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JP-læserarrangement
Mørkets hjerte 
Med afsæt i den amerikanske historiker 
Timothy Snyders bog Bloodlands invi-
terer Jyllands-Posten i samarbejde med 
Dansk Institut for Internationale Studier 
til paneldebat med en række eksperter 
i Sovjetunionen, stalinismen, nazismen, 
Holocaust og Europas historie under 
Hitler og Stalin.

Kan man anlægge et helhedsperspektiv 
på Stalins og Hitlers myrderier, der ikke 
ligestiller de to regimers forbrydelser, 
men tværtimod inddrager begge i en 
helhedsforståelse af den vold, de 
hver især udøvede? Hvor kom dette 
’mørkets hjerte’ fra? Det begyndte med 
den bevidste udsultning af ukrainske 
bønder i 1932, fortsatte med den store 
terror i 1937-38, blev videreført af begge 
regimer efter udbruddet af Anden 
Verdenskrig og kulminerede i nazister-
nes folkedrab på Europas jøder.

Bloodlands kan købes til favørpris ved 
arrangementet.

Ordstyrer
Cecilie Felicia Stokholm Banke, 
seniorforsker, DIIS

Panel
Flemming Rose, udlandsredaktør, 
Jyllands-Posten
Uffe Østergaard, professor, CBS,
Niels Bo Poulsen, centerleder, 
Forsvarsakademiet 

Arrangementet foregår
JP/Politikens Hus
Foredragssalen
Vestergade 28-30
1456 København K
Tirsdag den 15. november kl. 17 – 19.

Pris/tilmelding
JP Master/JP Pro: 0 kr./åben nu
JP Abonnenter: 60 kr./åben nu
Andre: 120 kr./åben nu

Læs mere og tilmeld dig på
www.master.jp.dk/oplevelser eller 
ring på 87383838 alle hverdage fra 
kl. 9.00 – 16.00.

NB: Husk gyldig billedlegitimation, billet /
bekræftelse og kom venligst i god tid.

Danske jægersoldater er
blandt verdens bedste til at
blive indsat med faldskærm
eller helikopter og opholde
sig i ugevis på en klippeafsats
i Afghanistans bjerge, hvor-
fra de kan observere og sende
oplysninger om Taleban-
lederes ophold og bevægel-
sesmønstre tilbage til et mili-
tært hovedkvarter – eller
lede et angreb på fjendtlige
nøglepersoner.

Opgaven er at indhente
værdifulde efterretninger,
som kan være fuldstændigt
afgørende for succes eller fia-
sko i en krig.

Men i stedet for at løse sin
kerneopgave har det danske
jægerkorps gennem de sene-
ste 15 år primært løst opga-
ver som støtte for de bataljo-
ner, som Danmark har haft
udsendt til Balkan, Irak og
Afghanistan.

Bruges forkert
Her er korpset blevet indsat
for at lede efter oprørere,
som graver vejsidebomber
ned eller skyder raketter ind
over de danske lejre. Eller
blevet sendt på patruljer på
lige fod med bataljonens
egne folk.

»Vi bliver simpelthen

brugt forkert,« siger Lars
Møller.

Han forlod Jægerkorpset
efter 25 års tro tjeneste for to
år siden og har været indsat i
både Irak og Afghanistan.

Han har netop skrevet bo-
gen »Jæger 200«, som ud-
kom i sidste uge. 

Ifølge ham kunne Jæger-
korpset med fordel være sat
ind i Helmand på et niveau
over den danske bataljon og
have observeret mod Tale-
ban-ledere til gavn for dan-
skerne. Men det skete ikke,
bl.a. fordi der ifølge Morgen-
avisen Jyllands-Postens op-
lysninger lå en politisk
beslutning om ikke at gå
uden for det danske ansvars-
område.

