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Den kolde krig, som de fleste 
troede sluttede med omvælt
ningerne i Østeuropa for 25 år 
siden, er tilsyneladende blus
set op igen. Rusland og Ves
tens kamp om Ukraine er år
sagen. Den medfører, at for
holdet mellem de to parter 
har nået et nyt lavpunkt, og 
det er en udvikling, der be
kymrer formanden for Euro
paParlamentets gruppe af 
venstrepartier, tyskeren Gabi 
Zimmer. 

”Konfliktens genopblussen 
skyldes, at den mulighed, 
som opstod med Murens fald 
og Jerntæppets forsvinden 
for en fælles fredsorden, for 
et fælles sikkerhedssystem 
og en fælles politik for sam
arbejde, ikke blev udnyttet. 
Det synes jeg er meget ærger
ligt,” siger Zimmer, der er 
medlem af Die Linke og i 
DDR havde en post som par
tisekretær i SED – partiet, 
der ledede det daværende 
Østtyskland. 

”Det, vi har forsømt de se
neste to årtier, får vi nu tilba
ge i hovedet,” siger hun og 
peger på, at grunden til, at 
det er kommet så vidt, er, at 
den gamle ”magttankegang” 
fra tiden, hvor konfrontatio
nen mellem Sovjetunionen 
og USA var på sit højeste, 
endnu ikke er overvundet. 

”Den måde at tænke magt 
på indebærer, at vi for at gen
nemføre vores globale mål 
udnytter internationale insti
tutioner for egen vindings 
skyld. Som på den kolde 
krigs tid bruger vi for eksem
pel stadig FN til at gennemfø
re selviske politiske og øko
nomiske dagsordener og sik
re vores egne snævre interes
ser,” siger Gabi Zimmer.

For Zimmer er Nato en vigtig 
grund til, at konflikten med 
Rusland eskalerede, og med 
revolutionen i Ukraine i fe
bruar nåede det nuværende 
lavpunkt. 

”Politiske ledere i Vesten 
begyndte aldrig rigtig på at 
omstrukturere Nato på en 
god måde efter 1989. Tværti
mod forsøgte de at udvide or
ganisationen så meget som 
muligt. Den politik har ført 
til, at gammelt nag og frygt er 
blevet genoplivet, særligt i 
Ruslands tilfælde,” siger hun 
og uddyber:

”Natostrategien hvor man 
prøver at omringe Rusland 

med nye medlemsstater og 
våbensystemer har ikke ført 
til noget godt. Jeg prøver altid 
at gøre opmærksom på, at 
man ikke kan behandle en 
økonomisk, politisk og mili
tær magt som Rusland, som 
om det drejede sig om en ba
nanrepublik. Når jeg gør det, 
bliver jeg beskyldt for at tage 
Putin i forsvar, hvilket jeg 
mener er absurd. Hvis man 
vil opbygge et fælles sikker
hedssystem, så bliver man 
nødt til at respektere hinan

den. Det betyder, at Nato og 
Rusland må afstemme deres 
interesser med hinanden. Det 
er ikke sket. I stedet har dem, 
der driver eskaleringen vide
re, bragt os på randen af en 
katastrofe. I den forbindelse 
er det ærgerligt, at beslut
ningstagere i EU ikke har ud
vist mere selvstændighed og 
og meldt klart ud, at vi vil ha
ve et godt forhold til Rusland. 
Landet er en del af Europa. 
For EU er det af stor sikker
hedspolitisk betydning. Vi vil 
leve i fred og samarbejde 
med Rusland. For at opnå det 
er det ikke nødvendigt at el
ske hinanden. Men vi er nødt 
til at behandle hinanden med 
en vis respekt. Her har EU 
spildt en stor chance for at fø
re en selvstændig udenrigs
politik, uafhængig af USA,” 
siger Gabi Zimmer.

 
Hun er overrasket over den 
intensitet, hvormed konflik
ten mellem Rusland og Ve
sten er blusset op igen. 

