters arbejds-
vilkår.

Særligt kritisk påpeges nu hacking af 
nyhedssites, anvendelse af overvågnings-
software mod journalister, samt konse-
kvenserne for ytringsfrihed og mediefri-
hed af anvendelse af kunstig intelligens 
(maskinlæring).

Ribeiro konstaterede, at ”der foregår et 
ikke tidligere oplevet pres mod mediefri-
hed og alvorlige indgreb mod ua�hængig 
rapportering inden for OSCE-regionen. 
Det har alvorlige konsekvenser for vore 
samfund, for vore demokratier og for vo-
res fælles sikkerhed.” 
Link: https://www.osce.org/�iles/f/
documents/f/b/518631_1.pdf

Ny dansk handlingsplan
Med tilfredshed kan vi konstatere, at der 
den 13. juni blev indgået en dansk aftale 
om en handlingsplan for sikkerhed for 
journalister. 

Dansk Journalistforbund, Danske Medi-
er, International Media Support, UNESCO 
Danmark, Justitsministeriet og Kulturmi-

nisteriet er blevet enige om en ny dansk 
handlingsplan, som bl.a. vil styrke ind-
beretning og monitorering af overgreb. 
Handlingsplanen tager udgangspunkt i 
Europarådets anbefalinger til beskyttel-
se af journalister og i FNs handlingsplan 
(UNESCOs) for journalisters sikkerhed og 
bekæmpelse af straffrihed.

Chikane, hadefulde ytringer og trusler 
– sågar dødstrusler - er blevet en del af 
hverdagen for �lere journalister. Markante 
ændringer af journalisters vilkår har kun-
net konstateres verden over i de senere 
år. Digital chikane af journalister er blevet 
et arbejdsvilkår, men hidtil har man ikke 
kunnet kortlægge problemets omfang, 
hedder det i pressemeddelelsen.

Den danske handlingsplan har �ire ind-
satsområder:
1. Monitorering af overgreb
2. Opfølgning på indberetninger
3. Dialog mellem alle relevante parter
4. Kontakt med øvrige lande om 
 erfaringsudveksling og initiativer.
 phm

de rette ledelsesværktøjer. NGOer kon-
staterer, at menneskeretskonferencen 
HDIM for tredje år i træk næppe vil blive 
a�holdt i 2022. De arbejder pt. på at for-
stærke civilsamfundets rolle i Europarå-
det. Ultimativt forestiller de sig at �lytte 
hele ODIHR til Europarådet. Imod dette 
taler, at man ved at �jerne denne tredje 
søjle, menneskeretsdimensionen, smad-
rer OSCEs koncept, den altomfattende 
sikkerhed og samtidig fratager civilsam-
fundene i Centralasien muligheden for at 
komme til orde. Nogle mener at vide, at 
folk i Udenrigsministeriet i Rusland ar-
bejder for at lade OSCE bestå på trods af, 
at denne medlemsstat har brudt samtli-
ge regler og aftaler i OSCE-regi. 

 phm
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Ny bestyrelse i Den Danske Helsinki-Komité
Ved generalforsamlingen i maj måned 

passerede komiteen en historisk mile-
pæl, idet der var nyvalg til posten som 
formand. Bestyrelsen suppleredes dertil 
ved en ekstraordinær generalforsam-
ling den 22. juni. Til formand er valgt 
ph.d.-stipendiat Asbjørn Storgaard, 33, 
medens Karsten Fledelius nyvalgtes som 
ordinært bestyrelsesmedlem, og nyvalgt 
til bestyrelsen blev Julie Arnfred Boje-
sen, 30.  

Bestyrelsen har den 22. juni konstitu-
eret sig således: Formand: Asbjørn Stor-
gaard, næstformand: Leif Lønsmann, 
kasserer: Karsten Fledelius, øvrige: Julie 
Arnfred Bojesen, Gerd Battrup, Ole Møl-
gaard og Birgitte Vestberg. 

