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En ”tegneserieopfattelse”. 
Sådan beskriver Jens Jør-

gen Nielsen det billede af 
Rusland, som ”overfladiske 
journalister” samt ”konfron-
tationssøgende og uvidende 
politikere” i Vesten har. Den 
tidligere Moskva-korrespon-
dent foregreb begivenheder-
nes gang ved, umiddelbart 
inden Ukraine-konflikten 
brød ud i november 2013, at 
udgive bogen ”På egne præ-
misser – Putin og det nye 
Rusland”. Teksten går i rette 
med en række indgroede my-
ter om vores store nabo i øst. 

Forfatteren er russisk gift 
og behersker sproget perfekt. 
Rejser til hver en afkrog af 
landet, siden han besøgte det 
for første gang i 1983, har bi-
draget til den viden, som han 
nu benytter til at nuancere 
synet på Rusland. Jens Jørgen 
Nielsen er bekymret over den 
tilspidsede konflikt mellem 
Vesten og Moskva om Ukrai-
ne og mener, at beslutnings-
tagere i EU og USA forstår de-
res modpart forkert. Deres 
fejlvurdering kan ifølge ham 
få katastrofale konsekvenser.

”Det siger sig selv, at der 
ligger en stor fare i at opbyg-
ge de her meget stærke fjen-
debilleder mellem atommag-
ter. Der er en reel mulighed 
for, at konflikten forværres og 
bringer os tættere på en krig 
med a-våben. Samtidig sker 
der nu det, at der bliver min-
dre og mindre kontakt mel-
lem parterne. De er ved at 
holde helt op med at tale 
sammen og prøve at forstå 
hinanden. I sådan en situati-
on er det meget vigtigt, at vi  
– ikke ukritisk – forholder os 
realistisk til Rusland. At vi 
prøver at sætte os ind i, hvil-
ke opfattelser russerne har, 
og hvad de ønsker. Det bety-
der ikke, at vi skal være enige 
i alt og bare nikke til det, de 
siger, men vi bør lytte til dem 
og tage dem alvorligt. Vi er 
nødt til at respektere Rusland 
som et land – verdens største 
– der har nogle nationale in-
teresser. Et land med visse 
’røde linjer’, som ikke må 
overtrædes. Hvis vi ikke sy-
nes, Rusland har lov til at  
forsvare sine nationale inte-
resser helt tæt på landets  
egne grænser som i Ukraine, 
bør vi overveje, hvorfor  
USA har lov til at have røde 
linjer over hele verden, hvor  
Washington forsvarer ameri-
kanske interesser. Moralsk 
set giver det ikke nogen me-
ning,” siger Jens Jørgen Niel-
sen. 

Han supplerer dagligt sin 
læsning af vestlige mediers 
udlægning af konflikten i 
Ukraine med den, der kom-
mer frem i russiske medier og 
sammenholder information 
fra de to blokke med hinan-
den. Ifølge Jens Jørgen Niel-

sen er russernes billedet af, 
hvad der foregår i Ukraine, 
nærmest spejlvendt af ek-
sempelvis det danske. 

”Russerne tillægger USA og 
EU skylden for, at det er kom-
met så vidt. Ifølge dem er det 
de vestlige aktøreres indblan-
ding i en meget delikat ba-
lance i Ukraine, som udløste 
krisen, og som har fået den til 
at eskalere. Russerne mener 
selv, at de var meget kompro-
missøgende i november og 
december, da krisen startede. 
De opfatter sig selv som sam-
arbejdsvillige, fordi de den-
gang foreslog, at Ukraine, 
Rusland og EU kunne mødes 
til forhandlinger for at få et 
arrangement til at fungere. 
De har hele tiden været af 
den opfattelse, at Ukraine 
skal forblive neutralt, at det 
ikke skal være et Nato-land. 
Siden blev situationen som 
bekendt værre. Russerne me-
ner, at de ved hver eneste 
skridt har været tilbagehol-
dende. Ifølge dem har EU og 
USA været konfliktens dri-
vende kraft. Det står i kon-
trast til langt størstedelen af 
danske medier, som med en-
kelte undtagelser er tro mod 
EU’s og USA’s officielle linje. 
Det kan man se på den måde, 
at russernes synspunkter al-
drig bliver taget alvorligt, og 
at deres udtalelser fremstilles 
som løgn og manipulation. 
EU og USA’s fortolkning af 
konflikten derimod opfattes 
som moralsk rigtig, som den 
eneste fornuftige og den ene-
ste kompromissøgende. Her 
bliver Rusland opfattet som 
den krigeriske part,” siger 
han. 

