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Yib0r nu se i 0jnene, at
USA ikke l<£ngere kan
fastholde ledelsen af det
intemationale system.
Men hvad kommer i
stedet?
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DEN KONSERVATIVE amerikanske kommentator Robert Kagan konstaterede
korrekt i Foreign Policy 6. februar, at
udviklingen i 2017 er domineret af to tendenser: den stadig voksende aktivisme
hos de to store utilfredse og derfor aggressive magter Rusland og Kina samt
den demokratiske del af verdens flugt
mod et mytisk glansbillede af fortidens
storhed. Flugten er drevet del vis af et kollaps af selvtillid og frustration over den
forvirrende nutid. Kagan ser en akut risiko for, at den eksisterende verdensordens sammenbrud accelererer, sa verden
ender i endnu ))en fase afbrutalt anarld,
som deter sket tre gange ide sidste to arhundreder«.
Vi bor nu erkende, at USA ikke l<engere
kan fastholde Jedelsen af det internationale system, Jandet opbyggede efter
An den Verdenskrig.
Med Trumps valg forn<egtede amerikanerne deres Jederrolle imellem formelt
ligestillede stater i organisationer og
aftalerammer. Politisk og bureaukratisk
inerti gor dog, at Jandets traditionelle
eliter forn<egter det indlysende: at det
dybt forg<eldede, delte amerikanske folks
sidste naive forsog pa at Jede verden brod
sammen i egoistisk amatorisme i Irak, pa
Wall Street og i Afghanistan mellem 2004
og 2012. John Mattis' beroligende indsats
skjuler kun virkeligheden.
Europas Iande har hidtil kort uselvst<endigt pa frihjul under den atlr ntiske
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verdensordens para ply. De far nu en kold
tyrker. Den europ<eiske venstreflojs drom
om, at USA forlod verdensscenen, synes
pa vej mod at ga i optyldelse.
Europ<eerne er under pres fra enselvskabt politisk og historisk demens. Den
blev n<eret igennem to artier af regeringer, der kombinerede en efterhanden vanem<essig halvlognagtig spinkommunikation udfort af medieuddannede, etikog ansvarsfrie lejesvende med en okonomisk politik domineret af uprovede managementmoder og fundamentalistisk liberalistisk ideologi.
I Danmark forn<egter meningsdannere, politikere og v<elgere nu, at landets
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sikkerhed og vel stand afh<enger af demokratiernes forpligtende internationale
samarbejde.
VESTEN HAR HELT postmoderne glemt,
hvorfor et folkestyre rna v<ere bade repr<esentativt og indirekte. Reprcesentativt
for at repr<esentere folks varierende livsog erhvervserfaring og ikke tyldt op af
selvsupplerende partikadrer med Erasmus Montanus- og politisk kandestoberselvtillid efter ungdomsar pa et teoretisk
embedsmandsstudium. Indirekte, sa de
folkevalgte gives tid og ro til at Ievere
resultater, for de dommes ude i en overfladisk mediedrevet frustrationsbolge.
/)
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Vestens sammenbrud sker, 100 ar efter
at Rusland demokratiske systemskifte
kollapsede under den dynamiske revolution<ere Lenins 'hybride' haddrevne odel<eggelseskampagne mod Jandets nye d emokratiske regering. Han mobiliserede
Ruslands utilfredse sol dater og industriarbejdere i byerne gennem bevidst u<erlige lofter og en hadkampagne mod Ruslands allierede. Bem<erk, at det netop var
Lenin, som Flemming Rose i Weekendavi·
sen 27. januar
t<enkte pa i sin
samtale med Stephen Bannon, Donald Trumps hadeMed valget at
fulde revolution<eTrump
re drivkraft og priforncegtede
m<ere idemand,
amerikanerne
der soger det kaos,
deres tidligere
Kagan frygter. Som
Lenin ser Bannon
energisk
krig som en vej til
fastholdte
den nodvendige
Lederrolle
odel<eggelse af alt
eksisterende.
Nu er det ogsa pr<ecis hundred ar si,den, at USA i februar 1917 forste gang forsogte at skabe en bedre verden ved at
stotte de europ<eiske demokratier mod
tid ens autokratiske regimer. 25 ar senere
indledte USA en ny indsats for en mere
ordnet verden. Denne indsats er nu ved
at blive bragt til afslutning af en amerikansk pr<esident, hvis verdens- og men-
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liberalistisk ideologi.
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neskesyn minder mere om Putins end
forg<£ngernes i mere end to hundred ar.
