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WWVi vil resolut erklære krig mod forurening. På 
samme måde som vi erklærede krig mod fattigdom. 

Li KeqiAng, KinAs premierminisTer, i sin åbningsTALe veD DeT årLige 
møDe i FoLKeKongressen.
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interview
Af jens mAlling
udland@k.dk

Vesten kan i høj grad bebrej-
de sig selv for den eskaleren-
de konflikt med Rusland om 
Ukraine. Det mener en af ver-
dens førende eksperter i post-
sovjetiske forhold professor 
Stephen F. Cohen. 

”Putin havde intet valg,”  
siger han over telefonen fra 
USA angående Ruslands be-
slutning om at optrappe de 
militære aktiviteter på Krim 
de seneste dage. 

Ifølge Cohen tog den russi-
ske præsident dette skridt, 
fordi han var presset af sine 
egne eliter og den russiske 
befolkning på Krim på den 
ene side, og det han kalder 
for USA’s, EU’s og Natos  
”russisk-fjendtlige politik” på 
den anden side.

EU bar ifølge Cohen ved til 
bålet allerede i november. På 
det tidspunkt tvang unionen 
den nu afsatte ukrainske 
præsident Viktor Janukovitj 
til at vælge mellem Europa og 
Rusland med den omstridte 
handelsaftale, der skulle 
knytte Ukraine tættere til EU. 

”Til trods for at det stort set 
ikke blev rapporteret i vestli-
ge medier, foreslog Putin 
dengang forhandlinger og en 
trepartsaftale mellem Ukrai-
ne, EU og Rusland. Den blev 
kategorisk afvist af vestlige 
embedsmænd,” siger han. 

”EU’s tilbud til Ukraine om 
at komme ind i folden inde-
holder sikkerhedspolitiske 
bestemmelser, der – selvom 
de næsten ikke er blevet 
nævnt i medierne – lægger 
op til, at landet bliver under-
lagt Nato,” siger Cohen. 

Han peger på, at en Nato-
udvidelse bliver opfattet med 
meget stor mistro i Rusland 
og som en betydelig sikker-
hedspolitisk udfordring. Ved 
tidligere lejligheder har Co-
hen fremhævet, at en Nato-
udvidelse mod øst er i strid 
med de internationale afta-
ler, som blev indgået i begyn-
delsen af 1990’erne, da det 
daværende Sovjetunionen 
gik med til at trække soldater 
ud af DDR og anerkendte 
Tysklands genforening. 

stephen f. Cohen er i sine bø-
ger og analyser i magasinet 
The Nation kendt for kritik  
af USA’s tilgang til Rusland. 
Kritikken er både historisk, 
da han ofte griber tilbage til 

den kolde krigs afslutning, 
men drejer sig også om aktu-
elle begivenheder som situa-
tionen i Ukraine. 

Ifølge Cohen bør ingen væ-
re i tvivl om Obama-regerin-
gens reelle hensigter i landet, 
siden en kontroversiel tele-
fonsamtale mellem den ame-
rikanske topdiplomat for 
europæiske anliggender  
Victoria Nuland og USA’s  
ambassadør i Kijev blev of-
fentliggjort i begyndelsen af 
februar:

”Det grundlæggende inte-
ressante ved samtalen var, at 
højtstående amerikanske  
embedsmænd gødede jorden 
for en ny antirussisk ukra-
insk regering ved at afsætte 
landets demokratisk valgte 
præsident, altså et kup.”

Cohen er ikke blind for, at 
nutidens Rusland har mange 
alvorlige problemer og ofte 
fører direkte forkastelig poli-
tik, men han mener samtidig, 
at vestlige politikere og jour-
nalister har en tendens til at 
dæmonisere Vladimir Putin, 
selvom EU og USA indirekte 
banede vejen for ham ved  
at kaste al støtte bag den da-
værende russiske præsident 
Boris Jeltsin i 1990’erne. 

Næsten alt, hvad Jeltsin 
gjorde dengang, var i vestlig 
opfattelse en ”overgang fra 
kommunisme til demokrati”. 
Men indførelsen af en forfat-
ning med en ”stærk præsi-
dent” var ifølge Cohen et 
lammende slag mod demo-
kratiet, som netop nu giver 
Putin vide beføjelser. Jeltsin 
”udpegede” Putin til sin ef-
terfølger i 1999. 