Hvad er det for ”røde linjer” 
Rusland har?

”Ukraine som Nato-med-
lem. Det er russernes store 
skræk. Det gælder hele eta-
blissementet og er desuden 
bredt folkeligt forankret. De 
ser Nato som en aggressiv 
pagt, som har til formål at 
knuse Rusland. Det kan man 
mene er rigtigt eller forkert. 
Men det er sådan, de ser det. 
Det er tilmed sådan, mange 
liberale russere ser det. Det 
er ikke noget isoleret syns-
punkt, og det er ikke noget, 
Putin bare har fundet på. 
Vestlige politikere kan mene, 
at russerne har paranoia an-
gående Nato, men de er nødt 
til at tage den frygt alvorligt. 
Og i stedet tænke: Hvis den 
ikke er berettiget, hvordan 

overbeviser vi dem så om 
det?,” siger Jens Jørgen Niel-
sen.

Ifølge ham burde beslut-
ningstagere i EU og USA have 
vidst, at perspektivet om 
ukrainsk Nato-medlemskab 
er fuldstændig uacceptabelt 
for Rusland, samt hvad det 
kunne sætte i skred. I den 
sammenhæng peger han på, 
at annekteringen af Krim-
halvøen i februar følger en vis 
logik: Moskva vil under ingen 
omstændigheder risikere at 
miste flådebasen på halvøen. 
I det lys kan man se Ruslands 
indlemmelse af Krim som et 
svar på Natos ekspansions-
trang. I forlængelse heraf me-
ner Jens Jørgen Nielsen, at 
sanktionerne mod Rusland er 
en forkert politik og bygger 
på et manglende kendskab til 
landet.

”Hvis ønsket med sanktio-
nerne var, at så ville befolk-
ningen vende sig mod Putin, 
så ville russerne komme til 
fornuft og trække sig fra 
Krim, så er man dybt naiv. 
Det er udtryk for en fejllæs-
ning af Rusland og stærkt  
begrænset viden om, hvad 
der foregår i Kreml og blandt 

befolkningen,” siger han. 

Jens Jørgen Nielsen har en idé 
om, hvad Vestens generelt  
lave informationsniveau og 
manglende evne til at sætte 
sig ind i Ruslands position 
bunder i:

”Efter den kolde krigs af-
slutning er mange speciali-
ster og forskere, som vidste 
noget om Rusland og Sovjet-
unionen, blevet fyret fra uni-
versiteter og efterretningstje-
nester. Der er ikke længere 
særligt mange, der studerer 
Rusland, så den viden er me-
get begrænset.”

Den nuværende konflikt 
mellem Vesten og Rusland 
får et ekstra tragisk element, 
når man tænker på, hvor tæt 
de to parter var på hinanden 
umiddelbart efter Sovjetunio-
nens afvikling. 

