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Indledning 

Denne bog bringer mange citater. Formålet er at fastslå, hvad der er 
kendsgerninger. En kendsgerning er naturligvis ikke bevist alene ved et citat. 
Den kilde, jeg citerer fra, kan have taget fejl eller måske endog bevidst have 
fejlinformeret. Mine kilder til kendsgerninger er aviser, tidsskrifter og bøger 
læst gennem flere årtier. En enkelt kilde er generelt ikke tilstrækkelig. Det er 
nødvendigt at sammenligne flere kilder og vurdere deres pålidelighed. En 
journalist har en position, som han ønsker at beholde. Han må i vid 
udstrækning følge redaktørens krav og skildre begivenhederne i 
overensstemmelse hermed. Heri ligger der en vis usikkerhed. Men uden at 
læse den vestlige presse får man ingen information om begivenhederne i 
verden. Man må læse kritisk og analytisk og herved få rimelig sikkerhed for, 
at de hændelser, man betragter som kendsgerninger, er sande hændelser.  
 
Det er måske lettest at illustrere med et eksempel, nemlig Tonkin-episoden i 
1964, som blev benyttet af USA som påskud til et storangreb på Vietnam. I 
flere årtier troede jeg som alle andre på, at en episode havde fundet sted. 
Nogle troede på den officielle version, at det amerikanske flådeskib Maddox 
var på en rutinemission og var blevet angrebet uprovokeret. Jeg selv og 
andre mente, at Maddox havde sejlet for tæt på den vietnamesiske kyst med 
det formål at fremprovokere et sammenstød. Tre årtier senere blev 
hændelsen analyseret i en bog af en amerikansk forfatter, Edwin E. Moïse: 
Der fandt ikke nogen Tonkin-episode sted1. Hans analyser er baseret på et 
omfattende kildemateriale. Enhver sandhedssøgende læser vil overbevises 
om, at han har ret, og at vi alle tidligere havde uret.  
 
Hvordan kan jeg være sikker på, at en sådan enlig svale har ret, når alle 
vestlige aviser i detaljer og med store overskrifter havde beskrevet den 
officielle amerikanske sandhed? Bogen er nærmest blevet ignoreret i den 
vestlige presse. Er det fordi respektable aviser ikke mener, at bogen har 
nogen sandhedsværdi? Jeg læser også andre kilder og når frem til, at årsagen 
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til fortielserne er, at bogens konklusion strider mod den alment accepterede 
holdning i USA. Den amerikanske forkæmper for de vestlige friheder og 
idealer kan umuligt have begrundet en krig med milliontab med en 
hændelse, som ikke har fundet sted. Derfor fortrænges oplysninger, som 
strider imod denne holdning. 
 
For at få sikkerhed for, at Moïses analyser repræsenterer sandheden, bringer 
jeg to vidner ind. Den fortiede bog er blevet læst af andre, som skriver om 
begivenhederne i 1964, også fremtrædende koldkrigere. Den ubehagelige 
sandhed spøger i baggrunden. De, som læste aviser i 1960erne, ved, at 
Tonkin-episoden var begrundelsen for den kongres-resolution, som gav 
Johnson bemyndigelse til at angribe Vietnam. En ledende amerikansk 
autoritet om den kolde krig, John Lewis Gaddis, går blot udenom dette 
emne: ”Lyndon B. Johnsons administration fik efterhånden improviseret sig 

til en strategi i løbet af det næste års tid: Man skaffede sig kongressens 

bemyndigelse til at tage alle fornødne skridt for at frelse Sydvietnam…”2 
Denne koldkrigs-historiker mener, at hans læsere ikke længere har brug for 
at vide, hvordan denne bemyndigelse blev skaffet. 
 
Også Henry Kissinger kommenterer begivenhederne i 1964. Han tillægger 
ikke Tonkin-episoden betydning, fordi regeringen havde besluttet at angribe 
og i alle tilfælde ville have fundet et påskud. Men han synes dog, at episoden 
bør nævnes: ”Det er rigtigt, at Tonkin-resolutionen ikke var baseret på en 

fuld fremlæggelse af kendsgerningerne.”3 Kissinger kommer ikke nærmere 
ind på, hvad en ”fuld fremlæggelse” omfatter. Men han bekræfter, at den 
officielle version er ukorrekt, og giver dermed troværdighed til Moïses 
konklusion, at Tonkin-episoden ikke fandt sted. Kissinger var klar over det 
og gik uden om kendsgerningen på sin egen behændige måde. Han fandt et 
historisk fortilfælde frem til forsvar for Johnson, nemlig ”Roosevelts ikke 

helt åbne redegørelse for torpedoangrebet på destroyeren Greer” i 1941, 
som gav Roosevelt bemyndigelse til at indlede kamphandlinger mod tyske 
skibe og ubåde i Atlanten. Når Roosevelt benyttede ”ikke helt åbne” 

metoder i 1941, så skulle Johnson vel også have ret hertil i 1964.  



 
 

 
6 
 

 
De tre skribenter, den hæderlige Moïse og de mindre hæderlige Gaddis og 
Kissinger, bringer sammen sandheden frem: Moïse fremlægger sandheden, 
dvs. at hændelsen ikke fandt sted, mens de to andre kender sandheden, 
ønsker at fortie den, men bekræfter den indirekte ved den måde, de går 
omkring emnet på. De vover ikke mere at sige, at Tonkin-episoden fandt 
sted, fordi de i så fald åbent ville sætte deres integritet som historikere 
overstyr. Moïse fremlægger kendsgerningerne på en så ubestridelig måde, at 
det fik Gaddys og Kissinger til at justere deres behandling af emnet. Men de 
fleste vestlige artikler og historiebøger fortsætter med at bilde læserne ind, at 
Tonkin-episoden fandt sted. 
 
