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kronik | Vi må finde ud af, hvad Putins ansigtsreddende forhandlingsresultat kan være. Er det fair? Måske ikke,  
men fuldstændig retfærdighed er sandsynligvis umulig i en tidsalder domineret af de tre konkurrerende imperier

Derfor er forhandling med Putin nødvendig
Bjørn Nygaard 
Antropolog og konfliktmægler

DET ER AFGØRENDE at 
fremme forhandling mel-

lem Ukraine og Rusland hurtigst mu-
ligt. Den herskende holdning ser ud til 
at være, at det er muligt for Ukraine og 
Nato at sejre militært.

Men det er højst usandsynligt, selv 
efter Ukraines seneste fremgang, og de 
menneskelige, økonomiske og miljø-
mæssige konsekvenser af krig er enor-
me – også for os danskere. Hvorfor er 
en militær sejr urealistisk? Fordi vi fort-
sat lever i en tid, hvor imperier domine-
rer. 

KLODEN ER I DAG DOMINERET af tre 
imperier: Rusland, Kina og USA. De ud-
øver alle en formel eller uformel kontrol 
over underordnede samfund. De domi-
nerer med andre ord andre nationer  
og etniske grupper med militær og øko-
nomisk magt, med kulturel og ideolo-
gisk påvirkning eller en blanding af 
disse. 

Det hankinesiske imperium har un-
derlagt sig blandt andet Tibet og Xin-
jiang-provinsen og undertrykker dér 
millioner af uighurere og tibetanere ved 
hjælp af rå magt, sindelagskontrol og 
indoktrinering.

Kina har ligeledes ført flere krige med 
Indien og Vietnam om grænseområder, 
ligesom Taiwan er under hårdt pres fra 
styret i Beijing. Derudover udøver Kina 
øget indflydelse i mange asiatiske og 
afrikanske lande via storstilede infra-
strukturprojekter og lån med kontrol 

over store dele af verdens vigtige metal-
ler med mere til følge. Selvom Vesten 
taler imod disse handlinger, formår 
man ikke at bremse undertrykkelsen. 
Kina er for stærkt.

USA UDØVER sin imperiale magt på 
anden vis. Siden 1800-talles ekspansi-
on inklusiv erobringskrigene mod Me-
xico, hvor blandt 
andet Californien 
og Texas blev in-
kluderet i imperiet, 
har man ikke for 
alvor inkluderet 
nye landområder 
med magt. Men 
USA har udøvet sin 
imperiale indfly-
delse i andre ver-
densdele på anden vis for at fremme 
sine politiske og økonomiske interes-
ser.

Det inkluderer krige i blandt andet 
Vietnam, Afghanistan, Irak og Korea, 
samt fjernelse af demokratisk valgte 
regeringer og præsidenter blandt andet 
i Persien (1953), Chile (1973), Congo 
(1960/1961) og underminering af rege-
ringen i Nicaragua i forbindelse med 
den ulovlige Iran-Contra-skandale i 
1980’erne med videre. Derudover  
udøver USA sin imperiale magt ved 
hjælp af økonomiske sanktioner og 
pression. 

Også Europa oplever den amerikan-
ske dominans blandt andet gennem 
pres for at deltage i diverse krige inklu-
sive den katastrofale krig i Irak, som 
viste sig at være baseret på en ameri-

kansk løgn om tilstedeværelsen af mas-
seødelæggelsesvåben. 

Endelig har det russiske imperium, 
der strækker sig tilbage til det tsaristi-
ske Rusland, over det russisk domine-
rede Sovjetunionen til dagens Putin-
styrede Rusland underlagt sig enorme 
landområder og et stort antal folkeslag 
fra Fjernøsten til Centraleuropa, og den 

nuværende frygte-
lige krig mellem 
Rusland på den 
ene side og Ukrai-
ne og Nato på den 
anden kan forstås 
som det russiske 
imperiums forsøg 
på at genskabe for-
dums ”storhed”. 
Putins ideologi er 

ligesom mange tidligere russiske (og 
sovjetiske) lederes imperialistisk kom-
bineret med en overbevisning om den 
russiske kultur som moralsk og værdi-
mæssigt overlegen. 