Udviklingen ignoreres af flertallet af
danske sikl<erhedspolitiske kommentatorer, der ligesom Anders Fogh Rasmussen og andre 0konomer og politologeruden selvkritik- f0rst erkender sammenbrud og katastrofer, efter at deter gaet
galt. Teoretiske akademikere kan ikke g0res ansvarlige for fejltagelser, for teorierne forudsagde jo ikl<e fejlene. Nar line<£re
fremskrivninger fejler systematisk, hvad
kan man sa gribe til? Der er ingen genveje til indsigt, kun hardt slid med at afd<£kke og forsta tidligere tiders begivenheder for selvkritisk at oms<£tte dem til
lidt bedre d0mmekraft og mere erfaring.
Et eksempel: Danske og ogsa udenlandske strategieksperter afl<£ser i regnearket og fort<£ller med stor selvsikl<erhed
offentligheden, at Vesten i summen af
forsvarsbudgetter og milit<£rt isenkram
er Rusland (eller Kina) st<£rkt overlegen.
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NY VERDENSORDEN

Den nye amerikanske prresident
har vendt op og ned pa global politik.
En serie Kroniker ser pa udviklingen
i USA og hvad den betyder for
verden, Europa - og Danmark.
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Deter kun korrekt, hvis man ignorerer de
90 procent afg0rende andre faktorer,
herunder geografi, graden af realistisk ,
uddannelse i militceret og politisk vilje.
Ingen universitetsansatte konsulenter
der h0fligt servicerer de danske regeringer, har til dato anfcegtet det officielle
dogme, at aile Nato's alliancemedlemmer vii handle selvmorderisk solidarisk
ved at sen de deres militcert irrelevante
sma overbureaukratiserede, teknisk forceldede styrkebidrag til st0tte for et medlemsland i konfrontation med det Europa stcerkt overlegneRusland.
Hvor politologer
og0konomer
Historikere kan Ieder efter logisk
lige sa lidt som nyttemaksime- .
ring, er historikere
- andre forudse,
og kronikforfathvad der vil ske tere smertefuldt
ifremtiden
bevidste om, at virkeligheden ikke er
nytterationel og forudsigelig. Tvcertimod
gar det jcevnlig galt pa grund af menneskelig opportunisme, ansvarsforflygtigel.se, virkelighedsflugt, egoisme, dumhed,
stolthed og dovenskab. Kun rene tilfceldigheder sikrer, at det gar godt. Nar historikere Ieeser historien 'pa langs', kan
de kun, hvis de narrer sig selv eller har
marxistiske skyklapper pa, seen ubrudt
udvikling mod bedre tider. Det, man ser,
er i bedste fald en velmenende, moderat
fornuftstyret, men ogsa t0vende indsats
for at afhjcelpe n0d, fremme retfcerdighed og mindske risiko for forvcerring. Er
man som undertegnede ud over historiker ogsa officer, harman etisk pligt til ogsa at prcesentere selvu0nskede vurderin-
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ger inden for fagomradets ekspertise.
Dermed vcere ikke sagt, at alt vil ga galt.
Historikere kan lige sa lidt som andre forudse fremtiden. Men man kan understrege mulige problemer ud fra tidligere nogenlunde lignende forl0b. I det lys er der
grund til bade bekymring og hurtig
handling for at im0dega risikoen for tab
af europceisk handlefrihed, politisk frihed og velfcerd, ja, maske en dog for 0delceggende storkrig.
Rusland under Putin opfatter sig som
forradt, ligesom den konservative elite i
Tyskland gjorde i mellemkrigstiden. Tyskerne dengang og russerne nu har overbevist sig selv om, at deer blevet narret
og ber0vet deres retmcessige position i
verden af en kombination af vestmagtsintriger og interne forrcedere; for tyskerne var det socialister og j0der, for russerne Gorbatjov, Jeltsin, ulcrainerne, georgierne og balterne. Russere ser iscer balterne og ukrainerne som forrcedere. De f0rste gange, disse folk udnyttede en russisk
svaghed og samarbejdede med Ruslands
fjender, var i 1919 og 1941. De gjorde det
igen i 1991, og Ukraine fremturer.
RUSSERE OPFAITER efter egne erfaringer
frivilligt samarbejde mel! em Iande til
fcelles fordel som en fikt:ion. De har lcert
at forsta, at menneskers og staters relationer i essens og natura! tid bygger pa et
ncermest feudalt magt- og klientforhold,
hvor den ene er stcerk ogden and en afhcengig. Borgeren er blot en undersat
underlagt staten.
Dette misantropiske syn indebcerer ogsa, at ukorrumperet og uegennyttig optrceden en ten er en fiktion eller blot naivitet, der kan udnyttes. Der eksisterer

kun den sandhed
ogden historie,
der tjener staten,
ogden frie meTrumps
ningsdannelse giverdenssyn er
ver !run mening,
domineret af en hvis den kan kon'dolkestedstrolleres og alene
legende'
virker som en trykventil. Ud fra dette syn er Rusland omringet at fjendtlige
nationer, der kun kan holdes fra at skade
landet, ved at de spilles ud mod hinanden, trues militcert og svcekkes med interne konflikter.
