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EU blev i sin tid solgt som et 
fredsprojekt. Det europæiske 
fællesskab blev fremmet via 
værdier som inklusion, tole-
rance og pluralisme samt øn-
sket om et samlet kontinent. 
Men med situationen i Ukrai-
ne ude af kontrol og den af-
ledte geopolitiske konfronta-
tion med Rusland, synes no-
get at være gået galt. 

Og mens en række vestlige 
politikere og medier har ud-
råbt Rusland som skurken, 
mener Richard Sakwa, pro-
fessor i russisk og europæisk 
politik ved Kent Universitet i 
England, at det er lidt for be-
kvemt. Sakwas bog ”Frontli-
ne Ukraine – crisis in the bor-
derlands” (Frontlinje Ukraine 
– krise i grænselandet) er 
netop udkommet. 

Den geopolitiske variant af 
at se splinten i sin broders 
øje, men ikke bjælken i ens 
eget, bunder ifølge Sakwa i 
det, han kalder ”triumfalis-
me”. 

”Årsagen til Ukraine-kon-
flikten har ligget latent i 
mindst to årtier og har at gøre 
med den asymmetriske af-
slutning på den kolde krig. 
Dengang erklærede den ene 
side sig som sejrherre, mens 
den anden part ikke var klar 
til at anerkende nederlaget. 
Det forhindrede ikke de på-
ståede vindere i at tro, at Sov-
jetunionens afvikling retfær-
diggjorde ikke kun de institu-
tioner, som de havde grund-
lagt for at føre slaget, men 
frem for alt den ideologi, i 
hvis navn de udkæmpede 
det,” siger Richard Sakwa. 

De årtier, der er gået siden 
Berlinmurens fald i 1989,  
har ifølge den engelske pro-
fessor været præget af en be-
stemt form for indbildskhed i 
Vesten, en indbildskhed, der 
har gjort, at europæiske og 
amerikanske beslutnings- 
tagere ikke har villet aner-
kende deres modparter i an-
dre dele af verden – frem for 
alt i Moskva – som ligeværdi-
ge partnere. 

”Østblokkens opløsning 
udløste udbredt triumfalisme 
og idéen om ’historiens af-
slutning’. Men troen på den 
uafvendelige udbredelse af 
liberalt demokrati overalt på 
kloden førte i virkeligheden 
bare til, at en bestemt ideolo-
gi fik forrang. Troen på, at det 
er muligt at vide, hvad histo-
riens endemål er, var intakt. 
Men nu blev marxistisk histo-
ricisme afløst af liberal histo-
ricisme. Dem, der ikke var 
enige, tog ikke blot fejl, de 
var også på en måde grund-
læggende onde. Derfor er der 
blevet mindre og mindre 
plads til pragmatisk debat og 
diplomati mellem stater, ja 
selv sund fornuft. Det hjæl-
per til at forklare, hvorfor 
Europa i 2015 igen er centrum 
for international konflikt og 
hensat til en epoke, der så 
mange gange er erklæret for 
at være forbi,” siger han. 

Denne udvikling er ironisk, 
eftersom den russiske præsi-
dent, Vladimir Putin, ifølge 
Sakwa kom til magten som 

den mest proeuropæiske le-
der, Rusland nogensinde har 
haft. 

”Han ville gerne have, at 
Rusland skulle optages i EU 
og Nato. Det blev der sat en 
stopper for,” siger han.

”frontline Ukraine”-bogen 
indeholder redegørelser for 
de dynamikker, der atter har 
ført Vesten og Rusland på 
kollisionskurs. Sakwa frem-
hæver én som særlig vigtig: 

”På 25 år er det ikke lykke-
des at etablere en inklusiv 
sikkerhedsorden på det euro-
pæiske kontinent med Rus-
land som et centralt medlem. 
Fra vestlig side har der været 
en manglende evne til at lytte 
til russiske bekymringer. Det 
ser vi nu konsekvenserne af,” 
mener han.