 
DE TRE IMPERIER KONKURRERER om 
magt og indflydelse globalt, og efter 
årtiers amerikansk militær, økono-
misk, politisk og kulturel dominans 
slår de to andre imperier tilbage, og i 
den proces kommer mindre nationer 
forfærdeligt til skade.

Den uretfærdighed, undertrykkelse 
og de mange drab alle tre imperier i va-
rierende grad og på forskellige måder 
er og har været ansvarlige for, er åben-
lyst forkastelige. Ruslands overfald på 
Ukraine som det seneste forfærdende 
eksempel. Men realpolitik i imperier-

nes tid rimer dårligt på retfærdighed. 
Det er derfor nødvendigt at være reali-
stiske og ikke tro, at en militærindsats 
alene kan slutte krigen i Ukraine. 

Den russiske magtelite og mange al-
mindelige russere tåler ikke, hvad man 
opfatter som flere ydmygelser fra Nato. 
Imperiet må under ingen omstæn- 
digheder tabe krigen – koste hvad det 
vil.

Selvom den russiske hær er overra-
skende ineffektiv, så er Rusland så mi-
litært stærkt, at det er urealistisk, at 
Ukraine og Nato kan stoppe krigen helt 
ad militær vej.

MAN KAN LIGELEDES SPØRGE sig 
selv, hvor effektiv USA og Nato er mili-
tært. Hvor mange krige har USA og 
Nato vundet efter Anden Verdenskrig? 
Næsten ingen. Mange slag er vundet, 
men krigene fortsætter, som for eksem-
pel i Irak, Afghanistan og Vietnam, og 
freden tabes.

Russerne kan muligvis trænges til-
bage fra mange af de erobrede områder, 
men så kan krigen fortsætte for eksem-
pel som en opslidende guerilla- eller 
stillingskrig særligt i det østlige Ukrai-
ne med store russisksindede befolk-
ningsgrupper.

Den mobilisering af reserven, som 
pågår for tiden, vil også være en alvor-
lig trussel mod en ukrainsk militær sejr. 
Endelig er der risikoen for, at et presset 
Putin-styre vil anvende taktiske atom-
våben, angribe atomkraftværker eller 
massivt terrorbombe civile i de større 
ukrainske byer med store menneskelige 
tab til følge. Det russiske imperium har 

mange militære redskaber tilbage i 
værktøjskassen.

Derudover er det russiske folk igen-
nem historien vant til at yde enorme 
menneskelige ofre, mens Vestens rege-
ringer – heldigvis  – er tvunget til at 
tænke på at begrænse de menneskelige 
tab på grund af den offentlige opinion. 
Men det gør også Vesten svagere i lange 
opslidende krige end diktatoriske regi-
mer som for eksempel Talebans og Pu-
tins. 

INGEN AF DE TRE atombevæbnede im-
perier kan overvinde hinanden mili-
tært, uden at det får enorme menneske-
lige, miljømæssige og økonomiske 
konsekvenser. Selv hvis de skulle vinde 
på kort sigt, vil den tabende part på sigt 
sandsynligvis genoptage kampen i en 
anden form.

De militære løsninger må derfor sup-
pleres og med tiden helt afløses af 
fredsforhandlinger, samhandel, inter-
nationale aftaler, mellemfolkelig for-
ståelse og så videre. Det er muligvis 
klogt at skabe yderligere resultater på 
slagmarken for at kunne forhandle fra 
en gunstig position, men det er både 
farligt og uklogt at tro, at den militære 
indsats og de økonomiske sanktioner 
kan være de eneste indsatser. 

For at kunne forhandle er det nød-
vendigt, at man ikke ydmyger eller dæ-
moniserer sin modstander eller kræver, 
at han går af, som Biden gjorde, da han 
om Putin sagde ”for Guds skyld. Denne 
mand kan ikke forblive på magten”.

I stedet må man forsøge at forstå sin 
konfliktpartners interesser og position, 

ligesom den tidligere amerikanske præ-
sident John F. Kennedy gjorde med stor 
succes under Cuba-krisen.

