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Niels Helveg Petersen om årets fem vigtigste 
begivenheder:  
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RÆSONS NYTÅRSSERIE 15.12.04
 �� ”Jeg tror ikke 
regeringen har lyst til – eller åndelige kræfter 
til – at være kritiske overfor USA. Det er slet 
ikke den måde de ræsonnerer på. De er – 
desværre – yderst følgagtige. De udnytter nok 
ikke de muligheder, der er, for at øve 
indflydelse på processen.” 
 
I RÆSONs nytårsserie vælger tidligere 
udenrigsminister Niels Helveg Petersen i dag de 
vigtigste begivenheder på verdensscenen i 2004. 
En verdensscene, hvor dollarens position som 
valuta #1 er truet af de kæmpestore ubalancer i 
den amerikanske økonomi. Hvor Kina er ved at 
melde sig også som en kulturel supermagt. Og 
hvor den forfatningstraktat, der skulle have 
forenet Europa, kan føre til splittelse: hvis 
briterne, som meningsmålingerne spår, stemmer 
massivt nej.  
 
 
 

Af Clement Behrendt Kjersgaard, RÆSONs 
chefredaktør 
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2. USA's valg: Det naturlige republikanske flertal 
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1. Prolog: Et godt råd til Socialdemokraterne 
 
���� �
� ���� �
�� ���� ��� ���� �� �
��
�����
	��
��������
�������
������������������
����� ������ ��� ������� ��������� ���
������� �����
�������!�Det gør der i januar.�
�
"������������	��
�����!�Jeg anser det for at 
være helt overvejende sandsynligt. Det ville være 
mærkeligt hvis ikke det kom nu: hvad ville 
regeringen vinde ved at udskyde det? Jeg lægger 
ikke mindst vægt på at den internationale 
konjunktur altså ikke er særlig lystig, og at der 
ikke kommer mange pæne økonomiske tal i 
forårets løb, så jeg tror regeringen står sig ved at 
tage valget nu.�
�

����� ������ ��� �
� ���� ���� �����������
������� �
�� ��� ������ ��!� #��� ���� �
���
��� ���  �����!� Sagtens. Der er visse 
hovedelementer, som jo ligger fast. Dels vil der 
blive gjort meget for at holde 
flygtninge/udlændingediskussionen fremme i 
overskrifterne. Det ser regeringen en stærk 
interesse i – ud fra flere synspunkter. For det 
første fordi de kan tæve socialdemokraterne på 
det, for det andet fordi det begrænser Dansk 
Folkepartis muligheder. Så ved at holde 
udlændingepolitikken fremme begrænser man 
sine tab i forhold til DF – kan måske oven i købet 
stjæle fra dem – og man generer 
Socialdemokraterne, som er så splittede i 
spørgsmålet. Det her er en fuldstændig 
spilteoretisk analyse, men jeg er ret sikker på den 
er rigtig, og jeg synes jeg bliver bekræftet af alt 
hvad der sket de sidste måneder, fra efterårets 
slutning til begyndelsen af vinteren: Regeringen 
har gjort meget for at holde udlændingedebatten 
helt oppe i spidsen af dagsordenen. 
 
"��������������������$���
���������
�
���
������������ ��� ������
���	�������������
��� ��	������������ %� ��� ���	�����
����
�������
���� �������
��� ������� ����
��
 �$���
���&� ��� 
��������������������
������
���������
�����	�
����
������� ��� ���
������ ����
��� ��� ���
�
������ ��� �
������'�
Ja, det gør det. Sådan opfatter de det. På lidt 
længere sigt er det selvfølgelig en klar taber – 
fordi det jo medvirker til at øge problemerne. Der 
er nogle integrationsproblemer, der bliver værre 
af den fokusering. Jeg blev oprigtigt bedrøvet 
over en lille notits: der var en indvandrerpige 
med en god, stor stilling i et dansk firma, som 
forklarede at hun havde det fantastisk godt på sit 
arbejde. Men når hun færdedes på gader og 

stræder havde hun det ikke godt og følte sig ikke 
velkommen. Det siger jo noget om, at integration 
altså ikke bare er for folk på arbejdspladsen – det 
er det også, men det er sørme også at skabe et 
miljø, hvor det er til for ikke-etniske danskere at 
være. Derfor ser jeg den dér fantastiske 
fokusering, som noget, der hindrer langsigtede 
integrationsbestræbelser. Men her og nu, 
spilteoretisk, er det klogt af regeringen at køre på 
indvandrerspørgsmålet. Vælgertaktisk er det uden 
tvivl rigtigt. 
 

Her og nu, spilteoretisk, er 
det klogt af regeringen at 
køre på 
indvandrerspørgsmålet. 
Vælgertaktisk er det uden 
tvivl rigtigt. 
_______________________ 

 
 
(�  ������ �
�� ��
������ ������ 
� ���
���������������������� ���� �����������
��������������
��������������� ������
���

����
����'�)����������
��
���$�!� Ikke 
større, men fortsat meget stor. Der er ingen tvivl 
om, at socialdemokraterne vil bestræbe sig på at 
komme til at tale om sager – politiske issues. De 
vil især tale økonomi og beskæftigelser, og har jo 
udmærkede grunde til at gøre det. Det vil, for 
dem, være en bestræbelse ikke bare at tale om 
personer men om politik-indhold. For det 
Radikale Venstres vedkommende gør det samme 
sig gældende – vi vil gøre hvad vi kan for at tale 
om politik, også udlændingepolitik, hvor vi vil 
markere at vi ikke deltager i den almindelige 
tilspidsning af debatten, som foregår på grundlag 
af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og 
enighed med Socialdemokraterne.”�
�
*+,� 
������������
��������
���
�������
	��
�������'� ( 	�'� ��� ����
�������
��������� �������� ����������������������
�������� �����
������ *+,�� ����� �� ��� �
���
������ �
�� �������� ��� �������� ����  ���
�
������ ������ �
�� ���� ������ 
� ���
 �������
����������'�+����
�����
�
&������
� ����
�"������!�Tendensen er klar nok – ja, 
det mener jeg. En stærkere opdeling, en stærkere 
splittelse. I Danmark må man så jo altid tage den 
slags med et gran salt – for vi er jo fortsat et 
samfund med en enorm… (med et ord, jeg ikke 
kan lide, men som jeg ikke kan finde en bedre 
erstatning for): sammenhængskraft. En stor evne 
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eller vilje til at være samlet. Men jeg synes 
tendensen er klar nok: der er mere opsplitning og 
på andre leder og kanter end før. Opsplitningen i 
gamle dage var jo mellem landarbejderen og 
gårdejeren: i Morten Korch-filmene går det ofte 
vældig godt, men den sociale lagdeling var 
bestemt af ejerforholdene til produktionsjorden. I 
vore dage deler det sig på en helt anden måde: 
der er mange af dem, som i dag fører an i alt det, 
vi gerne vil have – skabelse af nye virksomheder; 
forskning og udvikling – som hører til i den 
progressive del af befolkningen. I gamle dage 
kunne man sige at de bærende lag i 
erhvervsøkonomien – industri og landbrug – var 
klassisk borgerlige: grossererne, direktørerne, 
gårdejerne, proprietærerne. Nu er nogle af de 
bærende lag i udviklingen af vores økonomi slet 
ikke at finde i et traditionelt borgerligt miljø: det 
er folk, der rejser meget; hele tiden står i kontakt 
med udenlandske forskere, udvikling, hvad der 
sker verden over – som derfor har et helt andet 
udsyn. 
 
-��� ��� ��� ��� ������������� ���
����'� (�
� �������� ���� ���
�
������ ����� ������ ���
	��$�
����� � �  �����
��� ��� ���������
 ������ ���������
���%�����

���������
�� ����� �����������
����
������ ��� ��� ���
���� ��� ������ ��� +�.
���������������
�����$���� ��� 
������ �������
����� ���
��	����������� %� ��'�� ��� ������
���
�
��������
�
������
�'�Det er klart nok, at 
der kommer måske her i starten af valgkampen et 
nyt tema ind, som er lidt uberegneligt set fra min 
side: disse aftaler der nu laves om direkte 
lønnedgang på nogle af de klassiske 
produktionsvirksomheder – mejerier, slagterier. 
Det er jo noget, der virkelig ryster fagbevægelsen 
– og måske også fører til en stærkere 
opmærksomhed hos mange mennesker omkring 
den faglige organisering. Jeg tør ikke forudsige at 
det VIL ske – men jeg nævner det som en 
mobiliseringsmulighed for socialdemokraterne, 
som er nok så interessant. 
 
 
2. USA's valg: Det naturlige republikanske 
flertal 
 
) �����������������
����.
��������������
%�����'���������������
������!�Vi må starte 
med USA – det amerikanske valg. Som jo nu har 
lagt magten meget fast i USA de næste fire år. 
Hvor man jo ser tegn til (om end sådan noget 
aldrig er evigt!) en meget stærk republikansk 

dominans af den amerikanske politik. Hvor man i 
andre perioder af Amerikas historie – fx i 30erne 
og 40erne med Roosevelt og andre – så en 
fantastisk demokratisk dominans, er der meget 
der tyder på, at det her valg virkelig cementerer et 
republikansk flertal, som er meget svært at slå. 
Det bygger selvfølgelig på meget stærke 
økonomiske interesser, det er klart. Det har også 
stærke ideologiske rødder. Et tredje komponent er 
de kristne moralværdier, som de opleves i USA. 
 

Valget bekræftede, at der i 
dag er et naturligt 
republikansk flertal, hvor vi 
tidligere i amerikansk 
historie har været vant til, at 
der egentlig var et naturligt 
demokratisk flertal. Vi må 
regne med, at det er 
overvejende sandsynligt at 
amerikanerne vil vælge 
republikanske præsidenter. 
_______________________ 

 
 
�
���� ��� ���� ��� ����� ��� ��� 
����
������ ��� ������  ������� ������ ��� 	����
������ %�  ��
� *+,� ����
�����
�
��� ���
	����� � � ��� ������ ����$�/�  ��
� #���$�
������
������������������
�������������0����

���� ��� ������ �
�� �����/�  ��
� ��� ������ � �

����
�����
�
����� ���
������ ���������
���������������������'�Det er jeg helt uenig 
i. Ledelse i et land er ikke kun spørgsmål om 
meget konkret stillingtagen til en række 
enkeltheder – men også de grundsignaler, der 
udsendes (som man er meget opmærksom på når 
det gælder virksomheder). I USA er det de 
konservative signalværdier, der sejrer – og der 
kan gå temmelig lang tid med dét, inden den 
bevægelse damper af. Så valget bekræftede, at 
der i dag er et naturligt republikansk flertal, hvor 
vi tidligere i amerikansk historie har været vant 
til, at der egentlig var et naturligt demokratisk 
flertal. Vi må regne med, at det er overvejende 
sandsynligt at amerikanerne vil vælge 
republikanske præsidenter. 
 
1�����
��������������������2������0�������
����� ����� ������
������ ����� �
��
����
�����
�
�����
���'�+������������������
 ��������� (���� ������ ��� ���� ���� (�����
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+$�
��� �' �'� ������ ����� ����� ��� ��� �
����
�������������������
�������'�-�������
�����
� ��������������
���'�-���
������
�
�����$��������������������������������
	��������
��� � � ��� ���
�
�� ���� �
�
�� ����
 ���!� Ja, sådan tror jeg han oplever det. Det er 
jeg helt sikker på. Så jeg venter nok nogle 
taktiske manøvreringer og pæne ord om at vi nu 
skal være enige og arbejde sammen… men 
realiteten bliver en anden: det bliver en 
forholdsvis robust amerikansk linje uden særlig 
hensyntagen til nogen andre.�
 
-��� 	�
���� ��� 
�  ������ �
�� ������ � � ��
���
�����������
������%�(�����#$������.'�
%���������������
� �
���������������
������
�����
��� ��� �$�� �
�
����� �����$�!� Lige 
netop på dette tidspunkt er situationen i Irak 
fantastisk anspændt og selv Amerikas militære 
ressourcer jo spændt ganske langt ud. De har 
problemer med at holde det store antal soldater 
ude uden at indkalde reserver, som egentlig ikke 
var beregnet til den type opgaver. Det var jo et af 
temaerne i valgkampen: Kerry og andre sagde, at 
USA i virkeligheden har genindført værnepligten, 
fordi dem, der har meldt sig frivilligt, bliver 
cirkuleret og cirkuleret. Det er klart, at så længe 
situationen i Irak er så anspændt, at det faktisk i 
øjeblikket strækker amerikanernes ressourcer til 
grænsen af hvad de kan, truer der jo ikke nye 
militære eventyr. 
�
"��� ������� ������
��� 	��!� Det er helt 
sikkert – og især hvis vi ser på det mellemøstlige 
område. Én ting er at gå i krig med Irak--- men 
Iran? Som har næsten tre gange så mange 
mennesker og er et meget større land? Det ville 
ikke i dag være en militær mulighed. Så jeg tror 
nok, man i denne fase, hvor man har travlt med at 
vikle sig ud af Irak, vil se en betydelig 
tilbageholdenhed.�
 
 
 
3. USA’s økonomi: Hvis dollarens 
førerposition forsvinder 
�
"�����������������
���
����������������
��� *+,' I øjeblikket betyder Irakkrigen og 
Bush-administrationens økonomiske politik at 
verdensøkonomien virkelig står og svajer som et 
siv i vinden. Der er kæmpestore ubalancer i den 
amerikanske økonomi. Deres underskud på 
betalingsbalancen, som ifølge The Economist i 
sidste uge udgjorde $1350 mia. på 2½ år. Det er 
noget, der ligner $4-500 mia. om året – 6% af 

bruttonationalproduktet. Det er helt uholdbart. 
Tilsvarende er underskuddet på de offentlige 
finanser også uholdbart – de finansierer det ved at 
sælge amerikanske statsobligationer i udlandet. 
Japanerne køber flittigt – har vel $7-800 mia. 
liggende i amerikanske statsobligationer. Kina 
har store beløb – som hele Asien. På den måde 
finansierer kineserne og japanerne deres egen 
ekspansion på det amerikanske marked. Og når 
dollaren allerede er faldet meget er det altså en 
ganske kraftig justering, der i øjeblikket finder 
sted i hele verdensøkonomien. Et af 
perspektiverne er, at dollaren får en meget 
svagere stilling i det internationale 
betalingssystem. Euroen vokser i betydning, 
andre valutaer kan vokse – men dette kan godt 
blive begyndelsen til at dollarens hegemoni i 
internationale valutatransaktioner er forbi. Og 
den fordel, amerikanerne har haft af at være 
leverandører af verdens valuta #1, kan være 
under nedbrydning. 

 
Dette kan godt blive 
begyndelsen til at dollarens 
hegemoni i internationale 
valutatransaktioner er forbi. 
Og den fordel, amerikanerne 
har haft af at være 
leverandører af verdens 
valuta #1, kan være under 
nedbrydning. 
_______________________ 

 
 
 
��
�������
�
�����������������������!�Det 
er meget svært at se. Men hvis det er rigtigt, hvad 
der her tegner sig, kan det få meget vidtgående 
følger for den amerikanske valutas placering og 
dermed i virkeligheden på det økonomiske felt 
være med til at underminere USA's 
stormagtsrolle. Det, der er foregået de sidste par 
år er, med et billede fra The Economist, at 
amerikanerne har strøet om sig med checks, der 
aldrig er blevet indløst. Men der er en grænse for, 
hvor længe man kan udskrive dækningsløse 
checks. 
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����$�������
��
������� ������������������
���	��
����
���������
��
��!� Jamen, jeg tror 
slet ikke de amerikanske beslutningstagere 
accepterer den her problemstilling. Det er meget 
kortsynet af dem ikke at se den. De har det lidt, 
som en på disse kanter også kendt finansminister: 
de lukker øjnene, ser væk fra økonomiske 
realiteter og siger, ’alt går fint! Det er ikke noget 
problem at dollaren bliver nedskrevet’. Jeg tror, 
det afstedkommer vidtgående problemer – at det 
kommer til at føre til varigt højere 
inflationsniveau i USA, som så igen også kan 
være med til at svække dollaren, hæve renten og 
altså gøre ekspansionen i den amerikanske 
økonomi meget mere sårbar.�
 
-��� ��
�� ��� ��� �
��
��� ��� 0���� 	���
����
�����
�
��� ��� ������
��� %� ��� ���
3��.�����3/� ��
�� �� ���� ���� 
� ��� ����$����
���� ��� ��� ��� 
���� ������ 
� ���
����
������� ���
�
���� �$������ ��� ��
	���

�� ���� ��� ��� �$��� � �
�������  ��� ���
���
���
��� ���������!� ��
�� ��� ��� ���
�����
��!�Jamen, det er der jo også. Debatten 
om de her forhold foregår for fuldt tryk – det er jo 
ikke sådan at amerikanerne, og det er jo det 
stærke ved det amerikanske system, ikke 
diskuterer disse ting. Nogle af verdens bedste 
økonomer ytrer sig i de her sammenhænge – hver 
dag ser jeg i mine amerikanske aviser, 
sammenhængende, skarp kritik. Det her er ikke så 
vanskeligt som det lyder: Bush har i den første 
periode af sit præsidentskab brugt den klassiske 
og altid fuldstændigt ufejlbarlige opskrift på 
ubalance i økonomien – nemlig at sætte 
indtægterne ned og udgifterne op. Dét virker hver 
gang! Jo mere man følger den politik ---- og intet 
tyder på han vil ændre dem --- jo større ubalancer 
vokser op, og jo større økonomisk tilpasning 
venter der.�
 
1����� ���� ���� �
�������  ��� ��� ����� ���
����
���������� ��	����������
������
����
�����������������������
����#,1�	�����
��� �  ����
��� ������� �
�� ������ �
���'� +��
��� ��� ��� �����
������ 
�����
��� 	��
�����
	�������
��� %� ����� ���� ������� ���
	�������� ��� ���������� ���� ���

�������
�������
��������������'�Teorien 
hedder ’starve the beast’ – udsult bæstet. Hvis 
man nedsætter skatterne og skaber en politisk 
situation hvor de ikke kan sættes op igen, har 
man sat den offentlige udgiftspolitik på 
slankekur. Det er jo en filosofi, der også findes 
herhjemme – det danske skattestop er jo sådan set 
udtryk for samme mekanisme. Der er da ingen 

tvivl om, at sådan er der konservative økonomer i 
USA som ser det. Men: i det korte sigt, her hvor 
dollarens fald er i centrum, ser de ikke bare på det 
i USA med nogen som helst form for bekymring, 
men de ser jo at ved at lade dollaren falde er det 
Europa – og i et vist omfang også kineserne - der 
kommer til at betale. Vi kommer til at betale ved 
lavere eksport til USA; ved at europæiske og 
danske virksomheder får problemer på 
bundlinien. Man kan sige – og sådan tror jeg der 
er folk i Washington, der tænker: når europæerne 
ikke vil hjælpe os i Irak må vi eksportere vores 
problemer til dem, og dermed i virkeligheden 
lade dem betale indirekte. 
 

