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Teenagere træner
med plastikgeværer til,
hvis russerne kommer
Patrioter helt ned til 12-årsalderen har i tusindvis tilsluttet
sig paramilitære grupper i de baltiske lande over de sidste
tre år. De er en sammensat gruppe af unge og gamle,
bikere, veteraner og gymnasielærere, der vidner om, at de
nationalistiske og antirussiske følelser gennemsyrer de
baltiske samfund på alle niveauer
Af Tomaso Clavarino (tekst og foto)
Gargzdai, Litauen

K

øen er lige og velordnet. Drengene står
og venter på deres morgenmad, den
ene bag den anden, med deres skåle i
hænderne og støvler på fødderne. Deres ansigter er unge, nogle ligner stadig børn, selv
om deres uniformer får dem til at se ældre
ud. Deres ansigter er stadig søvndrukne, de
pjatter og fylder deres rygsække.
Klokken 08.30 bliver ordren afsagt: Alle
skal stille sig op på række på basketballbanen.
Drengene løber ud fra skolen i Gargždai, hvor
de har tilbragt natten. Nogle af dem har stadig
en ske i hånden og munden fuld.
Vidas Verbilis venter på dem. Han har tilbragt sit liv i den litauiske hær og er nu instruktør for ungdomsafdelingen i Lietuvos
Šaulių Sąjunga (Litauiske Infanteristers Sammenslutning, red.), som er Litauens største
paramilitære gruppe, der blev grundlagt efter
Første Verdenskrig og ﬁk en ledende rolle i
modstanden mod først nazisterne og siden
Sovjetunionen. Den paramilitære gruppe har
gjort comeback efter Ruslands annektering af
Krim og krigen i Ukraine:
»Siden 2014 har vi oplevet et boom af indmeldelser,« siger Vidas. »For tre år siden var
der omkring 6.000 medlemmer, men nu er vi
mere end 10.000, hvoraf størstedelen er helt
unge, ofte mindreårige.«

Litauere frygter invasion
Omkring halvdelen af de frivillige i Lietuvos
Šaulių Sąjunga er faktisk under 18 år. Det er
drenge og piger, der er i træningslejr sammen,
hvor de går 20-30 kilometer gennem skove, over
marker og på grusveje fra den ene landsby til
den anden med rygsække, der ofte vejer mere
end dem selv. De lærer militære strategier,

skyder med luftgeværer og har maskingeværer af plastik, så de kan lære at marchere med
våben i hænderne. Vidas og hans gruppe marcherer i timevis. De går gennem gårde, lærer
at bygge midlertidige tilﬂugtssteder, lægge
mærke til farer og komme i angrebsposition.
Alle, fra den yngste til den ældste, svarer
ligesom den blot 15-årige Emma, da hun bliver spurgt, hvorfor hun i så ung en alder har
besluttet at melde sig ind i en paramilitær
gruppe:
»Jeg vil hjælpe mit land,« siger Emma, der
ligesom de andre børn kun vil opgive sit fornavn.
Nogle går endnu videre end Emma. Den
17-årige Eric, som er blandt de ældste i lejren, nævner foruden patriotismen, at han vil
»være parat, hvis fjenden invaderer mit land«.

Letter gør sig klar
Men hvem er fjenden? Det er selvfølgelig Rusland.
»Efter annekteringen af Krim, begyndte
folk i de baltiske lande, især her i Litauen,
at blive bange,« siger Eric. »De frygter en invasion. Det skaber frygt, at Kaliningrad kun
ligger et par hundrede kilometer herfra. Det
er derfor, vi er her. For vi vil være klar, hvis
der skulle komme krig i landet.«
»De yngre generationer identiﬁcerer sig
stærkt med de lande, der for nylig har opnået uafhængighed, f.eks. i de baltiske lande,«
forklarer Michael Kofman, som er forsker ved
Wilson Center i Washington DC:
»De lader sig let påvirke af nationalistiske
idealer og programmer. Især lige nu, hvor nationalismen spreder sig over hele Europa.«
Ligesom i Litauen lærer unge mennesker også i Letland at begå sig i skovene, så
de kan forsvare sig selv og deres land mod
invasion udefra, når de bliver voksne.
På en grusvej i nærheden af landsbyen Misa,

omkring 50 kilometer sydøst for Riga, dukker et dusin unge pludselig frem fra skoven.
Blandt dem er der piger med lyse ﬂetninger på
omkring 13 år. Deres ansigter er malet grønne
og brune, de er iført uniformer og har grene
viklet om deres hoveder og arme for at kunne
falde i ét med skoven.
De har lige afsluttet militærtræningen med
30 voksne mænd, hvor de bevæbnet med luftgeværer skulle befri et gidsel fra en gruppe
fjendtlige soldater. De er medlemmer af Ungdomsgarden, ungdomsafdelingen i Nationalgarden (Latvija Republikas Zemessardze, red.),
som er den største paramilitære gruppe i Letland med mere end 8.000 frivillige medlemmer, der for nylig er blevet tilknyttet landets
egentlige hær, som med mindre end halvt så
mange soldater, 4.000, håber at kunne kontrollere den.
Arvis er 14 år og ved allerede, at han vil
være soldat, når han bliver stor. Nu sveder
han iført militærbukser og støvler og kæmper
mod de mange myg i området:

