
Folkehat som prinsipp

Kateryna Pedersen fortsetter i Klassekampen 31.08.22 sin kamp for at vi skal hate aller russere for 
krigen mot Ukraina. Hun mener også at nordmenn og alle andre som var okkupert eller angrepet av 
Nazi-Tyskland skal hate det tyske folket. Med denne logikken bør vi vel også hate US-amerikanere 
for alle deres kriger rundt i verden, alle tidligere kolonimakter, kineserne for politikken overfor 
Tibet og Xingyang, israelerne for behandlinga av palestinerne, og nordmenn, svensker, finlendere 
og russere (igjen) for koloniseringa av Sápmi. Slik kunne vi fortsatt og ende med å hate alle 
folkeslag i verden – unntatt vårt eget, som vi sjølsagt skal glorifisere. 

Pedersen gjør sitt beste for å glorifisere Ukraina og ukrainsk politikk i fortid og nåtid. Hun 
forsvarer nasjonalistlederen Stepan Bandera og fornekter hans samarbeid med den tyske nazismen 
både før og under krigen. Banderas nasjonalister var erklærte fascister og antisemitter, de ville 
utrydde eller jage ut alle andre folkeslag fra Ukraina, og gjennomførte massakrer på jøder og på 
over 100000 polakker. At Bandera samarbeida med britisk etterretningstjeneste, er rett, men det var 
ikke mot Tyskland, men mot Sovjetunionen under den kalde krigen, da ei rekke gamle nazister blei 
brukt av Storbritannia og USA mot Sovjet. 

Mange polakker som klarte å rømme fra Banderas terror sa til sine barn: Husk at ikke alle 
ukrainere var "banderowce", vi må ikke hate ukrainere. Mange av de som fikk denne lærdommen 
deltar i dag i hjelpearbeidet for ukrainske flyktninger i Polen.   

Noen vil derimot ikke lære. De gjør som Arnulf Øverland engang skreiv: "De puster på 
hatets og ondskapens glør!" Kateryna Pedersen har nå i Norge blitt en av de fremste 
hatpropagandistene for ukrainsk ultranasjonalisme i fortid og nåtid. Slik lever hun opp til Putins 
bilde av ukrainerne og blir slik den beste gave til den russiske propagandaen.
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