Man kan sige – og sådan tror 
jeg der er folk i Washington, 
der tænker: når europæerne 
ikke vil hjælpe os i Irak må 
vi eksportere vores 
problemer til dem, og 
dermed i virkeligheden lade 
dem betale indirekte. 
_______________________ 

 
 
 
4. Europa: Ingen varig opdeling mellem ’det 
gamle’ og ’det nye’ 
 
4�� �� ������ 	��
�������� ��� ��� ������
���������� �
�� )�����'� Den store, lykkelige 
begivenhed er jo at det lykkedes EU og NATO at 
blive udvidet i marts og maj. Der er en ofte 
overset og meget interessant ting – en af mine 
yndlingsteser – at udvidelsen af NATO fandt sted 
nøjagtigt fem uger før udvidelsen af EU. Det er 
ingen tilfældighed. Det skyldes at amerikanerne 
hele tiden lige har været et skridt forud – har 
presset på med udvidelsen af NATO for at 
komme før EU. For dermed at sikre sig, at de i 
sikkerhedspolitikken bevarede et primat – og at 
NATO – og ikke EU – blev, var og er rammen 
om den europæiske sikkerhedspolitik. Det har jo 
for så vidt også været en dansk interesse, så der 
har ikke været problemer med det i den danske 
debat. Man skal bare notere sig det fantastiske 
sammenfald – at netop fem uger før EU’s 
udvidelse 1. maj blev NATO udvidet. 
 
0�
���� ��� ��� )*�� ��� ��� ��� ������ ���
������
��� $��� %� ��� ���
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����
�����
�
����� ��� ��� ������
���������
����������������5$��
���������
�����
���������
�����*+,� %���� ��� 
����
���� 	�
��� ������ ����
�� ������
����
�����
�
��� �����!� Det er jo ALTID 
svært for Europa at blive en stærk aktør i den 
hårde sikkerhedspolitik – det er kolossalt 
vanskeligt. Men jeg tror ikke på en sådan varig 
opdeling i et ’nyt’ og et ’gammelt’ Europa. Så 
længe den basale sikkerhedspolitik er i spil vil 
østeuropæerne se til USA: så er USA helt 
uundværlig for dem. Når man taler med polakker, 
ungarere og tjekker – for slet ikke at tale om 
balterne - ræsonnerer de jo meget enkelt: at de 
eneste, som russerne virkelig til syvende og sidst 
har respekt for, er amerikanerne. Derfor er 
Amerikas tilstedeværelse i den europæiske 
sikkerhedspolitik fuldstændig fundamental. Men: 
som tiden går, og den militære trussel fra Rusland 
reduceres, er det jo andre ting, der kommer øverst 
på dagsordenen i de lande. Udviklingen i deres 
økonomi. Deres sociale omstændigheder. Og i 
den diskussion der er EU jo fuldstændig 
fundamental for dem. 
 
-��� �� ���� ���� ��� �������
�
��� ���
����
���� &� 
���6����������������������
����
���� �� ������ ������
���� �������.����
��������������������
�����
�
������������
����
���������� %� ����� �� ���� �
��� �
��
�$������ ���  ���������� 3��
�� 
���� �
�  ���
���	������������ ���� �
� �	��������
����
�����
�
����3'�-������� �����
�����
��
��� �� ����� ������ ���� ��� ����
��� ����
���������������������������������
���%�
*+,� ��� ��� ���� �
�� ��� )������ ����

35$�����&������
�3� ��� ��� ����'� Men 
erfaringen fra EU-samarbejdet er jo en anden – 
nemlig at det har en integrerende virkning. 
�
-������������������
���������
���!�Det er i 
gang allerede. Nu forhandler man budget og 
budgetreform. Der står SÅ meget på spil for de 
nye lande i diskussionen om EU-støtte til deres 
udvikling, deres økonomiske interesser på 
landbrugsområdet etc., så selvfølgelig kan de 
spille på deres muligheder i det udenrigspolitiske, 
men den økonomiske nødvendighed gør, at de 
selvfølgelig er nødt til også at blive og være gode 
europæere – de kan se deres interesse i det. Så jeg 
tror ikke på den opdeling. 
 
 
 
5. EU's forfatningstraktat: Hvis briterne siger 
nej 

 
Det næste punkt på listen er forfatningstraktaten, 
som blev skrevet under her i november og som 
skal til folkeafstemninger i en række lande i de 
kommende år. Det bliver jo et stort, stort 
europæisk drama. 
�
"��� ���
����������� �����
���!�Nej, det er 
det bestemt ingen selvfølge at det går godt. 
Forfatningstraktaten er stort tænkt – som en 
integrationsfaktor i det europæiske. Det er en 
traktat, jeg går meget ind for. Men den kan jo 
altså i sidste instans gå hen og blive noget, der 
kommer til at splitte Europa meget stærkt. Hvis 
det går sådan som opinionsmålingerne tyder på 
bliver den ikke vedtaget i Storbritannien, hvor der 
er massivt flertal imod. Nu er der ganske vist lang 
vej – briterne skal have valg i foråret; Blair er den 
sandsynlige vinder. Så har de EU-formandsskabet 
i andet halvår 05. Og så er the game plan 
tydeligvis at holde folkeafstemningen i starten af 
06 – der håber Blair så, med en succes i 
formandskabet, at bygge et momentum op, så 
briterne stemmer ja.�
 
"�������������
�
��	����������
�� �������������
��� 
�� )*� ����� ��� ����� �����
���� ���� ���
�������	�
���'�Jo, det er risikabelt – men han 
er jo nødt til at tage en chance. Det er jo ikke altid 
sådan at politikere har det valg at de kan lade 
være med tage chancer. 
�
#��� 0��
��� ���	������ �������  �� ��� )*&
����
����������
�
���� �
�������������� ���
��� 	� ����
��� ���� ���! Den befolkning vi 
har er jo i allerhøjeste grad præget af den meget 
stærke debat, vi har haft om EU, igennem årtier. 
Men nu har vi været medlemmer i 30 år, godt og 
vel, og omsider ser det ud til, at der i den danske 
opinion er et solidt og robust flertal for Danmarks 
hele og fulde deltagelse i det europæiske 
samarbejde. 
 
"��� ��� 
���� ������ �$�� 
� ��� +���	�
����
���
���������������	������ ��� %����� ����
������ ����� �
�� 5���.����� ��� 
 ����� ���
�
�
��������������
���
�
����������� ��
�� ����� �
�� ���  ���� �
�� ���� ���������
������������ ���� ���� ���� 
� �������'� ��
��
	�
������ �
��������� �������� ���
��� &� ���
 ��	����'� -���� ���� ��� 	�
���� �
��
���
� �������������������
����
���������������
�������� ������
��� 5$������ ��� ������ ���
������� ������ ����� ���� �
�����
�����
������ ��� �
����� 31�� ������ �
� ���

���.
�����%���������&�������%������(�����
����������������3'�Det tror jeg netop er det, 
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der tegner sig. Hvis der skulle gå så galt, at det 
ender med at briterne siger nej, vil det sætte gang 
i overvejelserne i Frankrig, Tyskland og andre 
lande – ’hvad gør vi så’? I første række er svaret, 
at vi fortsætter på grundlag af Nice-traktaten – 
den er der jo, og den kan man bruge. Men på 
længere sigt vil det sætte gang i overvejelserne 
om hvordan vi finder en model, så vi ikke 
behøver vente på briterne. Hvordan løser vi de 
europæiske samarbejdsproblemer udenom 
Storbritannien? 
 
"���������������������������� �����	�
������
���
�0��
���������������
�
������������
����
�������������������������������)�����&
����
�!�Helt klart – og det har han også været. 
Han har forsøgt, som han sagde, ’to bring the 
United Kingdom to the heart of Europe’. Jeg 
bryder mig slet ikke om det her scenario: det ville 
være yderst begrædeligt. Men vi er jo også nødt 
til at se sandheden i øjnene: skal man vurdere det 
i dag er chancerne for at briterne stemmer ja ikke 
så store. De har virkelig en hård kamp foran sig. 
Jeg håber de vinder, og jeg tror de vil gøre en stor 
indsats – men det kan meget vel gå galt. Og det 
perspektiv, der så tegner sig, er at den europæiske 
integration – som jo ikke holder op af den grund 
– vil finde andre veje i løbet af de kommende år.  
 
Det store problem med Fru Thatcher var aldrig, at 
de andre topmødedeltagere skulle irriteres over 
hendes optræden (det må de leve med, det er en 
rimelig byrde at lægge på dem, der bærer de 
gyldne kæder!!!) Næh, problemet med Fru 
Thatcher var jo, at husmødrene i Manchester var 
fuldstændigt enige med hende – hele vejen. Ikke 
at hun gjorde sig ud til bens, men at hun havde 
sin befolkning fuldstændigt med sig. Det er det, 
der nu kan give det store backlash, når man skal 
holde en folkeafstemning. 
�
��
�����������	�
�����������$�����
���� �
���
�������� ����� (���'� "��� ���
���� �
��
��������������������
�����
���� ���������
������
����������������������
�����������
)������ ��� ��� ������� ��� +���	�
����
���
����������������������
�������������
�&
5$������ ���� ��� 
�������
��
��
���� ���� 
�
��� ������
�!� For briternes vedkommende 
vil den pol ikke bestå af andre end dem selv. 
Irland er jo helt væk allerede – med deres 
selvstændige valutapolitik og den kendsgerning, 
at Europa har betydet at irernes 
gennemsnitsindkomst er højere end 
Storbritanniens. 
�

-��� ���� ��� ��������!� ���� ������
������������������������
���� ������� ���
�������������������	�
�78����	�
�������
��

�! Det var det. Hele slagordet gennem 60erne 
var jo at vi skulle ansøge om medlemskab ’senest 
samtidig med briterne’. Så vores ansøgning var 
tæt knyttet til den britiske, og mange af os så det 
som en helt naturlig ting: at Danmark, Irland og 
Storbritannien søgte samtidig. Den forbindelse er 
jo ikke nær så indlysende i dag – vi har så store 
interesser i det centraleuropæiske, både politisk 
og økonomisk, og ikke mindst i de nye lande, at 
en sådan automatisk dansk tilknytning til 
Storbritannien og den interessesfære ikke længere 
eksisterer. 

 
Mange af os så det som en 
helt naturlig ting: at 
Danmark, Irland og 
Storbritannien søgte 
samtidig. Den forbindelse er 
jo ikke nær så indlysende i 
dag. 
_______________________ 
 

 
 
6. New York, Madrid og os 
 
)�� � � �� ����� 	��
�������� ����
������	��	����� 
� -��
'� "���  
�� �
� ����

������������ 
� �������
��
��� ��� 9:;;��
������
����������������)��������������
������ ��� 
���$��� ���� ��� ���� 
����
��������������� ��� ��� +���
����
�������'�Det er jo fordi Europa har været vant 
til terror på en anden måde. 
Terrorbegivenhederne 11. september var et 
fantastisk chok. Jeg var i USA fra midten af 
september til midten af oktober i år, og det er 
stadigvæk tydeligt at terroren var et mægtigt chok 
– og, efter min vurdering, også den 
grundlæggende årsag til at Bush blev genvalgt. 
Frygten for terror – som pludselig var levende, 
midt i New York. Men vi har jo i Europa 
igennem 60erne og 70erne desværre haft masser 
af terroristisk virksomhed – IRA, ETA, Rote 
Armee Fraktion, vi havde vores egen lille version 
med Blekingegadebanden. 
 
-��� �	�������� ����
��� 
������
$��
��� �
��� ���'� ������ ���������� 
� ������
������
��������'�1������)<� ������
�����
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���� ��� 
���
������ � �  ���������
��
���

����������������� ���������������������
����� �������
�� �����
��� ��� ������ � �
���������!� Der er der jo også – der er jo 
gennemført rigtig meget anti-terrorlovgivning. 
 
������������������������;;'�������	���
	������� ��������� ����� ��� -��
!�
+���������������!� Størrelsesordenen. 
Symbolikken – det kunne jo ikke være mere 
symbolsk, end hvor vore egne teknologiske 
vidundere bliver brugt til at torpedere og 
ødelægge symbolet på verdenskapitalismen. 
 
-��� ��� +(2)<� ���� ����� ������ ��� ���
�������� � �����  ��� #�	������� �
�� 1�=�
>�����������
�������� ���#�	��������
��
-��
!� Jo, det er rigtigt. Ikke alene var 11. 
september et kæmpe chok og en enorm 
begivenhed i USA – det blev det også i Europa.�
 
 
 
7. Den irakiske fortidsknude 
 
?������
��� ����
������
������
�������������

�� �
���� ����� ��� (�����
���'� "�� ���
���������
���� ���� �������������� �
�
��� ����� �
������� �
���� ��������� ��� �����
��
������������ ��!�,����������������
��� ����� ���� �$�� ��� ��� �
����� 
� *+,� ���
)�����!�,��5$���������������
���
���������
����� �������� 
��� ��� �1� �
���� ����� ���
�������� �����@� ������ ��� ��� 
� �������� ���
���
�������
���� ��������!�Ja, det har ligget 
i kortene. Jeg tror aldrig, der bliver en fælles 
opfattelse af Irakkrigen i Europa og USA. Og jeg 
tror aldrig, der bliver en stor enighed i USA selv 
om Irakkrigen – dens oprindelse, dens 
berettigelse. Det var jo et dominerende tema i den 
amerikanske valgkamp – og 48% stemte altså for 
Kerry, med hans meget skarpe kritik af 
Irakkrigen: både den måde den startede på, og 
den måde den blev håndteret på. Så diskussionen 
for og imod Irak vil fortsætte i årtier. Det bliver 
en kæmpestor fortidsknude: både i forholdet 
mellem Europa og USA, og internt i USA. 
 
���������������������� ����
�������������
�
�����������
��� �
��
���	���� �
�����	��$���
 ��� 
�� �$�� ��� (�����
���� ��� ����
�������
����!� Jeg havde ikke troet, det ville 
forekomme. Jeg må desværre sige, at det jeg 
finder beklageligt ved diskussionen om overgreb 
i fængsler, beretningerne om mishandlinger om 
tortur, tilbageholdelse af folk på ubestemt tid 
uden rettergang… årsagerne til det er efter min 

mening at søge højere oppe i systemet: det ER 
ikke bare nogle fangevogtere, som den halve snes 
stykker der nu er under anklage i USA, hvoraf de 
første er blevet dømt. Men der har været en ret 
klar accept højere oppe i systemet, som vi 
tilsyneladende aldrig rigtig får klarlagt. Og det 
synes jeg er beklageligt. 
 
����� �
��
��� ��� ��� ������� ���� �� �����
�
��
�����������������������������
����
��
��� ��� �$� �$�����
�� %� ����� ���� ������� ���
�	���� .
�
�
���
����� ������� 3���
���
.�����3�� 3���
��� 	�
�
��3� ���'!� Meget 
vigtigt. Når man kommer og siger, at man vil 
skabe demokrati – og indbyggerne ser 
ødelæggelser, er det jo ikke nogen god reklame. 
Beboere i Fallujah vil have svært ved at forstå, at 
det vi og amerikanerne kommer med er 
demokrati. Jeg synes ikke den er en ny type krig 
– jeg synes snarere det er en tilbagevenden til 
gamle typer af krig.  
 