Jeg betragter det modsatte som en bekræftet kendsgerning. Herudfra drager 
jeg så en konklusion, som går videre end hvad Moïse vil stå inde for. Moïse 
fortæller i sin bog, hvordan forsvarsminister Robert McNamara afventede en 
”dramatisk begivenhed” i Vietnam, før fremlæggelsen af et resolutions-
forslag for kongressen. Men han ønskede ikke at rette anklager mod landets 
ledelse: ”Den oprindelige rapport var ikke en løgn, som var opfundet for at 

give en undskyldning for optrapningen; det var en ægte fejltagelse.”4 

 

I dette spørgsmål benytter jeg Kissinger som sandhedsvidne: ”De metoder, 

som blev brugt til at opnå Tonkin-resolutionen, ville ikke være mulige i dag, 

og det amerikanske demokrati er i dag så meget desto bedre”.5 Også 
International Herald Tribune bekræfter: ”I Vietnam-perioden bemyndigede 

kongressen Lyndon B. Johnson til at føre krig på grund af en opdigtet 

episode i Tonkin-golfen. I nyere tider gav kongressen uansvarligt sit 

samtykke, da opdigtede efterretninger om Iraks våbenkapacitet blev 

præsenteret for den.”6 Kissinger og International Herald Tribune’s tidligere 
redaktør Walter Wells indrømmer, at Johnson og McNamara bevidst 
benyttede uhæderlige metoder for at få USA ind i Vietnam-krigen. Jeg finder 
det rimeligt at konkludere, at d'herrer ville i krig og gav ordrer til flåde- og 
flystyrker om at skabe den nødvendige begrundelse.  
 



 
 

 
7 
 

Også den kolde krig med Marshall-hjælp og NATO blev påbegyndt med en 
ikke-eksisterende begrundelse, nemlig påstanden om sovjetisk militær-
opbygning og invasionsplaner mod Vesteuropa. Den kolde krigs første 
chefideolog, George Kennan, havde siden 1960erne indrømmet dette, men 
blev ignoreret af den vestlige presse. Efter den kolde krigs afslutning 
indrømmes det også af Newsweek, Gaddis og Kissinger. Mere end 40 års 
kold krig og 10 års Vietnam-krig begrundes på samme måde. 
 
Der er en nutidig parallel i invasionen af Irak i 2003. Den vestlige presse har 
accepteret, at de efterretninger om Saddams besiddelse af 
masseødelæggelses-våben, som begrundede angrebet, var falske. Også gode 
amerikanske støtter er tvunget til at indrømme det, men slår det hen som en 
misfortolkning af efterretningerne blandt velmenende ledere. Andre 
konkluderer, at Bush-regeringen igangsatte en sammensværgelse for at 
opbygge en begrundelse for angrebet på Irak. Den fik CIA til at levere falske 
efterretninger, som blev forelagt FN og verdensoffentligheden af regeringens 
mest troværdige ansigt, udenrigsminister Colin Powell.  
 
Amerikanske støtter mener, at alt hvad USA foretager sig, har et idealistisk 
og hæderligt formål. De fremholder og undertiden opfinder kendsgerninger, 
som underbygger sådanne konklusioner, og ignorerer kendsgerninger, som 
ikke passer ind i billedet. Således fandt Bush-regeringen flere 
”efterretninger” som begrundelse for angrebet på Irak. Vice-præsident Dick 
Cheney yndede at fremture med et påstået møde mellem en flykaprer, 
Mohammed Atta, og en irakisk sikkerhedsagent i Prag forud for 9/11-
kapringen - længe efter at alle andre havde afvist efterretningens 
troværdighed. Fejlagtige efterretninger og nyheder benyttes af amerikanske 
ledere til at begrunde deres handlinger. 
 
Nogle vil anklage mig for det samme, men med modsat fortegn. Min 
holdning er også ideologisk. Jeg kan ses som ensidig, idet jeg kun ønsker at 
skildre den negative side af det amerikanske verdensomspændende 
engagement. Jeg plukker blandt utallige artikler i den vestlige presse 
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passager ud, som støtter mine konklusioner, kalder dem kendsgerninger og 
bombarderer læseren med dem. Jeg kan naturligvis ikke skjule min negative 
holdning til USA’s fremfærd. Det er op til læserne at bedømme, om jeg er 
objektiv eller benytter uhæderlige metoder til at underbygge mine 
konklusioner. Jeg bringer et citat, fordi jeg mener, at det repræsenterer et 
sandt udsagn. Læserne kan se, at jeg ikke er ene om at acceptere citatets 
indhold som en kendsgerning. Jeg benytter andre skribenter som 
sandhedsvidner. Men de hjælper kun med at fastslå, hvad der er 
kendsgerninger. Deres videre konklusioner kan være forskellige fra mine. 
De har også en ideologisk holdning til forløbet. Newsweek og The 
Economist bringer i deres artikler undertiden kendsgerninger frem, som står 
i modstrid til deres generelt USA-venlige holdning. Når jeg viderebringer 
sådanne passager i denne bog, er det fordi, jeg er overbevist om, at de giver 
kendsgerninger. Tidsskrifterne undersøger kendsgerningerne, før de bliver 
skrevet ind i deres artikler. De ønsker ikke at blive grebet i direkte 
usandheder. Men det betyder naturligvis ikke, at jeg kan tage dem til indtægt 
for mine videre konklusioner.  
 