Amerikansk pro- 
fessor: ”Putin havde 
intet valg”

Af KAritte lind Bejer
bejer@k.dk

Hvis det er et krav til de afri-
kanske lande, at de retter ind 
efter de vestlige landes lov-
givning og synspunkter i sy-
net på homoseksualitet for at 
modtage udviklingsbistand, 
så kan dekadente vestlige do-
norlande fremover beholde 
pengene selv. En række afri-
kanske lande vil ikke længere 
finde sig i at få dikteret deres 
værdipolitik udefra, og nu gi-
ver den østafrikanske vækst-
økonomi dem råd til at afvise 
Vestens udstrakte, men kræ-
vende hånd.

Det ovenstående syns-
punkt er et af de fremtræden-
de i den østafrikanske debat, 
efter at Ugandas præsident 
Yoweri Museveni i sidste uge 
underskrev en ny streng lov-

givning for landets homosek-
suelle. Efterfølgende har Ver-
densbanken sat et lån, øre-
mærket til landets sundheds-
system på 500 millioner kro-
ner, på hold, mens de under-
søger, om lånet risikerer at 
understøtte den nye lovgiv-
ning. Sammen med donor-
lande som Danmark, Norge 
og USA’s omlægninger af ud-
viklingsbistand og varslede 
nedskæringer i selv samme, 
skaber det debat i Østafrika – 
og det til trods for at eventu-
elle tab af udviklingsbistand 
og lånemuligheder ikke vil 
betyde noget væsentligt for 
Ugandas fremtid ifølge en 
talsmand for den ugandiske 
regering Ofwono Opondo.

”Vesten kan beholde deres 
’hjælp’ til Uganda på grund 
af de homoseksuelle, vi vil 
stadig udvikle os uden den,” 

understreger han på det so-
ciale netværk Twitter.

I nabolandet Kenya vækker 
de vestlige donorlandes og 
Verdensbankens reaktioner 
over for Uganda også debat. 
Politiske kræfter i parlamen-
tet ser gerne en lignende lov-
givning indført i Kenya, og i 
avisen The Daily Nation er 
der i debatkommentarerne 
stor applaus til Ugandas  
ubøjelighed over for Vesten i 
spørgsmålet om homoseksu-
elle.

”Ignorer Verdensbanken, 
de har aldrig udviklet noget 
land. Det er på tide for Afrika 
til at stå fast over for denne 
skadelige nyliberale strate-
gi,” mener en. ”Jeg går ud 
fra, at de (Uganda, red.) bare 
vil bede et andet afrikansk 
land om et lån,” overvejer en 
anden. ”Wauw, homoseksu-

elle er en supermagt, ikke en-
gang folkemord har udløst 
reaktioner i samme omfang 
fra Vesten og dens relaterede 
institutioner. Det lader til, at 
du bare skal sige, du er ho-
moseksuel og voila, så bliver 
der kæmpet for alle dine ret-
tigheder,” hævder en tredje.

Reaktionerne på Vestens 
insisteren i spørgsmålet om 
homoseksualitet er til dels 
kraftige, fordi kenyanerne i 
lighed med normen i nabo-
landene mener, at seksual- 
livet samt diskussioner af det 
udelukkende kommer de  
direkte involverede ved. Ek-
sempelvis har Sekon Odiaga, 
der er debattør på The Daily 
Nations hjemmeside, ikke 
problemer med, at to perso-
ner af samme køn deler hus 
eller værelse, fordi det ikke 
”tilkommer ham” at afkræve 

de to svar på, hvad der fore-
går mellem dem i deres priva-
te gemakker.  Men kom selv 
samme to mennesker hen til 
Sekon Odiaga for uadspurgt 
at fortælle ham, at de gik i 
seng sammen og kræve, at 
”han skulle acceptere det”, 
så ville den kenyanske mand 
stejle, fastslår han. Ifølge de-
battør David Kimani risikerer 
almindelige fattige ugandere 
at blive uhensigtsmæssigt 
straffet for det, han kalder for 
en ”ubegavet” lov, når vestli-
ge lande omdirigerer og tilba-
geholder udviklingsbistan-
den til landet:

”Når det er sagt, har Ver-
densbanken ret til at insistere 
på, at internationale midler 
ikke på nogen måde bliver 
brugt til at understøtte denne 
undertrykkende og barbari-
ske lov.”

midt i slaget om de homo- 
seksuelle. Debat om donorlandes 
rolle breder sig i Afrika

0 To ugandiske mænd læser avisen i Ugandas hovedstad Kampala, dagen efter at landets præsident Yoweri Museveni havde underskrevet en lov, der kan give homosek-
suelle fængsel på livstid. – Foto: Ronald Kabuubi/EPA/Scanpix.
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ved at afsætte landets 
demokratisk valgte 
præsident.
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WALTER LAQUEUR ER  
en fremtrædende ameri-
kansk Ruslands-histori-
ker, og i det jødiske maga-
sin Standpoint ridser 
han baggrunden op for 

den russiske præsident, Vladimir Pu-
tins, valg af en forholdsvis konfrontato-
risk kurs på Krim.