Jeg synes ikke den er en ny 
type krig – jeg synes snarere 
det er en tilbagevenden til 
gamle typer af krig. 
_______________________ 
 

�
��
����	��
��������
�(����������������� ��
"��������
�������������
���!�Hvis der ikke 
er noget demokratisk perspektiv. Hvis valgene 
ikke kan afholdes – eller hvis afholdelsen snarere 
giver anledning til mere strid, således at de 
demokratiske perspektiver falder væk, så er vi 
nødt til at overveje om vi skal være der eller ej. 
 
?�� ��� �
��� ������� ���� ����������
������
���� ���� �
������ ����� ���$
��� ���

����
��� ���������
��
������������������

������
���� ����'� +�� �
�� ������� ���
����
��������� ����� ���� ���������  ��� ���
�����
���� ��� ������ ��� �������
��� �����'�
���� �
�� �
����
����� ����� �!� Det er et 
scenario – der er sikkert 17 andre. Det er svært at 
tage stilling til et enkelt af dem på dette her 
tidspunkt. 
�
-��� �� ������ ��� ��� 3�������
���
��������
�3@�Ja. 
�
�����
��������
���! At der afholdes valg, 
som peger klart fremad – mod en demokratisk 
fremtid i Irak. Der er jo mange muligheder med 
det her valg: en er, som du siger, at det går 
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rimeligt fredeligt, omfatter næsten hele landet – 
også Sunni-områderne – og at der ud af det 
kommer en lovgivende forsamling, som kan 
vælge en regering, der har legitimitet og 
udarbejde en forfatning, der kan danne grundlag 
for de endelige valg i december 2005. Det er det 
lykkelige scenarie – og et, vi skal gøre alt, hvad 
vi kan for understøtte. Derfor har det også været 
min bestemte og klare holdning at selvfølgelig 
skulle vi ikke trække vores tropper ud af Irak på 
et tidspunkt, hvor disse valg stod for døren. Lad 
os håbe, det går godt. 
�
<����
������ ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ��
	���� ��� ����������� ��� ������
��������
���� ��� ��� �
�� ��� ������
��������������������������.�����'�Det er 
noget sludder. Det som regeringen i 
virkeligheden har sagt, er, at vi helst ikke må 
diskutere det her. Det mener jeg er et 
fuldstændigt meningsløst synspunkt – og en 
fuldstændig illusion. Hvordan skulle man kunne 
undgå, at vi i et demokratisk land – hvor vores 
forfatning oven i købet siger, at Folketingets 
samtykke er nødvendigt for at sende soldater i 
krig – diskuterer berettigelsen i at sende vores 
soldater ud? Det synspunkt, må jeg sige, har jeg 
kun en hovedrysten til overs for. 
 
1������
�����
��
�����������������
����������
��� 
���� ��� �1� ������ 1,54�� ��� ��� 
� (�����
�����������
�
���� ���������������
����
�
��
��'�"��� �������������������� ��� 
����
 ������	���������
�������� ������������������
��� ��� 3A�����3�� 3��������� ����3� ������
����������������������
���������������
��
��� �(������������������
���������������
 ����  ��� 
������� ������ �����
�� �
�� A������
�������������
��������
����
� �������
��
������������������ ����� ��������
����

�
�
��
���� 
� -����������� 
� ������ ���
 �������!� I virkeligheden ser situationen lidt 
anderledes ud. I Mellemøsten, hvor der jo har 
været meget stærke anti-amerikanske 
fornemmelser i mange år på grund af Israel-
Palæstina-konflikten, vil hadet til amerikanerne 
vokse. Det, de ser, er USA, USA, USA. Det vil 
sådan set ikke gøre så stor forskel hvordan 
mindre aktører optræder.�
 
Der er – udover Danmark – fire europæiske 
lande, hvor der er diskussion om tilbagetrækning, 
og hvor den er meget mere avanceret end hos os. 
Polen, Portugal, Ungarn, Holland. Efter de 
meldinger, der er kommet her i løbet af sidste 
kvartal, er det overvejende sandsynligt at disse 
fire lande påbegynder tilbagetrækning i løbet af 

05. De har ingen folkelig baggrund for at 
fortsætte. Jeg bebuder ikke, at det vil ske i 
Danmark – jeg vil fuldstændig reservere mig 
muligheden for at vurdere, i løbet af foråret, 
hvordan den demokratiske proces i Irak forløber. 
 
)�� �
��� ��� ������� "������� ����� ������ 
�
 �������
��(����%�����������������
������
������
� ������ �
������������
�
������������
*+,'Det bliver jo en stor test for os i 05 fordi vi 
nu sidder i Sikkerhedsrådet. Den afgørende 
resolution 1546 løber et års tid – fra 8. juni-8. 
juni – og det må forventes at den kommer til 
fornyelse i rådet løbet af april-maj. 
 
5�����������
������������������������� ���
*+,� ����� �
� ��� ���
��� 
� �
������� ���� ��
 ������� ��!� Nej, det tror jeg bestemt ikke. 
Regeringen gør ikke noget som helst i den retning 
– det har jeg dem ikke mistænkt for. 
�
-��� ���� ��� ����������� ������� �
��� ���

� �$�������������$������������
�������
�
����
�
����'� +�� ��� ��� ���� ��� 	����.��
������� ��� ����� ��$�����  ����
	��� ���
��
���� $������������

�����������������
��
�
���� ��� ��������
��! Jeg tror ikke 
regeringen har lyst til – eller åndelige kræfter til – 
at være kritiske overfor USA. Det er slet ikke den 
måde de ræsonnerer på. De er – desværre – yderst 
følgagtige. Det, jeg siger er: de udnytter nok ikke 
de muligheder, der er, for at øve indflydelse på 
processen.  
 

Jeg tror ikke regeringen har 
lyst til – eller åndelige 
kræfter til – at være kritiske 
overfor USA. Det er slet 
ikke den måde de 
ræsonnerer på. 
_______________________ 

 
 
 
 
8. Kina: Den kulturelle supermagt 
�
�����������
����	��
���������
���
���!�
Det er jo fortsat fascinationen af, hvad der sker 
med Kina – og hele overvejelsen omkring Kinas 
fremtidige rolle. 2004 er et år, hvor det igen og 
igen og igen er blevet bekræftet, hvor stor en 
rolle Kina spiller. I økonomisk henseende – det er 
så åbenbart. De amerikanske aviser har 
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rapporteret om Kinas voksende rolle som 
kulturstormagt i hele Asien. Amerikanerne har 
efter 11. september iværksat stærke restriktioner 
for hvilke studerende, der kan komme ind i USA: 
der kommer langt færre – også studerende fra 
Asien – til USA end før. De søger andre steder 
hen – og her er Kina magneten. Kinesisk sprog, 
kinesisk indflydelse på det kulturelle område 
breder sig meget stærkt: studiet af mandarin 
[rigskinesisk, red.] vokser i hele Asien. Man ser i 
stigende grad hen til Kina som den ledende magt 
i Asien. Som USA har haft Voice of America har 
kineserne deres radio- og tv-stationer, som er 
professionelle og aflyttes i hele Asien.�
 
Man kan ikke sætte en enkelt stor begivenhed på 
dette her, men 2004 er endnu et år hvor det er 
blevet så indlysende, at en ny storspiller er 
undervejs. Økonomisk, sandelig også nu: politisk 
– og altså også efterhånden i tiltagende grad 
kulturelt.  
 

Jeg har nok ændret holdning 
indenfor de sidste 5-10 år – 
og mener at Danmark også 
skal være klar til at yde 
bidrag til fredsbevarende 
operationer i Afrika, når der 
er realistiske projekter, hvor 
vi kan hjælpe. 
_______________________ 

 
 
9. Afrika og skåltalerne 
 
)��� ���	��
������������
���� 
��������
��� ��� �
����� ��� �����
��� 
� "�� ��&
����
�����
�+���'�1������
���
������������
, �
�������	������� ����
������� ����� �
���
 ����������������'�Det gør det. Ofte, når 
jeg taler om Afrikas problem, nævner jeg at vores 
samhandel med kontinentet vel er 0,5% af vores 
udenrigshandel – både import og eksport. Det er 
jo ingenting – for 7-800 millioner mennesker er 
det næsten ingenting. Afrikas problem er, at 
Afrika ikke deltager i globaliseringen: de sælger 
ikke noget og har derfor ikke råd til at købe 
noget. Der ER heldigvis tegn på forbedringer: på 
det sidste er der kommet flere rapporter, der 
fortæller at der begynder at være noget 
økonomisk vækst. Man kan ellers sige meget for 
og imod økonomisk vækst--- men i tilfældet 

Afrika kan man ikke sige noget imod. Det er 
simpelthen en forudsætning for, at Afrika kan 
begynde at vikle sig ud af sult, uvidenhed og 
sygdomme. Det ser ud til at det så småt er ved at 
komme i gang – det er småt, men det viser dog at 
det ikke er håbløst. Jeg har nok ændret holdning 
indenfor de sidste 5-10 år – og mener at Danmark 
også skal være klar til at yde bidrag til 
fredsbevarende operationer i Afrika, når der er 
realistiske projekter, hvor vi kan hjælpe. 
�
"���
��������������
�����������
�*���
���%�
�
��� ��� ��� ����� �
�� � � ���� ��� ��� ���
������ %� )*3�� %� ������'� ����� , �
��� ���� 
�
�������
��
������.
��������������������
��
���
���� ����������������������
��' Det er 
åbenbart. Det er også åbenbart, at regeringen har 
gennemført meget, meget store besparelser på 
vores ulandsbistand. Det er især gået ud over 
Afrika – det er en kendsgerning. Så også i 
Danmark er Afrika i høj grad også forsvundet ud 
af perspektivet. Vi har brugt penge på 
ældrecheck, skattestop og andre ting i stedet for 
ulandsbistand. I de sidste tre år har vi prioriteret 
indenrigske fornødenheder højere end nøden i 
Afrika – det kan man læse af tallene. 
�
)���������
�+
���������������.���.���
��
�����������������! Det er det da – det er godt, 
vi er medlem, jeg har støttet det helt og fuldt. Jeg 
synes også, vi på den måde har godt af at komme 
i nogle meget vanskelige situationer. Vi skulle 
som land være vel rustet til at håndtere et sådant 
medlemskab, selvom noget af det er besværligt, 
så det ser jeg meget lyst på. Og jeg håber da at al 
den tale, der er fra regeringens side om at gøre 
noget særligt for Afrika også oversættes til at 
man vil gøre noget, der koster noget – ikke bare 
holde skåltalerne, som er det, vi har set mest af. 
________________________________________ 
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Uffe Ellemann-Jensen i RÆSONs 
Nytårsserie: 
 

����
���������

��� 
 
3B1&�1
 �C%D311!3<!
 �0�����
 | ”Det er en 
oplagt risiko, at små lande vælger at sige, 
"Nej, stop verden, vi vil af. Vi vil ikke stikke 
næsen frem. Vi vil ikke løbe en risiko - det 
må de allerstørste lande tage sig af". Det er 
vel der, den virkelige fare ligger.” I 
Nytårsserien vælger tidl. udenrigsminister 
Uffe Ellemann-Jensen de fem væsentligste 
begivenheder på den internationale scene i 
2004, men diskuterer også Den Kolde Krigs 
slutakt på baggrund af sin bog, ”Fodfejl”, der 
netop er udkommet på Gyldendal.  
 

1. Det historiske 2004 
2. Det delte Ukraine – og forholdet til 

Rusland 
3. Kunne Sovjetunionen have overlevet? 
4. Puslingelandet 
5. I mindretal i mindretalsregeringen 
6. Udenrigspolitikken og lederskabet 
7. Når Europa løber rundt i cirkler 
8. Truslerne mod det frie, åbne samfund 
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af Clement Behrendt Kjersgaard, RÆSONs 
chefredaktør 
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1. Det historiske 2004 

UFFE ELLEMANN-JENSEN: Vil du have 
begivenhederne i rækkefølge efter 
betydningsfuldhed eller i kronologisk orden? 

) ����	��$�
��� ���������'�Hvis vi kigger 
tilbage på 2004, synes jeg, den største begivenhed 
- den mest betydningsfulde - på den 
internationale scene var udvidelsen af EU. Fordi 
det var kulminationen på den markante 
forandring af Europa, som vi har set finde sted 
over de seneste – ja, ganske mange år, faktisk: 
siden Anden Verdenskrigs ophør. Selvfølgelig 
betyder det ikke, at historien er slut, men det er et 
højdepunkt, og noget af det, der vil give 2004 en 
plads i historiebøgerne. 

Den næste begivenhed bliver det amerikanske 
præsidentvalg. Det kom - til mange europæeres 
og ikke mindst mange danskeres store 
overraskelse - til at demonstrere, at USA altså er 
anderledes end Europa på en række punkter, og at 
der er en solid demokratisk basis for den politik, 
som så mange har ønsket at vende sig imod. Man 
kan da håbe, at det meget klare resultat af 
præsidentvalget vil gøre, at en del europæere 
prøver at tænke sig lidt om, når det gælder 
forholdet til USA. 

Så vil jeg nævne en begivenhed, som er ganske 
frisk, og hvor vi endnu ikke ved, hvad den fører 
til: nemlig højesterets afgørelse i Kiev i 
spørgsmålet om præsidentvalget i Ukraine. For 
nu, efter EU-udvidelsen, er vi jo begyndt at 
bevæge os ud i nærområderne, som er meget 
spændende. Senere på året kan det være, der 
kommer en sjette begivenhed, der skal nævnes - 
nemlig hvad jeg håber bliver beslutningen i EU 
om at indlede optagelsesforhandlinger med 
Tyrkiet. Men det, der skete i Ukraine, var ganske 
markant, fordi Ukraine og andre dele af det 
tidligere Sovjetunionen jo er områder, hvor man 
nu fører diskussionen om, hvor Europas grænser 
egentlig går, og hvad, det egentlig er, der sker i 
Rusland. Det, der kommer til at ske nu i den 
kommende tid i Ukraine, vil have stor, stor 
betydning for forholdet mellem Rusland og 
Europa. Der er måske nogle i Europa, der er ved 
at vågne lidt op efter at have haft lidt romantiske 
forventninger til, hvad man kunne håbe, der ville 
ske i Rusland. Hvor dette, at man bliver lidt mere 
realistisk i sit syn på Putin og Rusland og 
forholdene i de lande, der ligger imellem os, 

måske gør at man kan få lidt mere robust og 
realistisk forhold til dem. 

Så vil jeg nævne en begivenhed som 
terroraktionen i Madrid, fordi den jo i høj grad 
synes at have været medvirkende til, at 
koalitionen bag krigen imod Irak og forsøgene på 
at få noget ud af sejren, den militære sejr, så småt 
begyndte at smuldre. Dette - et terrorangreb rettet 
mod et europæisk land med den åbenlyse hensigt 
at svække den politiske vilje til for alvor at gå ind 
i en kamp mod terroren - har været noget dybt 
bekymrende, der kan komme til at trække ganske 
lange spor. 

Dette - et terrorangreb rettet 
mod et europæisk land med 
den åbenlyse hensigt at 
svække den politiske vilje til 
for alvor at gå ind i en kamp 
mod terroren - har været 
noget dybt bekymrende, der 
kan komme til at trække 
ganske lange spor. 
_______________________ 

Og den sidste begivenhed må jo naturligt høre til 
det, som stadig er et af de helt store internationale 
brændpunkter, nemlig situationen i Mellemøsten. 
Der vil jeg nævne Arafats død, fordi det 
forhåbentlig da kan føre til, at den fuldstændigt 
korrupte og umulige linje, som har været ført af 
Arafat og hans støtter, måske går hen og bliver 
afløst af en lidt større vilje på den palæstinensiske 
side til at indgå i en fredsproces. Og hvor man så, 
og det skal også med, kan håbe på, at det også vil 
føre til en stærkere israelsk vilje til at engagere 
sig på ny. 

  

2. Det delte Ukraine – og forholdet til 
Rusland 

#������ �
����
����� 
� *���
��� ���� ���
������������� ���
�!�Nej, det gør det bestemt 
ikke, fordi jeg kender aktørerne rimeligt godt, og 
er opmærksom på, at Ukraine ER et splittet land. 
Det er måske lidt som om, man i vores del af 
Europa har hæftet sig meget ved, at det vel nok er 
nogle rigtigt flinke liberale typer, der er blevet 
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klemt af nogle væmmelige nogen som ville snyde 
ved valgene. Men det HAR jo været et 
forholdsvis lige løb - det er som om man 
glemmer det. Og man skal da også ruste sig til, at 
det da kan være, at et ærligt valg også fører til, at 
de kredse, der hellere vil orientere sig mod 
Rusland end imod Vesten, vinder. Det er ikke så 
given en ting - og ikke så sort og hvidt, som man 
vil gøre det til. Men det at højesteret beslutter sig 
for at valg, der tydeligvis var svindlet med, skal 
gå om, er et godt tegn på, at uanset hvor det fører 
hen, vil man spille efter reglerne og respektere 
det sæt af spilleregler, som jo møjsommeligt blev 
bygget op i CSCE-processen, med OSCE og 
valgobservatører osv. De regler er jo det, man 
skal bygge fremtidens Europa på. Så under alle 
omstændigheder giver det anledning til 
optimisme - hvor det fører hen, er endnu umuligt 
at sige noget om. 