Faktisk er en velorienteret skribent med faste rødder i den amerikanske 
ideologi ofte af stor værdi, hvis man søger efter sandheden. Man kan 
sammenligne med en retssag. Hvis et vidne er ven med en anklaget, vil han 
forsøge kun at komme med oplysninger, som støtter den anklagede. Hvis 
han kommer med oplysninger om det modsatte, vil en dommer lægge større 
vægt på sådanne oplysninger. Når en skribent eller et tidsskrift, som generelt 
støtter USA i deres verdensomspændende engagement, bringer oplysninger 
frem, som sætter USA i et dårligt lys, så er det rimeligt at betragte sådanne 
oplysninger som bekræftede kendsgerninger. 
 
Blandt det store antal oplysninger, som kommer frem i den vestlige presse, 
er det nødvendigt først at slå fast, hvilke der er sande kendsgerninger, og 
dernæst, hvilke der er relevante i en aktuel sammenhæng. Den østlige presse 
havde en let løsning. Når en begivenhed fandt sted, skulle den ikke 
offentliggøres, før ledelsen havde fortolket den i den rette ”socialistiske” 
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sammenhæng. Kendsgerninger, som ikke passer ind i den officielle 
fortolkning, blev fortiet. Denne primitive form for censur fik på længere sigt 
den modsatte virkning. Når nogle løgne og fortielser bliver for åbenlyse, så 
konkluderer læserne, at alt er løgnagtig propaganda. 
 
Heroverfor står den vestlige presse, som karakteriserer sig selv som fri. Det 
er rigtigt, at reportere generelt skildrer, hvad de ser og hører, ofte uden 
nogen fortolkning i første omgang. Men friheden er begrænset, når det 
kommer til det videre forløb. Passer kendsgerningerne ikke ind i det rette 
mønster, bagatelliseres eller forties de. Historierne og overskrifterne kører 
videre, mens ubehagelige kendsgerninger går i glemmebogen. Heri ligger 
der en faktisk censur, som sikrer, at offentligheden præsenteres for den 
ønskede udlægning. Til denne form for censur skal lægges den direkte 
misinformation, som journalister pålægges af magtapparatet. I en 
krigssituation skal alle være ”patriotiske” og skildre begivenhederne i 
overensstemmelse med myndighedernes udlægning. Da den kolde krig blev 
betragtet som en krig, var amerikanske og også andre vestlige journalister 
underlagt sådanne forpligtelser. Ofte har CIA og andre myndigheder fortalt 
journalister, hvilken misinformation de ønsker viderebragt. Da valget for 
disse journalister står imellem at være ”patriotiske” eller blive fyret, bliver 
professionel prostitution almindelig.  
 
De fleste journalister vægrer sig ved senere at indrømme deres mindre 
glorværdige bidrag til pressefriheden. Men efter den kolde krigs afslutning 
kunne Newsweek hædre en veteran, James Reston, for hans enestående mod 
til at sige nej til CIA: ”I modsætning til hans rivaliserende eksperter viser 

Restons papirer, at han modsatte sig CIA’s forsøg på at benytte hans spalter 

til at sprede misinformation.”7 Artiklen fandt dog en undtagelse fra 
undtagelsen. Reston fik sin avis, New York Times, til at ”bagatellisere en 

rapport i april 1961 om, at CIA var ved at organisere en invasion af Cuba 

med en eksilhær”. Som pensionist tog Reston afstand fra den ”iøjnefaldende 

korruption” og ”moralske apati bandt højtstående embedsmænd”, som blev 
valgt på grundlag af ”slagord og kandidaternes sex-appeal”8. Som aktiv 
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skribent var han nødt til at fortrænge sine moralske skrupler og gøre sin 
”patriotiske” pligt for at forsvare USA i den kolde krig. Reston var mere 
modvillig end de fleste kolleger til at sprede CIA’s misinformation. Men 
Newsweek indrømmer her, at der bag den tilsyneladende pressefrihed var en 
systematisk ”black-op”, sort operation, hvor CIA plantede sin 
misinformation i den frie presse. 
 
Det var ikke blot under den kolde krig, at USA benyttede ”black-ops”. Det 
fortsatte i krigen mod terror. USA udfører stadig mange lyssky operationer, 
så det er nødvendigt at sprede misinformation i den frie presse: ”Pentagon 

udvikler planer om at forsyne udenlandske medie-organisationer med 

nyheder, muligvis også falske, for at vinde støtte til sin krig mod terror, 

rapporterede New York Times i går… Det nyskabte Kontor for Strategisk 

Indflydelses… direktør, luftvåbnets brigadegeneral Simon Worden 

rundsender hemmelige forslag til en ’aggressiv’ informationskampagne, der 

inkluderer ’sorte’ operationer, som benytter misinformation, og ’hvide’ PR-

bestræbelser, som benytter sande nyheder, siger rapporten. ’Det spænder fra 

det sorteste sorte til det hvideste hvide’, citeres en ledende embedsmand i 

Pentagon for at have sagt.”9 PR-kampagnen forud for angrebet på Irak var 
et eksempel, hvor det gik galt. Selv ikke de millioner af dollars, USA 
spenderede på kampagnen, kunne dække over det faktum, at de påståede 
masseødelæggelsesvåben ikke kunne findes. 
 