Kan hjælpe langt bedre
»Dette handler ikke om, at vi
vil i krig og skyde talebanere
eller guide fly ind og kaste
bomber. Det handler om, at
vi kan hjælpe eksempelvis
bataljonen i Afghanistan på
en langt bedre måde, hvis
man tør bruge os og lade os
indhente de livsvigtige in-
formationer, som kan være
afgørende for succes. I stedet
bruger man os til at gå pa-
truljer, og det er infanteri-

sterne faktisk hamrende
dygtige til og kan gøre lige så
godt som os,« siger han.

Ifølge Lars Møller og flere
tjenestegørende jægersolda-
ter, som Jyllands-Posten har
talt med, er et af problemer-
ne, at Jægerkorpset struktu-
relt hører under Hærens
Operative Kommando. I Jæ-
gerkorpset er der et bræn-
dende ønske om at blive ryk-
ket et niveau op i det militæ-
re hierarki, så korpset range-
rer umiddelbart under
forsvarschefen. 

Den manøvre foretog Nor-
ge på baggrund af erfaringer
fra Jægerkommandoens ind-
sættelse i Afghanistan i
2002. Og i såvel Sverige, Eng-
land, USA og en lang række
andre lande rangerer specia-
loperationsstyrkerne som et
strategisk værktøj lige under
forsvarschefen.

Minister vil ikke afvise
Om det skal ske i Danmark,
vil forsvarsminister Nick
Hækkerup (S) ikke afvise.

»Jeg har grundlæggende
stor respekt for dem, som be-
finder sig der, hvor tingene
sker, og som deler deres erfa-
ringer. Man skal derfor altid
lytte til deres ideer. Om det så

skal føre til ændringer, skal i
høj grad ses sammen med
den militærfaglige vurde-
ring. Og vi er i øjeblikket i
gang med at se på, hvordan
vi skal organisere os fremad-
rettet,« siger han.

Så du vil ikke afvise, at der kan
komme strukturelle ændringer,
hvis der er militærfaglige argu-
menter for det?
»Jeg synes, at det ville være
torske dumt af mig at afvise,
når der kommer nogle folk
ude fra virkeligheden og si-
ger, at her kunne vi gøre det
bedre. Vi skal lytte. Det kan
så være, at der er militærfag-
lige eller organisatoriske ar-
gumenter mod at gøre det,«
siger Nick Hækkerup.

Hvor vidt Jægerkorpset er
blevet anvendt til forkerte
opgaver, ved han ikke. Men
ifølge forsvarsministeren vil
det altid være missionens ka-
rakter, der bestemmer, hvad
det er relevant at indsætte,
og hvordan soldaterne skal
bruges.

Indblik, side 12-13

I anledning af Jægerkorpsets 50 års jubilæum den 1. november afviklede korpset i går en træningsøvelse på havnen i Aalborg, som bl.a. dron-
ningen overværede. Foto: Søren Schnoor/Polfoto 

Jægersoldater: Vi bliver
brugt til forkerte opgaver
N Alt for ofte bliver Jæger-
korpset sendt ud i missioner,
hvor korpset bliver brugt
forkert. Det mener en række
tidligere jægersoldater.

N Et af problemerne er, at
Jægerkorpset strukturelt hører
under Hærens Operative
Kommando

PETER ERNSTVED RASMUSSEN
peter.ernstved@jp.dk

Specialoperations-
styrke under Hæren
Jægerkorpset blev oprettet i
november 1961 med henblik
på at kunne indhente efterret-
ninger dybt inde bag fjendens
linjer.

Siden sin oprettelse har Jæger-
korpset været indsat i Bosnien-
Herzegovina, Kosovo, Afghani-
stan og Irak. 

I 2012 udsendes Jægerkorpset
til Afghanistan for at uddanne
og træne en nyoprettet af-
ghansk specialoperationsstyrke.

JÆGERKORPSET

Dette handler
ikke om, at vi vil
i krig og skyde

talebanere eller gui-
de fly ind og kaste
bomber. 
Lars Møller, 
tidligere jægersoldat


