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Ny kold krig Marie Krarup Hent PDF Siden murens fald og Sovjetunionens kollaps har NATO gradvist
inddæmmet Rusland. Klimaet mellem USA (og NATO) og Rusland er gået fra dårligt til værre, så vi i dag
befinder os midt i en ny kold krig. Og hvis skyld er det? Putins, selvfølgelig! Herom er der udbredt enighed.
Så stor er enigheden, at påstanden ikke er til debat i puslinglandet. Pressefriheden knirker betænkeligt. Det
gælder både de trykte medier og de elektroniske. Og i Folketinget er der nærmest kun én politiker som tør se
rationelt på forholdet mellem Vesten og Rusland. Som uddannet sprogofficer behersker Marie Krarup russisk.
Hun har boet tre år i Moskva og været assisterende forsvarsattaché på den danske ambassade i Moskva. Hun
ved, hvad hun taler om, og i bogen samtaler hun med 17 eksperter fra Rusland, Ukraine, Canada, Letland,
England og USA om forholdet mellem øst og vest. Den vestlige debat om Rusland er – som også beskrevet i
bogens indledning – så betændt, at det er vanskeligt at komme med et afbalanceret indlæg om Rusland. Hvis
ikke man gentager påstandene om, at Rusland aggressivt og som led i en ekspansiv strategi har overtrådt

international ret, erobret dele af et naboland og nu er i gang med en aktiv hybridkrig imod Vesten, beskyldes
man for at være Putins agent. Danmarks udenrigspolitik er, som enhver vil vide, ikke til diskussion. Men

spørgsmålet er, hvad læseren af en af de vigtigste og ærligste udenrigspolitiske udgivelser i årtier mon mener
– efter at have læst bogen.

Marie Krarup (f.1965) er folketingspolitiker for Dansk Folkeparti. Hun er uddannet i militæret som
sprogofficer med grunduddannelse i russisk.

 

Siden murens fald og Sovjetunionens kollaps har NATO gradvist
inddæmmet Rusland. Klimaet mellem USA (og NATO) og Rusland
er gået fra dårligt til værre, så vi i dag befinder os midt i en ny kold

krig. Og hvis skyld er det? Putins, selvfølgelig! Herom er der
udbredt enighed. Så stor er enigheden, at påstanden ikke er til debat i
puslinglandet. Pressefriheden knirker betænkeligt. Det gælder både
de trykte medier og de elektroniske. Og i Folketinget er der nærmest
kun én politiker som tør se rationelt på forholdet mellem Vesten og
Rusland. Som uddannet sprogofficer behersker Marie Krarup russisk.
Hun har boet tre år i Moskva og været assisterende forsvarsattaché
på den danske ambassade i Moskva. Hun ved, hvad hun taler om, og

i bogen samtaler hun med 17 eksperter fra Rusland, Ukraine,
Canada, Letland, England og USA om forholdet mellem øst og vest.
Den vestlige debat om Rusland er – som også beskrevet i bogens
indledning – så betændt, at det er vanskeligt at komme med et

afbalanceret indlæg om Rusland. Hvis ikke man gentager påstandene
om, at Rusland aggressivt og som led i en ekspansiv strategi har

overtrådt international ret, erobret dele af et naboland og nu er i gang
med en aktiv hybridkrig imod Vesten, beskyldes man for at være

Putins agent. Danmarks udenrigspolitik er, som enhver vil vide, ikke
til diskussion. Men spørgsmålet er, hvad læseren af en af de vigtigste
og ærligste udenrigspolitiske udgivelser i årtier mon mener – efter at

have læst bogen.

Marie Krarup (f.1965) er folketingspolitiker for Dansk Folkeparti.



Hun er uddannet i militæret som sprogofficer med grunduddannelse i
russisk.
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