Som ung lærte jeg om sådan misinformation ved læsning af International 
Herald Tribune. Vietnam-krigen var altid forsidestof. Den myndighed, som 
frembragte misinformation, var USA's militære talsmand. Amerikanske og 
vestlige journalister blev ”informeret” om USA’s militære sejre i Vietnam. 
Når amerikanske styrker gik i offensiv i en provins, inkluderede den daglige 
briefing en angivelse af Vietcongs tab. Ved ugens afslutning blev de 
militære bedrifter opsummeret. Men det ugentlige tabstal på Vietcongs side 
var langt mindre end summen af de daglige tal. Herudfra kan der kun drages 
én konklusion: De amerikanske militære beretninger er usande. De daglige 
tal blev overdrevet for at bevise den amerikanske succes. Men hvis de blev 
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lagt sammen, ville tallet blive usandsynligt stort. Derfor måtte den militære 
propaganda brygge mere troværdige tal sammen. Det belyser de militære 
myndigheders troværdighed og siger også en del om den hævdede 
amerikanske pressefrihed. Aviserne bragte militærets ”sejrsberetninger” på 
forsiden uden at analysere. Det er utænkeligt, at ingen journalister kunne 
finde på at lægge syv tal sammen og sammenligne beretningerne. Derfor kan 
man kun drage den konklusion, at journalisterne fik forbud mod at analysere 
de militære beretninger. Pressefrihed var afløst af ”patriotisme”.  
 
Adskillige vestlige forfattere har analyseret guerillakrigene i Vietnam mod 
Frankrig og USA. Også andre guerillakrige blev analyseret. Mange 
konkluderede, at udfaldet af guerillakrige blev bestemt af befolkningen. 
Uden folkets støtte kunne guerillahære ikke vinde. I Vietnam kunne verdens 
stærkeste militære maskine ikke vinde over guerillastyrkerne. Hvorfra havde 
guerillaerne deres styrke? Det kunne kun være fra en aktiv støtte i den brede 
befolkning. Mere seriøse vestlige eksperter sagde dermed det samme, som 
de vietnamesiske ledere selv sagde. Deres kamp byggede på de principper, 
som var udviklet i Kina af Mao Zedong. Læser man hans skrifter om 
guerillakrig overbevises man om, at disse principper kun kan anvendes, hvis 
befolkningen aktivt støtter guerillaerne. 
 
2. verdenskrig bragte ikke ødelæggelser ind i USA. USA blev den stærkeste 
magt i verden – økonomisk som militært. Roosevelt ønskede at stabilisere 
verden efter krigen ved en kombineret indsats af USA og de to andre 
sejrende stormagter, England og Sovjetunionen. I fællesskab skulle de 
garantere verdensfreden. Men i stedet kom en kreds af koldkrigere til magten 
i USA med en anden dagsorden. USA alene (med England som et 
ubetydeligt vedhæng) skulle lede verden, og den skulle ledes gennem en 
kold krig mod Sovjetunionen. 
 
I den første fase af den kolde krig fra 1946 til 1968 var USA i offensiv. CIA 
kunne ifølge professor Loch K. Johnson, tidligere medlem af kongressens 
efterretningskomiteer, fremvise adskillige ”succes-historier”: ”Støtte til 
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politiske partier og fagforeninger mod kommunistisk indtrængen i de tidlige 

dage i den kolde krig sammen med de vellykkede kup i Iran (1953) og 

Guatemala (1954)”10. CIA’s ”succes” med at stabilisere Vesteuropa ved at 
bestikke politikere og fagforeningsfolk sidestilles i CIA-folkenes øjne med 
deres ”succes” i olie- og bananrepublikker.  
 
Fra Europa og de to kup gik CIA videre i en offensiv i den tredje verden. 
Men offensiven løb ud i sandet ved nederlaget i Vietnam. Fra 1969 forsøgte 
Nixon/Kissinger-regeringen at trække USA ud af Vietnam med ”ære”. Men 
nederlaget i Vietnam kunne ikke skjules. Der bredte sig en defensiv 
stemning i USA og koldkrigerne blev trængt i baggrunden. Sovjetunionen 
var da genopbygget efter krigen og Bresjnev indledte en 
verdensomspændende ekspansion. Han benyttede sig af USA’s svaghed til at 
bevæge sig ind i områder, USA betragtede som sin indflydelsessfære. 
Koldkrigerne fandt heri argumenter for et comeback. Det fik de med 
Reagan, som i 1981 tog USA ind i den anden offensive fase. Reagans 
koldkriger havde analyseret den sovjetiske økonomi og konkluderede, at 
militær oprustning og udenlandske operationer var uoverkommelige og skete 
på bekostning af befolkningens levestandard. Reagan startede et nyt 
oprustningskapløb med det formål at ruinere Sovjetunionen. 
 
USA var nu den eneste supermagt. Clinton anerkendte nok verbalt, at USA 
skulle spille en ledende rolle i verden. Men han fulgte det ikke op i handling. 
Han mente tværtimod, at nu, da USA havde vundet den kolde krig, var det 
på tide at skære ned på militær og efterretningsvæsen. Der var ikke nogen 
fjende, som retfærdiggjorde et så stort engagement. Magtfulde konservative 
kræfter forsøgte at skandalisere Clinton fra magten (Lewinsky, Whitewater). 
Det lykkedes ikke. Men de forskellige interesser fandt sammen: Koldkrigere 
fra Reagans tid og tidligere, den religiøse højrefløj, den israelske lobby, olie-
lobbyen, de tilsidesatte militær- og efterretningsfolk. Det var det samme, 
som fandt sted under Carter. Dengang ventede de på Reagan. 20 år senere 
ventede de på Bush Jr. De ledende medlemmer af den kommende Bush-
regering (dog ikke Bush selv, kun hans bror, Jeb Bush) udsendte den 3. juni 
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1997 en ”principerklæring” med titlen: ”Projekt for det nye amerikanske 

århundrede”. Heri blev fremlagt et program for en tredje amerikansk 
ekspansion: 
 