”I 1992-1993 var 90 procent 
af russerne vildt begejstrede 
for Vesten. Langt de fleste 
russere havde opfattelsen, at 
vi skal have demokrati, vi 
skal have kapitalisme, og vi 
skal indføre en vestlig styre-
form. Så i løbet af 1990’erne 
oplevede de jo, at den førte 
politik, der blev kaldt mar-

kedsøkonomi og demokrati, 
førte til en halvering af brut-
tonationalproduktet. Det be-
tød totalt kaos. Det betød en 
offentlig sektor, der overho-
vedet ikke fungerede, hospi-
taler, der ikke virkede, en 
hær, der var i opløsning, et 
skolevæsen, der blev for-
sømt, hvor lærere ikke fik 
løn, pensionister, der ikke fik 
pension i halve år. Alle de 
ting så jeg med egne øjne. 
Rusland brød fuldstændig 
sammen. Det var mærkeligt 
at se et så stort og stærkt land 
i ruiner. Det var selvfølgelig 
uholdbart. Samtidig var det 
Putins chance. Det var den 
baggrund, han kom til mag-
ten på – løftet om at genrejse 
den russiske stat og genop-
bygge landet.”

Sovjetunionens opløsning og 
den traumatiske tid under 
præsident Boris Jeltsin i 
1990’erne, som lagde Rusland 
i ruiner, er ofte den mellem-
regning, som mange vestlige 
politikere og journalister 
springer over i deres vurde-
ring af landet og den nuvæ-
rende konflikt, mener han:  

”Mange russere begyndte 

dengang at gøre sig nogle 
overvejelser. USA og EU 
sendte en masse økonomer 
og rådgivere til Moskva under 
Jeltsin, der kort fortalt sagde: 
’I skal bare afskaffe jeres stat, 
så bliver alt godt.’ De tog ud-
gangspunkt i nogle nylibera-
listiske modeller, der var me-
get fremme i 1990’erne. Rus-
serne fulgte deres økonomi-
ske chok-medicin, og det kør-
te landet i sænk. Men russer-
ne kunne se, at økonomien 
ikke fungerede på samme 
måde i Vesten, og de stillede 
sig selv spørgsmålet: ’Hvorfor 
har de vestlige lande så stor 
en offentlig sektor, når vi ikke 
må have det?’. Deraf opstod 
opfattelsen, at Vesten prøve-
de at snøre dem og bilde dem 
en masse ind. Rusland skulle 
overholde en masse ting, som 
de vestlige lande ikke selv 
opfyldte. På den tid oplevede 
jeg mange liberale dissiden-
ter, der var dybt skuffede over 
Vesten. De mente ikke, at 
USA og EU levede op til deres 
egne idealer.”

Senere, i Putins præsident-
periode, gik tingene skævt 
med Vesten til trods for en 
god start. 

”Da Putin kom til magten, 
ønskede han primært et mak-
kerskab med USA. Den 11. 
september 2001 var han den 
første til at ringe til præsident 
Bush og kondolere. Han stil-
lede flybaser til rådighed for 
amerikanerne, efter at de er-
klærede ’krig mod terror’. Pu-
tin benyttede sine kontakter i 
de centralasiatiske republik-
ker for at hjælpe USA. Han 
gjorde en masse for at støtte 
amerikanerne i Afghanistan-
krigen. Men Ruslands gode 
vilje blev ikke gengældt. I 
stedet installerede amerika-
nerne sig i Centralasien. De 
ville ikke tage af sted og be-
gyndte at føre en antirussisk 
politik, støtte tjetjenske oprø-
rere og så videre. Det undre-
de russerne. De syntes ikke, 
USA behandlede dem som en 
ligeværdig partner. Amerika-
nerne var åbenbart nogle, der 
blot ønskede, at Rusland ind-
ordnede sig USA’s verdensor-
den. Det var skelsættende. 
Putin fik massiv opbakning i 
befolkningen til at modsætte 
sig USA’s bestræbelser på at 
være den eneste supermagt i 
verden, der bestemmer spil-
lereglerne og med ret til at 
gribe ind overalt på kloden, 
som det passer dem.”

Putins positionering af sig 
selv og Rusland i forhold til 
Vesten er ifølge Jens Jørgen 
Nielsen en del af forklaringen 
på hans popularitet hos rus-
serne. 