Asbjørn Storgaard har siddet i komi-
teens bestyrelse de seneste 2 år. Han er 
ansat som doktorand, på dansk ph.d.-sti-
pendiat, ved universitetet i Lund, hvor 
han arbejder med et retssociologisk 
studie om forholdet mellem politik og 
virkelighed i det socialfaglige arbejde 
for resocialisering og forebyggelse af til-
bagefald til kriminalitet i Sverige, Norge 
og Danmark. Hans forskning har særligt 
fokus på den socialfaglige indsats for at 
gendanne borgerens demokratiske kom-
petence i overgangen fra fængsel til fri-
hed, det vil sige borgerens muligheder 
for at genvinde indsigt i egne civilretlige 
rettigheder og et eventuelt tabt medbor-
gerskab. Kriminologisk forskning er et af 
komiteens historiske kerneemner.

For syv år siden kom Asbjørn første 
gang til komiteens sekretariat som kan-
didat via en virksomhedspraktik og ar-
bejdede med projekter, der skulle knytte 
bånd imellem ukrainske og danske uni-
versitetsstuderende bl.a. ved at skabe 
platforme for erfaringsudvekslinger om 
demokrati, menneskerettigheder og kul-
turel diversitet.  Derefter fulgte jobbet 
som projektkonsulent ved Dansk Kul-
turinstitut, hvor Asbjørn bl.a. har arbej-
det med at beskrive dets stifters, Folmer 
Wistis, fascinerende historie og rele-

vansen af hans �iloso�i for styrkelsen af 
Danmarks internationale kulturelle rela-
tioner i dag. Der arbejdede Asbjørn også 
videre med Ukraine og var medforfatter 
af en længere rapport, som viste sig at 
blive afgørende for dannelsen af det nye 
dansk-ukrainske ungdomshus i Kyiv og 
Den ny Demokratifond. Julie Arnfred Bo-
jesen er blevet leder af dette ungdoms-
hus, som i dag er en vigtig platform for 
demokratisk samarbejde mellem unge. 

Om sine målsætninger for foreningen 
siger Asbjørn: ”Som formand vil én af 
mine første prioriteter være at påbegyn-
de de justeringer af vores organisering, 
som bestyrelsen har diskuteret og som 
sekretariatet har givet værdifulde ind-
spark til ved et strategiseminar i april. 
Vi skal sikre os, at vi har nogle rammer – 
fysiske såvel som organisatoriske – som 
så vidt muligt både fastholder viden og 
ekspertise og inviterer nye ideer ind. 

”Organisatorisk har Komiteens helt 
store styrke været dens bredde, �leksibi-
litet og dens ua�hængighed af partipoli-

tiske interesser. Den pro�il skal bevares. 
Men det er ikke altid let at holde sammen 
på en gruppe frivillige ildsjæle med man-
ge individuelle gode ideer. Det kræver, 
at vi formulerer konkret, hvad det er, vi 
vil som forening. Hvis komiteen fortsat 
skal være platform for aktiviteter, der er 
forskellige i både bemanding, form og 
indhold, så er det vigtigt, at vi de�inerer 
en klar ramme og en tydelig retning for 
arbejdet, samt at vi skaber en struktur og 
en kultur, der inspirerer til, at også men-
nesker, der er aktive på arbejdsmarkedet 
og/eller bosat i provinsen, kan være ak-
tive og føle sig organisatorisk og person-
ligt inkluderet i komiteen.

”Den politiske linje forbliver uforan-
dret. Fikspunkterne her er demokrati, 
retsstat og menneskerettigheder. Vi skal 
påvirke beslutningstagere i Danmark via 
høringssvar, konferencer og gennem op-
lysning især om OSCEs og Europarådets 
afgørende roller og arbejde. Vi skal stå 
vagt om konventionerne og fastholde 
nødvendigheden af, at de efterleves.

