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Boktips:

SPØR:
HAR NORGE FORLATT SIN
TRADISJONELLE
BASEPOLITIKK?
ØNSKER DU AMERIKANSKE
SOLDATER PÅ NORSK JORD?
Norges vei inn i den nye kalde krigen,
2014-2021 Cappelen Damm AS

Er ny storkrig uungåelig?
Uten nytenking styrer vi
sannsynligvis mot konflikt og
krig både på kort og lang sikt.
I 1918 sluttet første verdenskrig. Ny
teknologi som fly og stridsvogner ga
ikke avgjørende seire på slagmarken.
En statisk utholdenhetsprøve med
store tap. Krigen som politikerne i
1914 snublet inn i og trodde ville være
raskt overstått, syntes aldri å ta slutt.
Det var allikevel fredsslutningen i 1919
som la hovedgrunnlaget for den
påfølgende verdenskrigen (1939-45).

Den nasjonale ydmykelsen
Frankrike og Storbritannia benyttet i
Versailles anledningen til å legge all
skyld på Tyskland. Landet ble ilagt
store krigserstatninger. Det måtte
også gi fra seg landområder og ble
diktert begrensninger på sine militære
styrker.
Den nasjonale ydmykelsen var en
viktig grunn til nasjonalsosialismens
valgseier i 1933. Adolf Hitler var soldat
under første verdenskrig. Han kjente
selv på ydmykelsen og lot seg
motivere av denne

Etter andre verdenskrig i 1945 fikk
seierherrene igjen diktere freden. De
fikk definere årsakene og hva som
utgjorde krigsforbrytelser. Til tross for
knusende nederlag, eller kanskje
nettopp derfor, ble taperne behandlet
med respekt. De ble raskt invitert inn i
det gode selskap.

Den nasjonale ydmykelsen var en
viktig grunn til nasjonalsosialismens valgseier i 1933
De seirende statene etablerte en
rekke institusjoner som skulle forvalte
overnasjonale kjøreregler for finansiell
stabilitet. Det skulle få orden på
økonomien og sikre at verden «aldri
mer» opplevde tilsvarende
katastrofer.
Okkupasjonen av Tyskland ble
avsluttet i 1955. Landet ble medlem av
Nato mens Japan fikk sin suverenitet i
1952 og FN-medlemskap i 1956. Nye
institusjoner og involvering av tidligere
fiender skapte stabilitet.

Personlige følelser
Hva har så skjedd etter at den kalde
krigen sluttet i 1991? Noen hevder
USA vant. Andre mener
Sovjetunionen bare smuldret opp
fordi den

samfunnsøkonomiske modellen ikke
fungerte.
Myten sier at USAs tidligere president
Ronald Reagan nedkjempet det onde
imperiet med penger og makt, men
det var først og fremst Reagans
personlige relasjon og dialog med
Sovjetunionens president Mikhail
Gorbatsjov som åpnet for de store
endringene og den kalde krigens slutt.
30 år senere er Russland fortsatt
utenfor det gode selskap.

Vi bør ikke undervurdere i hvor
stor grad personlige opplevelser og
følelser påvirker også nasjonale
ledere
Fortsettelse neste side:
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