Artikel i det sovjetiske ugeskrift New Times den 5. maj 1948 om ”krigshysteriet” i Danmark i påsken 1948.
Sådan rekrutteres medlemmerne af Vestblokken
Aldrig så snart var Bryssel-pagten underskrevet, før dens ophavmænd gik i gang med at rekruttere nye
medlemmer til Vestblokken. Lille Danmark var et af de første lande, der blev sat under pres af deres
rekrutteringskampagne. Via Danmark håber bagmændene bag de nye militære hasardspil på at få de andre
skandinaviske lande over på deres side.
Også København har sine beundrere af Bevin-Marshall projektet. Lederne af højrefløjs-partierne,
højrefløjs-pressen, ja endog visse ministre er gået ind i kampagnen for at inddrage Danmark i dette projekt.
Særlig finansminister Hansen og hans forgænger Kristensen har været aktive i denne henseende.
Deres bestræbelser har dog ikke kunnet ændre de fredsommelige danskeres negative indstilling til
krigshetzernes blok. Forstærkninger udefra er derfor blevet indkaldt. Churchill sendte en af sine tidligere
ministre, Duncan Sandys til Danmark, og Truman sendte guvernøren i Minnesota, Luther W. Youngdahl,
over. Disse udsendinge har sørget for, at arbejdet med at rekruttere Danmark til Vestblokken bliver effektivt
udført.
De gamle veltjente metoder er blevet taget i anvendelse for at overbevise danskerne om, at deres land
angiveligt er truet af en dødelig krigsfare. Først udbasunerede pressen, at et "kommunistisk kup" var under
forberedelse, og at der i hemmelighed blev smuglet våben ind i Danmark. Dernæst indførte regeringen
demonstrativt "sikkerhedsforanstaltninger for at højne nationens forsvarsberedskab", hvilket fremkaldte
nervøsitet i befolkningen. Det blev meddelt, at landet ville blive opdelt i militærregioner, og at nedbrydningen
af beskyttelsesrum ville blive standset, etc.
Provokationer blev ledsaget af bevidst bagvaskelse. Tidligt i april spredte dansk presse det rygte, at
Danmark var truet af Sovjetunionen. Og da Information rapporterede, at udenrigsministeriet havde foreslået
Sovjetunionen forhandlinger om en handelsaftale, mistede bagvaskerne enhver proportionssans. Aviserne
kappedes om at bringe opdigtede historier om, at sovjetiske krav om militærbaser i Danmark var undervejs,
og at sovjetiske tropper gjorde sig klar til at besætte Bornholm.
Det vides, hvem den virkelige kilde bag denne antisovjetiske hetz er. Den 8. april rapporterede den
danske presse, at Danmarks ambassadør i USA, Henrik Kauffmann, "fra velinformerede kredse i
Washington havde erfaret", at "Rusland havde til hensigt at gøre Danmark til en vasalstat inden årets
udgang." Den følgende dag bekræftede Stockholms Tidningen, at den danske regering "fra Washington
havde modtaget en rapport om et forestående sovjetisk pres på Danmark." Ledende politiske og militære
kredse i USA havde - påstod avisen - "anset det for deres pligt" at advare Danmark om, at landet var i
"farezonen."
Et tryk på en knap i Washington havde haft den ønskede virkning i de herskende kredse i København.
Statsminister Hedtoft erklærede, at "vi ønsker ikke at forblive neutrale" og appellerede til danskerne om at
slutte sig til korstoget mod kommunismen. Udenrigsminister Rasmussen tog til Paris for at deltage i en
konference for landene i Marshall-planen, hvor han blev valgt til viceformand for Rådet for Europæisk
Økonomisk Samarbejde /OEEC/.
Målet med alt dette krigshysteri var nået. Hen mod slutningen af april rapporterede Berlingske Tidende fra
Washington: "Nyligt fremsatte danske udtalelser og pressekommentarer er blevet mødt med tilfredshed i
officielle kredse i USA. Man har i State Department sympati og fuld forståelse for statsminister Hedtofts og
finansminister Hansens udtalelser...Marvel, den amerikanske ambassadør i Danmark, der er i Washington
nu, har udtalt, at han er overbevist om, at danskerne vil forsvare sig resolut imod den kommunistiske
trussel."
Det er imidlertid blevet tilkendegivet de danske ministre, at de må følge projektet helt til dørs. BBC´s
diplomatiske korrespondent, Thomas Barman, der for nylig kom til København, har i et interview i dagbladet
København udtalt:
"Storbritannien er levende interesseret i dannelsen af en Vesteuropæisk Union, og der er ingen tvivl om,
at Danmark vil blive modtaget med åbne arme, hvis Danmark skulle beslutte sig for at gå ind i et endnu
snævrere samarbejde, end landets deltagelse i Marshall-planen forudsætter."
Det er den slags metoder, man bruger til at trække Danmark ind i Vestblokken.
Kilde: New Times 1948, nr. 19, den 5. maj 1948: "How Members of the Western Bloc are Recruited".
New Times var en engelsksproget udgave af det sovjetiske ugeskrift, Novoe Vremja, udgivet af Moskva-avisen Trud.