Kun hvis vi forstar og accepterer, at sadan ser Putins Rusland pa sig selv og os,
er det muligt at !eve i forme! fredelig
sameksistens under konstant militcer
agtpagivenhed. Naturligvis med forme!
markering af respekt og aftalt samarbejde om fcelles interesser, ligesom Vesten
tidligere handterede Sovjetunionen. Det
er afg0rende for vor fremtid.
Det centrale problem er nu, at den nye
amerikanske prcesident og hans ncermeste hjcelpere har en opfattelse af som vcerende USA under belejring og fjendtlig
optrceden fra bade allierede og handelspartnere, der afspejler Ruslands. Ogsa
Trumps verdenssyn er domineret af en
'dolkest0dslegende'. Han og Bannon ser
hele den traditionelle elite som fjender,
der samarbejder med udenlandske og
derfor fjendtlige krcefter. En elite, der
modsat prcesidenten og hans stadig flere
europceiske sympatis0rer ikke kan seen
muslimsk eksistenstrussel mod Vesten
som dens reelt eneste problem.
Trump kontrollerer endnu ikke USA's
udenrigspolitik og er i defensiven efter
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ofringen afMike Flynn, men Det Hvide
Hus rna have fuld kontrol med administration en for at kunne fremme prcesidentens og Bannons 'disruptiondagsorden'. Indtil dette matte lyl<k:es, modtagervi parallelt med de rabiate Trumpuglegylp ogsa normalt lydende signaler,
herunder om st0tte til Nato samt Ukraine, da man indledningsvis rna lade de
primcere ministerier forvalte rutinemcessigt. Men udrensningen af'forrcederiske'
embedsmcend er indledt.
Bade Trumps og Bannon og hans ncermeste hjcelperes opfattelse af de res folkelige mandat er uforenelig med andet end
revolutioncere cendringer af statsmagten
med dramatisk styrkelse af prcesidentens
magt. Derfor er det urealistisk at forvente
en varig normalisering af administrationen og dens forhold til medierne ogden
lovgivende og d0mmende magt. Deter
uklart, hvilke midler Det Hvide Hus vii
bruge for at disciplinere tvivlere og presse modstandere. Magtkampen bliver beskidt og kan tage maneder.
DEN ABNE KAMP om USA's fremtid er dermed gaet ind i en ny fase af den hadske
systemkrig, som Tea Party-bevcegelsen
indledte for otte ar siden. Forl0bet kan
f0re til a ben intern konflikt, hvor race og
social n0d bliver mobiliserende faktorer.
USA har tabt legitimiteten og mister
hurtigt evnen til kunne optrcede som de
demokratiske Iandes ledende magt.
Regimerne i Rusland, Kina, Iran og
Vestens andre fjender udnytter og accelererer udvildingen. Men de fleste amerikanske og europceiske 'eksperter' og politikere forncegter situationen.
Det omrade, der f0rst blev overladt til
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anarkistiske 'sorte' elemPntt
Alternativet og Liberal
stadig mere synlige
s0gen efter orden,
hos borgerlige.
Nogle erhvervsledere
te udsagn
der igen er en, der ligesom
skcere igennem og fa
tiden uden alt det tr:»ttPnrll
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amerikanske preesident og hans neermeste hjeelpere har en opfattelse af som veerende USA under belejring og fjendtlig
optreeden fra bade allierede og handelspartnere, der afspejler Ruslands. Ogsa
Trumps verdenssyn er domineret af en
'dolkest0dslegende'. Han og Bannon ser
hele den traditionelle elite som fjender,
der samarbejder med udenlandske og
derfor fjendtlige lcreefter. En elite, der
modsat preesidenten og hans stadig flere
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Trump kontrollerer endnu ild<e USA's
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ofringen afMike Flynn, men Det Hvide
Hus rna have fuld kontrol med administrationen for at lrunne fremme preesiden tens og Bannons 'disruptiondagsarden'. Indtil dette matte lyld<es, modtager vi parallelt med de rabiate Trumpuglegylp ogsa normalt Iyden de signaler,
herunder om st0tte til Nato samt Ukraine, da man indledningsvis rna lade de
primeere ministerier forvalte rutinemeessigt. Men udrensningen af'forreederiske'
embedsmeend er indledt.
