
	
 
 
 

USA bruker NATO til å utvide sin 
«fullspekterdominans».  
Spalte basert på et intervju i det tyske 
bladet Multipolar 1 ’ med Finlands 
fredsminister Ulla Klotzer, okt. ‘22  
 
 

• Vil du kommentere krigen i Ukraina, 
sett fra Finland? 

Denne krigen følger USAs kyniske 
plan om å prøve å utvide sin omfat-
tende "fullspekterdominans" ved hjelp 
av NATO. Ifølge denne planen skal 
Russland bringes i kne. Først kom 
utvidelsen av NATO fra tolv grunnleg-
gende medlemmer i 1949 til 30 med-
lemmer i dag. Dette til tross for frem-
tredende vestlige løfter etter Berlinmu-
rens fall om at NATO ikke ville gå 
østover. NATO-søknadene til Sverige 
og Finland ble initiert av Ukraina-
krigen. Og Finland kjøper nå ameri-
kanske F-35 jagerfly. 

 

• Hva mener du når du omtaler Ves-
tens krigføring i Ukraina som del av en 
«kynisk plan»? 

Planen bak krigen er mer enn ky-
nisk for meg fordi de vestlige landene 
forhindret implementering av Minsk-
avtalen*. Frankrikes president 
Macrons kompromissforslag ble avvist 
av NATO-landene, og den italienske 
regjeringens løfter i april om å bidra til 
å løse konflikten ble hengende i løse 
luften. Pavens analyse av situasjonen 
blir heller ikke tatt på alvor.  

 

• Mener du at USA’s plan hele tiden har 
vært en varig svekkelse av Russland? 

 I dokumentet «Utviklingsstrategi 
for å avskrekke Russland og svekke 
Putin» oppfordres NATO til å bryte 
avtaler med Russland. Dette skjedde 
med løftene gitt til Moskva i 1997 om 
ikke å stasjonere noen betydelige 
kamptropper eller atomvåpen eller å 
bygge militær infrastruktur på territoriet 
til de nye medlemslandene i Øst-
Europa. I stedet for å arbeide for en 
avtale mellom Ukraina og Russland, 
går NATO nå globalt.  

 

• Hva med det finske kravet om å 
slutte å utstede visum for russiske 
turister? 

Det er helt utilgivelig! Minst 80 000 
russisktalende som morsmål bor i 
Finland. Grensen skal ikke stenges for 
vanlige borgere. Det bidrar bare til 
ytterligere styrking av jernteppet og 
isolering av det russiske folket, selv 
om de fleste av dem absolutt ønsker 
en slutt på krigen. Å stenge grensene 
skaper falske fiendebilder og hat. 

”Fredsministerens hjørne”  
Norge var det første landet i verden til å etablere et miljøverndepartement. 
Nå er det på tide med et fredsdepartement – slik de har i Nepal eller Etio-
pia. Dagens mediabilde er så preget av militarisme, at vi mener det treng-
es en motvekt.  
Fredsbevegelsen ved Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – WILPF-
Norge har bare startet opp, for å få fram hva vi tenker en fredsminister 
ville sagt – om vi hadde én. Vi er flere som skriver under samme vignett – 
med fokus på fredsminister som institusjon. 
 
 

1https://multipolar-
magazin.de/artikel/in-finnland-
herrscht-amnesie  	
 

Ulla Klötzer er en forhenværende waldorflæ-
rer. Hennes engasjement for fred og miljø førte 
henne til mange konferanser og markeringer 
rundt om i verden. 
 