”

Mine venner bliver
hjemme for at se
fjernsyn, spille videospil
eller lægge videoer
på YouTube. Det
interesserer mig ikke.
Jeg vil gøre nytte for mit
land. Jeg er patriot
Arvis
14 år, medlem af Ungdomsgarden

»Mine venner bliver hjemme for at se fjernsyn, spille videospil eller lægge videoer på
YouTube. Det interesserer mig ikke. Jeg vil
gøre nytte for mit land. Jeg er patriot.«
Sammen med 200 andre unge har Arvis
tilbragt ﬁre dage i skoven lige uden for byen
Talsi med at løbe, lave armbøjninger og ﬁnde
vej i den mørke skov. Der afholdes også patriotiske foredrag.
Patriotisk undervisning betyder tilsyneladende meget for disse grupper, og mere
generelt, for de baltiske lande. Det er en patriotisme, som man får indprentet i en meget
ung alder, og som sågar har fået amerikanske
letter til at vende tilbage deres forældres land.
En af dem er Nils Students, født og opvokset
i New England:
»Når det sker, vil jeg være her. Jeg stikker
ikke af,« siger den 49-årige Nils Students, som
er ansat ved den amerikanske ambassade i Riga:
»Jeg er født i USA, men har rødder i Letland. Jeg kom tilbage til mit land inden Sovjetunionens fald, og da krisen i Ukraine eksploderede, besluttede jeg at melde mig ind i
Nationalgarden. Den internationale geopolitiske situation har helt sikkert ændret sig i de
sidste ﬁre år, og det er ikke længere science
ﬁction, at Putin vil forsøge at annektere Letland til Rusland.

Våben i hjemmet
De paramilitære grupper i de baltiske lande
består ikke kun af unge, der træner med plastikvåben. Når de frivillige er fyldt 17 år, nogle
gange før, begynder de at bruge rigtige våben.
Lederne af disse grupper opfordrer medlemmerne til at være bevæbnede, til at opbevare
våben i deres hjem og være parat til at bruge
dem, hvis det skulle blive nødvendigt.
Loven om besiddelse af skydevåben er ret
liberal i disse lande, og den er endnu mere
liberal for medlemmerne af Lietuvos Šaulių
Sąjunga, Latvija Republikas Zemessardze samt
Eesti Kaitseliit i Estland.
»Vi er alle bevæbnede for vores personlig
sikkerhed skyld, men også for at være klar til
at forsvare vores land,« siger den 35-årige biker Aurimas Mockul fra Klaipeda, en by i det
østlige Litauen, mens han drikker øl i motorcykelgruppens hovedkvarter, Legacy Vets MC:
»Vi er alle tidligere soldater, og næsten alle er
medlemmer af Lietuvos Šaulių Sąjunga. Hver
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uge mødes vi til skydetræning på skydepladser
eller ude på markerne. Det gør vi af trofasthed
over for vores land, og fordi vi er klar til at
beskytte det. Litauerne har allerede én gang
begået den fejl at tabe deres uafhængighed
uden kamp. Det vil de ikke lade ske igen.«
De paramilitære grupper i de baltiske lande
vokser parallelt med nationalismens og den
yderste højreﬂøjs vækst, men hvis man vover
at spørge et hvilket som helst medlem af en
af de tre grupper om deres politiske position,
vil svaret altid være det samme:
»Nej, vi er apolitiske.«

Sammensatte grupper
De er ret anderledes end de paramilitære grupper i Østeuropa. Hvor de frivillige i lignende
organisationer i lande som Ungarn deler radikale anskuelser, er de særdeles forskelligartede og sammensatte i de baltiske lande,
hvilket er en påmindelse om, at de nationalistiske og antirussiske følelser gennemsyrer
samfundet på alle niveauer.
Der er unge helt ned til tolv år, bikere, tidligere soldater, tidligere deporterede, chefer,
jægere, forretningsfolk og landmænd. Og der
er også religionslærere som Rimalda Liesyte.
Hun underviser på et gymnasium i udkanten
af Klaipeda og er en meget iøjnefaldende høj,
lyshåret kvinde med en underspillet elegance:
»Jeg mener, at grupper som Lietuvos Šaulių
Sąjunga er vigtige for lande som vores,« siger
Rimalda Liesyte, mens hun drikker en kop te:
»Vi kan ikke uddelegere forsvaret af nationen
til hæren. Enhver borger må være klar. Derfor inviterer jeg gruppens medlemmer til at
besøge mine klasser, så de unge får mulighed
for at forstå, hvorfor patriotisme er et vigtigt
led i alles uddannelse.«
Patriotisme og religion er ifølge Rimalda
Liesyte tæt forbundne, hvilket også er grun-

den til, at hun besluttede sig for at deltage
aktivt i den paramilitære træning:
»Jeg tager mig af logistik og uddannelse
under træningslejren, for vi vil ikke uddanne
soldater, men ægte patriotiske mennesker.
Europa er i krig, det kan vi ikke vende ryggen til.«
NATO-troppernes stærke tilstedeværelse
er tilsyneladende ikke nok til at berolige dem,
der betragter Rusland som den evige fjende.
Polakker, tyskere, canadiere, amerikanere,
franskmænd og rumænere – ikke siden Den
Kolde Krigs afslutning har der været indsat
så mange tropper i regionen. Alligevel er det
ikke alle her, der mener, at NATO-tropperne
er en god ting for freden i regionen.