At Nato – en militærallian-
ce – og EU har udvidet sig si-
deløbende i Østeuropa ved at 
optage en række nye med-

lemsstater er blevet mødt 
med betydelig skepsis i Mo-
skva. Med god grund, mener 
professoren fra Kent:

”Siden 1999 er alle lande, 
der er blevet optaget i EU, og-
så blevet Nato-medlemmer. 
Derfor har russerne fået den 
opfattelse, at EU-udvidelse  

er den naturlige forløber for 
Nato-ekspansion. EU’s øko-
nomiske integration og dets 
tilhørende fredsprojekt er i 
realiteten fusioneret med det 
euro-atlantiske sikkerheds-
partnerskab – en skæbne-
svanger udvikling, der un-
derminerer begge organisati-

oners formål, berettigelse og 
troværdighed. I sidste ende 
var det med til at fremprovo-
kere krisen i Ukraine.”

Krigen i Donbass kalder 
Sakwa ”Den Anden Krig For 
At Stoppe Nato-ekspansion”, 
hvor den russisk-georgiske 
krig i 2008 var den første. 

”Vi er stødt på det mærk-
værdige geopolitiske para-
doks, at Natos eksistens ret-
færdiggøres gennem de sik-
kerhedstrusler, som dens 
egen udvidelse fremprovoke-
rer.”

Ifølge Sakwa var det Lissa-
bontraktaten fra 2007, der 
gjorde fusionen af Nato og 
EU eksplicit. Den kræver, at 
fremtidige medlemslande af 
EU tilpasser deres forsvars- 
og sikkerhedspolitik med  
Nato.

”På trods af forhåbninger 
om et samlet kontinent efter 
kommunismens fald går nye 
skillelinjer nu ned gennem 
Europa,” siger han.

europæiske og amerikanske 
politikere burde have vidst, 
at Vestens ekspansion ind i 
Ukraine, uden at tage højde 
for russiske interesser og 
samtidig afvise enhver seriøs 
forhandling med Moskva, vil-
le skabe problemer, mener 
Sakwa. 

”Ikke nok med at EU’s as-
socieringsaftale ikke var for-
enelig med Ukraines eksiste-
rende frihandelsaftale med 

Rusland, der var også Lissa-
bon-kravet om, at Ukraine 
skal tilslutte sig EU’s for-
svars- og sikkerhedspolitik. 
Det var en ekstraordinær om-
kalfatring. I stedet for at over-
vinde konflikt-logikken er EU 
blevet et instrument for at re-
producere konflikt i nye for-
mer. Det er ikke det EU, som 
en hel generation af ideali-
ster prøvede at opbygge. Det-
te nye EU fremmedgjorde 
Rusland dybt og knuste det 
sikkerhedspolitiske status 
quo, som var opstået efter 
den kolde krig,” siger han.

Sakwa peger på, at russiske 
forslag om trepartsforhand-
linger mellem Kijev, Moskva 
og Bruxelles for at regulere 
anliggender i regionen blev 
afvist. Det har medført, at EU 
er havnet i en geopolitisk 
dyst, som organisationen 
hverken institutionelt eller 
intellektuelt er klar til. EU er 
ifølge Sakwa blevet margina-
liseret i en konflikt, som uni-
onens handlinger har frem-
provokeret: 

”I stedet har USA overtaget 
en lederrolle i konfrontatio-
nen med Rusland.” 

Du har ikke meget kritisk at si-
ge om Ruslands mere eller 
mindre åbenlyse angreb på 
Ukraine og besættelse af dele 
af landets territorium?

”I min bog lægger jeg en  
realistisk synsvinkel på inter-
national politik. Jeg benæg-

ter ikke, at værdier og normer 
er vigtige, men vesteuropæi-
ske regeringsledere har tilsy-
neladende ikke forstået, at et 
land som Rusland har bety-
delige sikkerhedspolitiske 
udfordringer. Det er for nemt 
at dæmonisere Putin. Det kan 
vi alle sammen gøre. Men det 
er meningsløst. Han er ikke 
Hitler. Han er ikke Saddam 
Hussein. Han er en temmelig 
rationel politiker. Rent fak-
tisk ville enhver i hans positi-
on, en hvilken som helst le-
der i Kreml, handle som han 
gør,” siger Sakwa.