”Nu ved slutningen af 20. århundrede fremstår USA som den dominerende 

magt i verden… Har USA beslutsomhed til at skabe et nyt århundrede, som 

fremmer amerikanske principper og interesser? Vi ser ud til at have glemt de 

grundlæggende elementer bag Reagan-regeringens succes: Et militær, som 

står stærkt og er klar til at møde både nuværende og fremtidige 

udfordringer; en udenrigspolitik, som dristigt og målbevidst fremmer 

amerikanske principper i udlandet; en national ledelse, som påtager sig 

USA’s globale ansvar … Det 20. århundrede burde have lært os, at det er 

nødvendigt at skabe omstændighederne, før kriserne finder sted, og at 

imødegå truslerne, før de bliver akutte… Vi er nødt til at acceptere ansvaret 

for USA’s unikke rolle, for at vi kan bevare og udvide en international 

orden, der er gunstig for vor sikkerhed, vor velstand og vore principper…”11 
 
De siger, at USA skal benytte sin magt til at påtvinge resten af verden en 
international orden i overensstemmelse med ”amerikanske principper og 

interesser”. Eisenhowers berømte udtalelse om General Motors skal 
udvides: Hvad der er godt for USA, er også godt for resten af verden.  Under 
den kolde krig var Tonkin-episoden et eksempel på, hvordan McNamara 
”skabte omstændighederne” for en amerikansk offensiv i Vietnam. Mere 
end tre årtier senere vidste forsvarsminister Donald Rumsfeld, at under den 
nye Bush-regering ville en ”krise med sikkerhed opstå”. Tre sådanne kriser 
fandt derpå sted: 9/11-flyaktionen, miltbrandsaktionen og efterretningerne 
om Iraks masseødelæggelsesvåben. Disse tre ”omstændigheder” begrundede 
offensiven i ”det nye amerikanske århundrede”. 
 
Programmet undlader at definere de amerikanske interesser. Den centrale 
interesse efter afslutningen af den kolde krig er olie. Det er baggrunden for 
den faktiske amerikanske militære besættelse af Golfregionen. De ledende 
medlemmer af den neo-konservative bevægelse kommer fra olieindustrien. 
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Deres personlige interesse i olie skjules ved at henvise til amerikansk 
sikkerhed. Som ledende medlem af Bush Sr.-regeringen formulerede en af 
dem, vice-forsvarsminister Paul Wolfowitz, regeringens forventede militære 
politik efter USA’s ”succes” i Irak i 1991: ”I Mellemøsten og sydvest-Asien 

er det vor politik at være den overvældende eksterne styrke og bevare USA’s 

og Vestens adgang til regionens olie.”12  Denne rapport var hemmelig, men 
blev lækket til pressen. Ingen regering vil indrømme, at de officielle 
principper om at forsvare små lande, demokrati, frit erhvervsliv og 
bekæmpelse af terror blot er et dække over interessen i olie. En republikansk 
skribent støtter dog åbent den militære besættelse af Golfen: ”Fordi USA er 

ved at have opbrugt sine egne olie-resurser, kan en militær løsning på en 

energikrise næppe kaldes vanvittig. Hverken Cæsar eller Napoleon ville 

have veget tilbage herfor.”13 
 
USA har påtvunget Golfen en permanent militær tilstedeværelse ved at 
henvise til truslerne mod sheikerne, først fra Saddam og dernæst fra bin 
Laden og al Qaeda. Sheikerne holdes ved magten af amerikanske tropper. 
De samme tropper sikrer olieforsyningerne. USA’s tilknytning til Israel blev 
cementeret ved fremvæksten af den religiøse højrefløj i USA, som gav Bush 
sine valgsejre. Men USA har en langsigtet strategisk interesse i at have en 
pålidelig allieret i området, som er udrustet til enhver fremtidig militær kamp 
om olien. Det er den grundlæggende drivkraft i USA’s alliance med Israel.  
 
Programmet foreslår, at USA benytter en model baseret på Reagans 
”succes”, skabt af ”et militær, som er stærkt”, til at løse nutidens problemer. 
Historiske erfaringer er vigtige; men ved gå lidt længere tilbage i historien 
og se anderledes på begivenhederne, når man frem til, at Reagans model 
ikke repræsenterer løsningen på det nye århundredes problemer, men 
tværtimod blev årsagen til dem. Da det etablerede Europa i mellemkrigstiden 
ville forsvare sig mod socialismen, fandt det fascistiske og nazistiske 
bevægelser frem. Det var fejlgreb, som resulterede i 2. verdenskrig. USA var 
under Roosevelt modstander af at benytte sådanne bevægelser. Under den 
kolde krig blev det USA’s tur til at samarbejde med farlige og upålidelige 
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allierede. De ville bekæmpe socialisme og nationalisme i Mellemøsten ved 
at benytte ”den muslimske ideologi [som] brænder med renere og mere 

kraftfulde flammer”14, ifølge den kolde krigs første chefideolog, George 
Kennan. 
 
Denne alliance kulminerede i Reagan-perioden i 1980erne, da CIA trænede 
og udrustede en hær af muslimske fundamentalister til kamp i Afghanistan. I 
1990erne blev denne hær en trussel mod sheikerne i Saudi-Arabien og 
Golfen. Truslen passede godt ind i USA’s strategiske interesser, idet den gav 
USA påskud til fortsat besættelse af Golfen. Denne besættelse blev 
islamisternes anledning til at bekæmpe USA og dets vestlige allierede. Al 
Qaeda blev nu den fjende, som USA ønsker at forene verden mod. Det 
forhold, at fjenden var frembragt af CIA, blev ikke betragtet af Bush og hans 
ideologiske tilhængere som et fejlgreb: ”At undlade at hjælpe de islamistiske 

kæmpere mod den sovjetiske invasion i Afghanistan i 1979 kunne have 

hæmmet væksten af den islamistisk-fascistiske terrorisme. Men den kunne 

også have forlænget den sovjetiske stats magt og indflydelse. Jeg vil til 

enhver tid foretrække nogle spredte terroristiske angreb frem for en total 

atomkrig.”15 
 
Vi skal så tro på, at CIA handlede i den gode sags tjeneste: For at undgå 
verdens ødelæggelse i en atomkrig, måtte det udruste islamisterne. Reagan 
kaldte dem ”frihedskæmpere”. I dag kaldes de terrorister. Begrundelsen for, 
at verden skal acceptere USA’s ledelse i det 21. århundrede, er, at kun USA 
kan forsvare verden mod terrorister. Aviserne går udenom kendsgerningerne 
om USA's tidligere alliancer med islamisterne og også Saddam Hussein i 
1980erne og før. Alle skal blot have tillid til, at USA alene vide, hvad der er 
bedst for verden. Heri er forfatterne enige: 
 