”Den sidste prioritet er 
at øge komiteens synlig-
hed og skærpe forenin-
gens pro�il udadtil. Det 
bliver ikke mindre vigtigt 
i fremtiden. Vores for-
ening har et solidt renom-
mé i visse miljøer, men er 
komplet ukendt i andre - 
ellers relevante - kredse. 
Det er ikke kun vigtigt 
for vedblivende at kunne 
sende et samlet signal til 
partnere, beslutningsta-
gere, bevillingsgivere, etc. 
Vi kan gøre meget mere”.

   - Red.

Formand, ph.d.-stipendiat
Asbjørn Storgaard
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Af Mark Leonard, European Council on 
Foreign Relations
”Davos Man1” må siges at have haft nogle 
barske 14 år. Samuel Huntington, den nu 
afdøde politolog ved Harvard Universi-
tetet, populariserede denne betegnelse i 
2004, hvormed han beskrev en ny over-
klasse af globaliseringsprædikanter. Han 
hævdede, at Davos manden ønskede at se 
de nationale grænser forsvinde, og at det 
fri markeds logik burde erstatte politik-
kens logik.

Men efter �inanskrisen i 2008 er det po-
litik, der i stigende grad har overtrumfet 
økonomierne, en tendens, der nåede sin 
apoteose med valget af Donald Trump til 
USA's præsident i 2016 og Brexit folkeaf-
stemningen. Begge begivenheder var et 
tilbageslag for Davos-mandens vision om 
en friktionsfri verden, styret så effektivt 
som muligt af processer mellem interes-
senter (”multi-stakeholder processes”).

Hertil kom, at ved dette års møde i Da-
vos blev deltagerne nødt til at konfronte-
res med en større udfordring end de na-
tionale politiske emner: geopolitikkens 
genkomst. Hovedemnet for dette års Wor-
ld Economic Forum var ”Historien ved et 
vendepunkt” i anerkendelse af det faktum, 
at man var kommet til slutningen af ”end 
of history”-udtrykket. På trods af at WEFs 
mantra er at fremme samarbejde i bestræ-
belsen på at opnå ”én verden”, så har den 
ny dagsorden nødvendigvis fokus på kon-
�likt og deling.

Den russiske præsident Vladimir Putins 
aggressionskrig mod Ukraine var den sto-
re trussel ved dette års møde. Ved konfe-
rencens åbning talte Ukraines præsident 
Volodymyr Zelenskyj, der optrådte i sin nu 
velkendte militære påklædning, om at ver-
den er splittet af brudlinjer mellem grund-
læggende værdier. Og Ruslandshuset, det 
etablissement, hvor russiske delegationer 
i tidligere år var værter for networking, 
blev af ukrainske aktivister og sponsorer 
ændret til et russisk-krigsforbryder-hus 
med en udstilling, der gjorde opmærksom 
på de russiske grusomheder i Ukraine.

Efter et blik i dette års program var det 
hurtigt klart, at ikke et eneste globalise-

ringsaspekt var blevet skånet for udfaldet 
af de ny geopolitiske kon�likter – mellem 
Rusland og Vesten, hhv. Kina og Vesten, 
Kina og dets naboer, osv. I stedet for pane-
ler, der skulle diskutere frihandelsaftaler, 
var der adskillige sessioner om økono-
misk krigsførelse. Erhvervsledere og poli-
tiske ledere måtte brydes med det faktum, 
at vi nu lever i en verden, hvor central-
bankreserver kan kon�iskeres, hvor ban-
ker kan blive koblet af det internationale 
betalingssystem SWIFT, og private formu-
er står overfor muligheden af at blive be-
slaglagt for at kunne betale for et lands 
genopbygning.

For deres del rakte sessionerne om kli-
maændringerne længere end de mål om 
reduktion af CO2 udledning, som indgår 
i Paris-aftalerne, idet de fokuserede på 
sammenhængen mellem krigen i Ukraine, 
den aktuelle globale energikrise, føde-
varemangel og in�lation. Tysklands vice-
kansler, Robert Habeck, holdt f.eks. en dis-
kussion med Indiens olie- og gasminister 
og med topchefen for en oliekoncern om 
hvorvidt Europa og Indien kan afslutte de-
res brug af russisk olie og gas uden at ende 
i et økonomisk tilbageslag.