”Putins opbakning i be-
folkningen er meget stor, og 
den er reel. Den er steget un-
der Ukraine-krisen. Omkring 
86 procent støtter ham. Og 
det er ikke Nordkorea – det er 
ikke sådan, at folk ikke tør 
andet,” siger Jens Jørgen 
Nielsen. 

Opgør med myter om Rusland
Ruslandsekspert Jens Jørgen Nielsen advarer medier og politikere mod faren ved at opstille et ensidigt billede af landet. Han appellerer til en mere 
realistisk opfattelse af Rusland i lyset af Ukraine-konflikten

SuSANNE utzoN
SkrIvEr FrA ItALIEN
udland@k.dk

Fregatten ”Scirocco” ankom 
forleden til den sydlige itali-
enske havneby Brindisi med 
751 flygtninge, der var blevet 
samlet op på Middelhavet. 
Iblandt dem var flygtning 
nummer 100.000 i år, skrev 
avisen La Stampa. 63.000 af 
disse mennesker er blevet 
reddet i land gennem Italiens 
patruljeringsaktion, Mare 
Nostrum.

”Den 18. oktober er års- 
dagen for Mare Nostrum- 
aktionen. Og der bliver ikke 
flere,” erklærede indenrigs-
minister Angelino Alfano ef-
terfølgende. 

”Vi har forhindret, at havet 
mellem os og Afrika blev et 

’hav af døde’ , men nu må EU 
og Frontex tage over.”

Avisen La Repubblica skri-
ver, at redningsaktionen 
stopper til oktober. Mare  
Nostrum koster den italien-
ske stat ni millioner euro om 
måneden, og Italien vil have 
fordelt den byrde på hele EU. 
Et krav, der blev afvist endnu 
en gang på det seneste inden-
rigsminister møde i juli.

”Jeg er fuld af beundring, 
for aktionen har reddet tusin-
der og tusinder af liv,” siger 
kommissæren for indre anlig-
gender, Cecilia Malmström, 
om Mare Nostrum:

”Men den er meget kostbar, 
så det er ikke muligt at lade 
Frontex overtage den. Græn-
seagenturet har kun et bud-
get på 90 millioner euro (cir-
ka 670 millioner kroner), som 

medlemslandene i forvejen 
har beskåret.”

uden den italienske red-
ningsaktion vil situationen 
blive endnu værre for de 
flygtninge, der venter i det 
nordlige Afrika i håb om at 
komme ind i EU, fordi risiko-
en for at omkomme på vejen 
bliver større. I forvejen siger 
Amnesty International i en 
rapport, der kom i juli, at 
EU’s immigrationspolitik 
bringer flygtninge i livsfare 
og krænker menneskerettig-
heder. 

”Man kan sætte spørgs-
målstegn ved, hvor effektive 
de midler er, som EU bruger 
for at dæmme op for strøm-
men. Omkostningerne i form 
af menneskeliv og elendig-
hed kan ikke tælles, men bli-

ver betalt af nogle af verdens 
mest udsatte mennesker,” si-
ger John Dalhuisen, europa-
chef i organisationen.

”EU betaler groft sagt na-
bolande for at vogte grænser-
ne. Problemet er, at mange  
af de lande ofte er ude af 
stand til at garantere flygt-
ningenes rettigheder,” siger 
John Dalhuisen.

Ifølge rapporten fra Amne-
sty brugte EU næsten to milli-
arder euro (cirka 15 milliarder 
kroner) på at beskytte græn-
serne i årene fra 2007 til 2013 
og samarbejder med blandt 
andre nordafrikanske lande 
for at ”skabe en bufferzone 
rundt om EU og stoppe flygt-
ningene, før de når frem til 
Europas grænser”.

”Og mange ender som for-
armede, udnyttede og mis-

brugte mennesker, der ikke 
kan komme til at bede om 
asyl. EU-landene kan ikke lø-
be fra menneskerettigheds 
forpligtelserne ved at out-
source immigrationskontrol-
len til tredjelande. Det sam-
arbejde er nødt til at stoppe,” 
siger Dalhuisen.

