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Mange bekymrer sig om de ukrainske
flygtninge - nogen om deres skæbne,
andre om hvad den store flygtningestrøm kommer til at betyde for Danmark.
Foto: Leonhard Foeger/Reuters

Kun en procent af
nordjyderne tror
ikke på, at krigen i
Ukraine kommer til
at få konsekvenser
for vores hverdag

Krigen i Ukraine fylder nordjyder
med frygt og usikkerhed
Af Anders Sønderup
as@dnmh.dk

FAKTA
PANEL NORDJYLLAND
■ PANEL NORDJYLLAND: Hver måned giver op til 2000 repræsentativt udvalgte

NORDJYLLAND: Der er langt til fronten, og langt til de udbombede
ukrainske byer.
Cirka 3000 kilometer er der til
Mariupol, og bortset fra prisstigningerne er krigen ikke noget, der
direkte påvirker vores hverdag.
Normalt går vi ikke rundt og er
bekymrede for noget, der sker så
langt væk.
Men krigen i Ukraine har vendt
og ned på mange ting, og afstanden til trods er det en krig, der er
langt mere tæt på end nogen anden
krig siden Anden Verdenskrig.
For Europa ændrede sig dramatisk 24. februar, hvor de russiske
tropper invaderede Ukraine. Det er
ikke to fjerne lande, der er i krig, og
det er ikke kun Rusland mod Ukraine, men nærmere det vestlige Europa, der kæmper mod Putins visioner om et nyt russisk imperie.
Danmark er ikke i krig, men også
Danmark blev et mere utrygt sted
den dag. Og frygt, usikkerhed og
generel uro over verdens tilstand
ramte også Nordjylland.
Det står tydeligt frem i en ny
Panel Nordjylland undersøgelse,
som Nordjyske har lavet.
For det er kun en procent af de
1443 adspurgte der svarer, at de
slet ikke er bekymrede for, at kri-

nordjyder deres meninger til kende i Panel Nordjylland.
■ Formålet er at blive klogere på nordjydernes holdninger, interesser og adfærd.
■ Panelet er oprettet af Det Nordjyske Mediehus og bestyres af Jysk Analyse, som sikrer, at tallene er i orden og er garant for panel-deltagernes anonymitet.
■ Svarene blev er samlet ind i perioden 31. marts-11. april 2022.
■ 1443 paneldeltagere besvarede spørgsmålene.

gen mellem Rusland og Ukraine får
yderligere konsekvenser for resten
af Europa.
99 procent er bekymrede - 52
procent svarer, at de er bekymrede
i enten meget høj eller høj grad.
Deltagerne i undersøgelsen har
også fået mulighed for at uddybe
deres svar, og det er der sjældent
mange, der har haft lyst til.
Svarene viser, at der ikke kun er
en grund til bekymring, men mange.
- Udover de tragiske menneskelige omkostninger,som uden sammenligning er min største bekymring, så er bekymringen om, at det
kan udvikle sig til 3. verdenskrig.
På et andet plan, går bekymringerne på økonomi, som rammer alle,
og ikke mindst de mennesker med
lavest økonomiske overskud. Det
går ud over både børn og voksnes
liv. Jeg er bekymret for alle børns
mentale tilstand. Ovenpå to år med
for ikke mindst børns voldsomme
påvirkninger, kommer der så en

krig i Europa. Vi skal passe på Alle
børn, svarer en 69-årig kvinde fra
Thisted.
Hun er langt fra den eneste, der
frygter, at det kan ende i en Tredje
Verdenskrig, og med brug at atomvåben.
- Tanken om, hvis Putin ikke
stoppes, og hvad han kan finde på
- det kan få fatale konsekvenser for
hele verden, skriver en 49-årig
kvinde fra Brønderslev, og samme
tanker har en 47 årig mand fra Aalborg:
- Ultimativt bliver der atomkrig,
hvis ikke Putin stoppes, eller Rusland destabiliseres indefra. I første
omgang er det dog fødevarer til
specielt Afrika, der vil give problemer. Der vil blive hungersnød for
de fattige i verden, og EU kan ikke
håndtere dette samtidig med millioner af flygtninge fra Ukraine.
Dermed opnår Putin sit største mål
: at destabilisere verden, så han
kan tage lande.
Andre angiver simpelthen bare

den russiske præsident, Vlademir
Putin, som grund til stor bekymring.
- Ved faktisk ikke hvad jeg er
mest bekymret for, men bekymret
er jeg i det mindste, så længe Putin
trækker vejret, svarer en kvinde fra
Thisted.
- Putin er jo lige så dum som Hitler, så kun døden kan stoppe ham.
Jeg er oprigtig bange for, at når han
bliver trængt op i en krog, så tyr
han til a-våben, siger en 60 årig
mand fra Aalborg, mens en 74-årig
kvinde fra Vesterhimmerland kalder ham en despot, der allerede er
gået langt over grænsen. Han
respekterer ikke demokrati og har
berøvet sit eget folk retten til at ytre
sig. Han skal stopppes.
Usikker fremtid
Rigtig mange fortæller, at de er
utrygge ved hele situationen og for
fremtiden i et Europa, der nu igen
risikerer at blive delt i to.
- Jeg er bekymret for, om vi kan
genskabe en stabil verdensorden.
Om Rusland vil stoppe sine aggressioner mod de østeuropæiske lande, som ikke er med i Nato, siger en
70-årig mand fra Brønderslev.
- Jeg er mest bekymret for mine
børn og børnebørns fremtid. Jeg er
den første generation, der ikke
endnu har oplevet en krig - det er
ikke sikkert, at mine børn og
børnebørn kan sige det samme.
Ligeledes er vores fremtidsdrømme
om demokrati, samhandel og fri

bevægelighed i verden bristet. Alt
det vi håbede på efter murens fald
er nu forsvundet, siger en 66-årig
kvinde.
Hos rigtig mange er der også en
stor bekymring for at inflationen og
prisstigningerne vil vare ved og
vare længe.
- Konsekvenserne af krigen bliver store prisstigninger stort set på
alt og stigende renter som giver stigende inflation, som vi kan se allerede nu efter en måneds krig. Dem
som har fast ejendom får inflation,
dem som har penge i banken, de
penge bliver mindre værd for hver
dag der går, det er jo langt den
største del af befolkningen som
ikke har fast ejendom og ingen
inflation og det gælder hele Europa. Det er disse mennesker, jeg er
mest bekymret for. I værste fald
kan det true vores demokrati, lyder
det fra en 79-årig mand i
Mariagerfjord, mens andre er
bekymrede for deres job.
Endelig er der de ubekymrede,
og her kan man bare håbe, at en
38-årig mand fra Vesthimmerland
får ret i sin forventning:
- Jeg tror ikke, at vi skal være så
bekymrede, for Rusland er pissedårlige til krig. De har nok, at
gøre med at komme hjem.