Et panel om migration beskæftigede sig 
ikke alene – som man ville have gjort i de 
tidligere år – med spørgsmålet om fag-
lært uddannelse, men i højere grad med 
spørgsmålet om �lygtninges bevæbning. 
En ukrainsk parlamentariker advarede 
om, at Putins mål er at forvandle migratio-
nen til en hybrid krig 2.0 i det håb, at mio. 
af ukraineres �lugt fra deres hjem kan føre 
til Europas sammenbrud.

Ved et panel om fremtidig teknologi 
drøftede en japansk spindoktor hvorle-
des geopolitik forandrer forholdet mellem 
markedet og staten. I gamle dage blev in-
novationer som f.eks. internettet udviklet 
af staten for derefter at blive overtaget af 
private virksomheder. Men i dag er det så-
dan, at kunstig intelligens, quantum com-
putere, droner og �lere andre teknologier 
udvikles af den private sektor for siden at 
blive gjort til et våben for staten. Derfor er 
eksportkontrol og begrænsninger på tek-
nologi-overførsel blevet væsentlige ele-

menter i den nationale sikkerhedspolitik. 
Men de mest foruroligende sessioner 

fokuserede på frygten for en ny kold krig, 
som vil betyde afslutningen på den globale 
verden. Mange ledere fra Nordamerika og 
fra lande udenfor Europa sympatiserede 
med det ukrainske problem, men næg-
tede at se denne krig som en kon�likt om 
værdier. De frygtede, at Putins aggression 
sammen med de modforanstaltninger, der 
træffes mod Rusland, vil accelerere frag-
mentationen af en allerede delt verden i 
form af stigende energipriser, sultedød og 
politisering af det fri marked.

Disse lod sig hertil ej heller tilslutte den 
påstand, som Biden administrationen 
hårdt har fremført, at vi står i en kamp 
mellem demokrati og autokrati. Sådant 
formuleret frygtede de, at det ville brin-
ge os til en endnu dybere splittet verden 
langs ideologiske linjer. Repræsentanter 
for Mellemøsten, Afrika og Asien udtryk-
te gentagne gange deres frygt for at skulle 
blive nødt til at vælge mellem Kina og USA, 
hvad de anså for en eksistentiel trussel. 

Dette års Davos sammenkomst var fuld-
stændigt uigenkendelig fra de konferen-
cer, jeg begyndte at tage til for 15 år siden. 
Det står nu klart, at medens Davos-man-
den ikke var interesseret i geopolitik, så 
er geopolitikken nu blevet overordentlig 
interesseret i ham. Det forhold, at gensi-
dig a�hængighed er blevet til våben, har 
nyskabt ethvert område af hans liv. Geo-
politikkens overtagelse af globaliseringen 
er næsten fuldført, og denne førerposition 
vil næsten med sikkerhed række ud over 
krigen i Ukraine.

1) Note: Davos Man er en parafrase over 
økonomiens tidligere altid korrekt opti-
merende the economic man. 

Oversat fra engelsk af Philip Maschke

World Economic Forum er en ua�hængig 
non-pro�it international organisation med 
base i Genève, hvis formål er at engagere for-
retnings-, politiske, akademiske og andre sam-
fundsledere i at skabe dagsordener for global, 
regional samt branchers udvikling. WEF er 
grundlagt i 1971. 

Davos-mandens fald – WEF 2022
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Om det dansk-russiske forhold i et historisk per-
spektiv og Ruslands ulovlige krig mod Ukraine

Af Claus von Barnekow
Danmark har været i krig 
med Rusland. Det mod-
satte påstås i forbindel-
se med Ruslands ulov-
lige krig mod Ukraine. 