”Det undrer mig, at de 
stemmer, der taler fornuft, er 
så få. Jeg havde håbet, at de 

regerende politikere ville 
komme til fornuft i rette tid, 
så denne meget farlige kon
flikt mellem stormagter ikke 
ville vende tilbage. Den ensi
dighed og kortsynethed, som 
vestlige politikere har ført 
magtpolitik på de seneste år, 
er kommet bag på mig. Jeg 
troede, at de måske havde 
lært noget af systemkonfron
tationen fra den kolde krigs 
tid, så de aldrig ville lade det 
komme så vidt igen. Men der 
tog jeg fejl,” siger hun. 

Alligevel mener hun ikke, 
at alle 25 år, der er gået siden 
Murens fald, har været spildt. 

”En stor del af den udvik
ling, som er sket i de 25 år, er 
på kort tid sat over styr på 
grund af hensynsløshed, 
magtbegær og ekskluderende 
politik. Det tager meget kor
tere tid at ødelægge tillid end 
at opbygge den. En del af de 
store lande i Vesten har ikke 
været interesseret i denne til
lid. Ellers havde de handlet 
anderledes,” siger Zimmer, 
der dengang i 1989, da Muren 
faldt nærede håb om, at epo
ken med blokkonfrontation 

var endegyldigt forbi – at de 
tidligere fjender på hver side 
af Jerntæppet sammen ville 
være i stand til at opbygge 
noget nyt. 

”I Vesten troede man, at 
med Murens fald og Sovjet
unionens sammenbrud var 
alt i den skønneste orden. At 
nu havde landene i Østeuro
pa værsgo at overtage vestli
ge forestillinger om, hvordan 
samfundet skal indrettes. 
Det, tror jeg, var en fejl,” si
ger Zimmer.

Den tyske politiker lægger 
vægt på, at den nuværende 
konfrontation mellem Rus
land og Vesten i modsætning 
til den ”rigtige” kolde krig ik
ke er ideologisk. 

”Der hersker ingen form for 
socialisme i Rusland. Den 
blev fejet væk, da Sovjetunio
nen gik under. Den skal gen
opbygges og udvikles på ny 
ved at lære af de fejl, der er 
begået. Først og fremmest er 
det vigtigt, at arbejdet for 
nødvendige samfundsæn
dringer sker gennem en kon
sekvent afvisning af enhver 
form for diktatur.”

I en række interviews stiller 
Kristeligt Dagblad spørgsmålet, om 
vi efter 25 år med afrustning og 
internationalt tøvejr er i en ny kold 
krig med Putin som Kreml-chef i 
Rusland? I dag med formanden for 
Europa-Parlamentets gruppe af 
venstrepartier, Gabi Zimmer fra det 
tyske parti Die Linke

Vi må leve i fred og 
samarbejde med Rusland
EU har spildt en stor chance for at føre en selvstændig udenrigspolitik, uafhængig af USA, siger den tyske politiker 
Gabi Zimmer, der er bekymret for konfrontationen mellem Rusland og Vesten på grund af Ukraine 
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I sidste uge skød og dræbte 
en teenager i delstaten Wash
ing ton to elever i en skole
kantine. Der var det 87. skole
skyderi i USA siden den 14. 
december 2012, da en tungt 
bevæbnet ung mand begik 
det blodigste masseskyderi 
på børn i nationens historie, 
da han mejede 20 førsteklas
seelever og seks voksne ned 
på Sandy Hook grundskolen i 
Newtown i Connecticut. 

De mange skyderier sætter 
imidlertid kun et lille præg på 
USA’s midtvejsvalgkamp, 
hvor våbenkontrol er et pola
riserende emne og blandt de 
nederste punkter på både de
mokraternes og republikaner
nes dagsorden. Netop Wash
ington er den eneste delstat, 
hvor emnet er på valgkamps
dagsordenen takket være en 
folkeafstemning om bag
grundstjek ved våbensalg. 

Det har ikke fået en af 
USA’s førende våbenkontrol
aktivister, det tidligere demo
kratiske kongresmedlem Ga
brielle Giffords, til at opgive 
håbet. 