Estere siger ro på
I Narva, den vigtigste by i det østlige Estland,
ligger Rusland bogstaveligt talt et par skridt
væk. Det eneste, der adskiller Narva fra Ivangorod, er ﬂoden af samme navn. 90 procent af
befolkningen taler russisk, det estisktalende
mindretal udgør kun tre procent. Ud af de
60.000 indbyggere er næsten 20.000 russiske
borgere, mens 15.000 er statsløse. Kulturelt
kunne det være en russisk enklave på estisk
territorium.
Stanislav Pupkevitj er grænsevagt i Narva.
Hver dag holder han øje med, hvem der passerer: Russerne med ost og kødpålæg, esterne
med benzinbeholdere:
»NATO’s uhyre massive tilstedeværelse gør,
at spændingen i området er steget,« fortæller
Pupkevitj: »Vi har ingen problemer med russerne, kulturelt er vi meget tættere på Rusland. Spændingerne er skabt af dem, der tjener penge på at indsætte styrker og føre krige.
Hvorfor skulle Rusland angribe os? Vi er ikke
strategisk vigtige, og de har i forvejen travlt i
farligere grænseområder.«

Også Narvas borgmester, Tammo Tammiste, mener, at en russisk invasion er meget
usandsynlig:
»Jeg er helt sikker på, at det er meget usandsynligt. Det ville ikke tjene noget formål. Selvfølgelig er der prorussiske grupper, der spreder propaganda i form af falske nyheder og
beskylder regeringen i Tallinn for at glemme
den russisktalende befolkning. Men indtil nu
har de været dårligt organiserede. Den kendsgerning, at den estiske stat er blandt de få i
Europa, der bruger mere end to procent af sit
budget på forsvaret i stedet for infrastruktur,
skoler og hospitaler, får helt sikkert ikke det
russisktalende ﬂertal i denne region til at ændre opfattelse.«
Det lokale hovedkvarter for Eesti Kaitseliit – den estiske forsvarsliga, der ligesom de
paramilitære grupper i de baltiske nabolande
i de seneste år har oplevet en stigning af frivillige – er en slags fæstning. Der er kameraer
og sikkerhedskontrol overalt:
»Her i Narva er vi nemlig ikke velsete,«
forklarer den 38-årige advokat Pavel Gordijevski, som er barn af russiske forældre: »Vi
har haft nogle uoverensstemmelser med lokalsamfundet gennem årene. Vi er jo et lille
mindretal og har kun 40 aktive medlemmer i
Narva-afdelingen. Men vi har våben og overgiver os ikke, hvis situationen skulle opstå.
Organisationens leder opfordrer os til at tage
vores våben med hjem, for hvis der skulle opstå spændinger, vil vores hovedkvarter, hvor
vi opbevarer vores arsenal, være det første,
der bliver angrebet.«
Indtil videre mødes medlemmerne af den
estiske forsvarsliga ﬂere gange om ugen på
markerne til skydetræning. De leder efter
nye rekrutter og organiserer aktiviteter for
de unge. Det foregår også med våben, selv
om den øverstbefalende i Narva-afdelingen,

13-17-årige teenagere fra Ungdomsgarden
i Litauen under en ﬁredages træning i
skoven ved byen Talsi, hvor de udover løb og
armbøjninger bl.a. har befriet et gidsel.
Alexander Lupanov, siger, at »det ikke er det
vigtigste«:
»For os er det afgørende, at de unge lærer
at overleve i skovene, at orientere sig og have
et patriotisk sindelag,« siger Lupanov.
Patriotisk. Det er det hyppigst brugte ord
blandt dem, der har besluttet sig for at blive
frivillige i de hastigt voksende paramilitære
organisationer i de baltiske lande.
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REAKTION

Kritik fra Estland
× Efter Tomaso Clavarino i sidste uge publicerede nogle af sine fotos og en kortere
tekst i det hollandske medie De Correspondent, er han i særligt estiske medier blevet
anklaget for at have iscenesat fotograﬁerne
af børn med plastikgeværer.
× Både Tomaso Clavarino og De Correspondent afviser anklagerne som grundløse. Heller ikke Information har fundet belæg
for anklagerne. Vi har valgt de publicerede
fotos i et udvalg af ﬂere hundrede fotos af
de paramilitære grupper i de baltiske lande.