Ruslands folkeretsstridige krig mod 
Ukraine har givet anledning til mængder 
af kommentarer og analyser af statschef 
Putins og Ruslands befolknings fysio-
gnomi og psykologi; nogle mere forstå-
ende end forklarende, nogle ser på nuet, 
andre indeholder det perspektiv, der op-
nås ved at se på en tidsakse, der rækker 
tilbage i fortiden. 

I den forbindelse har der på ny været 
fremsat betragtninger jf. nedenfor om 
det dansk-russiske forhold i et historisk 
perspektiv. Centralt står opfattelsen, at 
det aldrig kom til krig mellem de to sta-
ter. Det kunne lyde naturligt, når man ser 
på geogra�ien og erindrer sig, at færden 
med skib, til fods eller på en hest, evt. 
en hestevogn længe var fortidens trans-
portmidler. Det er alligevel forkert. Den 
kategoriske opfattelse er således ikke 
retvisende. 

"Fred gennem århundreder: Historisk 
har Rusland og Danmark været et mak-
kerpar." Således lød den bombastiske 
overskrift i en længere artikel, hvor det 
blev gjort gældende, at "... Danmark og 
Rusland aldrig har været i åben krig med 
hinanden ...". (Journalist Nikolaj Krak i 
Kristeligt Dagblad 17. februar 2022).

I en senere kronik - blottet for for-
ståelse af og indsigt i international 
politik, men ikke for Ruslands såkaldte 
"interessesfære" - fremføres det på ny, 
at Danmark "aldrig har været i krig 
med [Rusland] ". (Historikeren Thorkild 
Kjærgaard i Kristeligt Dagblad 4. marts 
2022).

Skulle man være polemisk, ville 
spørgsmålet være, hvad der forstås ved 
"aldrig", ved "åben", og hvad modsæt-
ningen dertil så er? Det er der dog ingen 
grund til.

Virkeligheden kan forklare sig selv. 
Scenen er et udsnit af den europæiske 
krigsskueplads i 1813. Den 22. oktober 
1813 udstedte Danmark en krigserklæ-
ring mod Rusland (og en mod Preussen). 
En fredsaftale mellem Danmark og Rus-
land blev indgået den 8. februar 1814.

Danmark havde i august samme år 
- allieret med Frankrig, der garantere-
de dobbeltmonarkiet Danmark-Norges 
fortsatte beståen - forstærket den fran-
ske marchal Davouts armékorps med 
det såkaldte auxiliærkorps. Davouts 
armékorps var med hovedkvarter i 
Hamborg deployeret nord for Elben. 
Auxiliærkorpset nåede op på ca. 12.000 
mand. Korpset var i aktion fra den 17. 
august 1813 til våbenstilstanden den 
14. december 1813, og dermed under 
den såkaldte "kosakvinter".  Modstan-
deren var den allierede Nordarmé under 
kommando af den svenske kronprins. 
Nordarméen omfattede enheder af for-
skellige nationaliteter, herunder russiske 
enheder.  Det danske korps udførte sine 
opgaver med bravour. 

Under Napoleonskrigenes slutfase 
indtog Rusland den afgørende rolle i 
forbindelse med Sveriges krav om en 
adskillelse af Danmark og Norge, forenet 
siden 1380. Det krav blev opfyldt af de 
mod Frankrig allierede magter i 1814.    

Men det var netop Ruslands støtte til 
Sverige, der var afgørende for, at Dan-
mark ved freden i Kiel 1814 måtte afstå 
Norge til Sverige. Med den franske mar-
chal Bernadotte som kronprins Carl Jo-
han �ik Sverige en statschef, som opgav 
tanken om at søge en generobring af Fin-
land, erobret af Rusland i en angrebskrig 
1808-1809. Han søgte og �ik tilknytning 
til Rusland, som havde en indlysende in-
teresse i at støtte ham i ønsket om til er-
statning for tabet af Finland at erhverve 
sig Norge fra Danmark.