”Sammen kan vi vinde 
valg,” siger Giffords i den ta
le, som hun har givet igen og 
igen, mens hun den seneste 
måned har rejst landet rundt 
for at sætte en reform af vå

benlovgivningen på vælger
nes dagsorden. 

Gabrielle Giffords og hen
des lobbygruppe, Americans 
for Responsible Solutions 
(Amerikanere for ansvarlige 
løsninger), ARS, har i midt
vejsvalgkampen forsøgt at 
danne modvægt til den ind
flydelsesrige og pengestærke 
våbenrettighedsgruppe Nati
onal Rifle Association, NRA. 

Eksempelvis har ARS i Iowa, 
Arizona og andre delstater fi
nansieret tvreklamer, der 
klandrer republikanske kan
didater for deres manglende 
vilje til blandt andet at lukke 
smuthuller i våbenlovgivnin
gen. 

den i dag 44-årige Gabrielle 
Giffords’ aktivisme drives af 
personlige erfaringer. Som 
demokratisk kongresmedlem 
fra 20072012 var hendes fo
kus ulovlig immigration og 
sundhedsreform. Men under 
et vælgermøde nær Tucson i 
Arizona i januar 2011 affyrede 
en gerningsmand et halv
automatisk våben og dræbte 
seks mennesker og sårede 12 
andre, heriblandt Giffords, 
der blev skudt i hovedet på 
nært hold. Hun blev lagt i 
kunstig koma og blev efter 
flere operationer erklæret 
rask, men med mén. 

Et år senere afstod Gabriel
le Giffords, der stadig har 
problemer med at gå, læse og 

tale, sin plads i Kongressen, 
og i 2013 søsatte hun sammen 
med sin mand, den pensio
nerede astronaut Mark Kelly, 
en kampagne for at promove
re bedre våbenkontrol i USA.  

Under midtvejsvalgkampen 
har Giffords særligt fokuseret 
på forbindelsen mellem sky
devåben og vold mod kvin
der. Amerikanske kvinder 
har ifølge en rapport fra 
gruppen Mayors Against Ille
gal Guns (Borgmestre mod 
ulovlige våben) 11 gange stør
re risiko for at blive myrdet 
med skydevåben end kvinder 
fra andre økonomisk udvikle
de lande,  

Gabrielle Giffords står 
imidlertid over for en stor ud
fordring i sit forsøg på at 
presse de tidligere kolleger i 
Kongressen til at sætte vå
benkontrol på dagsordenen. 
Efter skyderiet i Newtown for 
knap to år siden håbede 
mange aktivister, at amerika
nernes grænse var nået, og at 
tiden endelig var moden til 

strammere våbenlove. Men få 
måneder senere måtte præsi
dent Barack Obama opgive at 
få Kongressen til at vedtage 
en plan, der inkluderede for
bud mod halvautomatiske 
angrebsvåben, bedre bag
grundstjek af købere og op
rettelse af en national data
base over køb og salg af sky
devåben.

Ingen af de 87 skoleskyde
rier siden da har formået at 
genoplive forsøg på bedre vå
benkontrol. 

NRA har brugt mere end 27 
millioner dollar (160 millio
ner kroner) på valgkampag
ner i mindst 27 delstater dette 
efterår. Til sammenligning 
har Gabrielle Giffords lobby
gruppe ARS brugt 6,6 millio
ner (39 millioner kroner) i syv 
delstater. 

I et interview med nyheds
bureauet AP beskriver den ta
lebesværede Giffords i få ord 
den udfordring, som hun står 
over for:

”Langt, sejt træk.”

Skudoffer kæmper for våbenkontrol
Tidligere kongresmedlem Gabrielle Giffords, der blev skudt i hovedet i 2011, kæmper for at gøre våbenkontrol til 
en del af midtvejsvalget

0 Gabrielle Giffords har under den amerikanske midtvejsvalg-
kamp især fokuseret på forbindelsen mellem skydevåben og vold 
mod kvinder. – Foto: Scanpix.

