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Brev N9
Død eller ikke død  (2. del)

 Jeg talte med en russisk kvinde i går. Der skete simpelthen det, at hendes 
Facebook-opslag på en eller anden måde nåede ud til mig. Hun skrev om sine 
bekymringer, at USA bomber Ukraine (russisk propoganda) og alt det der. 

 Jeg skrev en kommentar og så én til efter et stykke tid. Jeg huskede hende 
og genkendte hele hendes bekendtskabskreds i kommentarerne. Det var folk fra 
IT-miljøet, som jeg plejede at arbejde tæt sammen med og jeg kendte dem hver 
især. Jeg mindede dem om, at vi kendte hinanden, og at jeg var kommet for at 
fortælle min version af, hvad der foregik.

  Jeg skrev om den virkelige krig. Den, der ville komme til dem i kister og på 
krykker, og at det ville være meget bittert at lære om realiteterne. Og det så ud 
til, at de var kommet på Facebook for at høre denne anden version. Selvom det 
selvfølgelig ikke var alle, der var enige i det. Men jeg indså, at den anden side af 
grænsen også har brug for at kende vores sandhed på trods af alt. Hvis vi virkelig 
vil have “ham” død og se hele propogandamaskinen i Kreml kollapse. 

 De næste to uger er afgørende. Jeg skrev, at vi kæmpede for både vores 
og deres ytringsfrihed, og mod al den medie-løgn, der bliver sendt ud og 
slugt råt i Rusland. Men jeg har et spørgsmål. For mens de bliver oplyst om re-
aliteterne, dør vores folk, og orkernes rotation fylder kun deres sparsomme ræk-
ker med ny kanonføde. Verdens eksperter fortsætter med at trutte i deres gamle 
horn om de afgørende næste to uger. 

 Jeg vil spørge: “Zhora, hvor har du været!?” Når alle de elendige eksperter 
nu allerede har begravet os her. I vidste alle udmærket, hvad der ville ske her. Og 
nu hvor den-der-må-dø med sin “systematisk kvælende hånd” laver et nyt ORD-
LO (*ukrainsk akronym for russisk besatte områder, Donetsk og Lugansk) i Kher-
son, og uge efter uge knækker tusindvis af menneskers vilje for alles åsyn, sender 
tusindvis fra Mariupol til koncentrationslejre, tager pas og laver nye gulag-lejre.

 Vores sofa-eksperter siger, at hvis man talte ukrainsk i øst, ville ingen have 
sluppet de tanks løs over os. Hvordan er det muligt, at I ikke forstår? Disse orker 
er ligeglade med, hvor de laver en ny ORDLO, om det er i Kherson eller i Kiev, 
Warszawa, Prag eller Berlin. De er ligeglade med, hvilket sprog vi taler her.  
De skal nok finde en årsag til invasionen hvor som helst, som i myten om den 
undertrykte, russisktalende befolkning, der skal befries. Det er bare en horde, og 
de vil have hævn. Og de er fundstændig ligeglade med alle sanktionerne. De har 
deres egen holdning til værdier, og de er ligeglade med økonomiske og tekniske 
tab.