Stemningen i det Rusland, der genop-
stod på ruinerne af den sammenstyrtede 
Sovjetunion, er fortsat antivestlig, men 
nu er det ikke mindst den ortodokse kir-
ke, som slår denne tone an. I 1990’ernes 
ideologiske tomrum var det relativt 
nemt at gen-integrere den ortodokse kir-
ke i den russiske selvforståelse, skriver 
Laqueur. Den havde været tålt under 
kommunismen, og førende gejstlige var 
endda informanter for KGB. Uafhængige 
præster blev derimod forfulgt og nogle 
gange smidt i Gulag-lejre.

Vladimir Putin plejer et godt forhold 
til kirken og deler dens skepsis over for 

Vesten. Han er nær ven af den berømte 
præst Tikhon Sjevkunov, som nogle an-
tager ligeledes er Putins skriftefader. 
Tikhons selvbiografi solgte i mere end 
en million eksemplarer. Han studerede 
film, før han blev gejstlig og blev lands-
kendt, da han i 2005 instruerede filmen 
”Gibel Imperii” (Imperiets fald). Her 
fremstilles Byzans’ fald som forårsaget 
ikke af osmannernes angreb, men af en 
begyndende efterligning af vestlige øko-
nomiske og politiske modeller – ifølge 
filmen den sikre opskrift på opløsning 
og forfald.

Laqueur citerer patriark Kirill, overho-
ved for den ortodokse kirke i Rusland: 
”Patriark Kirill har beskyldt de vesteuro-
pæiske eliter for at være antikristne og 
antireligiøse.” Laqueur virker pikeret, 
men det er dog svært at bestride rigtig-
heden i Kirills iagttagelse.  

Anderledes skrappe lyder ordene fra 
ærkepræst Vsevolod Chaplin, overho-
ved for Synoden for kirke og samfund. 
Før jul fremsatte han nogle ubehagelige 
meldinger; Laqueur citerer den mest op-
sigtsvækkende:

”Den vestlige demokratimodel anven-
des nu kun af et mindretal af klodens 
befolkning, og det bør efterhånden  
anerkendes som en indikation af, at 
denne model ikke er den eneste, og det 
er mildt sagt uretfærdigt at insistere på 
dens universalitet, herunder især at alle 
folkeslag og alle juridiske og politiske 
systemer har at tilpasse sig den.”

PÅ DEN ORTODOKSE hjemmeside  
Pravmir.com kan man læse flere ud-
drag af erklæringen, således denne  
mere rimelige, der selvbevidst peger på 
den ortodokse kirkes rums kulturelle 
særegenhed: 

”Rusland, Ukraine, Hviderusland, 
Moldova, Grækenland, Serbien og Bul-
garien – repræsentanter for den stærke-
ste civilisation – kunne meget vel for-
lange, at de vestlige medlemmer af 
Europarådet begyndte at danne en for-
nyet organisation fra bunden af, idet de 
ændrede meget af det, som er karakteri-
stisk for den vestlige del af Europa og  
ikke for dens østlige del.” 

Siden er Ukraine trådt ud af kredsen.

Laqueur understreger, at ikke alle  
antivestlige russere er kristne. Der er og-
så dem, som flirter med ny-hedenskab, 
især blandt de russiske neofascister. 
Men de tør ikke lægge sig ud med den 
populære ortodokse kirke.

I BEFOLKNINGEN SOM HELHED er den  
antivestlige følelse stærk. 60 procent af 
russerne regner USA for den største trus-
sel mod verdensfreden. Det er en højere 
procentdel end i de arabiske lande. Men 
når russerne bliver spurgt, hvilket land 
de helst ville bo i, nævner de også USA. 
Den antivestlige strømning er fuld af 
modsigelser, skriver Laqueur.

