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Introduktion 

 

Patrick Cockburn på Bokmässan i Göteborg, 2016 (CC BY-SA 4.0). 

Den irländske journalisten/författaren Patrick Cockburn är mest känd som Mellanöstern-

korrespondent, först (från 1979) för dagstidningen The Financial Times och sedan (från 1990) 

för The Independent.
 
 Som sådan har han skrivit ett stort antal artiklar

1
 och flera böcker, 

särskilt om Mellanöstern, bl a om Irak och IS/ISIS.
2
 Men hans författarskap är bredare än så. 

T ex har han verkat som korrespondent i både Moskva och Washington och medarbetat i både 

det litterära magasinet London Review of Books och online-magasinet CounterPunch. Han har 

också flera gånger blivit tilldelad prestigefyllda journalistiska utmärkelser.
3
 

Cockburns kunnighet och långvariga journalistiska erfarenhet, inte minst av krig, gör det 

intressant att ta del av vad han har att säga om Ukraina-kriget. Vi har redan tidigare publicerat 

artiklar av honom om detta ämne
4
 och nedan återger vi ytterligare två korta artiklar. I den 

första diskuterar han vilka konsekvenser som ett utdraget krig kan få, och i den andra är det 

den ryska allmänna opinionen som står i fokus. 

                                                 
1
 Marxistarkivet har tidigare publicerat ett ganska stort antal texter av honom, särskilt om Mellanöstern och i 

synnerhet om Islamiska staten, se Artiklar av Patrick Cockburn. 
2
 På svenska finns hans böcker Jihadisternas återkomst: Islamiska staten och det nya sunnimuslimska upproret 

(2015) och Kaos & kalifat (2016). Ett utdrag ur den förstnämnda boken finns på Marxistarkivet: Hur Isis blev 

den ångvält det är idag. 
3
 För detaljer, se Patrick Cockburn (engelska Wikipedia) 

4
 Riskerna med interventioner. Hur ska det gå med Ukraina? (april 2014) och Putin har satsat allt på ett snabbt 

avgörande i Ukraina. Nu står hans politiska överlevnad på spel. (28 februari 2022) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Financial_Times
https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Independent
https://marxistarkiv.se/klassiker2/ovriga/a-d/cockburn-patrick
https://marxistarkiv.se/mellanostern/cockburn-om_isis_framvaxt.pdf
https://marxistarkiv.se/mellanostern/cockburn-om_isis_framvaxt.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Cockburn
https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/cockburn-ukraina.pdf
https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/cockburn-putin_har_satsat_allt.pdf
https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/cockburn-putin_har_satsat_allt.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patrick_Cockburn_-_Gothenburg_Book_Fair_2016.jpg
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Blir Ukraina ännu ett krig utan ände? 
Counterpunch, 20 december 2022 

Jag har rapporterat om minst ett dussin krig i Mellanöstern och Nordafrika under lite mer än 

30 år och de har mycket gemensamt. Först och främst blir det sällan något slut på dagens krig 

och följaktligen väljer folk i dessa krigshärjade länder, som inte ser något slut på konflikten, 

att lämna landet och bli flyktingar. Huvuddelen försöker ta sig till Central- och Västeuropa. 

Flyktingar som först fått ett varmt välkomnande som offer för tyranni riskerar sedan att tära 

på detta och bli både illa sedda och avskydda. Det är vad som hände de fem miljoner syrier, 

som flydde till Turkiet och den miljon som hamnade i Libanon efter 2011. Krigen i Somalia 

och Jemen är inte bara ändlösa, utan trappas dessutom upp. 

Kommer konflikten i Ukraina att bli ytterligare ett av dessa ändlösa krig? Det är svårt att se 

varför inte detta skulle ske då varken Moskva eller Kyiv ser ut att kunna vinna någon avgö-

rande seger samtidigt som de hoppas på att på slagfältet förbättra sitt politiska och diploma-

tiska läge. Ryssarna använder sig av precisionsstyrda missiler och drönare för att slå sönder 

infrastrukturen i Ukraina och ukrainarna har börjat avlossa missiler mot påstått militära mål. 

Det kanske inte dröjer länge innan de kommer fram till att om de själva ska sitta i mörker kan 

ryssarna också få göra det. 

En avgörande fråga är om det går att stoppa den långsamma förstörelsen av elnät och el-

systemet i Ukraina, oavsett hur många luftförsvarsrobotar Natoländerna levererar. 

Om stormelden av missiler inte går att förhindra kan vi räkna med ännu en stor våg av flyk-

tingar från Ukraina till resten av Europa, utan något hopp om att kunna återvända. Under årets 

första nio månader ansökte cirka 4,4 miljoner ukrainare om temporärt skydd i EU. Bara Polen 

har tagit mot 1,3 miljoner. Tröttheten över flyktingarna är märkbar och kommer sannolikt att 

öka. Missnöje med inflödet kommer att gynna grupper på högerkanten på samma sätt som 

flyktingströmmen från Syrien 2015-16. 

Tips: Se även följande intervju gjord av amerikanska Democracy Now! 26 maj 2022, som 

finns på YouTube: Patrick Cockburn Warns the West’s “Triumphalism” in Ukraine … Även 

där varnar han för ett långvarigt krig. 