”Vi amerikanere er særligt sårbare overfor spionage og terrorisme; men vi 

er også i stand til at svømme rundt i disse vande. Vi er en blanding af enhver 

kultur, sprog, religion og race på planeten. Vi er eksperter i 

telekommunikation. Vi er rige, smarte, opfindsomme og modige. Vi er en 
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nation funderet på universelle ideer, som fortsætter med at inspirere det 

meste af menneskeheden. Vi burde være i stand til at trænge ind, aflure, 

analysere og øve indflydelse på enhver stat eller gruppe på denne planet. 

Lad os komme i gang.”16 
 
USA’s og CIA’s metoder ”til at trænge ind og øve indflydelse” består i alt 
fra bestikkelse og afpresning til vold, tvang, bortførelser, tortur, mord på 
statsledere og andre, hemmelige militære operationer og statskup. Foruden 
de begivenheder, vi læser om i pressen, finder der utallige sted, som der ikke 
skrives om. Når en hemmelig operation lykkes, kommer der ingen nyheder 
frem – eller højst en officiel version. Men ofte går noget galt i CIA’s forsøg 
på at dirigere begivenhederne fra kulisserne. Så kommer spillet frem på 
overfladen. I mange krige og statskup kan man skimte CIA’s dirigerende 
hånd, selv om aktionerne lykkes. Formålet med denne bog er at afdække 
CIA’s og USA’s magtspil bag begivenhederne.  
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Fra varm til kold krig 
Da den kapitalistiske verdensorden følte sig truet af arbejderbevægelsen og 
den socialistiske revolution i Rusland i kølvandet på 1. verdenskrig, påtog 
England sig den ledende rolle i kampen mod truslen. I 1930erne løb Vesten 
ind i en uløselig økonomisk krise, mens Sovjetunionen havde overvundet 
begyndervanskelighederne og var inde i en kraftig industriel vækst. Da 
borgerskabet i Tyskland besluttede at overgive magten til Hitler og hans 
nazistiske parti, fik de engelske ledere en idé om, hvordan den situation 
kunne udnyttes: Tyskland skulle fritages fra Versailles-traktatens 
forpligtelser og tillades at opruste, fordi Hitler i sit kampskrift lagde vægt på 
den tyske 'Drang nach Osten' ('trang mod øst' - tysk ekspansionstrang mod 
øst). Tyskland skulle angribe mod øst og udslette Sovjetunionen. Men 
begivenhederne forløb ikke som planlagt. 
 
En engelsk forfatter, Richard Lamb, har beskrevet den engelske politik i 
mellemkrigstiden i en bemærkelsesværdig bog, som kan anbefales til alle, 
der er interesserede i sandheden om forspillet til 2. verdenskrig. Han fandt i 
arkiverne et mødereferat, som viser motiverne bag den engelske München-
politik, dvs. eftergivenhed overfor Hitlers ekspansion mod øst. 
Premierminister Stanley Baldwin, Neville Chamberlains forgænger, 
forklarede nogle konservative parlamentsmedlemmer den 28. juli 1936, 
hvorfor England ikke ville acceptere det sovjetiske forslag om at dæmme op 
for nazi-Tysklands aggression med traktater som den fransk-sovjetiske, som 
Frankrig indgik af frygt for den tyske oprustning:  
 
”[Baldwin] hævdede endvidere, at Hitler ikke ønskede at bevæge sig mod 

vest, men mod øst, og ’hvis han skulle bevæge sig mod øst, vil det ikke knuse 

mit hjerte… Hvis russerne og tyskerne gik i krig og franskmændene gik ind 

som russernes allierede på grund af den rædselsfulde traktat, de har lavet, 

ville I da føle jer forpligtet til at hjælpe Frankrig? Hvis der skal være krig i 

Europa, så ser jeg gerne, at det bliver bolsjevikkerne og nazisterne, der slås’ 

… Dette opsummerede britisk politik i 1936. Baldwins synspunkter blev 
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hurtigt gentaget i Torys sladderklub White’s Club og andre west-end 

klubber, hvor udenlandske diplomater kommer. Stalin og Hitler vidste 

derfor, at han havde opgivet håbet om fred gennem Folkeforbundet og 

ønskede, at Tyskland og Rusland kæmpede mod hinanden.”17 

 

Hitlers første skridt mod øst blev indlemmelse af Østrig i marts 1938. 
Tjekkoslovakiet var blevet udpeget som næste skridt, med det tyske 
mindretal som påskud. Sovjetunionen var parat til at forsvare 
Tjekkoslovakiet, hvis England og Frankrig også deltog. Men Chamberlain 
mødtes personligt med Hitler i München og gav ham grønt lys. En 
misforståelse af en godtroende engelsk gentleman, lærer vi i historiebøgerne. 
Men aftalen var en fortsættelse af Baldwins plan om at give Hitler frie 
hænder til at ekspandere mod øst. I marts 1939 besatte Hitler hele 
Tjekkoslovakiet. Sovjetunionen forsøgte fortsat at overtale England og 
Frankrig til en fælles front mod tysk aggression. Det gav dem et 
traktatudkast, ”som klart sagde, at aggression imod Belgien, Frankrig, 

Grækenland, Tyrkiet, Rumænien, Polen, Letland, Estland og Finland 

automatisk ville medføre krig.”18 England afviste forslaget.  
 
