Svar til Cold Respons-tilhengerne,
I Harstad Tidende 16. februar 2022.

Det er ikke noe i mitt innlegg «Militærøvelse eller provokasjon» som forsvarer Russlands oppbygging
av soldater og tropper ved grensen til Ukraina. Jeg kritiserer Cold Respons og andre militære tiltak
her nord. Jeg reiser spørsmålet om å feie for egen dør. Det svarer hverken Jens Holmboe eller Jan
Mayer på. Derfor gjentar jeg. 30.000 soldater i Hviterussland sammen med russiske soldater på egen
jord, fører til krigsforberedelser i Europa. Men 40 000 utenlandske soldater i Finnmark nå i februar og
mars, vil ikke gjør det? Endring av basepolitikken til Norge skjerper konflikten på nordkalotten. Og
det er spesielt dramatisk for oss som bor her og som har hatt suksess med fredelig sameksistens og
samhandling og forvaltning av felles ressurser. Militærøvelsen 2022 burde vært avlyst og må kunne
sees i samme lys som vårt krav om at Putin må trekke bort sine tropper fra Ukraina.
Meyer og Holmboe ønsker derimot å diskutere Russland. Men da må den historiske gjennomgangen
være mer presis og helhetlig i fremstillinga. Jeg gjentar bare litt av det som er underslått. Sovjet var
vår alliert under 2. verdenskrig, de hadde de største tapene i kampen mot nazismen. Historikeren
Berge Furre formulerte at Norges fremtid ble avgjort på steppene utenfor Stalingrad. Sovjet frigjorde
Finnmark og trakk seg ut. Vi har aldri vært i krig med vår nabo i øst. Dette er ikke et forsvar for
invasjonen av Tsjekkoslovakia. Jeg er overbevist om at jeg var ute på gata i 1968 og protestere mot
den okkupasjonen før både Meyer og Holmboe. Men denne invasjonen kan ikke rettferdiggjøre
NATO og Norge sin opptreden i Libya-konflikten, i Midtøsten eller Afghanistan. Har dere dessuten
glemt Cuba-krisa og hva den handlet om? Det var bra at det ikke ble plassert raketter der som truet
USA.
For tiden er vi vitne til at Europa er i ferd med å bli en slagmark for motsetningene mellom
stormaktene Russland og USA. Og våre myndigheter fremstår som mikrofonstativ for USA. Det var
flaut å høre utenriksministeren i går (15/2) på dagsnytt. Vi dras inn i en rivalisering vi ikke har noen
innvirkning på. Vi blir mindre sjølstendig og mer et nytt offer for stormakts rivaliseringa. Det vil være
oppskrifta på at vi blir en slagmark om denne konflikten blir til krig.
Så til slutt. Meyer antyder at jeg er gammelkommunist i tankegangen. Jeg har aldri støttet Sovjet.
Sovjet var ikke kommunistisk selv om partiet kalte seg kommunistisk og hadde det som mål. Sovjet
var statskapitalistisk. Det er litt for lett å avfeie all NATO-motstand med kommunistspøkelse. Det er
egentlig en simpel debattform. Demokrati forutsetter og en åpen og redelig debatt uten stempling.
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