0 Et af de få møder på topniveau mellem Ruslands præsident Vladimir Putin og regeringscheferne Angela Merkel fra Tyskland, Petro Porosjenko fra Ukraine og Francois 
Hollande fra Frankrig fandt sted i Milano den 17. oktober. Ellers har det været småt med dialogen, mener Gabi Zimmer. – Foto: Scanpix.

murens fald  
– 25 år efter

WWJeg prøver altid 
at gøre opmærksom 
på, at man ikke kan 
behandle en økono-
misk, politisk og 
militær magt som 
Rusland, som om det 
drejede sig om en 
bananrepublik.
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Ban Kimoon, FN’s general
sekretær, vil være der i mor
gen i Tivoli Kongres Center. 
Ikke iført lyseblå FNkasket 
eller tshirt med teksten ”I’m 
for climate action” (Jeg går 
ind for at gøre noget for kli
maet), som da han i septem
ber deltog i en storstilet fol
kelig klimamarch i New York, 
men han vil være der i et for
søg på at overbevise verdens 
politikere om, at klimaet er 
vigtigt.

Anledningen til Ban Ki
moons besøg er, at FN’s kli
mapanel, IPCC, offentliggør 
sin femte store rapport om 
det globale klima, som er 
skrevet færdig i denne uge i 
København af omkring 600 
videnskabsfolk og regerings
repræsentanter. Der er tale 
om et digert værk på tusinder 
af sider, som har været gen
nem hænderne på hundrede
vis af forskere over hele ver
den i løbet af de sidste syv år. 
De fleste af IPCC’s konklusio
ner er dog allerede blevet 
bragt i en af de tre delrappor
ter, der er kommet siden sep
tember 2013.

Grundlæggende er der såle
des ikke meget nyt i selve 
rapporten. Lige som rappor
tens understregning af, at 
verdens lande er udfordret af 
en alvorlig global opvarm
ning, som skaber flere ekstre
me vejrsituationer, næppe 
kommer bag på nogen, der 
har fulgt med i klimadebat
ten det seneste årti. 

Alligevel er rapporten værdi
fuld, mener Peter Neder
gaard, professor i internatio
nal politik, herunder interna
tional klimapolitik, ved Kø
benhavns Universitet. Han 
peger på, at IPCC er en af de 
”bække små”, som er med til 
at præge de internationale 
klimaforhandlinger.

”Politikere handler først, 
når der kommer et massivt 
folkeligt politisk pres for at 
gøre noget ved klimaforan
dringerne. IPCC kan måske 
være med til at forme dette 
pres. I politik nytter det at si
ge noget igen og igen og 
igen,” siger Peter Neder
gaard.

Blandt de danske miljø og 
udviklingsorganisationer 
sætter man sin lid til, at rap
porten trods sit forslidte bud
skab om, at det går ad pom
mern til med klimaet, formår 
at skabe en ny interesse 

blandt de internationale poli
tikere. 

”Det er trods alt syv år si
den, at vi fik den sidste store 
samlende rapport fra IPCC, så 
den vil tiltrække sig opmærk
somhed. Der vil være en mas
se tal, som man måske har 
hørt før, men som nu står i en 
større sammenhæng. Den bli
ver meget vigtig,” siger John 
Nordbo, leder af klimapro
grammet i WWF Danmark.

Tarjei Haaland, klimamed
arbejder i Greenpeace gen
nem en lang årrække, tror og
så på, at IPCCrapporten har 
potentiale til at gøre en for
skel. Selvom det meste er 
kendt stof, er der også nye 
skarpe elementer med. 
Blandt andet overvejelser om 
et CO2budget, som skal sæt
te absolutte grænser for den 
årlige udledning af drivhus
gasser i verden.