Det er endvidere gået i glemmebogen, 
at zar Peter III af gottorpsk afstamning 

i 1762 skabte en krise i Danmark. Han 
agtede at generobre de gottorpske dele 
af Slesvig overgået til den danske kon-
ge som hertug over hele Slesvig efter 
Store Nordiske Krig. En dansk hær tog 
opstilling i Mecklenburg med henblik 
på at afvise en fremrykkende, overlegen 
russisk hær. Russerne gjorde imidlertid 
holdt den 17. juli og indledte herefter en 
tilbagetrækning. Baggrunden var en pa-
ladsrevolution i St. Petersburg, hvorved 
zaren blev afsat og derefter myrdet i sit 
fangenskab. Krisen var dermed a�blæst.

Det er bemærkelsesværdigt, at Rigsar-
kivet ikke havde styr på virkeligheden, 
da man i forbindelse med 500 året for de 
diplomatiske forbindelser mellem Dan-
mark og Rusland i et udstillingskatalog 
om begivenheden skrev: "Af og til har 
forholdet været køligt, og de diplomati-
ske forbindelser har været a�brudt et par 
gange, men det kom aldrig til krig."

Nu kan historikere som jurister ofte 
de�inere sig ud af hvad som helst, men 
Danmarks krigserklæring i 1813 er umis-
kendelig. Og sagen får et anstrøg af 
komik, når nævnte udstillingskatalog 
som punkt 32 "Genoprettelse af freden 
1814" skrev, at efter Napoleonskrige-
nes afslutning indgik europæiske mag-
ter traktater om genoprettelse af fred 
m.v. En sådan traktat blev indgået mel-
lem Danmark og Rusland dateret 27. 
januar/8. februar 1814 og rati�iceret af 
Danmark den 16. november 1814. Krigs-
erklæringen ladedes uomtalt! [Se Svend 
Aage Christensen; Henning Gottlieb, Red. 
Dansk Institut for Internationale Studi-
er: Danmark og Rusland i 500 år]. 

Og 200 år senere
At karakteren af de diplomatiske for-

bindelser med Rusland overvejes løben-
de i EU/NATO-hovedstæder er evident. 
Ruslands statsledelses folkeretsstridige, 
megalomane og ukristelige angreb på og 
invasion af den ukrainske stat, og russi-
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ske styrkers overgreb på civilbefolknin-
gen er uhørt. Mere besindige russiske 
internationale embedsmænd er fortviv-
lede over deres statsledelses stupiditet, 
misinformationen og konsekvenserne 
for deres land både nationalt og interna-
tionalt. 

Den ovenfor nævnte misinformation 
i fortællingen om det historiske forhold 
mellem Danmark og Rusland er ikke ny 
og ikke bevidst; den skyldes uvidenhed 
eller pænere sagt forglemmelse.

Den russiske statsledelses mediesty-
ring og misinformation i dens enøjede 
fortælling om den ukrainske stats histo-
rie, om årsagerne til Ruslands voldelige 
krænkelse af et andet lands suverænitet 
og benægtelse af angreb på civile, der 
udgør krigsforbrydelser, udgør et nyt 
højdepunkt i propagandaens historie, 
altså bevidst forfalskning af forløb, år-
sager og virkninger. Det er evident, at 
Rusland overtræder krigens regler, også 
kaldet den humanitære folkeret. 

Ikke alle har glemt Mohammed Saeed 
al-Sahhaf, den tidligere irakiske diplo-
mat og politiker, der blev kendt under 
invasionen af Irak i 2003, hvor han var 
landets informationsminister. Han �ik 
øgenavnet Komiske Ali, fordi han fast-
holdt, at Irak ikke var ved at blive inva-
deret. I lighed hermed er der i�lg. stats-
styrede russiske medier og den russiske 
udgave af Komiske Ali, udenrigsmini-
ster Lavrov, ingen krig i Ukraine, men 
en "særlig operation." Statschefen, den 
erklærede ortodoks-kristne Putin, har 
med sin særlige ophøjede og åndelige 
forståelse af ytringsfrihed, retsstats- og 
menneskerettighedsprincipper endvide-
re besluttet, at anvendelsen af ordet krig 
om den russiske krig i Ukraine kan føre 
til årelang fængselsstraf. 

