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’Komiske Ali’ var Iraks informationsminister før og under den vestlige koalitions 

angreb på Irak i marts 2003. Ham blev der grinet meget af, da han selv da Saddams 

nederlag syntes klart vedblev med at hævde, at de indtrængende styrker var - eller 

ville blive - slået ned ’som hunde’ ved Bagdads porte. Nu er det imidlertid danske 

ministre (stats-, forsvars- og justits-), der agerer komiske Ali. Information har 

sammen med britiske Guardian fra Edward Snowden’s ’databank’ dokumenteret 

udover enhver rimelig tvivl, at amerikanske NSA aflyttede både forberedelserne til 

samt selve COP-15 i Bella-centret i december 2009 (FNs klimatopmøde). Såvel det 

danske formandskab som andre hovedaktører blev aflyttet. Som NSA selv skrev på 

tærskelen til topmødet: elektronisk indhentning af kommunikation vil ’utvivlsomt 

spille en betydningsfuld rolle i at holde vores forhandlere så godt orienterede som 

muligt under den to uger lange begivenhed’ (Information 30/1). Ja, utvivlsomt: det er 

jo altid godt at kende de andre aktørers tilbagefaldspositioner. 

Hidtil har ingen af afsløringerne fra Snowden vist sig at være forkerte ved 

nærmere granskning. Alligevel fremturer de nævnte danske ministre med at recitere 

et ’salmevers’ fra tidligere Snowden-afsløringer, som de efterhånden har lært udenad: 

’…myndighederne her i landet …har [ikke] noget grundlag for at antage, at der skulle 

foregå ulovlige amerikanske efterretningsaktiviteter rettet mod Danmark eller danske 

interesser’. Som Ali benægter man fakta og som strudsen stikker man hovedet i 

sandet.   

 I de internationale medier, herunder amerikanske, har afsløringen været 

en stor sag, mens de fleste danske har ofret beskeden spalteplads – givetvis fordi man 

har været optaget af SFs nedsmeltning. Dette har selvsagt gjort det lettere for 

politikerne at lade som ingenting og håbe på, at sagen går i sig selv. 



 Ikke desto mindre drejer det sig om den højst profilerede konference 

nogen sinde på dansk jord, der – næsten – skulle ’redde verden’! Det danske 

formandskab havde to hovedstrategier – en ambitiøs ’FN-strategi’ (plan A) og en 

mere ’magtrealistisk’ og pro-vestlig plan B (som lagde op til at skrotte Kyoto-aftalen, 

der juridisk forpligter de rige lande til CO2 reduktioner). Det ville selvsagt være 

uheldigt, hvis eksistensen af plan B sivede ud til deltagerne, før plan A var seriøst 

afprøvet. Connie Hedegaard, dengang vært i Bella-centret som dansk klimaminister, 

har ifølge Per Meilstrup (Danish Foreign Policy Yearbook 2010 ss. 113-35) betonet, 

at særlig amerikanerne ikke måtte se plan B. Ikke desto mindre kom de via 

elektronisk spionage i besiddelse af plan B langt tid før, det var planlagt fra dansk 

side. Med denne viden i bagagen kunne amerikanerne læne sig trygt tilbage under 

fase A og holde fast i deres meget beskedne reduktionsmål (hvilket frustrerede de 

øvrige hovedaktører og selvsagt hæmmede deres udspil). Amerikanerne vidste jo, at 

der under alle omstændigheder ville komme en – for dem bedre – plan B.  

 Connie Hedegaard, i dag EU's klimakommissær, har om afsløringen 

udtalt, at ’hvis det er sandt, så er det naturligvis oprørende’. Den udtalelse kunne de 

danske politikere lære noget af – men hun skal jo som EU-kommissær heller ikke 

varetage ’nationale interesser’. Lars Løkke Rasmussen, derimod, som var 

konferencens øverste politiske vært og dermed formelt er den hovedskadelidte, har 

valgt at krybe i flyverskjul (ligesom i øvrigt en række socialdemokratiske MF’er, der 

ifølge studieværten var inviteret i DR2s Deadline 1. februar, men tydeligvis havde 

fået mundkurv på). 

 Hvad skyldes denne mundlamhed og krampagtighed? Kunne det være, at 

tegningesagen fra 2006 fortsat er en klods om benet? Dvs. at man mener, at Danmark 

er et særligt udsat mål for terrorister, og at vi derfor er specielt afhængige af 

oplysninger fra NSA?  Måske…og dog! Forestiller man sig virkelig, at vital 

information om forestående terrorisme mod Danmark skulle tilbageholdes, fordi vi er 

kommet med berettiget kritik mod politisk spionage? Vi har både fra Nyrup- og 



Fogh-regeringerne så rigelig med goodwill på ’bankkontoen’ i Washington -  

desværre stående til meget lav rente! Man får næsten indtryk af, at vore fortsatte 

indbetalinger til kontoen er på PBS og således foretages pr. automatik, dvs. er 

afpolitiseret.  

Danmark vinder definitivt ingen respekt i Washington eller andetsteds 

ved blot at ligge død og lade som ingenting. Det sympatiske ved den politiske kultur i 

USA er jo netop, at den opmuntrer til, at man markerer sig, så det kan høres! Den 

belønner ikke ydmyghed. Vi må, som tidligere bl.a. Frankrig og Tyskland, sige fra og 

kræve troværdige garantier for, at det ikke gentager sig, f.eks. i forbindelse med de 

påbegyndte EU-USA handelsforhandlinger. Måske skulle vi i øvrigt opsige PBS-

aftalen og begynde at føre selvstændig politik over for den fhv. enesupermagt, der nu 

prioriterer Asien over Europa? 

 