”Så jeg bebrejder Vesten, 
og jeg bebrejder ikke Rusland 
på den måde, mine kritikere 
konstant vil have mig til. Den 
aktuelle putinisme er en kon-
sekvens af de strukturelle 
problemer, som er fulgt i køl-
vandet på Vestens overhøj-
hed. Det er ikke overrasken-
de, at Rusland måtte reagere 
på et tidspunkt. Du kan for-

dømme Rusland og landets 
handlinger i Ukraine, selvføl-
gelig. Det er nemt at gøre. Det 
er straks sværere at forstå, 
hvordan nåede vi til dette 
punkt. Det er det spørgsmål, 
jeg stiller i ’Frontline Ukrai-
ne’.”

Sakwa opfordrer ledere i 
EU og USA til at reflektere 
mere over konsekvenserne  
af deres tilgang til Ukraine-
konflikten. 

”De gør sig ikke klart, hvad 
de er i færd med. Ved at op-
fatte russisk indblanding i 
Ukraine som en slags neo- 
imperialisme misforstår de 
situationen fuldstændig. Og 
nu taler EU om en omgang 
nye sanktioner mod Rusland, 
hvilket er fuldstændig vanvit-
tigt. Det vil blot eskalere situ-
ationen og forøge risikoen 
for, at Kreml beslutter sig for 
en storstilet regulær invasion 
af Ukraine,” siger han.

Hvis vestlige ledere havde 
reflekteret mere over konse-
kvenserne af deres politik, 
hvis de havde haft større 
kendskab til Ruslands nyere 
historie og formået at sætte 
sig ind i landets situation, 
hvis de virkelig havde villet 
diplomati og forhandling, så 
ville det ifølge Sakwa ikke 
være kommet så vidt. 

”Det er ekstra sørgeligt, når 
man ved, at denne forfærde-
lige tragedie for det ukrain-
ske folk nemt kunne have 
være undgået.”

EU svigter sine egne idealer i forhold til Rusland
Vestens følelse af triumf efter den kolde krig samt overbevisningen om, at der kun er en rigtig måde at indrette samfundet på, har udløst konflikten om 
Ukraine. Det mener professor Richard Sakwa, der i en ny bog analyserer baggrunden for, at Vesten og Rusland atter er på kollisionskurs
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Et stort og ukendt antal kir-
ker, moskéer, statuer og mo-
numenter fra de første civili-
sationer bliver ødelagt i disse 
år, mens værdifulde antikke 
genstande plyndres og sæl-
ges til Vesten. Krigene i Af-
ghanistan, Irak og Syrien har 
skabt et stort hul i kulturhi-
storien. Og den islamistiske 
bevægelse Islamisk Stat har 
det seneste år gjort en dyd ud 
af at gøre kulturarven i regio-
nen omkring grænsen til 
Irak, Syrien og Jordan til 
krigsoffer.

Truslen mod verdenskul-
turarven har ikke været større 
siden Anden Verdenskrig,  
lyder det fra FN’s kulturorga-
nisation, Unesco.

Udviklingen får nu den 
amerikanske hær til at reage-
re med to tiltag. En ny lov 
skal forhindre plyndret kul-
turarv fra krigszoner i at 
komme ind i landet, mens 
kuratorer, historikere og mu-
seumsdirektører skal i uni-
form og sikre den truede kul-
turarv i kampzoner, hvor 
amerikanske tropper har væ-
ret eller er på vej til.

”Vi leder efter personer, 
som kan rådgive og assistere 

på nationalt og multinatio-
nalt niveau,” siger hærens 
brigadegeneral Hugh Van 
Roosen, direktør på The Insti-
tut for Military Support to 
Governance (Institut for mili-
tær støtte til regeringen), til 
kunstmagasinet The Art 
Newspaper.

Op mod 500 eksperter skal 
allerede i år indtræde i en 
særlig bevaringsdeling i hæ-
rens reserve. 

Officerer for kulturelle  
anliggender, også kaldet 
”monuments men”, har  
været en del af den ameri-
kanske hær siden Anden  

Verdenskrig, hvor de blandt 
andet skulle forhindre, at 
europæisk kunst stjålet af na-
zisterne endte i forkerte hæn-
der.

Mens den amerikanske hær 
har deltaget aktivt i krig i 
Mellemøsten siden 2001, har 
indsatsen for kulturbevaring 
været defensiv med mangel 
på ekspertise. 

Det gik blandt andet ud 
over Iraks nationalmuseum 
under USA’s invasion i 2003, 
hvor plyndringsmænd nåede 
frem til museet før soldater-
ne. 