I stedet for at slå hårdt og hurtigt som 
reaktion på Warszawa-pagtens opstil-
ling af raketudstyr på Cuba, valgte han 
ikke at gøre, som flertallet i Kongressen 
og den militære ledelse ønskede i star-
ten af krisen. Han forhandlede i stedet 
med Sovjetunionen og fandt en måde, 
hvorpå den sovjetiske leder Khrusjtjov 
både kunne redde ansigt – altså erklæ-
re en form for sejr – og samtidig kunne 
sejle de atombevæbnede raketter til-
bage til Sovjetunionen. Amerikanerne 
gav russerne noget, nemlig fjernelse af 
missiler i Tyrkiet og Italien og et løfte 
om ikke igen at invadere Cuba. Derefter 
trak Khrusjtjov raketterne tilbage.

VI MÅ FINDE UD AF, hvad Putins an-
sigtsreddende forhandlingsresultat 
kan være. Ukraine kan til gengæld for 
visse indrømmelser opnå sikkerheds-
mæssige og økonomiske garantier in-
klusive et medlemskab af EU. Er det 
fair?

Måske ikke, men fuldstændig retfær-
dighed er sandsynligvis umulig i en 
tidsalder domineret af de tre konkur-
rerende imperier. Det vil til gengæld 
skabe fred og mulighed for en rimelig 
fremtid for det hårdt prøvede ukrainske 
folk. 

Måske kan Norden og Danmark med 
sin tradition for fredsskabelse og en 
politiske tredje vej være initiativtager 
til disse forhandlinger, eventuelt i sam-
arbejde med en mægler, som den rus-
siske ledelse har tillid til?  J

Hvorfor er en mili-
tær sejr urealistisk? 
Fordi vi fortsat  
lever i en tid, hvor 
imperier dominerer. 

Frede Møller
ordet@k.dk

”Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn, 
han sover ikke.”

Salmernes Bog 121, 4

MENS JEG VAR SOGNEPRÆST, skete det tit, at telefo-
nen ringede med en besked fra den lokale bedemand. 
Ofte var det en af de gamle i sognet, som havde lukket 
sine øjne for sidste gang, og selvom det kunne være 
smerteligt nok, var det dog til at leve med.

Men en gang imellem var det anderledes. En yngre 
familiefar på 42 år var faldet om på sin arbejdsplads. 
En dreng blev dræbt, da han skulle prøve sin nye cy-
kel. En ung kvinde mistede sit ufødte barn ved en 
meningsløs trafikulykke. Vist er det mange år siden i 
dag, men jeg husker disse begivenheder med gru.

Jeg vidste, at nu skulle jeg møde en knust familie. 
Og jeg vidste, at om få dage skulle jeg stå ved en kis-te 
og holde en tale. 

J0eg syntes, det hele var så umuligt. ”Hvorfor?”, 
lyder det helt relevante spørgsmål i sådan en sam-
menhæng. Hvorfor i alverden skulle dette forfærde-
lige dog ske? Og hvad i alverden skal jeg dog sige, som 
kan trøste de stakkels mennesker?

En endnu værre tanke melder sig: Er Gud mon faldet 
i søvn, når den slags får lov til at ske? Skete det, fordi 
han var uopmærksom? Eller er han der i det hele ta-
get? Er det bare noget, jeg bilder mig ind, når jeg lever 
mit liv i troen på den almægtige?

Den gamle salmedigter har sikkert kendt den slags 
tanker. ”Hvorfra kommer min hjælp?”, spørger han, 
og det kan jo godt lyde, som om han selv er i tvivl. Som 
Johannes Døber, der i sin nød spørger: ”Er du den, 
som kommer, eller skal vi vente en anden?”. (Matt. 11, 
3).

Men salmedigteren er ikke i tvivl. Han ved, hvor den 
rette hjælp er at finde. Han ved, at når han om lidt 
kommer til Jerusalems tempel, så kommer han til det 
sted, hvor Gud på en særlig måde er nær.

Han ved, at han tjener en Gud, som vil bevare sit 
folk, og som ikke falder i søvn. Det kan vi andre gøre. 
Det skete for disciplene i Getsemane Have. Selv i tra-
fikken sker det, og sommetider med fatale følger.

