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Hvem er de aggressive?  
 

Når man går til lægen i min alder og får en diagnose, må man som regel bøje sig for lægens au-
toritet og dom og erkende, at det er sådan og sådan, det forholder sig, selv om det måske ikke 
lige var det, man regnede med. Men de mere kritisk anlagte blandt os – de knap så autoritetstro 
- kan altså også søge en anden læge for at få en såkaldt ’second opinion’ – og det er netop, hvad 
jeg har gjort i forbindelse med Ukrainekrisen – simpelt hen fordi jeg ikke forstod et pluk af, 
hvad der egentlig foregik. Her er, hvad jeg fandt ud af. 
 
Ved hjælp af stort set enige politikere i Vesten og af et lige så enstemmigt mediekor har Rus-
lands invasion i Ukraine appelleret til vores følelser på en måde, som i befolkningen har frem-
kaldt en voldsom forargelse, vrede og harme mod Rusland og ikke mindst mod dets leder, Vla-
dimir Putin – og en lige så overvældende sympati for ’det fredelige Ukraine’, som ’fuldstændig 
uprovokeret’ er blevet overfaldet af den store fjende af alt, hvad vi tror på her i den frie verden.  
Derfor sender vi stadig en lind strøm af våben og meget andet godt til hjælp til Ukraines ’fri-
hedskamp’, og vi viser højlydt vores foragt for Rusland med vrede udtalelser og økonomiske 
sanktioner – ja, selv russisk kunst og kultur er blevet bandlyst fra vores enemærker. Derfor op-
ruster vi pludselig i en hidtil uset grad, så vi kan stå imod det aggressive Ruslands forventede 
invasion på vores enemærker. 
 
Det er altid dybt betænkeligt, når politikere appellerer til vores følelser i den grad, som om den 
befolkning, der har valgt dem, og som de skulle tjene, bliver betragtet ovenfra som et umodent 
barn. Det er set før, og det burde vel skræmme enhver med blot et lille kendskab til historien 
fra vid og sans – men se bare! Det virker kun alt alt for godt.  
 
Det undrer mig nu alligevel, at vi så massivt kan lade os forføre her i Europa, som jo ellers be-
står af relativt oplyste demokratier, hvor den kritiske samtale skulle være det bærende grundlag, 
og hvor fornuft og besindighed burde være afgørende for de store politiske beslutninger – i 
hvert fald mere end vores følelser, der har det med at forhindre os i at se klart, hvad der egent-
lig foregår.  
Det er det vel også som regel – i hvert fald i Danmark - men lige her omkring de måske aller-
vigtigste beslutninger, der vedrører vores lands – ja, for så vidt vores verdens – fremtid, synes 
fornuft og besindighed, overblik og nøgtern analyse nærmest at være bandlyst fra samtalen, der 
ydermere hæmmes af, at det tilsyneladende kan være forbundet med en vis risiko at give udtryk 
for anderledes holdninger og meninger end det store flertals.  
 
Hvordan er det kommet dertil? Hvordan har vi i den grad kunnet opgive vores demokratiske 
værdigrundlag og politiske saglighed til fordel for denne massive, følelsesladede krigspropa-
ganda, der kan få os til at underminere vores egen økonomi og velfærd til fordel for en fuld-
stændig absurd militær oprustning, der efter min mening savner ethvert rimeligt grundlag - 
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samtidig med at vi fuldstændig hovedløst afbryder enhver forbindelse til en vigtig handelspart-
ner, og – ikke mindst – energileverandør, som vi øvrigt har et både historisk og kulturelt år-
hundredgammelt europæisk fællesskab med? Er vi blevet besat af en ond ånd eller hvad?  
 
Jeg har ingen særlig politisk viden, indsigt eller erfaring, men lige siden krisens start har jeg - 
netop fordi det undrede mig, hvad der egentlig foregik – læst og lyttet til en del mennesker, der 
har givet mig et noget mere nuanceret syn på krisen end den følelsesladede fortælling, de fleste 
af vores politikere og massemedier generelt bringer til torvs om de onde, russere og deres løgn-
agtige, utilregnelige præsident.  
 
En noget chokerende second opinion omkring konflikten fik jeg af professor i international po-
litik, John Mearsheimer. Han lægger – som flere andre politologer og økonomer - ikke skjul på, 
at han anser USA for at være den egentlige årsag til krigen i Ukraine. Verdens største supermagt 
følger angiveligt en doktrin om, at alverdens nationer skal omvendes til liberale, kapitalistiske 
demokratier efter amerikansk forbillede og under amerikansk ledelse – hvad enten de vil eller ej. 
De, som sætter sig imod, udråbes gennem massive smædekampagner som onde og umenneske-
lige – sådan som vi har set det med Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Iran, Rusland, Nordkorea 
og Kina blot indenfor de sidste 30 år. Disse ’onde’ magter anses som legitime mål for sanktio-
ner, vestligt orkestrerede regimeskift – regulære mord på de fordømte ledere, bombardementer 
og invasioner. Det er den militaristiske ’verdensorden’, der har hersket stort set uimodsagt siden 
Berlinmurens fald og Sovjetunionens opløsning. Den legitimerede den højst besynderlige udvi-
delse og oprustning af NATO, efter at grundlaget for alliancens eksistens: truslen fra Sovjetuni-
onen og Warszawapagten - ellers for længst var smuldret bort. Den legitimerede et væld af ame-
rikanske og vestlige (herunder danske) indblandinger, invasioner, bombninger og droneangreb i 
andre lande, som ikke ville indordne sig under denne amerikanske unipolære verdensorden. 
Over 100 amerikanske militære engagementer er det ifølge økonomiprofesor Jeffrey Sachs ble-
vet til alene siden 1991!  
Imens har diplomatiet trange kår. 
 