Bade Trumps og Bannon og hans neermeste hjeelperes opfattelse af deres folkelige mandat er uforenelig med andet end
revolutioneere eendringer af statsmagten
med dramatisk styrkelse af preesidentens
magt. Derfor er det urealistisk at forvente
en varig normalisering af administrationen og dens forhold til medieme ogden
lovgivende og d0mmende magt. Deter
uldart, hvilke midler Det Hvide Hus vii
bruge for at disciplinere tvivlere og presse modstandere. Magtkampen bliver beskidt og kan tage maneder.
DEN ABNE KAMP om USA's fremtid er dermed gaet ind i en ny fase af den hadske
systemkrig, som Tea Party-beveegelsen
indledte for otte ar siden. Forl0bet kan
f0re til a ben intern konflikt, hvor race og
social n0d bliver mobiliserende faktorer.
USA har tabt legitimiteten og mister
hurtigt evnen til kunne optreede som de
demolcratiske Iandes ledende magt.
Regimerne i Rusland, Kina, Iran og
Vestens andre fjender udnytter og accelererer udviklingen. Men de fleste amerikanske og europeeiske 'eksperter' og politikere fomeegter situationen.
Det omrade, der f0rst blev overladt til

andre afUSA, var Levan ten nord for Israel.
Den ledende rolle blev i 2016 overtaget af
Rusland med Iran som primeer partner.
Ogsa Tyrkiet, USA's tidligere primeere aliierede i omradet, er nu en ny sekundeer
fjende afVesten, der klemmer det sarbare
Greekenland og fortseetter den frosne
konfrontation pa Cypem. Rusland heelder benzin pa gl0deme pa Balkan ved at
styrke det heevnlystne Serbien. Det centrale omracte, der skal splittes ad for helt
at bryde USA's indflydelse i Europa, er
dog Vest- og Central europa.
I Europa vender befolkninger i forvirring og frp.stration sig mod politiske og
bureaulcratiske eliter, hvis magtesl0shed,
spjn og destruktive 'regnearksreformer'
nedbryder stater og deres institutioner.
Mange s0ger forsimplede 'socialnationale' (der fejlagtigt kalder sig nationalkonservative) og 'liberalnationale' samfundseendringer. 'Nationale' bagerst for
ikke at udl0se Politikens leeseres baglas.
Aindringeme skal ved mirakler genskabe Fran!crigs, Storbritanniens, Po lens og
Ungams storhed. I Danmark skjules
opl0sningen af mediemes hjemed0de
bipoleere r0d-Bla-opdeling af partierne.
Denne opdeling ignorerer bade de ungdomstiltreekkende fundamentalistiskanarkistiske 'sorte' elementerved bade
Alternativet og Liberal Alliance ogden
stadig mere synlige 'brune' irrationelle
s0gen efter arden, enkelhed og isolation
hos borgerlige.
Nogle erhvervsledere serTrumps direkte udsagn som forfriskende tegn pa, at
der igen er en, der ligesom Mussolini kan
skeere igennem og fa togene til at k0re til
tiden uden alt det treettende og ineffektive demokratiske fnidder.

Det eneste svage hab, man kan have
her i 2017's f0rste mimeder, er, atTyskland
slipper igennem a ret uden at blive fan get
af den demokratiske verdens selvdestruktionsmalstr0m. Forbundsrepublikken er det eneste land i Europa, som Rusland respekterer og med god grund er
potentielt bange for. Tyskeme er den eneste europeeiske stormagtsbefolkning,
hvis nationale forteelling ikke fremmer
en forvirret leengsel efter fortiden. En nu
mere n0gtem tysk led else vii tgen blive et
naturligt udenrigs- og forsvarspolitisk
foranlcringspunkt for Danmark, nar den
automatisk solidariske mus ild<e leengere
kan s0ge st:orhedsf0lelse ved siden af den
halvblinde amerikanske elefant.
At reagere fomuftigt bliver ikke let, da
historiesuperlette meningsdannere fylder medieme med teoretisk varm luft.
Andre erkleerer troskab og forstaelse for
antimuslimske steerke meend i 0st og
Vest, uanset at de blev herskere ved manipulation, udenlandsk hjeelp, had og-l0gn.
De danske politikere forteeller besveergende sig selv og offentligheden, at rystelserne !run er begreensede kortvarige
skeelv langt: veek. Der bar ild<e i kvindes
eller mands min de veeret risiko for, at tsunamib0lger mod vore strande 0deleegge-r
vor fremtid.
Alt plejer hurtigt at blive normalt igen.
Lad os koncentrere os om problemer
som grundskyldens st0rrelse, procentdelen afkvinder i bestyrelserne,pye 'regnearksreformer' sukret til i manipulerende
management 'new-speak', integrationsfiaskoer og ungdommens smartphonedannelse, sa Ieger vi, at vi igen hurtigt nar
vejen mod fortsat fremskridt og veekst.
MICHAEL HESSELHOLT CLEMMENSEN
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