Når det når så vidt, at selv, 
som jeg så, danske 
valgobservatører efter valget 
begynder at skilte med de 
orange farver [oppositionens 
symbol, red.], så har man 
altså overskredet nogle 
grænser. 
_____________________________ 

-��� ��� ��� ���� ����� ��� �
����
���� ���
������������� ��� ���������� � � �������
�
��
��� ����������  ��� ��� ����
���

� �$�����B����������
��������� ���������
�
��������������	������������� �������
�
"��� #���� #�
��� ���
�� ��
����&&& De spiller 
stadig ind. Omvendt så skal vi altså også være 
opmærksomme på, hvordan man opfatter det her i 
Rusland, hvor der jo også findes demokratiske 
kræfter - stærke demokratiske kræfter - selvom 
den type demokrati, vi ser i Rusland, bestemt 
ikke svarer til det, vi andre har og som vi gerne 
ville se. Men der er jo mange i Rusland, der 
reagerer negativt overfor, hvad de opfatter som et 
forsøg fra både USA og måske især EU på også 
at have en interessesfære i Ukraine. Så man kan 
sige, at der jo er et element af interessesfære fra 
begge sider. De har jo også det at have det i, at 
der har været en meget stærk bias - altså en meget 
stærk overvægt af støtte, i vores del af Europa, til 
dem, der er i opposition i Ukraine i dag. Og når 
det når så vidt, at selv, som jeg så, danske 
valgobservatører efter valget begynder at skilte 

med de orange farver [oppositionens symbol, 
red.], så har man altså overskredet nogle grænser. 
Hvor vi da ville reagere meget stærkt, hvis de var 
blevet overskredet fra den anden side. Så det er 
ikke så enkel en problemstilling, som man vil 
gøre det til. 

Netop når det gælder forholdet til Rusland, så har 
der nok også været en tendens til - måske ikke 
mindst i store lande som Tyskland og Frankrig - 
at se gennem fingre med de tydelige autoritære 
tendenser, der jo er i Putins regime. Samtidig har 
der måske også været mangel på forståelse for, at 
hans regime, og Rusland i det hele taget, jo føler 
sig så alvorligt truet af terrorisme, at det i sig selv 
kan skabe problemer i forholdet til dem - når de 
føler, at vi på nogle punkter er mere forstående 
overfor de terrorister, der truer dem, end vi 
ønsker de skal være overfor de terrorister, der 
truer os. 

1��� ���� ���� ��
��� )*� ��� 1,54�� ����
������������ ����� �$��
����� �������������
��� 
������� ��� ����� ������'� "��� ����
��������������	�����������������������
��
�����
�������
������'�-�������)���������
A������
������������������������������
��
���	����
���<������
���� ��������!�Det 
synes jeg. Det er ikke bare et spørgsmål om at 
berolige, men også om at gøre dem klart, at når fx 
de tre baltiske lande og andre kommer med i de 
strukturer, så er det ikke noget, Rusland har ret til 
at blande sig i - fordi interessesfærer altså hører 
fortiden til. Og at det jo tydeligvis også er i deres 
interesse, at det er sket, fordi det betyder, at de 
lande nu også skal følge et sæt af spilleregler, 
som det kun kan være i russernes interesse at se 
dem følge. Det tager lidt af presset fra Rusland. 

Der, hvor det har haltet lidt, har dels været i 
håndteringen af et land som Ukraine, og måske 
også andre dele af det, der i dag hører til SNG. 
Samt i at man måske ikke har gjort Rusland 
tilstrækkelig klart, hvilken interesse man har i at 
få et arbejdsmæssigt og korrekt forhold til dem. 
Et forhold som indebærer den meget stærke 
økonomiske integration, der jo kan føre til fx 
medlemskab af verdenshandelsorganisationen og 
mange andre ting. Det er som om, man har spillet 
lidt forskelligt på de forskellige strenge, og derfor 
har skabt nogle forventninger i Rusland om, at 
man ville se igennem fingre med nogle af de ting, 
der foregår - og at Rusland kunne få 
særbehandling, fx ifbm. optagelse i 
Verdenshandelsorganisationen. 
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Der kan det tænkes, at netop situationen omkring 
Ukraine fører til, at man taler lidt klarere med 
hinanden. At man får et lidt mere robust forhold, 
så man ikke risikerer at gå fejl af hinanden, og 
derfor kan koncentrere sig om at se på, hvad der 
er af fælles interesser. Og der er MEGET store 
fælles interesser i at få et ordentligt og nært 
økonomisk og politisk forhold imellem Europa 
og Rusland. 

”Man kommer jo lidt til at 
tænke på situationen i gamle 
dage, hvor det var Lyndon 
B. Johnson, der bemærkede: 
"He may be a son of a bitch, 
but he is our son of a 
bitch".” 
_______________________ 

�

?����� ���� �
� ������ ��� �
���� C1��
�����	����� �
� ��� <�����D� &� ���
������
���� <������� ���� �� ��������  �������
��������
���� ����'� -��� ����� ������ �����
��� ��������
���� ���
���� ���  ��� �
� ��� ���
�
��� ���� �
�	���� ��� �
����� C1�� ��� �
� 
����
������� �������D'� ����� ������ ����
������	��� 	���!�Man kommer jo lidt til at 
tænke på situationen i gamle dage, hvor det var 
Lyndon B. Johnson, der bemærkede: "He may be 
a son of a bitch, but he is our son of a bitch". 
Man kan i givne situationer komme til at skulle 
samarbejde med utroligt modbydelige regimer. 
Det var noget, der hørte Den Kolde Krig til - og 
noget som vi gerne skulle være væk fra i dag. 
Men jeg mener, at et af de steder, hvor man ikke 
må acceptere, at et autokratisk Rusland bryder 
grænserne, det er i forholdet til nabolandene. Og 
det er derfor, en sag som Ukraine er så vigtig. 
Men hvor vi så bare skal være opmærksomme på, 
at vi altså heller ikke selv må bryde nogle 
spilleregler dér. Man skal lade ukrainerne selv 
finde ud af, hvad det er, de vil, og så være meget 
opmærksomme på, at de ER splittede. Det kan da 
være, at den fremtidige løsning er en eller anden 
form for føderal struktur - det må ukrainerne så 
selv finde ud af. Uden at vi blander os i det - og 
selvfølgelig uden at Rusland blander sig i det. 

Når det drejer sig om Tjetjenien er det en utrolig 
vanskelig balancegang. Vi kommer ikke udenom, 
at Tjetjenien udgør et alvorligt terrorismeproblem 

overfor Rusland, uanset regime i Moskva. Man 
kan så have alle mulige idéer om, at de er gået 
unødigt brutalt frem, men vi kommer ikke 
udenom, at de jo i sin tid - efter den første 
Tjetjenien-krig - forsøgte at give Tjetjenien 
autonomi. Hvilket førte til, at det regime, der så 
satte sig på magten i Tjetjenien, forsøgte at tvinge 
naboregioner ind under fx sharia-lovgivning. 
Det, der fik lov til at foregå, var fuldstændigt 
barokt. Og det førte så til den anden Tjetjenien-
krig - igen med en forfærdelig masse ulykkelige 
konsekvenser. Der er det meget vigtigt, at der 
ikke får lov at brede sig et indtryk i Moskva af, at 
vi nærmest er ligeglade med terrorproblemer, når 
det er russerne, det går ud over, hvorimod vi 
forventer, at de fuldt og helt deltager i kampen 
mod terrorisme, når det er os, det gælder. Jeg 
minder om, at da man lige efter 11. september 
begynder at forberede sig på det, der skulle blive 
krigen mod Taleban-styret var Rusland jo 
umådeligt samarbejdsvilligt. Man oplevede, hvad 
man ville have forsvoret at se, at der bliver 
amerikanske og allierede baser i tidligere 
sovjetrepublikker, der grænser op til Afghanistan. 
Så der var jo virkelig et samarbejde der, der så 
desværre ikke fik mulighed for at fortsætte i 
spørgsmålet om krigen mod Irak - for der spiller 
så pludselig en hel masse andre ting ind (især 
Frankrigs, men også Tysklands, opførsel gør det 
heller ikke lettere at finde et internationalt 
fodslag). 

Alt det fører mig frem til, at i forholdet til 
Rusland skal man passe på, at man forstår og ikke 
misforstår hinanden. Der er nogle grænser, for 
hvad man kan acceptere af autoritær optræden fra 
den russiske ledelses side, også fordi der nu 
engang er nogle fælles anerkendte spilleregler i 
CSCE-processen. Efter Helsingfors-slutakten i 
sin tid eksisterer begrebet “indre anliggender” 
ikke længere - og det skal man holde fast på, vel 
vidende at det så er en erkendelse, der skal gå 
begge veje. Der er brug for - overfor Putin og 
hans folk - at gøre opmærksom på, at godt nok 
må man tale lidt hårdt til dem engang imellem, 
når de har brudt nogle spilleregler, men det må 
ikke gå ud over de grundlæggende fælles 
interesser og viljen til at finde en 
samarbejdsform. 
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������������!�Nu var der ingen, der 
på det tidspunkt havde så meget som drømt om, 
at det skulle ske fra den ene dag til den anden. 
Jeg vil i virkeligheden sige, at når man ser på de 
økonomiske og samfundsmæssige resultater, der 
er opnået i de seneste 15 år, er det i virkeligheden 
nået langt videre, end hvad man dengang havde 
turdet drømme om i sine vildeste drømme. Se 
dem som medlemmer af EU i dag. Store 
problemer, bevares - men se den økonomiske 
vækst de har: de er jo Europas nye væksthus. Det 
er imponerende, hvad man har oplevet. 

Der, hvor det endnu halter på en række punkter, 
er det, der ligger udenfor: Ukraine, Kaukasus-
området og Rusland selv, der jo bl.a. er hæmmet 
af, at de for øjeblikket har så pokkers gode 
energipriser, og at olie og gas fylder så 
uforholdsmæssigt meget i deres 
samfundsøkonomi. Der er det klart, du støder ind 
netop i nogle kulturelle problemer, hvor man 
også slås med eftervirkningerne af den meget 
brutale periode de var igennem lige efter, at de 
havde brudt med kommunismen. Dengang var 
mottoet: "man kan ikke sætte over en afgrund i to 
spring - derfor tager vi ét stort spring: så bliver 
priserne og alt muligt andet givet fri”. Hvor står 
man så idag? Med nogle oligarker og med 
kæmpemæssige sociale spændinger, fordi den 
inflation og den økonomiske krise, der fulgte, har 
efterladt nogle dybe sår i det russiske samfund. 

 

3. Kunne Sovjetunionen have overlevet? 
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��!� Nej, det 
synes jeg ikke - og det er interessant nok, for det 
var jo den situation, som ganske mange i Vesten 
ønskede og arbejdede for. Hvis vi kigger på hele 

den hjemlige diskussion, vi havde i de såkaldte 
fodnote-år, om hvordan man skulle håndtere 
truslen og udfordringen fra Sovjetunionen, var 
det jo det, som Socialdemokratiet og det flertal, 
de tegnede, stod for. Det var det, de ønskede. Jeg 
glemmer aldrig, da vi havde diskussionen om 
Star Wars-Præsident Reagans strategiske 
raketforsvarssystem - der var et af argumenterne 
for at gå imod det, som kom frem i 
folketingssalen fremført af socialdemokratiets 
ordfører, at dette ville lægge alt for tunge 
økonomiske byrder på Sovjetunionen og det 
sovjetiske system, og det har vi ingen interesse i. 

Jamen, når man i dag sætter sig og kigger tilbage 
på de år, er det fantastisk at opleve, at det, man 
ønskede, var et Sovjetunionen, der fik lov at køre 
videre med de magtstrukturer, der var – men altså 
med det nye, menneskelige ansigt som Gorbatjov 
repræsenterede. Det kan man da godt tænke en 
tanke om i dag: tænk hvis det nu var sket. Så 
havde vi haft en fortsat atomtrussel. Vi havde 
fortsat haft et sikkerhedssystem, der byggede på 
truslen om gensidig udslettelse. Hele tiden med 
den lille trussel liggende i baghovedet, at hvis nu 
et eller andet går galt og nogle grimme karle 
kommer til i stedet for det menneskelige ansigt, 
er vi tilbage til square one [udgangspunktet]. 
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Jeg ved ikke, hvad han mente, men det er klart, at 
det kan man godt lægge ind i fortolkningen. Jeg 
synes ikke, det er særlig realistisk at tro, at de 
ville gøre det. Det er rigtigt, at der i begyndelsen 
af 80erne var et par farlige situationer, som 
efterfølgende er blevet afdækket, specielt efter 
Brezhnevs død, hvor Andropov kom til og havde 
en noget paranoid opfattelse af, hvad der var ved 
at ske på den anden side af Jerntæppet. Der var 
man tæt på, at det var gået galt - men det var jo 
ikke, fordi man blev stresset af den økonomiske 
udfordring, men fordi man havde nogle 
fuldstændigt urealistiske fornemmelser af, at den 
anden side var ved at forberede et first strike-
angreb [et “slå først”-angreb med atomvåben, 
red.]. Så det er to vidt forskellige ting. 

I dag kan man se af Reagans papirer, at han jo 
mange år før han blev præsident, havde lagt som 
strategi at lægge pres på dem økonomisk. Det var 
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jo en strategi, som viste sig at holde - og ikke, så 
vidt jeg ser det, kunne indebære risiko for, at man 
så fra modpartens side vælger at lave et first 
strike. 
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����!� Det er svært at 
sammenligne, fordi Kina jo ikke i dag udgør en 
militær trussel, som Sovjetunionen gjorde det 
dengang. De historiske forudsætninger er også 
helt anderledes. Kina er måske oven i købet en 
faktor, der kan have en stabiliserende indflydelse 
på en af de risici, vi i dag har for, at noget 
pludselig går helt alvorligt galt: Nordkorea, og 
den atombevæbning som landet åbenbart er ved 
at skaffe sig. Så jeg synes, det er meget svært at 
drage direkte sammenligninger. 

Men det er da klart, at engang i fremtiden vil et 
Kina, med den enorme vækst de har, også kunne 
være en militær magtfaktor i en helt anden 
sammenhæng, end de er i dag. Og der sidder vi 
vel så alle sammen og håber, at den 
reformproces, der er i gang i Kina, også 
uundgåeligt vil indebære en voksende politisk 
reformproces. En proces, der skal have sin tid, 
men at der er noget uundgåeligt i, når et samfund 
både bliver lukket op til en enorm velstand og 
også får en åbenhed i kraft af IT-revolutionen, så 
er der grænser for, hvor totalitært et sådan regime 
fortsat kan være. 

  

4. Puslingelandet  
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jeg såmænd ikke. Der er jo ikke noget nyt i det, at 

en stor del af den danske befolkning har været 
mere interesserede i at hygge sig og have det rart, 
end i at engagere vældigt i tidens store 
udfordringer. Det så du i 30erne. Du så det under 
besættelsen. Og også i årene efter besættelsen, 
hvor det er ganske interessant at studere, hvordan 
Danmark egentlig valgte side. Hvor vi vel sidder i 
dag, os der ikke har oplevet det så direkte 
dengang, og har nogle forestillinger om, at det 
hed ”Aldrig mere 9. april!” At det var sådan et 
klart valg. Men det var det slet ikke. De første år 
efter krigen var der udbredte holdninger i 
Danmark, både i det politiske liv og i den debat, 
der var om emnet (og det var såmænd ikke 
alverden) om at Danmark da godt kunne blive 
liggende som en slags bro mellem øst og vest. 
Puslingelandet, der hyggede sig i smug, mens 
hele verden brændte om dets vugge... det har du 
til alle tider fundet i Danmark. 
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���!�Jeg tror helt bestemt, at 
det skyldes det helt grundlæggende, der ligger i 
den småstatstradition og den 
neutralitetstankegang, som jo blev introduceret i 
forrige århundrede, og som jo også førte til, at 
nogle af de store, voldsomme begivenheder i 
verden omkring os skyllede sådan lidt udenom 
os. Vi har aldrig haft de store revolutioner: 
revolutionen i Danmark bestod i, at nogle pæne 
mennesker gik ned på Christiansborg og sagde, 
”Kære Konge! Nu bliver vi altså kede af det, hvis 
ikke vi får en form for demokrati!” ”Det skal I 
sørme have”, sagde Kongen, og så var DEN 
revolution overstået. Som én har sagt, er den 
danske folkenatur – hvis sådan et begreb 
eksisterer – som piletræet, der bøjer sig smidigt 
og kan rette sig op igen. Det er der da også noget 
sympatisk og tiltalende ved, men det gør altså 
også, at man engang imellem har meget svært ved 
at få øje på de konflikter, der eksisterer, og så 
engagere sig i dem. Det så vi også meget tydeligt 
under Den kolde Krig. 

