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KØBENHAVN — I lyset af den eskalerende spænding mellem
USA/NATO og Rusland, som kan føre til en varm krig, ja endog
atomkrig, foretog Schiller Instituttet i Danmark et timelangt
engelsksproget video/lydinterview med Rusland-ekspert Jens
Jørgen Nielsen den 30. december 2021.
Jens Jørgen Nielsen er cand. mag. i idéhistorie og historie,
og var i slutningen af 1990’erne Politikens Moskvakorrespondent. Han er forfatter til flere bøger om Rusland og
Ukraine, leder af Russisk-Dansk Dialog og lektor i
kommunikation og kulturelle forskelle på Niels Brock
handelshøjskole. Jens Jørgen Nielsen underviser på
Folkeuniversitetet og andre steder, ligesom han arbejder med
danske eksportvirksomheder, der vil ind på det russiske,
ukrainske og hviderussiske marked. Han har i mange år
arrangeret rejser til Rusland.
Jens Jørgen Nielsen, med mange års erfaring i at analysere

Rusland, Ukraine og vestlige holdninger og handlinger i
forhold til Rusland, taler tydeligt om konsekvenserne, hvis
ikke Vesten er villig til seriøst at forhandle en diplomatisk
løsning på de “røde linjer”, som Putin og andre førende
russiske talsmænd har udtalt er ved at blive krydset: Hvis
Ukraine tilslutter sig NATO, og hvis NATO’s ekspansion mod øst
fortsætter, og hvorfor USA og NATO burde underskrive Putins
foreslåede traktater om disse spørgsmål.
Jens Jørgen Nielsen tager fat på de ændringer, der er
nødvendige på den vestlige side, som vil afgøre, om de
kommende forhandlinger mellem USA og Rusland om disse “røde
linjer” den 10.-13. januar vil lykkes med at trække verden
tilbage fra randen af krig.
Interviewet er endnu vigtigere efter bekendtgørelsen den 3.
januar 2022 for første gang af en fælles erklæring fra statsog regeringscheferne for de fem atomvåbenstater, som også er
de permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd om, at “atomkrig
ikke kan vindes og aldrig må udkæmpes”, og dermed
anerkendelsen af hvad der er på spil under den nuværende
krise.
—————————————Nogle højdepunkter:
Et højdepunkt er Jens Jørgen Nielsens personlige diskussion i
1989 med Mikail Gorbatjov om NATO-udvidelse mod øst:
“Faktisk havde jeg en lang snak med Mikhail Gorbatjov, den
tidligere leder af Sovjetunionen, i 1989, lige da NATO
begyndte at bombe Serbien, og da de indlemmede Polen, Tjekkiet
og Ungarn i NATO. Man bør huske på at Gorbatjov er en meget
rar person. Han er en meget livlig person, med godt humør og
en erfaren person. Men da vi begyndte at snakke, spurgte jeg
ham om NATO-udvidelsen, som foregik præcis den dag, hvor vi
snakkede. Han blev meget dyster, meget trist, fordi han sagde:
Altså, jeg talte med James Baker, Helmut Kohl fra Tyskland og

flere andre personer, og de lovede mig alle ikke at flytte en
tomme mod øst, hvis Sovjetunionen ville lade Tyskland forene
DDR (Østtyskland) og Vesttyskland, for at blive ét land, og
komme til at blive medlem af NATO, men ikke bevæge sig en
tomme mod øst.’… Det stod ikke skrevet, for, som han sagde,
“Jeg troede på dem. Jeg kan se, at jeg var naiv.”
Et andet vigtigt afsnit er, hvad Jens Jørgen Nielsen ville
sige til Biden, og andre NATO-statschefer, i en privat
diskussion før de kommende forhandlinger mellem USA/NATO og
Rusland. “Jeg ville sige, ’Se, Joe, jeg forstår dine
bekymringer. Jeg forstår, at du ser dig selv som en forkæmper
for frihed i verden, … men ser du, det spil, du nu spiller med
Rusland, er et meget, meget farligt spil. Og russerne, som et
meget stolt folk, man kan ikke tvinge dem’, angående USA’s og
nogle europæiske landes politik, til at skifte Putin ud med en
anden præsident. “Jeg kan forsikre dig, Joe Biden, vær sikker
på, at hvis det lykkes, eller hvis Putin dør i morgen, eller
de på en eller anden måde får en ny præsident, kan jeg
forsikre dig om, at den nye præsident vil være lige så hård
som Putin, måske endda hårdere… Jeg tror,det ville være
klogt for dig, lige nu, at støtte Putin, eller at handle med
Putin, engagere sig med Putin og lave noget diplomati, fordi
alternativet er en mulighed for krig, og du burde ikke gå over
i historien som den amerikanske præsident, der sikrede
menneskehedens udryddelse. Det ville være et dårligt, meget
dårligt eftermæle for dig.’
Han forholder sig til den reelle mulighed for, at vi
søvngængeragtigt går ind i atomkrig, som før 1. Verdenskrig,
som svar på Schiller Instituttets memorandum Er vi
søvngængeragtigt på vej til atomar 3. verdenskrig? den 24.
december 2021.
“[Man] kan forestille sig, hvad der vil ske, hvis Kina, Iran
og Rusland havde en militær alliance, der gik ind i Mexico,
Canada, Cuba, måske også opstillede missiler dér… [T]anken om
en atomkrig er forfærdelig for os alle, og det er derfor jeg

synes, at politikere må komme til fornuft… for milliarder vil
dø i dette. Og det er et spørgsmål, om menneskeheden vil
overleve. Så det er et meget, meget alvorligt spørgsmål. Og
jeg tror vi bør spørge om Ukraines ret til at have NATOmedlemskab, som dets egen befolkning egentlig ikke ønsker, er
det virkelig værd at risikere en atomkrig for? Sådan vil jeg
sige det.”
——————————
Interviewet har andre afgørende afsnit:
Baggrund om NATO’s udvidelse mod øst.
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underskrivelse af de to foreslåede traktater, som opfordret af
Schiller Instituttets grundlægger og internationale præsident,
Helga Zepp-LaRouche.
Forkerte forestillinger i vesten om Rusland og Putin, og
manglen på vilje til at håndtere andre
ligeværdige, medmindre de er ligesom os.
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Hvordan pro-vestlige holdninger i Rusland, herunder af Jeltsin
og Putin, blev afvist, og Rusland derefter vendte sig mod
Kina.
Hvordan Ukraine-krisen ikke startede med “annekteringen” af
Krim, men med det han kalder “et kup” mod den ukrainske
præsident Janukovitj, som ønskede økonomiske forbindelser både
med EU og Rusland; plus baggrunden for Krim-spørgsmålet.
Vigtigheden af en dialog mellem kulturer, herunder
“Musikalsk dialog mellem Kulturer”-koncerterne i København,
arrangeret af Schiller Instituttet, Russisk-Dansk Dialog og
Det kinesiske Kulturcenter i København.
Jens Jørgen Nielsens opbakning til
Instituttets idéer og indsatser.
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kontakt:
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