”Rapporten bliver en del af 
processen op til Paris (her af
holdes i 2015 en stor FNkli
makonference, red). Og den 
kan rykke noget. Vi ser allere
de, hvordan både USA og Ki
na tager klimaforandringerne 
mere alvorligt,” siger han.

organisationernes forhåb
ninger hænger ikke mindst 
sammen med, at rapporten er 
ledsaget af et – i denne sam
menhæng – kort 30 siders re
ferat, målrettet FNlandenes 
regeringer. Heri sammenfat
tes de vigtigste pointer i selve 
den flere tusind sider lange 
rapport, og det gør dem til
gængelige for verdens politi
kere. Denne ”pixiudgave” er 
skrevet af videnskabsfolkene 
bag rapporten sammen med 
repræsentanter for regerin
gerne. I Danmark fra Dansk 
Meteorologisk Institut. 

”Den politiske kobling, der 
sker her, er vigtig. Det, at re
geringerne sammen med for
skerne bliver enige om, hvad 
deres politik skal bygge på, 
gør en forskel,” siger Mattias 
Söderberg, klimapolitisk 
medarbejder i Folkekirkens 
Nødhjælp.

Han mener i øvrigt, at selv
om det undertiden kan synes 
som om, at videnskaben taler 
for døve øren, når de advarer 
politikerne mod konsekven
serne af den globale opvarm
ning, så rykker hver eneste 
rapport alligevel lidt.

”I Danmark har vi forhold
vis ambitiøse klimamål. EU 
har netop vedtaget nye, stær
kere klimamål. Det var ikke 
sket uden videnskaben,” si
ger Mattias Söderberg.

Forskere beskriver 
– men politikerne 
bestemmer
København har i en uge været vært 
for FN’s klimapanel, IPCC, der i mor
gen kommer med sin femte rapport

Orbán skrotter 
omstridt internetlov
BUdAPESt  Efter store folkeli
ge protester har Ungarns pre
mierminister, Viktor Orbán, 
skrottet et lovforslag om at 
beskatte borgernes brug af 
internettet. Tusindvis af men
nesker har været på gaden 
for at protestere mod den nye 
lov. Den ungarske økonomi
minister, Mihaly Varga, præ
senterede forslaget om den 
nye skat i sidste uge. Han 
sagde, at skatten på omkring 
3,50 kroner pr. gigabyte data
trafik er en nødvendighed for 
at kunne få statsbudgettet for 
næste år til at hænge sam
men. /ritzau/AFP

Porosjenko bakker op 
om Jatsenjuk
kIEv  Ukraines præsident, 
Petro Porosjenko, sagde i går 
på det sociale medie Twitter, 
at han støtter, at Arsenij Jat
senjuk fortsætter på posten 
som premierminister. Efter 
søndagens valg i Ukraine 
blev Porosjenkos Blok næ
sten lige så stort som Jatsen
juks Folkefront. Jatsenjuk er 
tidligere økonomi og uden
rigsminister og har sagt, han 
gerne vil fortsætte. /Reuters/

USA om Mellemøsten: 
Alle må beherske sig
JErUSALEM  Den amerikan
ske udenrigsminister, John 
Kerry, opfordrede i går alle 
parter i Jerusalem til at be
herske sig. Han er bekymret 
for de øgede spændinger i by
en efter stridigheder om bru
gen af alAqsamoskéen på 
Tempelbjerget. I torsdags be
ordrede Israel området ved 
moskéen lukket for alle besø
gende. Det skete efter et an
greb tidligere på ugen på en 
religiøs aktivist og rabbiner 
Yehuda Glick. /ritzau/AFP 

Burkina Fasos afsatte 
præsident er flygtet
oUAGAdoUGoU  I 27 år har 
præsident Blaise Compaoré 
siddet på magten i det vest
afrikanske land Burkina Fa
so, men nu er det slut. I tors
dags blev han afsat, og i går 
forlod han hovedstaden for 
at flygte mod den sydlige del 
af landet, oplyser en diplo
matisk kilde. Kort efter, at 
han blev afsat, meddelte che
fen for militæret, general Ho
noré Traoré, at han har over
taget magten og vil indlede 
forhandlinger med de politi
ske partier. /ritzau/AFP
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