
Ære til massemorderne?

Kateryna Pedersen fortsetter i Klassekampen 15.09.2022 sin kampanje for hat. Hun ærklærer krig, 
ikke bare mot Putins regime, men mot hele det russiske folk og mot alle norske politiske parti, som 
ikke støtter hennes demonisering av alle russere. Den som ønsker krig demoniserer motparten, mens
den som ønsker fred forsøker å forstå motparten. Men hun ønsker ikke fred og hennes gjentatte 
innlegg er oppfordring til uforsonlig hat, der det finnes en 100% vond og en 100% god part. 
Ukrainere har nå full rett til å hate russiske OKKUPANTER, men ikke alle etniske russere eller alle 
russiske statsborgere. Selv om offisielt 3/4 av Russlands borgere støtter krigen, støtter ikke den 
resterende 1/4 den til tross for den brutale undertrykkelsen av enhver protest i Russland. De som 
støtter krigen gjør det på grunnlag av svært ensidig informasjon, og det gir ikke grunnlag for å hate 
dem.

Vi har ikke som hun skriver benekta at det er gjort russiske krigsforbrytelser i Ukraina, men 
i motsetning til henne benekter vi heller ikke de ukrainske forbrytelser som er gjort i fortid og nåtid,
av de ukrainske nasjonalister som har som mål et Ukraina med bare ett folk og ett språk. Ikke minst 
gjennom 8 års krig mot Luhansk og Donetsk.

Kataryna Pedersen mener Ukraina sjøl skal "velge hvilke nasjonale helter vi skal 
glorifisere". Hun stiller seg bak glorifiseringa av den fascistiske lederen Stepan Bandera og UPAs 
samarbeid med Nazi-Tyskland og massakrer på polakker og jøder, samt titusener av ukrainere som 
nekta å samarbeide med dem. Det er dem hun vil ære med sitt Gerojam Slava – Ære til heltene! Det 
var ingen folkeavstemning i Ukraina om Stepan Bandera og hans kolleger skulle være nasjonale 
helter, derfor kan det ikke hevdes at det var det ukrainske folket som bestemte. Det var dette 
politikerne bestemte, til tross for protester, både i Ukraina. Polen og andre land.

Til sammenligning: Om det gjenforente Tyskland nå skulle glorifisere Adolf Hitler, sette opp
statuer av han rundt i landet og kalle ei hovedgate i Berlin for Adolf Hitler Strasse, ville det vært ei 
sak som bare angikk det sjølstendige Tyskland? Nå kjemper ukrainske nazigrupper med hakekors 
og SS-tegn innafor den ukrainske hæren. Og så skulle vi ikke bry oss? 

Konseptet med kollektivt ansvar var Russlands offisielle grunn til å starte krigen – hele den 
ukrainske nasjonen skulle være ansvarlig for oppførselen til de tidligere banderittene og deres 
nåtidige tilhengere. Kateryna Pedersen jobber direkte for russisk propaganda med sine synspunkter, 
fordi hun lager ferdige materialer til det. 
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