Mange – nok mest i den vestlige verden - vil mene, at sådan et unipolært amerikansk hegemoni 
er en vældig god ting, der i sidste ende vil medføre både fred og frihed og velstand for alle lande 
i verden – sådan en slags Pax Americana båret af det liberale kapitalistiske demokrati, som den 
amerikanske økonom Francis Fukuyama rent ud kalder ’Historiens Afslutning’. Det på trods af, 
at præsident Kennedy netop advarede mod en Pax Americana i sin berømte fredstale kort før 
sin død i november 1963. 
Herhjemme har ikke mindst tidligere statsminister Anders Fog Rasmussen slået til lyd for tan-
ken – bl.a. i sin bog: Viljen til at lede fra 2016, men vel også gennem den aktivistiske dansk-ame-
rikanske udenrigspolitik, som ikke mindst han har stået fadder til, og som i dag åbenbart har 
vundet genklang i det altovervejende flertal i folketinget og i befolkningen. Danmark støtter 
USA ét hundrede procent og står skulder ved skulder med dem i deres krige – deres 
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bombninger, likvideringer og sanktioner rundt om i verden. Og nu også med massiv støtte til 
USA’s åbenbare stedfortræderkrig mod Rusland i Ukraine.  
 
Problemet er bare, at denne for så mange mennesker i Vesten dragende tanke om den ameri-
kanske politibetjent, der skal lede og sørge for ro og orden i hele verden, i dag møder massiv 
modstand – især fra de to nationer, som hver for sig også er i stand til at yde modstand – nem-
lig Rusland og Kina. Og det er præcis den modstand vi bl.a. ser udfolde sig i al sin gru på slag-
marken i Ukraine. Rusland kunne under ingen omstændigheder tillade, at Ukraine blev medlem 
af NATO, fordi det ifølge dem ville omringe Rusland militært og dermed true Ruslands eksi-
stens. Man frygter – vel egentlig med god grund, når man betragter den nyere historie eller lyt-
ter til især amerikanske og britiske politikere - at den vestlige ekspansion ikke vil stoppe ved 
Ruslands grænse – eller for den sags skyld ved Kinas. Derfor greb man til våben som et sidste 
forsøg på at stoppe den vestlige ekspansion, som åbenbart ikke er til forhandling. Mange vil 
mene, at såvel annekteringen af Krim som krigen kunne have været undgået, hvis USA og 
NATO havde været mere villig til at lytte til de russiske advarsler om ikke at overtræde Rus-
lands tolerancetærskel ved at udvide NATO med Georgien og Ukraine. Men projektet var ikke 
til forhandling! Tværtimod støttede Vesten aktivt kuppet i 2014, der banede vejen for en pro-
vestlig og særdeles antirussisk regering i Ukraine. 
Stærke kræfter i Ukraine har i hvert fald siden 2008 - dels på egen foranledning, dels stærkt op-
ildnet og støttet militært og økonomisk af USA, EU og NATO – spillet højt spil i deres forsøg 
på at kappe enhver forbindelse til Rusland og omskabe hele landet til et vestligt liberalt demo-
krati som medlem af både EU og NATO. Dette på trods af, at mindst en tredjedel af befolk-
ningen er stærkt orienterede mod Rusland og ikke ønsker, at Ukraine skal domineres af EU og 
USA - og på trods af en århundredgammel kulturel, religiøs og på alle måder tæt samhørighed 
med Rusland.  
Det er ikke lykkedes endnu, fordi Rusland har invaderet landet, for at tage kontrol over de rus-
sisktalende og prorussiske områder, som siden 2014 har været under angreb fra provestlige og i 
øvrigt stærkt højreradikale ukrainske kupmagere, der indledte deres magtovertagelse i 2014 med 
bl.a. at forbyde det russiske sprog i hele Ukraine. Nu er disse områder så formelt indlemmet i 
Rusland til stor fortrydelse for det vestorienterede Ukraine og for Vesten, der fortsætter med at 
sende våben og ammunition til Ukraines hær i den formening vel, at disse områder kan tilbage-
erobres. 
 