Når USA nu går aktivt ind i 
kampen for kulturarven igen, 

er det, fordi man har lært af 
det foregående årtis fejltrin, 
mener Troels Myrup Kristen-
sen, der er lektor i klassisk 
arkæologi ved Aarhus Uni-
versitet.

”Men der er forskel på kon-
flikterne dengang og i dag. I 
Irak havde man soldater eller 
civile på jorden til at sikre og 
registrere kulturarven. Det 
har man ikke i Syrien og i kri-
gen mod Islamisk Stat i dag. 
Vi ved faktisk ikke, hvilken 
stand de arkæologiske monu-
menter er i efter fem års bor-
gerkrig,” siger Troels Myrup 
Kristensen, som nævner, at 
man i dag har større mulighe-

der for at sætte ind over  
for handel med plyndret kul-
turarv.

Den kamp går UsA og Storbri-
tannien nu ind i. Det vurde-
res, at Islamisk Stat ved  
siden af oliesalg og kidnap-
ninger henter stor indtjening 
ved at sælge ud af den lokale 
kulturarv. I november blev  
en lov fremlagt i den ameri-
kanske kongres, som skal 
skærpe kravene til import af 
kunstgenstande og dermed 
forhindre, at plyndret kultur-
arv fra Syrien kommer ind i 
landet. 

Det britiske underhus tager 

sagen op i de kommende 
uger.

”Dette er det største om-
fang af plyndring, vi har set 
siden Anden Verdenskrig,” 
udtaler det konservative par-
lamentsmedlem Robert Jen-
rick, som understreger, at 
forbindelsen mellem terroris-
me og plyndring ikke længere 
kun er en sag for folk med in-
teresse i kunstverden eller 
kulturarven. De britiske poli-
tikere vil give mere magt til 
politiet, mens de store aukti-
onshuse efterlyser strammere 
lovgivning for at kunne 
standse illegal handel med 
kunst.

Amerikanske soldater skal beskytte kulturarv
USA vil standse plyndret kulturarv ved dets grænse og samtidig sende historikere og arkæologer i uniform ud til krigszoner

WWVi ved faktisk 
ikke, hvilken stand de 
arkæologiske monu-
menter er i efter fem 
års borgerkrig.

Troels Myrup KrisTensen, 
leKTor i KlAssisK ArKæologi 
veD AArhus universiTeT

Richard Sakwa
HVem
Richard Sakwa er født i 1953. Han er 
professor i russisk og europæisk politik 
ved Kent Universitet i Canterbury. 
Derudover arbejder han for den uden-
rigspolitiske tænketank Chatham House 
i London. Han har skrevet en lang række 
bøger og videnskabelige artikler om 
Rusland. 

HVoRfoR
Richard Sakwa har netop udgivet bogen ”Frontline Ukraine – Crisis in 
the borderlands” (Frontlinje Ukraine – krise i grænselandet). I bogen 
forsøger han at analysere de strukturelle problemer, som efter hans 
mening er årsagen til konflikten om Ukraine og den nye konfrontation 
mellem Vesten og Rusland.

HVAD
Richard Sakwa mener, at europæiske og amerikanske politikere burde 
have vidst, at Vestens ekspansion ind i Ukraine, uden at tage højde  
for russiske interesser, ville skabe problemer. 
	

0 Tiden siden Berlinmurens fald i 1989 har ifølge Richard Sakwa været præget af en indbildskhed i Vesten, der har gjort, at europæiske og amerikanske beslutningstagere ikke har villet anerkende deres modparter i andre dele af verden, 
som for eksempel Rusland. På billedet ses et sovjetisk krigsmonument i den bulgarske hovedstad, Sofia, der er blevet oplyst med EU’s stjerner. – Foto: Nikolaj Dojsjinov/AFP/Scanpix.

WW I stedet for at 
overvinde konflikt- 
logikken er EU blevet 
et instrument for at 
reproducere konflikt i 
nye former. 

richArD sAKwA, professor

WWDen aktuelle 
putinisme er en kon-
sekvens af de struktu-
relle problemer, som 
er fulgt i kølvandet på 
Vestens overhøjhed. 

richArD sAKwA, professor