Stalin anklagede nu offentligt England og Frankrig for at have planer om at 
vende den tyske aggression mod Sovjetunionen. Han kaldte det ”en meget 

farlig leg, som meget vel kunne eksplodere i ansigtet på dem selv.”19 

Tysklands hektiske krigsforberedelser nødvendiggjorde hurtig aktion. I den 
engelske befolkning, presse og parlament voksede opinionen for en alliance 
med Sovjetunionen. Chamberlain gav efter og sendte en delegation. Men i 
stedet for at benytte fly sejlede delegationen langsomt til Sovjetunionen; og 
delegationen havde ikke en beslutningsdygtig engelsk leder.20  
Sovjetunionen konkluderede, at Chamberlain kun førte skinforhandlinger for 
at tækkes opinionen. Derfor inviteredes en tysk delegation til Moskva under 
ledelse af udenrigsminister Ribbentrop. Det resulterede i en tysk-sovjetisk 
ikke-angrebstraktat. Hvad denne traktat i praksis sagde, var, at Tyskland 
kunne angribe vestmagterne, uden at Sovjetunionen faldt Tyskland i ryggen. 
  



 
 

 
19 

 

Japanske skolebøger forfalsker Japans aggression og skildrer den som 
forsvar af Asien mod vestlig imperialisme. Japanske statsministre hædrer 
henrettede japanske krigsforbrydere. Manglende anerkendelse af den sande 
historiske sammenhæng af 2. verdenskrig i Asien giver stadig problemer. 
Alle tyskere lærer om tysk aggression og folkemord. Men i Europa giver 
historiebøgerne ikke det sande billede af det diplomatiske forspil til 2. 
verdenskrig. Efter krigen begyndte den kolde krig. Ledelsen i Vesten 
skiftede fra England til USA. Skurken skulle være Stalin og Sovjetunionen. 
Under ingen omstændigheder måtte den vestlige prestige blive plettet af 
ansvaret for 2. verdenskrig. Derfor indeholder historiebøgerne kun én klar 
version, uden at sætte spørgsmålstegn ved de engelske motiver i det 
diplomatiske spil. 
 
2. verdenskrig var resultatet af et farligt krigsspil foretaget af de ledende 
engelske politikere. Hvis en politiker som Churchill havde haft magten, 
kunne krigen have været undgået. Tyske generaler har senere bekræftet, at 
hvis Hitler var blevet konfronteret med en engelsk-fransk-sovjetisk traktat, 
havde de lavet et kup imod Hitler. USA blev regeret af en modstander af 
München-politikken, Franklin D. Roosevelt. Men da isolationismen var 
rodfæstet i amerikansk politik, fik USA ingen indflydelse.  
 
Roosevelt fulgte begivenhederne i 1938 og ”fortalte [indenrigsminister 
Harold] Ickes, at ’den velhavende klasse i England er så bange for 

kommunismen, at de har kastet sig i nazisternes arme, og nu ved de ikke, 

hvad de skal gøre. ’Den katastrofe, som hænger over verden i dag, kunne 

have været undgået’, skrev Ickes i januar 1939, ’hvis England havde støttet 

[krigsminister Henry] Stimson-doktrinen i Kina [modstand mod Japans 
aggression] og havde taget klar stilling imod italiensk og tysk aggression’. 

Efter den nazistisk-sovjetiske pagt skrev Ickes: ’Jeg nærer ingen tvivl om, at 

England kunne have indgået en tilfredsstillende aftale med Rusland for 

nogle måneder siden, eller nogle år… Situationen i dag er den fuldendte 

blomst, som voksede frem af det britiske diplomati lige fra Sir John Simon 

via Baldwin og til Chamberlain’. Sådanne følelser var en forløber for den 
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vrede, som Stimson og general George Marshall følte, da englænderne 

nægtede at blive inddraget på en anden front i Europa [landgang i Frankrig] 
i 1942-43.”21

  

Den kolde krigs pionerer 

Da Tyskland erobrede Vesteuropa, gik store dele af de besatte landes 
borgerskab i nazismens tjeneste. I Frankrig støttede hovedparten det tysk 
indsatte Vichy-regime. I de besatte lande blev produktionsapparatet villigt 
stillet til rådighed for den tyske krigsmaskine. Hitler var nu parat til et 
angreb på Sovjetunionen. Det trekant-spil, som førte til 2. verdenskrig, 
fortsatte ind i krigen. Churchill havde tidligere været imod dette spil, fordi 
han havde indset, at Nazi-Tyskland kunne vende sig mod England. Men som 
premierminister varetog han Englands interesser i den nye situation.  
 
Hvad der foregik af kontakter og overvejelser er ikke offentliggjort. Da 
Hitler holdt sine tropper tilbage for at give de engelske styrker i Frankrig en 
mulighed for at sejle tilbage til England fra Dunkirk, kunne det kun fortolkes 
som en diplomatisk gestus. Hitlers nære medarbejder Rudolf Hess fløj til 
England i et mislykket forsøg på hemmelige forhandlinger med England. 
Churchill havde tidligere været pionér i den hemmelige krig mod 
Sovjetunionen og havde udtrykt beundring for fascismen i Italien. Englands 
interesser var stadig de samme som under Baldwin og Chamberlain. 
Ledende kredse i England så gerne, at Sovjetunionen forblødte på 
slagmarken, og ville derfor ikke i utide falde den tyske angriber i ryggen. Da 
Tyskland angreb i juni 1941, sympatiserede store dele af det engelske 
borgerskab med tyskerne:  
 
”I slutningen af 1941, da Sovjetunionens skæbne var usikker, besøgte 

Christopher Warner [departementschef i udenrigsministeriet] en ny afdeling 

i det militære efterretningsvæsen, MI3c, som havde ansvaret for 

Sovjetunionen. Han var forfærdet over, hvad han så. Han sagde, at 

sektionen var så ’anti-russisk, at det var farligt’. Warner var ikke alene. 