Det er en højspændt situation, som kræver stor diplomatisk snilde og forhandlingsvilje, men 
desværre synes det at være følelser, propaganda og vandalisme, der præger billedet. Senest med 
den helt utrolige sabotage mod Nordstream rørledningerne.  
Man kan selvfølgelig med rette forarges over – at en suveræn stat ikke kan få lov til at be-
stemme over sin egen fremtid, men bliver udsat for et voldeligt overfald med al den elendighed 
og menneskelige tragedie, det medfører. Og der er vel ingen tvivl om, at den russiske invasion i 
Ukraine var og er en ulovlig invasion. Men så bør man vel i redelighedens navn forarges lige så 
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meget, hver gang et land invaderer et andet suverænt land eller hver gang et land bryder folkeret-
ten og bruger vold mod et andet suverænt land, sådan som det er sket og sker overalt i verden. 
Hvor er forargelsen over Saudi-Arabiens vedvarende bombardementer af Yemen, Israels folke-
drab mod palæstinenserne i Gaza, USA og NATO-landenes invasioner, bombardementer og 
dronedrab i suveræne stater, for bare at nævne et par stykker. Hvor er forargelsen over den nu 
60-årige amerikanske embargo mod Cuba eller sanktionerne mod Iran og Afghanistan, der hol-
der befolkningerne nede i dyb fattigdom? Hvor er protesten mod visse staters selvbestaltede 
’ret’ til at ’straffe’ andre stater med vold og sanktioner, fordi de ikke vil lystre?  
Det, som lyser ud af Vestens ensidige forargelse over Ruslands voldelige overfald mod Ukraine 
er for mig at se, at Vesten de facto hylder et vestligt voldsmonopol. Kun Vesten har ret til at 
gribe til våben overfor andre suveræne stater. Hvis andre gør det, er det dybt forkasteligt og al 
forargelse værd. 
 
En anden second opinion fik jeg, da det gik op for mig, at Rusland og Kina slet ikke står alene 
med deres modstand mod denne vestlige unipolære liberalistiske verdensorden. Flere og flere 
lande i Mellemøsten, Afrika, Sydamerika og Asien er tilsyneladende begyndt at sætte spørgs-
målstegn ved den vestlige – især den britisk-amerikanske dominans i verden – måske også båret 
af dårlige erfaringer fra den århundredgamle kolonitid, som for mange synes at fortsætte i det 
uendelige. Disse lande ser ikke som vi Rusland – eller for den sags skyld Kina - som den store 
fjende. Tværtimod søger de tættere samarbejde med landene.  
Til gengæld bliver deres forhold til Vestens såkaldte neokolonialisme mere og mere køligt. Flere 
lande i Afrika er blevet pikeret over Vestens magtfulde fremfærd – ikke mindst NATO’s bom-
bardement af Libyen og mordet på oberst Gadaffi har vendt mange afrikanske og mellemøstlige 
øjne og sind andre steder hen. De forhenværende kolonier i Mellemøsten, Afrika, Sydamerika 
og Asien er begyndt at sige fra, så det kan høres, overfor den vestlige dominans, og Vesten min-
der dem mere og mere om en civilisation i forfald uden reelle værdier – som den syriske præsi-
dent Assad sagde det i en tale til parlamentet - prisgivet sin egen rå magt under de multinatio-
nale firmaers og finansverdenens kyniske og umenneskelige forretningslogik. 
 
Men sådan behøver det vel ikke være. Hvis vi i Vesten kunne udvise en smule mere ydmyghed 
og respekt overfor resten af verden og opgive vores selvbestaltede lederstilling og vores ideolo-
giske korstog for det liberalistiske tusindårsrige – opgive vores bedrevidende og belærende atti-
tude overfor de lande, vi gennem århundreder har undertrykt og udnyttet – og måske endda be-
gynde tage ved lære af deres måde at indrette samfundet på. Hvis stormagterne kunne opgive de-
res imperialistiske drømme om verdensherredømmet og i stedet satse på et respektfuldt og lige-
værdigt samarbejde mellem frie, suveræne stater – måske med udgangspunkt i et noget forkrøb-
let FN - og for menneskelivets skyld begynde at nedruste i stedet for at opruste så fuldstændig 
meningsløst for alle andre end våbenproducenterne og deres agenter. Ja, hvis …  
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I øjeblikket ser det ikke for godt ud, fordi så mange her i Vesten synes at være faldet i kløerne 
på en kynisk dæmon, der gør os blinde og døve for fornuft og besindighed og for den virke-
lighed, der er noget mere nuanceret og kompleks, end krigsretorikken lader ane. Hvem er 
egentlig de aggressive? Tilsyneladende er vi alt for velvillige ofre for stærke kræfter, der ønsker 
krig og ufred – der ønsker destabilisering, og som synes at være ganske ligeglade med de menne-
skelige omkostninger – ja, vel egentlig ligeglade med, om denne planet også er beboelig for vo-
res børn og børnebørn. 
Dem har jeg en del af, og derfor bekymrer det mig, at vi i Europa så entydigt og indiskutabelt 
melder os ind i krigen og puster liv i konfrontationen med rendyrket populisme - i stedet for at 
bruge alt, hvad vi har af statsmandskunst og politisk vilje på at skabe fred og samarbejde og 
ikke mindst gensidig respekt mellem nationerne i vores stakkels ramponerede verden. Før det 
er for sent. 
 
Erik Fonsbøl 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