 

5. I mindretal i mindretalsregeringen 
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med at jeg var den, der direkte havde med de her 
ting at gøre i de år, hvor jeg var udenrigsminister, 
så var jeg mere optaget af det end så mange 
andre. Andre medlemmer af regeringen var meget 
optagede af dét, som jo havde ført til, at vi fik 
firkløverregeringen – nemlig at landets økonomi 
skulle saneres. Det, som mange har glemt i dag, 
er at Anker Jørgensen smed regeringsmagten fra 
sig og gik uden valg, fordi han ikke kunne få 
økonomien til at hænge sammen: han kunne ikke 
få en finanslov igennem. Det var dengang den 
daværende socialdemokratiske finansminister 
Knud Heinesen sagde, at “vi nærmer os 
afgrundens rand”. Kæmpemæssige underskud. 
Renter, der jo tordnede derudaf, og udlandsgæld, 
der var ved at eksplodere. Risiko for at blive sat 
under international administration. Det var 
virkelig nærværende og konkrete problemer for 
alle dem, der sad og arbejdede med det; skulle 
have en finanslov på plads; gennemføre 
voldsomme besparelser; omlægninger i hele 
vores økonomiske struktur, som jo var noget af 
det mest dramatiske, du havde set længe... Jamen, 
det er da klart, at for dem var det, at beskæftige 
sig med fodnoter og hvordan man i FN skulle 
stemme om en eller anden resolution, noget 
underligt abstrakt noget. Noget, som de tydeligt 
kunne se, var noget socialdemokraterne opfandt 
for at drille regeringen, fordi det var det eneste 
punkt, de kunne samle et flertal mod regeringen. 

Det kunne socialdemokraterne så godt nok kun 
ved selv at dreje 180 grader rundt og løbe fra det, 
de havde forpligtet landet til. Og dér var det så 
min opgave at rejse ud i verden og se de 
mennesker i øjnene, der ikke kunne forstå, 
hvorfor jeg som ny udenrigsminister pludselig 
løb fra det, som min forgænger, socialdemokraten 
Kjeld Olesen, havde forpligtet sig til. Når jeg så 
sagde, at det var, fordi han nu var i opposition og 
drillede regeringen, og nu har de skiftet mening, 
så kiggede de jo på mig, som om jeg kom fra en 
bananrepublik. Så det var meget tættere inde på 
mig, end på dem, som sad hjemme og boksede 
med økonomien. Derfor er det naturligt nok, at 
der var en forskellig vægtning af, hvor 
problemerne lå - og at jeg selvfølgelig var i 

mindretal der. Det er naturligt nok, når du prøver 
at kigge tilbage på, hvordan situationen var. 

Jeg kørte den jo helt op til 
stregen – og engang imellem 
over stregen, vil nogle sige – 
i et forsøg på at beskytte 
Danmarks ry og omdømme 
overfor vores allierede. 

_______________________ 

 

Jeg valgte jo så at blive, fordi det havde været en 
underlig tom demonstration, hvis jeg sagde, “det 
vil jeg ikke rejse ud og lægge navn til!” Hvem 
pokker skulle så gøre det? Jeg tror såmænd i al 
ubeskedenhed, at det var jeg nok bedre til at gøre 
end så mange andre, fordi jeg jo kørte den helt op 
til stregen – og engang imellem over stregen, vil 
nogle sige – i et forsøg på at beskytte Danmarks 
ry og omdømme overfor vores allierede. 
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��@� Ja! Det 
synes jeg er en utrolig grov bemærkning. Det er 
jo noget i retning af at sige, socialdemokrater 
behøver kun opføre sig seriøst, når de sidder i 
regering og det derfor er unaturligt og skadeligt 
for landet, hvis ikke man har socialdemokrater i 
regering! 
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�������' Nu har jeg skrevet en bog om 
fodnote-årene, tiden op til og efter, som er 
skrevet i bagklogskabens lys. Hvor jeg i dag 
sidder og kender facit på det hele: jeg ved, 
hvordan det kom til at gå. Det vidste man ikke i 
de situationer, vi var i dengang. Der vidste vi jo 
aldrig, at der henne om det næste hjørne ventede 
en ny dagsorden fra Socialdemokratiet og en ny 
finte for at skabe problemer for os - det anede vi 
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ikke. Jeg vil gå så vidt som til at sige: det havde 
vi næsten ikke fantasi til at forestille os, at de 
ville være så gemene at gøre det. Det blev vi 
overraskede over gang på gang. 

Men da så vi når det punkt, hvor det er tydeligt – 
også på reaktionerne fra vores allierede – at nu 
ER det vores fulde NATO-medlemskab, der er i 
fare, så udskriver vi jo valg. Det var da de lavede 
den der besynderlige og meget klodsede manøvre 
omkring besøg af udenlandske krigsskibe, hvor vi 
fik at vide af amerikanere og englændere, at hvis 
I begynder at lave sådan noget dér, så vil vi 
overhovedet ikke opretholde 
forstærkningsaftalerne [aftalerne om at britiske 
og amerikanske tropper skulle komme Danmark 
til undsætning i tilfælde af et (sovjetisk) angreb, 
red.] Dermed var, kan man sige, det fulde NATO-
medlemskab for alvor i fare – så udskrev vi valg. 

Det, jeg så spekulerer på i min bog, er: Kunne 
man have gjort det tidligere? Ja, det kunne man 
godt, hvis man tidligere havde vidst, hvad der lå 
rundt om det næste hjørne – men det vidste vi 
altså ikke. Og der skal alt det, der foregår i en 
sådan periode, jo til syvende og sidst bedømmes 
på, hvad man vidste i situationen. 

Mine oplevelser i løbet af 
fodnoteårene gjorde, at de 
holdninger blev yderligere 
cementeret. Jeg fik en 
afklaring på en række 
områder, som jeg næppe 
ville have fået så markant, 
hvis ikke jeg havde været 
igennem det, jeg var 
igennem. 
_____________________________ 
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allerhøjeste grad. Mine holdninger til øst og vest, 
frihed vs. kommunisme, de var rimeligt klare. 
Det var de i kraft af min opvækst, mine 
erfaringer, mine rejser bag Jerntæppet, før jeg 
blev politiker. Så jeg havde sådan set et rimeligt 
klart sæt af holdninger og værdier. 

Der har det vist sig – også 
tilbage i Krags tid – at 
[socialdemokraterne] var 
fuldstændigt lige så grove og 
hensynsløse overfor 
nationens interesser, når det 
gjaldt om at føre den lille 
indenrigspolitik. 
_____________________________ 

 

Men mine oplevelser i løbet af fodnoteårene 
gjorde, at de holdninger blev yderligere 
cementeret. Jeg fik en afklaring på en række 
områder, som jeg næppe ville have fået så 
markant, hvis ikke jeg havde været igennem det, 
jeg var igennem. Jeg følte selv, at selvom det 
bestemt var nogle på mange måder modbydelige 
og utroligt opslidende år, kom jeg endnu mere 
afklaret ud af det. Det er en værdi i sig selv, kan 
man sige. Men det var til gengæld også noget af 
det, det var rart at have i bagagen, da så pludselig 
tingene vender. Da Den kolde Krig slutter – ikke 
takket være Danmark, du kan sige: næsten 
tværtimod og på trods af Danmark!... men: da 
Den Kolde Krig pludselig vender, og der melder 
sig nogle muligheder for, at Danmark kan deltage 
på en helt anden og mere aktiv måde – så der var 
det meget rart at have været igennem de ting og 
have en mere afklaret holdning til, hvad man 
egentlig burde gøre. 

Og der har det været en glæde og en fornøjelse at 
se, op igennem 90erne, hvordan den nye 
generation af socialdemokrater, der kom til, 
fulgte den linje. Helt op til diskussionen om Irak-
krigen har det været en fornøjelse at se, hvordan 
der igen har været bredt, politisk fodslag om, 
hvordan man skal placere Danmark. Det har så 
knirket noget de sidste år - pudsigt nok efter, at 
socialdemokratiet er kommet i opposition igen. 
Hvor man igen i dag ser, at de engang imellem 
begynder at bruge udenrigs- og 
sikkerhedspolitikken til hjemlige politiske 
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markeringer ved at gå ud og stille sig anderledes, 
end de selv stillede sig, da de var i regering. Det 
er derfor, jeg i min bog også har prøvet dels at 
tage det med og dels gå helt tilbage til starten af 
vores NATO-medlemskab og se: hvordan var de 
egentlig, når de var i opposition? Der har det vist 
sig – også tilbage i Krags tid – at de var 
fuldstændigt lige så grove og hensynsløse overfor 
nationens interesser, når det gjaldt om at føre den 
lille indenrigspolitik. Når man skal måle et 
regeringsbærende partis seriøsitet, så skal man 
måle det på, hvordan det opfører sig i opposition. 
Ligesom et flag er smukkest i modvind, som man 
siger, så er det et partis optræden i opposition, der 
viser, om man kan stole på det. 

 

6. Udenrigspolitikken og lederskabet 

1����� ���� �� �
���� 8�&8�� ��� ���� ���
�������
���
���� �����
�����
�
���������
���� ����� ���	�����
��� 
���� �
���� 
 �'�
� �������
����
�������'� ������
����
�����
�
����� ����������� ������� 
�
 �����
��������!� Der er dele af 
udenrigspolitikken, der absolut ikke gør. Det, at 
tilrettelægge rammerne, hører i allerhøjeste grad 
hjemme i folketingssalen. Når rammerne er 
tilrettelagt, er der nogle ting, som også – i fuld 
respekt for grundloven – skal varetages af 
regeringen. Hvis Folketinget har en anden 
opfattelse af det, der bliver gjort, end regeringen 
har, har folketinget den mulighed at smide 
regeringen ud. Det var det, der IKKE skete i 
fodnote-årene, fordi der ikke var flertal for at 
vælte regeringen – kun for at genere. Det var 
derfor, det på mange måder var en absurd 
periode, hvor nogle jo altså har bebrejdet 
regeringen, at den ikke gik af. Man kan med lige 
så stor ret bebrejde Folketingets flertal, at de ikke 
SMED regeringen af – det var den mærkelige 
balancegang, der hele tiden var. Men du vil altid 
opleve, at der er ting i forhold til andre nationer 
og i forhold til din egen nations sikkerhed, som 
ikke skal afgøres i fuld offentlighed. Så der er 
grænser – både for hvor meget det direkte 
demokrati skal spille ind og også på, hvor meget 
offentlighed, der kan tåle at være om de ting. 
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mener jeg sådan set ikke. Det er naturligt nok, at 
Folketinget hele tiden prøver grænserne af – 
ligesom det er naturligt, at pressen hele tiden gør 

det, ved hele tiden at mase på for at få nogle ting 
frem. Men der er det så op til den til enhver tid 
siddende regering at sørge for at trække nogle 
markante grænser. Og det er grænser, der 
fastlægges af hensyn til nationens sikkerhed. 
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”opdragende rolle”, er det rigtige udtryk – skal vi 
ikke tage sådan et godt gammelt begreb som 
”politisk lederskab”? Det betyder, at man gør sig 
klart, hvad man egentlig selv vil og hvor man vil 
hen, for det skulle jo nødig blive, som 
salmedigteren Jacob Knudsen skrev, at det eneste 
poliske lederskab her til lands består af at vandre 
efter flokken og prøve at gætte sig til, hvor den 
vil hen. 

 

7. Når Europa løber rundt i cirkler 
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en oplagt risiko i små lande. Det er en oplagt 
risiko, at små lande vælger at sige, ”Nej, stop 
verden, jeg vil af, lad nu de store tage sig af det 
der. Vi vil ikke stikke næsen frem. Vi vil ikke 
løbe en risiko. Det må de allerstørste lande tage 
sig af”. Det er vel der, den virkelige fare ligger. 

Så kan der også være en risiko for, at et stort land 
som USA bliver så skuffet over manglende 
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opbakning fra andre lande, at de siger, “Jamen, 
nu orker vi ikke længere at bruge kræfter på at 
prøve at få dem med os. Nu gør vi det selv – uden 
at spørge dem” Den tendens vil du altid finde der. 

Så du kan sige, der er sådan set to farlige 
tendenser, som kan risikere at komme til at 
forstærke hinanden. Det er derfor, det er så 
vigtigt, at Europa finder ud af, at Europa ikke 
skal være ”en modvægt” til USA – Europa skal 
fortsætte med at være en stærk partner for USA. 
Det er også den diskussion, der findes internt i 
Europa, hvor det er meget spændende at se, at de 
nye lande, der er kommet med ifbm. udvidelsen, 
står stærkt på en atlantisk forbindelse – ligesom 
Danmark gør det under den nuværende regering. 
Det er spændende og positivt. 
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<�����!� Jo, men igen er det meget farligt at 
sammenligne situationer. Reagan gjorde jo meget 
ud af at få sine allierede med. Det, som var det 
store stridsemne herhjemme – og såmænd også i 
andre dele af Europa – var jo dobbeltbeslutningen 
[NATOs beslutning om simultant at opstille nye 
raketter og forhandle med USSR, red.]. Men der 
var jo tale om en amerikansk imødekommelse af 
nogle europæiske bekymringer. Da så pludselig 
nogle af de bekymringer begynder at blive vendt 
om, fastholdt man sine allierede på hvad der var 
sat igang. Men der var jo en udbredt hensyntagen. 
Det forsøgte man jo også, efter USA var blevet 
ramt af terrorangrebet 11. september. I første 
omgang med Afghanistan brugte man godt nok 
ikke NATO - hvad der kan have været en 
skuffelse for mange. Senere hen, da hele 
diskussionen om Irak dukkede op, forsøgte USA 
jo at køre FN-sporet – og blev hurtigt lokket ud 
på et sidespor der. Hvor især Frankrig, men 
sandelig også Tyskland, spillede et helt uværdigt 
spil med nogle interesser, som absolut ikke burde 
være interesser for resten af Europa. Du kan sige, 
at USA bliver lidt presset ud i en situation, hvor 
de i høj grad vælger at gå alene. 

Nu er vi vel tilbage i en situation, hvor man skal 
have gennemført nogle valg i Irak; forsøge en 
gradvis normalisering af situationen; hvor der 
forhåbentlig snart tegner sig nogle nye 
muligheder i Mellemøsten. Dér hvor USA vel 
igen har brug for nogle allierede, som de kan 
regne med. Der er det store spørgsmål: kan de så 
regne med os? Er vi klar til det? 

Du kan sige, at USA lidt 
bliver presset ud i en 
situation, hvor de i høj grad 
vælger at gå alene. 
_______________________ 
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���!� Jo, og du har ikke at gøre med en 
modstander, som er en nation og som er rationel. 
Du har at gøre med noget irrationelt, som det er 
svært at få fat i – og hvor du aldrig ved, hvor stor, 
hvor reel truslen er. Hvor meget er fantasi? Hvor 
meget er frygt? Meget af idéen i terrorisme er jo 
netop at skabe frygt. Så jo, det ER en helt anden 
situation i dag. Men netop dér kommer jo så 
forskellene i amerikansk og europæisk tænkning 
ind i billedet, hvor amerikanerne, som blev ramt 
så direkte som de blev det 11. september, 
reagerer på en helt anderledes kontant måde, end 
man gør i Europa – hvor man på typisk europæisk 
vis løber lidt rundt i cirkler og håber på, at den 
cirkel, man nu selv løber rundt i, ikke er den, der 
bliver ramt næste gang – sådan som Madrid blev 
det tidligere på året.�
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jeg ikke. For hvis først det kommer dertil, er det 
ikke kun Danmark, der vil stå i sådan en 
valgsituation. Udviklingen i EU - som den 
forløber for øjeblikket - fører ikke i en retning, 
hvor man kan tvinges til at komme til at stå i et 
valg af den karakter. 
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8. Truslerne mod det frie, åbne samfund 

,���� ���� ��� ������� �
�� ��� ����� ���
-������������
������(�����&6�����
����(����
��� (���� ���� ��� �������������� ����'�
#��� �
� ����������� ����� �
���� ���� ��� ��
������ ������� ������!� (� *+,� ���� ����
�� �� ��� ������ 
�����
��� ���  ��������
������� ,�&I�
�� ��� (����� ���� ��� ���
����������� ���
��� $��� ��� ����� ��� �����
�� ���� �
��� 
� ��� ������ 
�����
��!�
Sammenhængen ligger i det helt overordnede 
spørgsmål: ”Hvor sikkert er et samfund imod 
trusler udefra?” Du kan gå ned i detaljer: Hvor 
tæt hænger Al-Qaida sammen med Irak? Ja, det 
hører altså til samme trusselskompleks, kan du 
sige. Hvis den ene trussel skaber svaghed, kan 
den anden trussel pludselig komme til at være 
større - om ikke andet er der den sammenhæng. 
Så det samlede billede af hvad der truer et frit, 
åbent samfund - som det danske - er jo påvirket 
af alle de ting. De hænger sammen. Det hele 
hører med. 
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Irak skal – igen – vurderes på grundlag af, hvad 
troede man, der var af helt konkrete trusler i det 
øjeblik, hvor beslutningen blev truffet om at ”NU 
går vi i krig”. Det er den ene ting. Den anden er, 
at det jo VAR en fortsættelse af en udvikling, der 
havde fundet sted lige siden den første Golfkrig. 
Der var jo tilbage i ’98 tale om regulære 
krigshandlinger imod Irak – hvor det endte med, 
at det var noget amerikanerne og englænderne 
lavede, men i forberedelserne til det var Danmark 
– under den daværende socialdemokratiske-
radikale regering – blandt de lande, der var med 
og havde accepteret, at selvom der ikke var 
direkte FN-grundlag for det, ønskede man at 
deltage aktivt. Det var besluttet bl.a. at stille et 
Hercules-fly til rådighed. Det endte med, at det 
ikke blev til noget, men der er jo tale om en 
udviklingslinje: 

På det tidspunkt var både socialdemokrater og 
radikale indstillede på, at man skulle handle på 
det grundlag, der var. Det er det samme grundlag, 
man så vælger at handle på, da det senere bliver 

til krig. Hvor det selvfølgelig spiller ind i billedet 
der, at man havde diskussionen om 
masseødelæggelsesvåben. Når den kom til at 
fylde så meget, så hænger det jo sammen med, at 
det var det søm, man havde at hænge FN-
diskussionen op på - og hvad man i øvrigt troede, 
på det tidspunkt, med den viden man havde. Det 
har så siden vist sig, at den viden sandsynligvis 
ikke var særlig velbegrundet, men det bedste man 
vidste var, at her havde man en helt konstant, 
kontant og nærværende trussel. Og når du lægger 
DET sammen med hele det foregående forløb, 
var det en naturlig linje, at USA starter krigen 
med sine allierede – og det var også naturligt, når 
du ser på fortiden, at Danmark var med der. Jeg 
synes også, det havde været naturligt, hvis 
Tyskland og Frankrig havde ladet være med at 
spænde ben for USA i Sikkerhedsrådet. 