Det er vel så ukrainerne selv, som ska-
ber ruiner af byernes boligmasse og la-
der sig ombringe i ekstatisk glæde over 
det russiske broderfolks næstekærlige, 
men blodige omfavnelse. Omend moti-

verne og omstændighederne er forskel-
lige, går der en lige linje fra Mussolinis 
fascisme og Hitlers forbryderiske eks-
pansion til Putins illusioner om den rus-
siske ånds storhed. Det var vel også den 
storhed og foragten for menneskeliv, der 
var ansvarlig, da Sovjetstyret iværksatte 
hungersnød og massedød (Holodomor: 
hungerudryddelsen) i Sovjetunionens 
"brødkurv" Ukraine i 1932-33. Det an-
slås, at op til 5 mio. mennesker mistede 
livet.    

Vladimir Putin har nu med tydelighed 
ført bevis for og af Vesten fået bekræftet, 
at den russiske ånd i hans og hans omgi-
velsers fortolkning ingen attraktion har, 
men fremkalder indre og ydre konse-
kvenser for Ruslands befolkning, uanset 
om �lertallet er med eller imod sin egen 
statsledelse. Senest med Europarådets 
Ministerkomités beslutning (16. marts) 
om, at Ruslands medlemskab af organi-
sationen er ophørt.  Herefter blev Rus-
lands �lag foran Europarådets hovedbyg-
ning taget ned. 

Idioti har mange ansigter; Putins vil 
indskrive sig højt på skamstøtten over 
despoter.  
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Uffe Ellemann-Jensen in Memoriam
Af Karsten Fledelius
Med Uffe Ellemann-Jensen 
er Danmarks længst sidden-
de udenrigsminister i det 
20. århundrede gået bort. 
Og en af de mest markante 

forkæmpere for små europæiske natio-
ners ret til overlevelse og manøvrerum. 
Han var en af dem, som tilskyndede Erik 
Siesby til at danne en Helsingfors-komi-
té for Menneskerettigheder også i Dan-
mark, 10 år efter indgåelsen af Helsin-
ki-aftalen i 1975. 

Da det for alvor begyndte at knage i 
Sovjetunionen fra 1988, var han ikke sen 
til at bakke op om initiativer til støtte for 
selvstændighedsbevægelserne i de bal-
tiske lande, herunder oprettelsen af det 
danske kulturinstitut i Riga, som i starten 
fungerede som en slags uof�icielt konsu-
lat uden om regeringerne i Moskva og 
København. Og efter det mislykkede kup 
mod Mikhail Gorbatjov i august 1991 
holdt han på, at Danmark aldrig havde 
anerkendt den sovjetiske besættelse, så-
ledes at Danmark var det første land, der 
genoptog de diplomatiske forbindelser 
med de tre baltiske lande, anerkendte de 
baltiske republikkers selvstændighed og 
samtidig sendte en ambassadør.

Hans ihærdighed smittede af på skan-
dinaviske og tyske kolleger og var en 
kæmpe opmuntring for de tre små na-
tioner, hvis korte frihedsperiode efter 
Tsarrigets sammenbrud 1917-18 var 
blevet brat afsluttet ved den sovjetiske 
indmarch i 1940. 

Kort før afslutningen af hans udenrigs-
ministertid i 1993 udviklede en ny krise 
sig i et kommunistisk land: Jugoslavien, 
hvor der udbrød krig mellem nationalite-
terne i 1991 og Titos gamle statsdannelse 
helt gik i opløsning i april 1992, samtidig 
med at krigen mellem serbere og kroater 
bredte sig til Bosnien-Hercegovina, og 
det nuværende Nordmakedonien blev to-
talt ignoreret af krigens hovedparter. 