Noget af vreden mod USA stammer 
sikkert fra en udbredt villighed til at  
fæste lid til sammensværgelsesteorier. 
Befolkningen er vant til dem, for det 
kommunistiske regime fyldte nyheds-
strømmen med dem. Ja, så sent som i 
2000 antydede Putin jo, at USA stod  
bag atomubåden Kursks fatale forlis i 
Barentshavet.

USA var Sovjets store fjende, men de 
nye russiske ledere betragter fortsat USA 

som hovedmodstander, nu af geopoliti-
ske grunde. 

”Hvis Rusland skal genvinde bare en 
del af sin gamle magt, så er Washington 
fortsat den vigtigste forhindring. Det 
gælder også det USA, som på det sene-
ste er blevet svagere og mindre villigt til 
at intervenere i udlandet,” bemærker 
Laqueur.

Der er også kredse i Ruslands ledelse, 
der ikke satser på fællesskabet af orto-
dokse nationer. De retter i stedet blikket 
mod øst og drømmer om Rusland som 
en ’eurasisk’ stormagt (Europa plus Asi-
en). Den drøm hviler dog på spinkel 
grund, understreger Laqueur.  

Der bor så få russere i de uendelige 
vidder bag Ural, og de fleste gad tilmed 
godt flytte derfra, viser undersøgelser. 
Og den russiske befolkning som helhed 
skrumper. Så de eurasiske drømme vil 
sandsynligvis forblive drømme. Men 
mod vest er der lagt op til et drama.

Anders Raahauge er kulturjournalist

rusland og Vesten. Det er ikke mindst den ortodokse kirke i Rusland, der inspirerer 
til den postkommunistiske form for antivestlig selvbevidsthed

Ved Anders rAAhAuge

Forkyndelse  
i skolen
Docent Per Bjørnar Bjerge 
beklager i den norske avis 
Vårt Land tendensen til,  
at de problematiske sider 
ved fremmede religioner 
forbigåes i skolernes religi-
onsundervisning, mens 
kristendommens blæses 
op. Og lærerne er ikke ban-
ge for en bestemt forkyn-
delse:

”Humanismen (ateismen, 
red.), som for øvrigt ser ud til 
at være det eneste ikke-religi-
øse livssyn, som skolen har 
brudt sig om det seneste tiår, 
er blevet til en opsamling af 
alt, som er og har været posi-
tivt. Så positivt er dette livs-
syn blevet fremstillet, at det 
kan karakteriseres som ren 
forkyndelse.”

Jøder udvandrer  
fra Ukraine
Mange jøder i Ukraine ud-
vandrer nu til Israel, skri-
ver redaktør Andres Öhler  
i avisen Die Zeit. De frygter 
antisemitismens gen-
komst:

”I det mindste den jødiske 
hukommelse glemmer ikke 
så nemt, at der var mange 
ukrainere blandt de nazi-kol-
laboratører, der hjalp stærkt 
til ved holocaust. Deres gali-
onsfigur var den ukrainske 
politiker Stepan Bandera, der 
allerede i 30’erne arbejdede 
dulgt sammen med nazister-
ne. Han deler landet den dag 
i dag. Mens han dyrkes som 
antisovjetisk nationalhelt i 
den pro-vestlige del, foragtes 
han i den østlige del af landet 
som fascist.”

Ubehøvlede  
Dawkins
Mark Steel er åbenbart del 
af den såkaldte NewNew 
Atheism i England, som be-
brejder New Atheism dens 
grove sprogbrug og mang-
lende sans for kristendom-
mens skønhed. I avisen 
The Independent skriver 
han:

”Richard Dawkins klagede 
for eksempel over, at en mus-
limsk politisk skribent ikke 
var nogen ’seriøs journalist’, 
fordi han ’tror, Muhammed 
fløj til himmels på en hest 
med vinger’. Jeg går ud fra, at 
hvis Dawkins havde været i 
Washington, da Martin Lu-
ther King holdt sin berømte 
tale, så ville han have råbt: 
”Jeg er ligeglad med din 
drøm, hvordan skulle Jonas 
have kunnet leve inde i en 
hval, dit fjollede kristne  
fæhoved?”.

WWHvis Rusland skal 
genvinde bare en del af  
sin gamle magt, så er 
Washington fortsat den  
vigtigste forhindring. 

WALTer LAqUeUr, AmeriKAnsK 
rUsLAnDshisToriKer