”Man kunne jo have valgt – 
og jeg går ud fra, at man 
efterfølgende har sagt at “det 
var pokkers, vi ikke gjorde 
sådan!” – at sige: “Vi HAR 
hele det FN-grundlag, der er 
nødvendigt”.” 
_____________________________ 
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�������! Når han gik i FN med det 
her var det i høj grad af hensyn til englænderne. 
De havde brug for, at man forsøgte et FN-spor. 
Man kunne jo have valgt – og jeg går ud fra, at 
man efterfølgende har sagt at “det var pokkers, vi 
ikke gjorde sådan!” – at sige: “Vi HAR hele det 
FN-grundlag, der er nødvendigt. Vi har alle de 
beslutninger, der er truffet tidligere. Nu gør vi alt 
det, vi tidligere har været på vej til at gøre – for 
nu vurderer vi, at situationen kræver det.” Så 
havde der ikke været de muligheder for de store 
optrin i FN og en fransk udenrigsminister, der 
brugte det som scenen til nogle voldsomme anti-
amerikanske udfald. 
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;9G�����!�Det er da helt legitimt at være imod 
krigen i Irak – det synes jeg da bestemt. Jeg synes 
måske bare, de skal passe på, hvilke argumenter 
de har brugt, hvor de slår sig selv lidt over 
munden – fordi de jo selv tidligere har givet grønt 
lys for noget tilsvarende på nøjagtigt det samme 
FN-grundlag. Det er så historie nu. Nu er vi i den 
situation, at nu er der danske tropper dernede, der 
gør en fortrinlig indsats efter alt at dømme. Så har 
de tropper jo altså brug for maksimal opbakning 
hjemmefra. Og vi selv har brug for, at man i det 
hele taget ikke eksponerer Danmark mere end 
højst nødvendigt. Derfor synes jeg, det var helt 
utilstedeligt, da Niels Helveg-Petersen her i 
sommer på et radikalt landsmøde startede 
diskussionen om vilkårene for at trække tropper 
tilbage. Hvis man ønsker at føre den diskussion, 
så går man – når man i øvrigt er med i det flertal, 
som støtter at der er tropper dernede – til 
regeringen og siger, “her er emne, vi gerne vil 
drøfte med jer – bag lukkede døre”. I det øjeblik 
man gør det til et almindeligt led i den politiske 
debat, så kan det være en invitation til nogen 
udefra som synes, det kunne være spændende – 
ligesom man så det i Spanien – at komme ind og 
påvirke drøftelser og beslutninger. 

?����� �� �� ������
����� ������ ��� �����
	�
���� ��� ����� 
� ����������� ������
 �������!�)����������������������������
����� � �  ��������
���! Man undgår vel 
ikke, at det bliver et emne i valgkampen for dem, 
der hele tiden har været imod alting. Det er der 
nogle, der har, og det må så være deres soleklare 
ret at gøre det til et emne i valgkampen. Men 
dem, der har stået sammen om f.eks. at sende 
danske soldater derned, bør undlade at gøre det 
her til et diskussionsemne i valgkampen – det er 
sådan noget, man skal diskutere bag lukkede 
døre. Der har vi, synes jeg, et meget godt 
eksempel på, at der altså er dele af udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, som ikke egner sig til at blive 
råbt ud: når det har med de helt konkrete 
handlinger at gøre. Hvis man har sluttet sig til 
dem – givet opbakning til at Danmark sender 
soldater derned – så er det bag lukkede døre, man 
diskuterer ændringer i den politik. 
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Mogens Lykketoft om årets fem vigtigste 
begivenheder:  
 

����
�������
���������
��	�������
�����
 

3B1&�1
 �C%D311!3<!
 �0�����
 �� ”Der er ikke 
nogen med kendskab til mine holdninger, der 
kan være det aller-allermindste i tvivl om, at 
hvis der på det tidspunkt havde været en 
Statsminister, der hed Mogens Lykketoft, så 
havde Danmark ikke deltaget i den krig. Ikke 
sanktioneret den krig. Man skal være meget, 
meget, meget tonedøv overfor hvad jeg har 
stået for, også som udenrigsminister, hvis 
man tror, at vi ville have taget en anden 
stilling i regering end vi tog i opposition.” 
Det siger socialdemokraternes formand, tidl. 
udenrigsminister Mogens Lykketoft, der i 
Nytårsserien har valgt de fem væsentligste 
begivenheder på verdensscenen i 2004. 
 
Han fastslår: ”Danmark skal ikke i en 
ubestemt fremtid være en del af noget, der i 
Irak opfattes som en fremmed besættelse. 
Danmark skal ikke opgive sit engagement i 
en bedre udvikling for Irak – demokratisk, 
socialt, økonomisk. Men hvis der 
overhovedet er nogen mulighed for at flytte 
vores kræfter væk fra at være en del af 
besættelsesmagten til at være et mere civilt, 
mere humanitært og mere-direkte-til-FN-
knyttet engagement, ville det være langt 
bedre i overensstemmelse med Danmarks 
sædvanlige profil.” 
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af Clement Behrendt Kjersgaard 
RÆSONs chefredaktør 
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1. Prolog: Regeringens historiske 
spinmaskine 
 
��������  ��� �
� ����!� Jeg tror, vi får det 
udskrevet mellem d.3 og d.12. januar til 
afholdelse tre uger senere. 
�
��
��������������������	�
������!�Man kan 
jo frygte, det bliver som en barneskjorte: kort og 
beskidt. Der er ingen tvivl om, at der er sat et 
vældigt, vældigt spinapparat op hos regeringen – 
også med deltagelse af folk ude i samfundet, som 
ikke direkte kan kobles til Venstre. Både for at 
prøve at nedgøre oppositionen, men jo også for 
på alle mulige – mere eller mindre regulære – 
måder at promovere Statsministeren. Det seneste, 
vi har set, er de der skjulte valgannoncer, som 
nogle af deres venner i forlagsverdenen har fået 
lavet i fjernsynet. 
�
#���� ��� 	���
��� �
���� �� %� ����� ������
������������	������
�
���
!�Det bliver min 
niende folketingsvalgkamp. Den 
professionalisering, der er sket af 
mediebehandlingen, har også nogle 
urovækkende, lidt uhyggelige sider – i retning af 
massiv manipulation i medierne. Det er som om, 
sandt og falsk ikke længere rigtigt er relevant og 
vigtigt i sammenhængen, for hvis 
regeringsapparatets ledere møder nogle 
kendsgerninger, de ikke kan lide, benægter de 
dem bare og prøver at undertrykke dem. 
 
����������������.
 
�����! Vi har haft en 
lang række eksempler. Diskussionen om 
uddannelsesnedskæringerne – selvom man havde 
en lang drøftelse med Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd og måtte indrømme, at de havde 
regnet rigtigt, har man bare sagt, at det ikke var 
rigtigt. Vi har haft en diskussion om 
langtidsledigheden, som desværre viste sig at 
være steget ret dramatisk – det benægtede 
beskæftigelsesministeren, og han fik konstrueret 
nogle tal, der var i modstrid med den officielle 
statistik, som beviste det modsatte. Et af 
regeringens flagskibe er jo kortere ventetider til 
operationer – der har Dansk Sygehusinstitut 
været ude at sige, at det er meget begrænset, hvad 
der er sket dér: Der er måske på en række 
sygdomme blevet en forkortelse på 14 dage – det 
har regeringen også afvist, sagt det ikke passer, at 
statistikken er lavet om, og at det står meget 
bedre til. Vi har en lang, lang række eksempler 
på, at det sådan set er ligegyldigt, hvad 
virkeligheden er, hvis man tilstrækkeligt 

voldsomt kan mase sit eget budskab ud. Så regner 
man med, at det bliver siddende som en ligeså 
etableret kendsgerning som det modsatte, der 
altså i den her situation er: virkeligheden. 
 
��
���� ������ ������� ������� ���
���������� 
� ����������!�
Regeringspartierne og Dansk Folkeparti vil 
vældig gerne have en eller anden afart af en 
udlændingedebat til at stå øverst på dagsordenen, 
fordi det var det brækjern, de brugte til at fjerne 
Nyrupregeringen for tre år siden. Derfor leder de 
hele tiden efter konflikter på det område – prøver 
at puste dem op. Der har også været alt for mange 
mærkværdige udtalelser fra også højt uddannede 
muslimer de sidste måneder, som har været et 
udmærket afsæt for regeringen. Derfor tror jeg, at 
de igen vil prøve at fremstille sig selv som værnet 
mod den fundamentalistiske, muslimske bølge – 
selvom alt det, de går rundt og siger om, hvad der 
er acceptabelt og uacceptabelt i det danske 
samfund, jo ikke er noget, som rigtigt bliver 
modsagt af nogen som helst andre end af nogle 
yderliggående imamer eller af nogle folk fra 
Hizb-ut Tahrir og sådan noget, som ingen af os 
kan lide eller er enige med. 
 
������������������	���� ��������������
��	����  ��� �������
�
���� 
�
�
��
����� ��� ��� 
�
������ 	������ ��� ��������� ��� 
�
�
����
������	��������� ������������
�����
 �����
������ �
����! Jeg ved ikke, om det fra 
Venstre og Dansk Folkeparti er meningen, at 
danskerne skal føle sig godt tilpas. Jeg tror, 
danskerne skal være frygtsomme og bekymrede. 
Det, der er min bekymring ved den måde, 
diskussionen foregår på, er at når man pisker op 
til de der bekymringer hos folk for, hvad det hele 
kan føre til, så opbygger man også en helt 
urimelig barriere af skepsis overfor det store 
flertal af nye danskere, som gerne vil være en del 
af vores samfund. 
�
1�������
�
���������������������������
�����
��� +�.
���������
��� ��� 	������ �����
�����
���� ��� ��� "����� ���������
� ��� ����
 ��
� "�� ���
� ���� �� �� �� ������
����
����'�����(��������
���������� ������
����������������!�4������(�����������
��
��!�Vi har et særligt ansvar for tre ting. Lave 
rimelige reguleringer for indvandringen til 
Danmark. Lave en rimelig og stærk indsats for at 
få respekteret de nye danskere, der er – og få dem 
gjort til medarbejdere i det danske samfund, og få 
dem integreret meget bedre med en række 
positive foranstaltninger, fra oprydning i 
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ghettokvarterer, løft af skoler, særlig 
arbejdsmarkedsindsats. Og sørge for, at vi kan 
høste den enorme gevinst, som ligger og venter 
på os et sted ude i fremtiden, når vi kan få nye 
danskere lige så meget i arbejde, som vi andre er. 
 
A
�������������
��������
��
�� ����$�
��
����
����� ������ ��� ������� �
�
���������'�
+�����
�
�����������
������ ���������������
� ���
��� �
��� �
�
����� %� ���� ���� 
����
	����� �
��  ��� ��
����'� ���� ����� �
�� ���
����� �
�� ����� ���� ���  ��������� �����
�������� �
������ �����  �����'� ( �'� �����

�����
����� ��� ���� ����
����� �������
��
�����������
�
�������������������
����
��� �
� �'�'� ���� ��� �����
���� ���
������������� ��� ���
�
������� ��
�� �� �
���
�������������������!�Men vi har også en 
meget, meget større og mere ressourcekraftig 
spinmaskine i den regering og i det ledende 
regeringsparti, end vi har haft nogensinde 
tidligere i den politiske Danmarkshistorie. Der er 
mange flere folk ansat – der er vældig mange 
tidligere dagbladsjournalister, der er blevet 
knyttet til regeringen som professionelle 
spindoktorer, og de har et meget stærkt greb om 
nyhederne. Dels fordi de gør det professionelt, 
men altså også efter min mening fordi de er sat i 
spidsen for nogle indimellem ret skræmmende 
manipulationer. 

 
Vi har en meget, meget 
større og mere 
ressourcekraftig 
spinmaskine i den regering 
og i det ledende 
regeringsparti, end vi har 
haft nogensinde tidligere i 
den politiske 
Danmarkshistorie. 
_______________________ 

 
 
 
2. EU-udvidelsen – det vigtigste på længere 
sigt 
�
���������� ������ 	��
������
� �������
�
����� �� ��� ��� ��!� Det vigtigste for vores 
længere fremtid var udvidelsen af EU med 10 nye 
lande, og de vældigt positive perspektiver, der 
KAN komme ud af det her, hvis vi håndterer det 
rigtigt: langt større stabilitet og velstand i vores 

nærområde. Muligheden for at løfte de nye, 
gamle naboer op imod vores levestandard; sætte 
en win-win-proces igang, hvor de bliver rigere af 
at få en håndsrækning fra os, men at vi også alle 
sammen bliver rigere. Men først og fremmest: at i 
det område, der ligger tæt på os – omkring 
Østersøen og i hele det gamle randområde over 
mod Rusland – kan vi nu få opbygget en 
stabilitet, der kan forhindre nye sammenbrud, nye 
krige, etniske konflikter, nye diktaturer. Og, hvis 
vi gør det rigtigt, også muligheden for at opbygge 
et Europa, som med stor vægt kan optræde på 
verdensscenen og sætte en anden dagsorden end 
den, der kommer ud af Washington. 
 
A
� ���� ����� ���� �������
������� � � )*K��
 �� ���
������������ ��� ���� ���� ���� ���
����������������
��� ��������
���
��������
 ������� ��� ��� ������ ��������� ����

�������� �
�'����������	�
������!�Det bliver 
meget vanskeligt. Man skal ikke gøre sig nogen 
illusioner om, at det bliver nemt at få vedtaget 
forfatningstraktaten med alle de 
folkeafstemninger, der er undervejs. De to mest 
kritiske er selvfølgelig Frankrig og Storbritannien 
– den sidste formentlig endnu mere kritisk end 
den første, fordi det jo i dag er tre-fire-fem gange 
så mange briter, der er imod som for 
forfatningen. Men også i Frankrig er der en 
betydelig risiko, fordi folkeafstemninger altid 
også i et eller andet omfang bliver til en 
afstemning om den siddende regering – og den 
siddende regering i Frankrig ikke er særlig 
populær. Så der er nogle ubehagelige snublestene 
undervejs. Men du har fuldstændigt ret i at 
forudsætningen for at udvidelsen også kan 
fungere med beslutningskraft er, at der kommer 
en ny forfatning. 
 
 
3. Bush genvalgt: Ingen tegn på moderation 
�
"������������������
���
�����������������
� � 0���'� 5����� ��� ��� #���$� ����� ���
.���.�!� Ja, det troede jeg faktisk – og når det 
ender 51-49 så HAR han jo haft en helt åbenbar 
chance. Men den skræmmende lærdom var, som 
en kommentator skrev, at man fik kassedamen 
ude i Midtvesten på mindstelønnen til at stemme 
for skattelettelser til milliardærerne ved at bruge 
hele den her nye religiøse strømning – 
modstanden mod abort, homovielser osv. Det var 
det, man fik sat højest på dagsordenen – de 
såkaldte værdispørgsmål. Appellen til frygt for 
nye og mere verdslige livsformer.�



��������������	�
�	������������

�����������������
�

�

26 
 

�
(���������������������;;'�������	�������
 
�� ���� ��������? Det har selvfølgelig også 
spillet en stor rolle: hele Bush’s rolle som 
øverstkommanderende i den her krig mod terror, 
han har sat sig i spidsen for. Men om det har 
været mere plus end minus i udfaldet er jeg meget 
mere i tvivl om. For også i USA er engagementet 
i Irak jo stærkt omstridt – og med rette. 
 