Cavendish-Bentinck besøgte også MI3c. Som leder af udenrigsministeriets 
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afdeling for kontakt med militæret kunne han godt lide sine militære 

kolleger. Men han syntes, MI3c var et meget mærkeligt sted: ’Når russerne 

opnåede nogle sejre eller endog var i stand til at standse tyskernes fremdrift, 

blev disse officerer deprimerede. Et russisk nederlag fyldte dem med 

glæde’.”22 
 
Både Stalin og Hitler havde spioner og kendte til denne holdning. Havde den 
officielle alliance mellem England og Sovjetunionen stået til troende, ville 
England hurtigt have gjort landgang i Frankrig. Ved at tvinge Tyskland til at 
kæmpe på to fronter, ville Tysklands krigsmaskine kunne tilføjes et hurtigere 
nederlag. Tyskland havde da trukket sine vigtigste kamptropper til 
østfronten. De havde endnu ikke bygget forsvarsværker i Frankrig. I det 
sydlige Vichy-Frankrig var der kun få tyske tropper. Stalin pressede konstant 
Churchill. Da USA blev deltager i krigen, pressede også Roosevelt på. Men 
selv med den amerikanske forstærkning afviste Churchill en invasion i 
Frankrig. 
 
Tysklands første store nederlag på østfronten skete ud for Moskva i vinteren 
1941-42. Da Hitler det følgende forår opgav Moskva og rettede angrebet 
mod Sovjetunionens sydlige oliefelter, var det ensbetydende med opgivelse 
af den tyske ambition om at erobre Sovjetunionen. Churchill tænkte stadig 
ikke på, hvordan England bedst kunne bidrage til det tyske nederlag. Hans 
tanker gik videre: Hvordan kunne det undgås, at sovjetiske tropper trængte 
langt ind i Europa? Det var det strategiske mål med Churchills næste skridt, 
det engelsk-amerikanske angreb i Nordafrika. Ideen var at trænge op i 
Balkan og Italien – af Churchill kaldt Europas ”bløde underliv”– og videre 
op gennem Østeuropa for at afskære de sovjetiske styrker. I tilfælde af et 
tysk sammenbrud eller et kup mod Hitler kunne en hel eller delvis tysk 
overgivelse føre til en vestlig anerkendelse af en tysk national enhed, som 
skulle forsvares mod Sovjetunionen. Med den kraftige tyske modstand i 
Italien faldt Churchills planer til jorden. Allen Dulles, USA's 
efterretningschef i Svejts, søgte forgæves at få aftaler i stand med den tyske 
overkommando i Norditalien og andre ”oppositionelle” tyske kræfter. Når så 
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stærke kræfter i Tyskland, USA og England var parate til en sådan fælles 
aktion rettet mod Sovjetunionen, hvorfor løb planerne så ud i sandet? 
 
Svaret lå i stædighed og principfasthed hos to ledere, Hitler og Roosevelt. 
Hitler troede til det sidste, at han kunne vinde krigen. Roosevelt havde sine 
egne visioner om, hvordan krigen og den efterfølgende fred skulle vindes. 
Han krævede betingelsesløs overgivelse af Tyskland og insisterede på, at 
alle militære operationer udelukkende skulle have til formål at fremme 
Tysklands totale militære nederlag. Det eneste alternativ til en kommende 3. 
verdenskrig var at fastholde enighed blandt de tre vigtigste allierede. På 
Teheran-konferencen i december 1943 mellem Churchill, Roosevelt og 
Stalin blev aftalerne formaliseret. Churchill bedyrede offentligt sin enighed i 
Teheran-konferencens beslutninger. Men hans private holdning var uændret: 
”’Det virkelige problem er Rusland’, sagde Churchill til Macmillan i 

begyndelsen af konferencen. ’Jeg kan ikke få amerikanerne til at indse 

det’.”23 
 
Det var Roosevelts fastholdelse af Teheran-aftalen og senere aftaler, som 
sikrede en forholdsvis gnidningsfri afslutning af 2. verdenskrig. Han 
overlevede ikke selv afslutningen. Det blev ledere, der allerede under krigen 
intrigerede, som efter 2. verdenskrig førte verden ind i den kolde krig. På 
amerikansk side var Allen Dulles den mest magtfulde koldkriger. Han var 
under krigen leder af Europa-afdelingen af USA’s organisation for spionage 
og hemmelig krigsførelse, OSS (CIA’s forløber). Fra Svejts var han ideelt 
placeret til at trække i trådene i Europa. Som partner i et 
verdensomspændende amerikansk firma havde han kontakter blandt de 
finansielle bagmænd for nazisterne og andre tyskere, han kaldte 
oppositionelle. Dulles havde kendskab til nogle af komplotterne mod Hitler. 
Naturligvis var det i allieret interesse, at Hitler blev ryddet af vejen. Men for 
at have mulighed for at lave kup mod Hitler måtte man have høje positioner i 
nazi-partiet. Det krævede mange års loyalitet over for Hitler og hans 
krigsmål. Med det tyske nederlag i Stalingrad kunne mange nazister se, 
hvilken vej vinden blæste. De ønskede at redde deres eget skind. 