Uffe Ellemann-Jensen var også den 
udenrigsminister, jeg som formand 

for det, der siden 1933 havde heddet 
“Dansk-Jugoslavisk Forening”, henvendte 
mig til i foråret 1992, da den socialisti-
ske forbundsrepublik Jugoslavien ende-
lig brød sammen og Milošević skabte sit 
”Rest-Jugoslavien” af Serbien (med de 
annekterede selvstyreområder Kosovo 
og Vojvodina) og Montenegro.. Forenin-
gen havde medlemmer fra alle de tidli-
gere forbundsrepublikker (aktuelt dog 
minus Slovenien) og den så ingen anden 
mulighed end at skifte navn, hvis den 
skulle overleve. Uffe Ellemann-Jensen 
tog godt imod vor beslutning om at blive 
en regional forening for det tidligere for-
bundsområde under navnet “Dansk-Syd-
slavisk Forening”. Og han var i øvrigt me-
get behjælpelig med at få Protokollen til 
hurtigt at registrere skiftet. Jeg husker 
vores møde i Udenrigsministeriet en sen 
aften, hvor vi talte om vigtigheden af at 
forhindre, at det skulle gå lige så galt i 
Makedonien som i Bosnien, og kontakten 
fortsatte efter hans afgang som udenrigs-
minister i januar 1993. 

Her var Uffe Ellemann-Jensen en af de 
få europæiske statsmænd, som bekymre-
de sig om den etnisk sammensatte repu-
blik, hvor der sagtens havde kunne udvik-
let sig en voldsom krig som i Bosnien. Da 
jeg i 1994 var i Skopje på vegne af Kon-
ferencen af Europæiske Kirker, som for-
søgte at mægle mellem de lokale etniske 
grupper, der lige som i Bosnien i høj grad 
var religiøst de�ineret, oplevede jeg som 
dansker, at der var én helt i den lokale 
befolknings øjne, som hed “Jensen”, og en 
anden som hed “Thomsen” – den sidste 
var den danske brigadegeneral Finn Sær-
mark-Thomsen, der ledede den hovedsa-
geligt nordiske FN-bataljon, som skulle 
sikre freden i den tidligere jugoslaviske 

delrepublik, hvis navn Grækenland ikke 
ville anerkende, hvis hovedsprog Bulgari-
en ikke ville anerkende, og hvis nationa-
le kirke Serbien ikke ville anerkende. At 
dette land har overlevet, undgået at ende 
i en langvarig, blodig etnisk kon�likt, og at 
det i dag er medlem af NATO under nav-
net “Nordmakedonien” - og forhåbentlig 
inden for længe vil kunne optages i EU 
(trods fortsat politisk benspænd fra Bul-
garien i sprogspørgsmålet) - bærer “Jen-
sen” og “Thomsen" stadig en del af æren 
for. 

Uffe Ellemann-Jensen fortsatte sit 
udenrigspolitiske virke bl.a. som for-
mand for Udenrigspolitisk Selskab indtil 
2012. Han fortsatte med at være inspire-
rende og provokerende, ikke mindst i sit 
forsvar for de nye frie europæiske mel-
lem- og småstaters selvstændighed og 
integration i det europæiske fællesskab, 
og sin modstand mod snæver nationalis-
me og etnisk chauvinisme. Som formand 
for Udenrigspolitisk Selskab modtog han 
i 2005 efter Ukraines Orange revolution 
præsident Viktor Jusjtjenko i Danmark, 
hvor han arrangerede møder i Folketin-
get og utrætteligt talte for, at Ukraine 
burde have et EU-perspektiv - sådan som 
Ukraine i disse dage - 17 år efter - nu en-
delig har fået.

Det skylder vi ham stor tak for, ikke 
mindst i situationen efter den 24. februar 
2022, hvor den nye europæiske sikker-
hedsorden efter kommunismens sam-
menbrud er ude i sin hidtil værste krise. 
Han forblev til det sidste en stålsat for-
svarer af de værdier, de europæiske fæl-
lesskabsorganisationer - Europarådet, 
EF/EU, OSCE - er sat i verden for at sikre 
og styrke. 