���������� �� ��� ���� ������ �
��
����
�����
�
���� �
���!� 1����� ����
 �������� ��� ���� ���� 
� �
�� ����� ���
���
�
���� ������ ��� ����� ������� ����' Det er 
der ikke noget som helst, der tyder på. Det, vi 
indtil nu har fået bekræftet, er jo at Colin Powell 
– som har været modererende kraft i den 
administration, går. Condoleeza Rice, som er 
mere høg og mere Her Masters Voice bliver 
udenrigsminister og Donald Rumsfeld fortsætter 
som forsvarsminister. Det tyder jo ikke på en 
blødere kurs fra den genvalgte præsident. 
 
-������������������������������������ 
��
���������������������	�
�������
����*+,�� �
������������� ��������  ���� ��� ������
�������
�
�� ��� � � ������ � � ���
������
��� )������ �
���� ����� ��� ������ �����
��
�� #���$� ���� �
�' Jeg har aldrig delt det 
synspunkt. Selvfølgelig er der nogle 
fundamentale magtinteresser – også nogle, som 
amerikanere uanset præsident forvalter 
anderledes end vi ville have gjort som europæere, 
hvis vi havde været i deres position (tror vi i 
hvert fald – nu har vi jo ikke rigtig fantasi til at 
forestille os, hvordan det ville være). Der ville 
ikke være sket en 180 graders drejning af 
amerikansk udenrigspolitik fordi Kerry var blevet 
valgt i stedet for Bush. Men det er en helt anden 
lakmusprøve, man skal lægge ind: prøv at kigge 
på hvad det er for nogle holdninger; hvad det er 
for nogle mennesker; hvad det er for nogle 
livssyn, der var fremherskende på det 
demokratiske konvent med den nykonservative, 
nyreligiøse bølge – med de meget, meget stærke 
bånd til storkapitalen i både militær- og 
olieindustri, som Bush-regeringen er udtryk for. 
 
Når man ser på interesse- og 
holdningsforskellene kan man se: jamen, der vil 
være en helt anden tilgang til hvordan USA skal 
forvalte sin rolle i verden. I forståelsen af, at selv 
denne enestående stærke supermagt ikke bliver 
magtfuld nok, hvis ikke den har overtalelseskraft; 
hvis ikke den har moralsk gennemslagskraft; hvis 
ikke den har forståelse for hvor vigtigt det er at 

tale sine allierede og venner ind i fælles løsninger 
på verdens problemer. 
 
 
4. Når S er i opposition 
 
1��$����0����������������������
�����
��
���<�����'�)������������� ������������
*+,����)������������������! Ja, det tror 
jeg i grunden der er: 80erne fik jo et underligt 
forløb, fordi Reagans præsidenttid og det 
fremadskridende kollaps af Sovjetimperiet 
foregik nogenlunde parallelt. Derfor er der meget 
stor forskel på den Reagan, man havde overfor 
sig i starten i januar 1981 – talerne om Det Onde 
Imperium, Stjernekrigsprojekt og alt, hvad han 
lagde ud med – og så det forløb, man fik efter at 
også Reagan selv var blevet overbevist om at 
Gorbatjov mente det alvorligt med afrustning og 
forsoning. Frem til så slutningen, hvor det for 
alvor begynder at falde sammen derovre. 
�
-������������������������
�����<�������
�
�� ��� �
���� ��� ��� ���� ���
��� ����
 �������
�����  ��� ��� ������ ��� ���
������
�
��������� F� +���� L���&�����������
���� ������� �
�� +�����
����
����
������	��. Det tror jeg aldrig nogensinde 
man kan få en sammenfattende, endegyldig 
historisk vurdering af. Jeg er nok mest tilbøjelig 
til at tro, at Sovjetimperiet på grund af sin egen 
ineffektivitet og meningsløshed var kommet til 
enden af vejen under alle omstændigheder. Men 
nogle har den teori at den ekstra 
oprustningsanstrengelse Reagan påtvang dem, var 
det, der fik tippet læsset præcis på det tidspunkt. 
Det kan man ikke afvise, men heller ikke 
konkludere. Sovjetsystemet havde jo 
gennemløbet alle de gamle reaktionære lederes 
række – de var nødt til at finde på noget andet, og 
i samme øjeblik de fandt på noget andet var de 
også nødt til at omdefinere deres internationale 
rolle. 
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med at putte historien ned i et reagensglas. Men 
jeg tror overanstrengelsen af Sovjetsystemet var 
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der allerede længe inden Reagan. Det var 
sygeligt, at et så økonomisk svagt og ineffektivt 
samfund anvendte så gigantisk høj en andel af 
sine ressourcer på at prøve at følge trop med USA 
i rustningskapløbet. Men det er klart at 
Sovjetudviklingen internt kunne have fundet et 
andet forløb, hvis Gorbatjov havde fulgt den 
kinesiske model: maksimal økonomisk 
liberalisering, mindre hast på den politiske 
liberalisering. 
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���! Det var måske hans største fejltagelse: han 
havde haft så meget tro på systemets 
selvreformeringsevne, at han kunne lukke døren 
så meget op, som han gjorde, uden at det helt 
kollapsede. Jeg skal ikke gøre mig klogere end 
andre mennesker: jeg havde selv, for 15 år siden, 
i sommeren 1989 lejlighed til at besøge 
Sovjetunionen da Gorbatjovs perestrojka var på 
sit højeste: hvor de optimistiske forventninger om 
hvad det her kunne føre til var stærkest. Hvor 
man kunne rejse rundt og snakke frit med folk – 
man kunne fx, som vi gjorde på det tidspunkt, 
rejse til Letland, til Riga og snakke med 
Folkefronten for Letlands udmeldelse af 
Sovjetunionen. Dialogen var i fuld gang. Jeg 
havde lidt samme sansning – uden 
sammenligning i øvrigt – som Gorbatjov selv: at 
det her måske godt kunne lade sig gøre uden at 
det hele kollapsede. Men det var simpelthen for 
rådne bundstrukturer: så snart man åbnede for 
den friske luft, forstøvede det hele. 
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Næ, det har jeg egentlig ikke. Reagan fik jo som 
sagt selv revideret sit syn og startede en dialog 
med Gorbatjov efter Reykjavik, og det ændrede 
den bedømmelse man ellers ville have haft af 
hans præsidenttid. Der var mange andre 
ubehagelige træk ved Reagans udenrigspolitisk 
enøjede kurs: tænk på Iran-Contra-skandalen, og 
den – jeg havde nær sagt: så ofte sete – tragisk 
amerikanske udenrigspolitiske kurs under Den 
Kolde Krig, hvor man systematisk bekæmper alle 
i Den Tredje Verden, der har den mindste 
venstreorienterede holdning, som kommunister. 
Jeg har jo altid haft den frygtelige eftertanke, at 
hvis jeg selv var vokset op i et tredjeverdensland 

så var jeg sikkert i Pentagon og State Department 
blevet rubriceret som kommunist med de 
holdninger, jeg har som demokrat i Danmark. Det 
var det, vi så utallige og tragiske eksempler på – 
hvordan man allierede sig med de mest 
ubehagelige militærdiktatorer eller mest 
ubehagelige højreorienterede kræfter for at 
bekæmpe regimer, som i og for sig måske nok, af 
nød og betryg, prøvede at støtte sig til østblokken 
fordi der ikke var andre, der hjalp dem. Men som 
i virkeligheden var sociale reformatorer, der 
virkelig havde en indlysende opgave med at 
fjerne nogle få menneskers tyveri af hele 
samfundets ejendom, i de lande de levede i – 
hvad enten det var Guatemala eller Nicaragua. 
 

Jeg har jo altid haft den 
frygtelige eftertanke, at hvis 
jeg selv var vokset op i et 
tredjeverdensland så var jeg 
sikkert i Pentagon og State 
Department blevet rubriceret 
som kommunist med de 
holdninger, jeg har som 
demokrat i Danmark. 
_______________________ 
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tror ikke det interesserer befolkningen særligt 
meget, hvem der havde ret – i en eller anden 
kosmisk forstand i 80ernes fodnotepolitik. Det 
nye ved 80ernes fodnotepolitik var, at regeringen 
i fastlæggelsen af den tone, man skulle bruge 
overfor de allierede i NATO, var i kronisk 
mindretal i Folketinget – men aldrig drog nogen 
konsekvenser af det ved at sige, at ”så kan vi ikke 
tage ansvaret for landets ledelse”. Men der er jo 
ikke noget nyt i, at et flertal i den danske 
Folketing, forvaltet af en regering, har haft en 
blødere og anderledes holdning til, hvordan vi 
skulle udøve vores NATO-medlemskab end fx 
amerikanerne. Hele holdningen til spørgsmålet 
om baser og atomvåben på dansk jord i 50erne 
var udtryk for en dansk fodnote ift. den politik 
som de store allierede ønskede vi skulle føre. 
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ikke, det er rigtigt. Da Hedtoft var statsminister i 
50erne var hans fodnoter, på baseaftaler og 
atombevæbning, jo udtryk for, at vi i regering 
havde en anden og blødere holdning. Men man 
kan selvfølgelig sagtens komme og sige – så tæt 
har jeg ikke fulgt dét i detaljer, fordi jeg kom ind 
lige omkring den brydningstid i 
folketingspolitikken – at Anker Jørgensen og 
Kjeld Olesen måske, da de sad i regering, havde 
sagt noget mere venligt om Dobbeltbeslutningen 
end de endte med at mene. Omvendt: alle 
politiske partier og bevægelser – senest jo: den 
nuværende statsminister(!) – har jo gjort en dyd 
ud af at sige, at man er blevet klogere. Om han så 
er det er vi mere i tvivl om. Men det er jo ikke 
noget attråværdigt i sig selv i alle situationer – 
uanset at verden omkring én ændrer sig – så at 
opretholde nøjagtigt de samme synspunkter. 

 
Det, som måske forarger 
mig mest i den der lidt 
gammeldags diskussion om 
fodnoteperioden, er, at man 
overhovedet så meget som 
begiver sig ind i at sige, fra 
de borgerlige demagogers 
side, at vi mener noget andet 
fx om Danmarks deltagelse i 
krigen i Irak end vi ville 
have gjort som regering. 
_______________________ 

 
 
Det, som måske forarger mig mest i den der lidt 
gammeldags diskussion om fodnoteperioden, er, 
at man overhovedet så meget som begiver sig ind 
i at sige, fra de borgerlige demagogers side, at vi 
mener noget andet fx om Danmarks deltagelse i 
krigen i Irak end vi ville have gjort som regering. 
Der vil jeg sige: der er ikke nogen med kendskab 
til mine holdninger, der kan være det aller-
allermindste i tvivl om, at hvis der på det 
tidspunkt havde været en Statsminister, der hed 
Mogens Lykketoft, så havde Danmark ikke 
deltaget i den krig. Ikke sanktioneret den krig. 
Man skal være meget, meget, meget tonedøv 
overfor hvad jeg har stået for, også som 
udenrigsminister, hvis man tror at vi ville have 

taget en anden stilling i regering end vi tog i 
opposition. 
 
 
5. Irak: S og R har strakt sig utroligt langt 
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Jovist er det da et eksperiment. Indtil dette punkt 
jo bestemt ikke noget vellykket eksperiment. Den 
mest afstumpede form man har omkring Irak-
krigen, det er jo når den nuværende statsminister 
står op og siger: ”Jamen, hvis vi havde handlet 
efter socialdemokraternes råd, havde Saddam 
Hussein siddet der endnu”. Meget muligt. Men: 
det, som vi kritiserede, var jo ikke et ønske om at 
komme af med Saddam Hussein. Det her var en 
krig, der blev startet på et – viser det sig: 
beviseligt nu – forfalsket og fejlagtigt grundlag 
om tilstedeværelsen af masseødelæggelsesvåben, 
der ikke var der. En krig, der blev startet på et 
tidspunkt hvor FNs egne ambassadører advarede 
og sagde, at de kunne løse det problem uden krig. 
Der blev startet uden nogen plan for at vinde 
freden – den har man improviseret bagefter, og 
improvisationen er ikke gået særligt godt. Alle 
kan jo se, hvis de tænker det rigtigt godt igennem, 
at den her formel – uanset hvor ønskværdigt det 
er i sig selv at verden er kommet af med Saddam 
Hussein – ikke kan overføres til at fjerne alle 
denne verdens despoter med krige, der besluttes i 
Washington, og føres af en ad hoc-samlet 
koalition af støttelande. Det er ikke en måde, 
hvorpå vi kan løse Iran; for den sags skyld 
Libyen (men nu er den gamle forbryder dernede 
blevet salonfähig i Vesten); eller Nordkorea, hvor 
det kan udløse en atomkrig. Der er ikke nogen 
nem løsning på verdens despoter ved at indføre 
demokrati ved lynkrige uden at have en 
forankring inde i det givne lande – af kræfter, der 
vil opbygge et demokrati. 

Hvad har amerikanerne fået ud af det her? En 
dyb, dyb skepsis overfor hvad deres reelle 
motiver er. En dyb, dyb skepsis overfor deres 
reelle motiver – som de kunne have mindsket 
dramatisk, hvis de havde gjort det, som jeg mener 
havde været helt indlysende rigtigt hvis man ville 
skabe troværdighed i den arabiske og muslimske 
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verden: gjort en aktiv og afbalanceret indsats for 
at løse palæstinensernes problem FØR man 
invaderede Irak. Det var dog det mindste, man 
måtte have forlangt i forhold til at opbygge en 
arabisk opinion, der troede på at det her handlede 
om andet og mere end nykolonialistiske eventyr 
og interesse for oliekilder, som man vil beskylde 
dem for nu.�
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Det var også en overvejelse. Vi havde splittede 
følelser omkring det. Jeg sidder ikke her og 
bekræfter en af de der vaneteorier om, at så var 
der nogle, der mente det ene og nogle, der mente 
det andet – jeg tror vi allesammen havde, i vores 
sind, vanskeligt ved at gøre op hvad der var det 
rigtige, nu hvor Danmark, med et lille flertal med 
Dansk Folkeparti, havde gjort sig medansvarlige 
for den krig og den besættelse: skulle vi så 
deltage også i at prøve at løse problemerne 
bagefter? 

Danmark skal ikke i en 
ubestemt fremtid være en del 
af noget, der i Irak opfattes 
som en fremmed besættelse. 
_____________________________ 

 

Det synes jeg ikke, der er noget enkelt svar på. 
Det bliver mere og mere klart, at Danmark skal 
ikke i en ubestemt fremtid være en del af noget, 
der i Irak opfattes som en fremmed besættelse. 
Danmark skal ikke opgive sit engagement i en 
bedre udvikling for Irak – demokratisk, socialt, 
økonomisk. Men hvis der overhovedet er nogen 
mulighed for at flytte vores kræfter væk fra at 
være en del af besættelsesmagten til at være et 
mere civilt, mere humanitært og mere-direkte-til-
FN-anknyttet engagement synes jeg det ville 
være langt bedre i overensstemmelse med 
Danmarks sædvanlige profil. 
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�����������! Det, man må håbe meget på, 
er, at der faktisk bliver gennemført et valg i Irak, 

og at der faktisk bliver valgt en regering, som er 
repræsentativ. Dem, de har nu, er jo godt nok 
godkendt af verdenssamfundet, men de er jo 
aldrig nogensinde blevet valgt til noget: det er jo 
sådan et amerikansk protektorat-styre, og det er 
svært at tillægge det stor selvstændig værdi hvad 
de mener om hvordan problemerne skal løses. Nu 
håber jeg, der bliver valgt en regering – og hvis 
den er demokratisk valgt bliver den jo formentlig 
med shiamuslimsk partifarve og overvægt, sådan 
som befolkningen og stemningerne er i Irak. Og 
en regering, som ærligt vil fortælle verden hvad 
det er, den har brug for – og som vil engagere FN 
meget mere direkte i løsningen af deres 
genopbygningsproblem. 
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åbenbar spændende, farlig diskussion. Vi kan 
selvfølgelig ikke gå ind for demokrati og så 
afvise dets konsekvenser her. 