Det er der imidlertid ikke ud-
sigt til. Tværtimod arbejder 
EU-Kommissionen på at lave 
aftaler, der blandt andet skal 
gøre det muligt at returnere 
flygtninge. Da der for nylig 
ankom usædvanligt mange 
bådflygtninge til Spanien, 
skrev avisen El Pais, at det 
skyldtes manglende marok-
kansk grænsepatruljering.

”Hvad gør man, hvis et kar 
er ved at flyde over? Så løfter 
man proppen og lukker lidt 

ud, inden det går galt,” sagde 
en anonym grænsebetjent til 
avisen.

EU har indgået aftaler om 
såkaldt mobilitets-partner-
skab med både Marokko og 
Tunesien og vil gerne lave 
dem med hele Nordafrika.  
Aftalerne går fra EU’s side 
især ud på at få landene til  
at bremse strømmen af flygt-
ninge og selv tage sig af dem  
– og at tillade EU at returnere 
såkaldte illegale immigranter 
til gengæld for flere visumtil-
ladelser til landenes egne 
statsborgere. Menneskeret-
tighedsgrupper har proteste-
ret, fordi flygtninge og asylsø-
geres rettigheder bliver over-
trådt i alle de nordafrikanske 
lande.

Som svar forsøger EU nu at 
få i første omgang Marokko 

og Tunesien til at etablere 
egentlige asylsystemer med 
støtte fra blandt andre  
UNHCR, FN’s Flygtningehøj-
kommissariat, som håber, at 
Marokko får en asyllov i år.

Men langt de fleste båd-
flygtninge til EU kommer via 
Libyen. Avisen The Guardi-
ans udsendte reportere for-
talte for to uger siden, at 
hundredtusinder venter på at 
finde en båd langs den liby-
ske middelhavskyst. Italien 
var tidligere Libyens største 
handelspartner, og i dag er 
det støvlelandet, der modta-
ger de fleste af de bådflygt-
ninge, der kommer til EU  
– og netop sejler ud fra Liby-
en. En stor del er fra Eritrea 
og Somalia, men siden bor-
gerkrigen brød ud også i sti-
gende grad fra Syrien.

Italiens livreddende aktion i Middelhavet stoppes snart
Efter at Italiens Mare Nostrum-aktion har reddet 63.000 flygtninge i land, mener indenrigsminister Angelino Alfano, at EU’s fælles grænsesamarbejde 
nu må overtage jobbet med at samle bådflygtningene op

Jens Jørgen Nielsen
 

Hvem? 

Jens Jørgen Nielsen er cand.mag. i 
idéhistorie og historie, tidligere  
nyhedskorrespondent i blandt 
andet Rusland og taler flydende 
russisk. 

Hvad? 

Han beskæftiger sig i sin nye bog 
”På egne præmisser – Putin og det 
nye Rusland” med, hvordan der er 
en vis skævhed i den måde, Rusland opfattes og fremstilles på i Vesten. 

Hvorfor? 

 3Udbruddet af varm krig i Ukraine og en ny ”kold krig” mellem USA/
EU og Rusland, hvor propagandalignende information fra begge lejre 
er udbredt, har ført til behov for større gensidig forståelse. 

WWden 18. okto-
ber er årsdagen 
for Mare Nostrum- 
aktionen. Og der  
bliver ikke flere.

Angelino AlfAno, iTAliensk 
inDenrigsminisTer

0 Den russiske præsident, Vladimir Putins, positionering af sig selv og Rusland i forhold til Vesten er ifølge Jens Jørgen Nielsen en del af forklaringen på hans popularitet 
hos russerne. – Foto: Juri Kadobnov/AFP/Scanpix.

WWPutins opbak-
ning i befolkningen 
er meget stor,  
og den er reel. 

Jens Jørgen Jensen,  
cAnD.mAg. i  
iDéhisTorie og hisTorie