Men det sker ikke for Gud. Han sover ikke, selvom 
vi sommetider kan forledes til at tro det.

”Hans forsyns øje sover ej.”
(Den Danske Salmebog, nummer 32, vers 3) J

Frede Møller er pastor emeritus.

En vågen Gud?
ordet

”Venstre vil sælge store dele af Ørsted  
i en tid, hvor alle må være klar over at 
energipolitik er sikkerhedspolitik, og vores 
energiselskaber derfor ikke skal sælges  
til fremmede magter. Har I intet lært,  
gode venner? Hvilken planet er i på?”.

NIELS FUGLSANG,  
MEDLEM AF EU-PARLAMENTET FOR SOCIALDEMOKRATIET

set på Twitter

Desværre går 
udviklingen  
i den forkerte 
retning.

Formand for Kristelig Handicapforening: 
Mennesker med handicap  
har også krav på et frit valg

Thomas Bjerg Mikkelsen

DANSKERNE SKAL HAVE mere 
frihed til at vælge mellem tilbud i 
det offentlige. Sådan lød det fra en 

samlet blå blok på et pressemøde den 11. okto-
ber.Konkret vil de seks partier styrke det frie 
valg på fem områder: kortere ventetid på fertili-
tetsbehandling, frit valg for fødende, rulle elev-
fordelingen på gymnasierne tilbage, sikre det 
frie valg på ældreområdet og friplejehjem i alle 
kommuner.

DET ER POSITIVT, at oppositionen sætter fokus 
på det frie valg, men hvorfor er handicapområ-
det ikke tænkt ind i forslaget? Det spørgsmål vil 
jeg gerne stille til de blå partier.

For desværre går udviklingen i den forkerte 
retning. For eksempel har Hedensted Kommune 
netop vedtaget en spareplan, som sigter efter, at 
”færre borgere skal bo i botilbud og i stedet bo i 

egen bolig med støtte fra Mestringsenheden”.
Kommunens tendentiøse argumenter lyder, at 
”alle mennesker ønsker at klare sig selv”, samt 
at ”selvstændighed og selvbestemmelse er vig-
tige elementer i et værdigt liv”.

Det lyder liberalt, værdigt og rigtigt. Proble-
met er bare, at kommunerne med sådanne for-
muleringer i virkeligheden typisk sigter efter at 
fratage borgerne et frit valg, som er en central 
del af FN’s Handicapkonvention. Nemlig retten 
til selv at bestemme bopæl.

I KRISTELIG HANDICAPFORENING har vi såle-
des gennem årene oplevet en række sager, hvor 
kommuner bevidst forsøgte at forhindre handi-
cappede i selv at beslutte, hvor de ville bo. Det 
handlede om mennesker med udviklingshandi-
cap, som gerne ville flytte ind i et bofællesskab, 
men ikke kunne få mulighed for at foretage 
dette valg, fordi kommunerne på forhånd havde 
truffet en anden afgørelse.

0Kristelig Handicapforening har oplevet en række sager, hvor kommuner bevidst forsøgte at forhindre  
mennesker med handicap i selv at beslutte, hvor de ville bo. – Foto: Maskot/Ritzau Scanpix.

Kommunernes problem er, at handicapområ-
det har været underfinansieret i mange år. I for-
bindelse med økonomiforhandlingerne sidste 
år foreslog Kommunernes Landsforening derfor 
også, at området skulle have tilført fem milliar-
der kroner. Men intet er sket, og kommunerne 
ser sig derfor tvunget til at gennemføre bespa-
relser, som reelt truer borgernes retssikkerhed 
og frihed.

DEN NUVÆRENDE REGERING kender til pro-
blemerne, men har undladt at handle. Spørgs-
målet er, om de blå partier også vil se passivt til, 
hvis de kommer til magten. Jeg er bange for det.

I hvert fald er det meget påfaldende, at handi-
capområdet ikke er tænkt med i indsatsen for at 
styrke det frie valg. J

 
Thomas Bjerg Mikkelsen er formand  
for Kristelig Handicapforening  
og fakultetsleder på Menighedsfakultetet.
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