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I
Efter at Vesten nu i over et årti har startet og udkæmpet tre krige, i
Afghanistan, i Irak og i Libyen må det være tid til eftertanke. De
verdenspolitiske forhold i dag er sådan, at Vesten (primært USA), besidder en
overvældende militær overlegenhed. Men har vi - moralsk - ret til at bruge
denne magt?
Jeg vil pege på i det mindste to uheldige ting, der er kommet ud af de tre
nævnte krige:
1) Ved at bruge vores overlegne militære magt i de tre lande, har vi - ved at
gennemtvinge et regimeskift - "hugge hovedet af uhyret" - skabt et
magttomrum, et magtvakuum, der i alle tre tilfælde har resulteret i langvarige
og yderst voldelige og blodige borgerkrige. Dette synes at være en
uundgåelig konsekvens. Det synes umuligt at skabe en rationel "exitstrategi",
som kan - i hvert fald på kort sigt - skabe fredeligere og bedre forhold for
befolkningerne i de invaderede lande. Det lader til, at en rationel exitstrategi
ikke er mulig, da alle efter at magtens "hovede" er hugget af, søger egen
magt og interesser, søger at udfylde vakuummet. Derfor synes borgerkrig
uundgåelig når vi gennemtvinger regimeskift. De tre nævnte tilfælde synes at
bevise dette.
2) Under truslen om gennemtvunget regimeskift har eksisterende diktaturer
en klar interesse i at gøre sig usårlige eller rettere umulige at angribe, ved at
anskaffe sig masseødelæggelsesvåben fx atomvåben, som tilfældet Nord
Korea (og måske Iran som nogle mener netop forsøger dette selv om Iran
officielt nægter det) viser. Dette synes også at være en uundgåelig
konsekvens af Vestens aktivistiske politik forskellige steder i verden. Truslen
om og de faktisk gennemførte tvungne regimeskift medvirker dermed til en
spredning, ikke reduktion, af masseødelæggelsesvåben og generelt til
oprustning og øgede spændinger i verden og ikke nedrustning og
afspænding.
Hvis disse tanker er rigtige, så synes den eneste farbare vej at være, at indse
at frihed og fred ikke kan opnås ved et 'quick fix' i form af tvunget regimeskift,
men at det langsomt må gro frem indefra; som det for eksempel skete ved

murens fald og Sovjetunionens opløsning eller ved de forskellige fredelige
senere revolutioner i Østeuropa (fx i Ukraine).
Ud over de to nævnte uheldige konsekvenser af at starte krige og
gennemtvinge regimeskift kan det også være på sin plads at nævne den
måde, krigene startes på:
Magtfulde politikere og meningsdannere søger at ophidse opinionen, og i
nogle tilfælde (fx i Irak) på falske præmisser. Det synes som om man for
enhver pris vil disse krige. Langsomt bygges der op til krig, fronterne bliver
sort-hvide (sort-hvidt tankegangen synes i slægt med den ødelæggende
"dem og os" - tankegang og bruges med et aktuelt eksempel mig bekendt
også af Islamisk Stat - og hvis vi nogensinde skal have fred må vi hæve os
over denne tankegang) - og på den måde bliver det irrationelle forsøgt gjort
rationelt (eller "godt").
Men i hvert fald de tre nævnte tilfælde viser, at det at starte og udkæmpe
krige hverken er "godt" eller bare rationelt. Konsekvenserne er alt for
alvorlige, og de befolkninger man (måske ærligt) ønsker at hjælpe, kommer til
at lide endnu mere end hvis man havde undladt at gribe ind i (måske
forbryderiske) regimers magt (og fx havde søgt indflydelse gennem
samhandel eller via diplomati).
Af disse grunde kan jeg ikke se andet, end at krig aldrig er godt eller bare
rationel.

II
Ligesom det ikke giver mening med tvungne regimeskift ved militær
intervention i verdens brændpunkter - da indgrebet medfører et magtvakuum
som derefter søges udfyldt af andre forskellige og stridende parthavere i
landets politik, hvilket med nødvendighed fører til borgerkrig - er det muligt at
argumentere mod andre faser og fænomener med hensyn til krig og krigens
væsen:
Det giver ingen mening at føre regulær angrebskrig - altså hvor målet er
erobring og ikke regimeskift - da en international praksis hvor lande søger
erobring, danner en præcedens hvor andre lande vil gøre det samme, hvilket
da meget let slår tilbage på det eller de lande, der først starter en krig.