Men nu tror jeg faktisk ikke, at den irakiske 
befolkning som de er flest er særligt 
fundamentalistiske – jeg tror ikke, det er det, der 
er risikoen. Men det vil jo– mere end det i dag er 
tilfældet i Tyrkiet – være en religiøst forankret 
majoritet, og sikkert på ingen måde være én, der 
vil være meget begejstret for at være under 
amerikansk protektorat. 
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Det er jo en fantastisk måde den danske regering 
prøver at diskutere det her på. At vi i et 
demokratisk samfund, hvor vi vitterligt har været 
meget uenige om hele præmissen for at Danmark 
skulle optræde dernede, ikke skulle kunne tage en 
diskussion om, hvad der er den rigtige profil for 
Danmark i fremtiden? Vi har strakt os utroligt 
meget langt – fra socialdemokraters og radikales 
side, også ved nu at godkende, bakke op bag en 
forlængelse af deltagelsen på den nuværende 
formel det næste halve år, fordi vi ikke syntes vi 
ville rokke båden i forhold til den valgproces, der 
er sat i gang under FNs ledelse. Men vi har ikke 
lagt nogen form for skjul på, at vi er utrygge ved 
at vi skal blive suget fast i den form for 
tilstedeværelse i ubestemt fremtid. 
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den danske regering og især den danske 
statsminister (for det var ikke mit indtryk, at det 
her var udenrigsministerens politik før krigen i 
Irak brød ud) er en fuldstændig totalt og ukritisk 
opbakning bag George W. Bush og hans 
udenrigspolitiske verdenssyn. Derfor må man 
også frygte, at selvom der sker nye ting, der 
sættes i værk af denne her præsident og går på 
tværs af et stort set enigt verdenssamfund, at så 
vil Danmark følge med. Det må man frygte – 
men det bliver ikke med socialdemokratisk 
opbakning, hvis det er en operation af samme art 
som i Irak.�
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ja. Og der skal være et nært, tillidsfuldt men mere 
afbalanceret forhold mellem Europa og USA. 
Forudsætningen for, at det kan blive mere 
afbalanceret er, at vi optræder mere samlet i 
Europa. Efter min mening burde Danmarks rolle 
være at gøre alt for at lægge de lodder vi har i 
vægtskålen for en større europæisk 
fællesoptræden i det udenrigspolitiske. Ikke i 
konflikt med USA, men for at påvirke USA – for 
at have den mindste chance for at påvirke USA. 

Regeringen ser på det på den 
måde at det er godt at stå sig 
godt med de store og 
magtfulde – ikke bare i det 
danske erhvervsliv, men 
også i den store verden. 

_____________________________ 

Men sådan ser regeringen ikke på det. 
Regeringen ser på det på den måde at det er godt 
at stå sig godt med de store og magtfulde – ikke 
bare i det danske erhvervsliv, men også i den 
store verden. Og så må man hellere give dem ret. 
Det er jeg ikke enig i – og det er ikke den måde, 

hvorpå man bliver en god allieret for USA. Den 
gode allierede er den, der sammen med andre små 
lande, der er tilhængere af en forpligtende 
international retsorden, siger til vores 
amerikanske venner: ”Hov-hov! Hør nu her, vi 
synes I skulle tage at give en større autoritet til 
FN. Vi synes, I skulle tage at underskrive Kyoto. 
Vi synes, I skulle gå ind for forpligtende 
nedrustningsaftaler. Vi synes, I skulle lade være 
med at starte krige uden mandat i FNs 
sikkerhedsråd”. 
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det er sådan set også det, der skræmmer mig 
allermest ved risikoen for en fortsættelse af den 
nuværende danske regering: jeg mener ikke, at 
der i den sum af fælles værdier, der er hos George 
Bush, Anders Fogh Rasmussen og Pia 
Kjærsgaard er nogen langsigtet løsning på denne 
verdens problemer. 

 

6. Palæstina som demokratisk laboratorium 
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�������������!�Det er det selvfølgelig også 
i den forstand, at den israelske part, med støtte fra 
USA, har defineret Arafat som irrelevant og en, 
man ikke ville forhandle med – en forbenet 
terrorist. Jeg mener, det har været et alt for 
forenklet billede. At det måske også har været 
mere udtryk for, at de israelske højrekræfter 
havde brug for tid til at udvikle deres 
kolonisering og ikke var interesserede i en 
afbalanceret løsning. Men det er klart at, hvis der 
– nu, omsider – er en forståelse i Washington, 
sådan som der faktisk er det rundt om i Europa – 
af, at man aldrig får et ordentligt tillidsforhold 
mellem Vesten og den arabiske-muslimske 
verden, hvis ikke man leverer en retfærdig 
løsning på Palæstina-problemet. At man får ikke 
adresseret nogen af hovedårsagerne til terrorisme, 
hvis ikke man får bidraget til en retfærdig 
løsning. Så har man nu et påskud til at vride 
armen på israelerne. 

1������
���
�������6�����
������
����������
�����
����� �
������������������
��&���
�����
��� �
��'�,��������	
��������������	
����



��������������	�
�	������������

�����������������
�

�

31 
 

�����
���������
����
�������
����������
����
���� ������ ������� �
������� ���
������
��������/� ��� ��� ���� ������ ������

������ ���
������� ������
���������
��������
��� ��� ��� 
� �
����
������ ��� ���
����$��
��� ��� ���	
���� ������ ����
������� �
�� �
�� ��� 	����� ���� 	����������
 ��� ���
&����
���
����'� 4�� ������ ����
(�����&6�����
����
����������	
����������
������ 
�������$�����$��
�����������
����
�$������'�+�������� ��������������������
��������
�������-����������' Den fremstilling 
er både rigtigt og forkert. Ingen er i tvivl om, at 
der findes despotiske, enevældige, arabiske 
herskere, som uden nogen form for engagement i 
palæstinensernes sag har brugt den som påskud til 
at mene noget. Men jeg tror stadigvæk at det er 
rigtigt, at de følelser den langvarige misere for 
det palæstinensiske folk har udløst i den arabiske 
verden er ægte nok. Hvis ikke problemet løses 
retfærdigt vil de blive endnu voldsommere 
udtrykt efterhånden som en eller flere af de 
enevældige herskere bliver væltet og erstattet af 
folkelige regimer i den arabiske verden.  

Man kunne jo også tage en – set fra et vestligt 
synspunkt – helt anden vinkel på det her: hvis 
man vil lave et demokratisk laboratorium i den 
arabiske verden, som man er så optaget af, så er 
Palæstina, en ny Palæstina-stat, måske det bedst 
tænkelige eksperiment. Her har du den mest 
veluddannede arabiske befolkning, fordi det 
eneste, FN har kunnet udrette i de nogle-og-
halvtreds år, hvor en stor del af det 
palæstinensiske folk har opholdt sig i 
flygtningelejre, det er at sørge for en ordentlig 
uddannelse. Du har et af de mest veluddannede, 
sekulariserede arabiske folkeslag – og massiv 
opbakning udefra til at rydde op i de frygtelige 
både fysiske og mentale ødelæggelser, der har 
været sendt ned over det palæstinensiske område. 
Du har trods alt her en enestående chance for at 
etablere noget, som er et demokratisk 
eksperiment i den arabiske verden. 

 

7. Hvad der står på spil i Kiev 

"����
�������������
���
��������
����
�����

� *���
��'� )�� ���� �
� ����� ��� �������� �
��
���� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ����
���
�����%�����
����������	����������
��
����
����������
��������!� Ja – det er i hvert 
fald i min læsning udtryk for, at der er nogle 
spillere i Ukraine og i Rusland, med præsident 

Putin i spidsen, der er absolut uinteresserede i, at 
de her samfund skal udvikle sig til ægte 
demokratier. Som manipulerer hæmningsløst med 
valgresultaterne, med opinionen. I virkeligheden 
er det jo også temmelig deprimerende – nej, ikke 
temmelig men meget deprimerende som Putin har 
sat sig fast på magten i Rusland med afsæt i sin 
kompromisløse holdning til Tjetjenien, og de 
vanvittige ødelæggelser af et helt lille folkeslags 
vilkår, som den konflikt har ført til. Hvordan det 
er blevet brugt til at trække strengene hårdere og 
hårdere til sig i forhold til lokalregeringer, presse 
osv. i Rusland. Derfor må vi selvfølgelig også se 
det, der foregår i Ukraine, ikke bare som en 
regional kamp mellem en østlig, ortodoks og 
russisk-orienteret del og en vestlig, katolsk og 
mere verdslig del, men også som en kamp om, 
hvorvidt det ægte demokrati skal have lov til at 
udvikle sig østover. Det ser ud som om vi er på 
vej til at hjælpe med at få vundet den kamp – og 
så er det ganske spændende, hvordan dette store 
europæiske land, med et halvt hundrede millioner 
indbyggere, faktisk kan komme til at udvikle sig. 

Det er i øvrigt 
tankevækkende, at en af den 
nuværende regerings første 
diplomatiske handlinger var 
at nedlægge ambassaden i 
Kiev. 

 

Det er i øvrigt tankevækkende, at en af den 
nuværende regerings første diplomatiske 
handlinger var at nedlægge ambassaden i Kiev: 
jeg tror nok, at den kritik vi ved den lejlighed 
fremførte, om at det var helt utåleligt, at Danmark 
skulle være fraværende diplomatisk i en 
europæisk nation med 50 mio. indbyggere, er 
blevet en meget åbenbar pointe ved de sidste 
ugers begivenheder. 

  

8. Statsministeren, EU og den politiske 
kapital 
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������� ������� ����� �
�!� Jeg håber da, vi 
kan spille en konstruktiv rolle i Sikkerhedsrådet. 
Hvis man vil være en lille smule sarkastisk kan 
man gentage Søren Søndergaards spørgsmål fra 
åbningsdebatten – om regeringen vil love, i det 
mindste i den periode Danmark sidder i FNs 
sikkerhedsråd, ikke at deltage i nogen krige, som 
FNs generalsekretær siger er ulovlige? Det 
understreger lidt det dilemma, vi er kommet ud i 
efter beslutningen om Irak-krigen, i forhold til at 
spille en rolle i FN. 

Men jeg håber, og har også grund til – i hvert fald 
ift. Udenrigsministeren – at have en vis tro på, at 
vi, på tværs af skellet mellem regering og 
opposition (også uanset hvem, der er hvad), i de 
fleste sager, der gælder FN (også reform af FN) 
kan findes fælles takter. Det vil være det rigtigste, 
hvis Danmark skal spille en mere fremtrædende 
rolle internationalt i kraft af medlemskabet i 
Sikkerhedsrådet. Den er jo i øvrigt er noget, vi 
alle sammen har arbejdet på: fra Niels Helveg-
Petersens udenrigsministertid til min gik vi rundt 
og hvervede støtter til den her position for 
Danmark. Jeg er meget glad for, det er lykkedes – 
jeg håber også regeringen vil administrere det, for 
en gangs skyld, i fornuftigt samspil med 
oppositionen. 

Hvad angår EU-traktaten: det bliver selvfølgelig 
en vanskelig sag at få den vedtaget ved 
folkeafstemninger. Også i Danmark kan det jo 
sagtens vise sig, at de sædvanlige 
skræmmebilleder bliver kørt frem af EU-
modstanderne og at det kan være vanskeligere, 
når det kommer hen til afstemningsdagen, end det 
ser ud lige nu. 
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�
�� �������	� ���!� Jeg har desværre den 
mistanke til den nuværende statsminister, at hvis 
han fik lov at fortsætte, så ville han ikke investere 
meget politisk kapital i at placere Danmark på 
forkant i EU. Jeg tror ikke han har lyst til at bruge 
kræfter på en folkeafstemning – jeg tror måske 
endda han vil være tilbøjelig til at vente og se, om 
briterne alligevel skyder hele projektet i sænk før 
han beder danskerne om at mene noget. Det er jo 

ikke nødvendigvis den rigtige måde at gå til det 
her på: hvis vi skal stå med et britisk problem på 
et tidspunkt, og forhandle en særordning for 
briterne, så ville det jo være ret vigtigt, hvis 
resten af EU faktisk var afklaret om, at vi ønsker 
den her forfatning. Så jeg tror du har ret i, at vi 
har at gøre med en borgerlig regering, der er den 
mest EU-knibske – den mest tilbageholdende 
med at risikere noget som helst på EU-spørgsmål 
– vi har set. 

Jeg tror ikke han har lyst til 
at bruge kræfter på en 
folkeafstemning – jeg tror 
måske endda han vil være 
tilbøjelig til at vente og se, 
om briterne alligevel skyder 
hele projektet i sænk før han 
beder danskerne om at mene 
noget. 
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������ �
���!� Der er mange, også mindre 
sympatiske, undertoner i det der. Der er hensynet 
til Dansk Folkeparti. Der er det, at Anders Fogh 
Rasmussen faktisk er mere skeptisk. Men der er 
også det, at EU-projektet over årene jo har ændret 
indhold, og jo i højere grad er blevet centrum-
venstres projekt, fordi det ikke handler kun om 
det åbne marked og den frie bevægelighed, men 
det handler om i fællesskab i Europa at opstille 
nogle normer, der gør at vi ikke konkurrerer med 
hinanden på dårligt miljø, dårligt arbejdsmiljø 
osv. Og som handler om det, som hele 
holdningen til USA og Irak-krigen har vist, at den 
danske statsminister jo er uenig i: at opbygge en 
fælles platform for Europas måde at optræde på 
verdensscenen på. 
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��������!�Det er jo svært at sige, men meget 
muligt, hvis der kommer det her britiske nej, som 
man kan være bekymret for. Der vil vi så ikke se 
de samme brudlinjer som vi så omkring Irak-
krigens udbrud, hvor mange af de østeuropæiske 
lande stod på den atlantiske, britiske-amerikanske 
fløj. Den lærdom, de har draget af deres 
tilstedeværelse nu i en periode i EU, har været, at 
de også vil være interesserede i at styrke 
samarbejdet. Så det kan meget vel ende med, at 
det er Storbritannien, der bliver marginaliseret – 
eller skal ud at genoverveje hele sin stilling til 
Europa. 

Hvis det måtte gå så galt, 
hvad selvfølgelig ingen af os 
håber, at Storbritannien 
bliver marginaliseret i hvert 
fald i en periode indtil de 
finder deres egne ben, så 
mener jeg bestemt ikke det 
er Danmarks interesse bare 
at følge sjoskende i hælene 
på dem. 
_______________________ 
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���������'''� Det er rigtigt. Men hvis det 
måtte gå så galt, hvad selvfølgelig ingen af os 
håber, at Storbritannien bliver marginaliseret i 
hvert fald i en periode indtil de finder deres egne 
ben, så mener jeg bestemt ikke det er Danmarks 
interesse bare at følge sjoskende i hælene på dem. 
Danmarks interesser – politisk og økonomisk – 
ligger i et stærkere samarbejde i Europa. Og i at 

være med til at presse briterne til at finde en mere 
positiv holdning til Europa. 
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�J� Høh! Nej, det er bestemt et 
nærliggende ræsonnement. Det burde være en 
motor for alle, der mener, at Europa skal spille en 
særlig rolle som nogle, der er fortalere for en 
international retsorden; for en international 
solidaritet, for en ordentlig måde at løse 
konflikter på; for at løse miljøproblemer osv. 
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�������� ��������	!� Nej, det tror jeg ikke. 
Jeg tror, at der vil være en eftertanke, også i 
USA, om, at det ikke kun er os, der har brug for 
at påvirke dem, men også dem, der har meget 
stærkt brug for at lytte til os, hvis de vil bevare et 
politisk og moralsk lederskab i den her verden. 
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�
�! Jaja. Men det var ud fra alle 
de her synspunkter bestemt ikke det bedste, der 
kunne ske for verden, at det var Bush, der blev 
genvalgt, men vi skal ikke fastlægge vores 
holdninger til, hvordan verden bør være skruet 
sammen, og hvem, der er allierede, hverken ud 
fra en 4- eller 8-års præsidentperiode i USA. 

 

9. Et løfte 
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������������ ����
��� , �
��!� Den onde 
forklaring er vel, at det har virket så 
uoverskueligt og håbløst meget af det, der har 
foregået i Afrika, så interessen er blevet svækket. 
Det er noget frygteligt noget. Det er også 
åbenbart, at når den der rædselsfulde konflikt i 
Darfurprovinsen i Sudan, som hver dag har kostet 
lige så mange mennesker livet som angrebet på 
World Trade Centre i New York 11. september – 

Når den ikke har fået mere opmærksomhed fra 
verdenssamfundet er det selvfølgelig fordi der 
ikke er nogen veldefinerede stormagtskonflikter 
knyttet til den. Det er ”bare”, i gåseøjne, ”et 
folkemord på de sorte dernede”. Men det er 
samtidig en understregning af det, som jeg mener 
OGSÅ skal ligge i det udviklede, europæiske 
samarbejde: vi må fra europæisk side have 
opbygget en kapacitet til at rykke ud og bidrage 
til løsningen af den slags humanitære katastrofer 
og konflikter. Også der, hvor de ikke er 
olieinteresser eller andre statsinteresser eller 
forestillinger om farlige våben, der driver os. 
Men simpelthen det at mennesker dør. 
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Ja. Men vi har sagt, at nu er vi kommet så langt 
fra det oprindelige niveau – der er jo skåret meget 
mere end regeringen nogensinde stillede i udsigt, 
da den kom til – at vi ikke kan klare det på én 
gang. Men vi kan lægge, i første år, en milliard 
kr. oveni (det er det, vi har foreslået til 
Finansloven) og så må vi se i hvilken takt vi kan 
bygge op til, igen for alvor at gøre Danmark til et 
foregangsland. Men regeringen har slået meget i 
stykker; vi er kommet meget langt fra målet og 
der er også nogle af indtægtskilderne, der er 
blevet ødelagt. Så det vil være en proces – men vi 
skal derop igen. 
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����������!� Jeg tror ikke den kommer til at 
spille den allerstørste rolle i valgkampen. Men 
det er klart, at du vil se, også i valgkampen, 
forskellen i hele tilgangen til den her konflikt – 
og også en forskellig vurdering af, hvordan vores 
engagement skal fortsætte ud over det næste 
halve år. 

 

________________________________________ 
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