Ryssarna och kriget i Ukraina: Bara få tror det var någon 
god idé, ännu färre vill se det sluta i nederlag 

John Menades Public Policy Journal, 15 december 2022 

Vad anser vanliga ryssar om kriget i Ukraina? Tycker de det var en dålig idé redan från 

början? Hur angelägna är de om att få ett slut på det, och på vilka villkor? Korrekt 

information om så avgörande frågor är dränkta i propaganda och ensidig rapportering. 

Jag anser mediernas täckning av kriget i Ukraina vara sämre än något annat krig jag upplevt. 

För européerna är kriget närmare och känslorna mer indragna. Svartmålningen av Ryssland är 

total, vilket man kan ha gjort sig förtjänt av, men det är ingen bra utgångspunkt för att ta reda 

på vad som verkligen händer. 

Bland allmänheten finns stor hunger efter alla tecken på att ryssarna fått nog av kriget och är 

redo att kasta in handduken. Brittiska försvarsministeriet sade nyligen att en undersökning 

gjord av en oberoende mediakanal visade att 55 procent av ryssarna är för fredssamtal med 

Ukraina, medan bara 25 procent vill att man fortsätter kriget. Kanske stämmer de siffrorna, 

men det behövs mer uppgifter om den opinionsmätningen för att den som sanning fullt ut. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ct1rbnHdHY
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En annan hemlig statlig rysk opinionsmätning är betydligt mer nyanserad och låter tillförlitlig. 

Den återges i nyhetsbrevet Faridaily av Farida Rustamova och Maxim Tovkaj, som kommit 

över en konfidentiell mätning gjord av det Kreml-kontrollerade opinionsinstitutet 

Respondents, som varje vecka tillfrågar 900 personer via telefon. Opinionsmätarna ställde tre 

frågor: borde kriget över huvud taget ha startat? Går det som planerat? Och bör det fortsätta? 

Svaren på den första frågan visar att allt färre ryssar anser att det var någon bra idé att inleda 

den Speciella Militära Operationen den 24 februari. Fortfarande anser en majoritet att det var 

nödvändigt, men den siffran har minskat med 10 procent på ett halvår. Ålder är viktigt: I 

åldersgruppen 18-45 år, som utgör en fjärdedel av de tillfrågade och i huvudsak får sin in-

formation från sociala medier, sjunker andelen som ställer sig bakom att konflikten inleddes 

till 40 procent, jämfört med 76 procent för dem som är över 45 år. Många säger sig vara osäk-

ra, vilket kan betyda att de är rädda för att få problem om de kommer med ett negativt svar. 

Tvivel på att det var rätt att starta kriget innebär inte nödvändigtvis att ryssarna vill få ett 

villkorslöst slut på det i ett läge när det går dåligt för dem. Bara 22 procent anser att det går 

enligt plan, mot 42 procent som anser att det inte gör det. Men det går inte att översätta till 

motstånd mot kriget, enligt nyhetsbrevet: 

Det paradoxala är att andelen som anser att kriget måste fortsätta har ökat trots att flera och fler 

anser att det aldrig borde ha inletts. Den 17 november var det 67 procent som var för att fortsätta 

striderna. Och bara 18 procent av de svarande ville att de styrande skulle avsluta kriget – den lägsta 

siffran på ett halvår. 

 Med andra ord är ryssarna inte särskilt förtjusta i kriget, men heller inte redo att se sig 

besegrade.  

Det låter som ett recept på en konflikt som kommer att bli långvarig. 

Lästips 
Ryska röster: 

Boris Kagarlitskij: ”Folk kommer inte att kämpa för den här regimen” (augusti 2022) 

Ilja Matvejev: Putins krig mot Ukraina handlar inte om säkerhet utan imperialistiska intressen 

(augusti 2022) 

Alexej Sachnin: På Moskvas gator är ryssar chockade av Putins krig. (mars 2022) 

Mot den ryska imperialismen (Uttalande av Ryska socialistiska rörelsen och ukrainska 

Sotsialnyj Ruch, april 2022) 

Krigets konsekvenser: 

Laurent Geslin: Demografisk katastrof väntar Ryssland och Ukraina 

Adam Tooze: Ekonomiskt stålbad väntar Ukraina  

Ukraina mot avgörande eller dödläge? (artikelsamling, augusti 2022) 

Ekonomiska aspekter av kriget i Ukraina (artikelsamling, september 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

https://marxistarkiv.se/sovjet/ryssland/Intervju-Kagarlitskij-krigets_orsaker_augusti22.pdf
https://marxistarkiv.se/sovjet/ryssland/Intervju-Matvejev-Putins_krig_inte_om_sakerhet.pdf
https://marxistarkiv.se/sovjet/ryssland/Sachnin-vanliga_ryssar_chockade.pdf
https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/Uttalande_ryska_och_ukrainska_socialister.pdf
https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/demografisk_katastrof.pdf
https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/Tooze-stalbad_vantar_Ukraina.pdf
https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/ukraina_mot_avgorande_eller_dodlage.pdf
https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/aspekter_av_ukraina-kriget.pdf