Ved at starte en erobringskrig skaber man en norm, som andre vil efterligne eventuelt som forsvar eller som det man kalder forebyggende krig - og
dermed har vi international krig eller i sin yderste konsekvens en verdenskrig.
Hvis vi ser på borgerkrigen, så giver det ingen mening at dræbe sine
landsmænd, da også disse drab skaber en norm, som andre vil efterligne igen eventuelt som forsvar eller forebyggende eller som hævn - og dette slår
igen let tilbage på den eller dem, der udfører det første drab, så han fra at
være gerningsmand selv bliver offer.
Derfor giver krig (og al anden vold) simpelthen ikke mening, da den eller det
land, der først bryder freden (eller de personer der udfører anden vold),
meget let i sidste ende ender med at blive (sit eget) offer.
Ved at øve vold eller føre krig - hvordan man så end prøver at retfærdiggøre
og rationalisere det - skaber man en norm eller en præcedens som andre vil
efterligne, og derfor skaber man en situation, hvor man selv let bliver offer.
Krig og vold er eksponentielt voksende katastrofer, idet der for hvert offer
findes flere alliancelande eller som individ familie og venner, der måske igen
vil søge hævn osv.
Derfor er krig og vold simpelthen dumt - og mennesker helt uværdigt. Det er
derudover dyrt og skaber nærmest uendelige lidelser.
Hvis vi tænker tanken til ende og antager at et land eller en gruppe af lande
søger og opnår verdensherredømme ved militære midler, så skaber en sådan
altomfattende krig så meget had og så mange lidelser, at stort set alle andre
lande og mennesker ved alle midler vil søge at omstyrte et sådant regime, og
det voldelige verdensrige vil derfor kun holde i kort tid.
Det vil blive omstyrtet og tilintetgjort ved vold, som voldens konsekvens, og
derfor giver enhver form for krig simpelthen ingen mening.
Derimod giver det mening at søge at holde fred med andre lande, og som
individer fred med sine medmennesker, da det vil øge chancen for at man
som land og menneske selv kan leve i fred og sikkerhed.

Spørgsmålet om flygtninge
Problemet er ikke flygtningene, men dem der skaber flygtningestrømmene

Det måske mest brændende spørgsmål i verden i dag er spørgsmålet om
flygtninge. Mange millioner menneskers lidelser er genstand for intens
opmærksomhed, og populister spinner politisk guld på spørgsmålet. De
vinder gehør og magt som måske aldrig før i stort set alle samfund.
Men lad os se problemet fra denne vinkel:
Er problemet de nødstedte, eller er problemet dem, der skaber nøden:
Statsledere, militærfolk og civile borgere, der starter, støtter og vedligeholder
krigen i ord eller gerning?
Er problemet ofrene, eller er problemet de, der skaber krigens og nødens
mange ofre? Er ved drab problemet den dræbte eller drabsmanden?
Hvis vi fastholder, at problemet er ofrene, flygtningene, og nægter dem asyl
og beskyttelse, så er det at føje spot til skade og dobbelt uret.
Hvis vi fastholder og låner øren til krigsopviglerne og giver dem magt som de
har agt, så bliver vi medskyldige i krigens katastrofer og medskabere af de
flygtningestrømme og de flygtninge som nu foragtes så meget og som er
uønskede i vores samfund.
Vi kalder os i Danmark et kristent land. Og mange vestlige lande bygger på
den kristne arv og lære.
Nu, så hør hvad Kristus siger i sin tale i Vandrer mod Lyset:
'Ja, hør mig, I mennesker, oplad jeres øren og vær ikke mine ord overhørige!
Thi jeg siger: intet er så ondt og syndigt som mord og drab; intet er så
ødelæggende for jeres fremgang som de hærgende og vanærende krige, der
udfægtes imellem jer indbyrdes'.
Og videre:
'Vogt jer for mord og drab...vogt jer for ufred, krig og fjendskab'.
(Her gengivet i let bearbejdet form).
Grunden til at han så kraftigt advarer os mod krig og drab er, at alt hvad der
sås af krig, nød og elendighed nu - deriblandt de mange millioner flygtninges
lidelser - skal høstes senere af de ansvarlige.

Hvem tør rettelig så denne sæd og høste dens bitre frugter sten for sten, liv
for liv?
Advarslen lyser derfor ikke for hans eller for Guds skyld, men for vores egen.
Nej, problemet er ikke de nødstedte, flygtningene, men dem der skaber krig,
død, lidelser og forfølgelser.
Og alle lande der kalder sig kristne bør som en selvfølge søge at afbøde
noget af den lidelse, krigen og fattigdommen skaber, ved at give beskyttelse
og asyl til krigens ofre, og i hvert fald ikke selv skabe denne lidelse ved krig
og vold og økonomisk udpining af ulykkelige.
Ellers vil Kristi ord stadig lyde forgæves og sættes i skygge - for og af kristne.
Min tanke er, at krig ikke bør forekomme overhovedet, og hvis man iklæder
argumenter for krig en religiøs dragt, gør man sig skyldig i en alvorlig
blasfemi.
Men sker det forfærdelige alligevel - og det gør det alt for tit - så er det en
etisk pligt at give beskyttelse og asyl til ofrene i lande, hvor der er fred, idet som jeg før har sagt - vi bør behandle nødstedte som vi selv ville ønske at
blive behandlet, hvis vi var i deres situation.
Dette bør vi gøre, så vi selv kan høste barmhjertighedens gode frugter, hvis vi
engang selv skulle komme i den ulykkelige situation at være nødt til at flygte
fra krig, kaos og fattigdom. 'Som du sår, skal du høste!'
Og dette burde i det mindste være indlysende for kristne, der bekender
kærlighedsbudet: 'Elsk din næste som dig selv!’
______
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