
LENGE LEVE BARBARA LEE!  
– Intervju med Norges freds-
minister B.v.d.Lippe  – okt.’21 
 

I forbindelse med Vestmakte-
nes uttrekning fra Afghanistan 
minner fredsministeren om Barba-
ra Lee sin modige stemme, som 
sto opp mot USAs beslutning om å 
gå til krig i landet. Hvem er Barba-
ra Lee? Barbara Lee representerte 
demokratene i Kongressen da terror-
angrepene mot USA inntraff 11. sep-
tember 2001. Mens røykskyer frem-
deles lå over ruinene av World Trade 
Center, skulle Kongressen i USA 
stemme over å bruke «alle nødvendi-
ge midler og all nødvendig militær 
styrke» – i det som skulle bli «krigen 
mot terror».  
 

Fundert på tre viktige prinsip-
per – moral, personlig samvittighet 
og religion – talte Lee for en ikke-
intervensjonistisk, ikke-militær 
holdning? Ja. Hun understreker 
USAs forpliktelse til å ivareta den 
verdighet og humanisme som tilkjen-
nes landet, hvorpå hun eksplisitt ad-
varer mot hva kvinner, barn og andre 
ikke-stridende vil kunne oppleve i 
bomberegn og krigens gru. ‘Vi må 
unngå å starte en endeløs krig – en 
krig der man ikke har noen exit-
strategi og ingen klar formening om 
hvem som er fiendene.’  
 

Men godkjente kongressen ikke 
resolusjonen som ga president 
Bush autorisasjon til å bruke «all 
necessary and appropriate force» 
mot ethvert land og mot enhver 
som kunne ha noe med – eller as-
sosieres med – terrorhandlingene?  
Jo, med 420 mot 1 i Representante-
nes hus – der den ene motstemmen 
altså tilhørte Lee. Om Lee var alene i 
Kongressen, var hun ikke helt alene i 
USA – men motstemmene ble svart-
malt – og fortiet. Nettopp når den na-
sjonale sikkerheten legges til grunn 
for igangsettelse av ekstraordinære 
handlinger som å gå til krig, er det 
særdeles viktig å utvide rommet for 
ytringsfrihet og dissens.		
Tenk om vi løftet fram stemmene 
som den til Lee for 20 år siden: «As 
we act, let us not nuture the evil that 
we deplore and distain.» Altså: Mens 
vi går til handling, la oss for all del ik-
ke gi næring til den ondskap vi misli-
ker og forakter.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


