Tænkemåde og (ud)dannelse
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- Lær noget af de tidligere krige.
Det er gået ret skidt og ingen af antagelserne forud for dem holdt stik. Dette er
specielt vigtigt hér fordi ISIS i hovedsagen er et resultat af besættelsen af Irak.
- Indse at terrorismen ikke kan nedkæmpes ved at slå terrorister ihjel - så lidt som
man kommer kriminalitet til livs ved at slå alle kriminelle ihjel.
Man må forsøge at forstå drivkræfterne bag den.
- Gør en grundlæggende konfliktanalyse eller -diagnose og se på problemet mere end
aktørerne.
- Udform din egen politik kreativt og inddrag værdier:
Udenrigspolitik kan ikke bestå i at have en telefonsvarer på opkald fra
Washington, der siger: Vi kommer så snart I kalder.
- Tænk i overensstemmelse med FN-Erklæringen, som vi er moralsk og juridisk
bundet af, nemlig at alle civile midler skal være prøvet og fundet resultatløse inden
man tager voldelige midler i anvendelse.
- Handl ikke i panik - tag et længere tidsperspektiv og se på alle aktørers rolle,
inklusive den vestlige verdens historiske rolle i stort alle konflikter, ikke mindst i
Mellemøsten.
- Brug empati - spørg dig selv om hvorledes modparterne vil opfatte det du gør
og hvordan de vil reagere.
- Lad dig ikke forblinde af den militære magts muligheder - i sidste ende vindes krige
og løses konflikter udelukkende gennem intellektuel formåen og moralsk
overlegenhed. Hybris er en meget farlig partner i alle statslige og menneskelige
relationer.
- Forstå ISIS og deres had som mere end galninge - se den som noget vi selv
gennem besættelsen og (fejl)administrationen af Irak selv har et medansvar for.
Det aktuelle kalifat er en vanvittig idé, som vi ikke kan acceptere, men den har en
gedigen historisk baggrund i Islam og i Vestens skalten og valten med regionen i
hundredvis af år.
- At gå i krig er den vigtigste enkeltbeslutning noget land kan tage. Se til at dit lands
kompetence er nogenlunde proportionel med dét og har tilstrækkeligt mange
eksperter og velinformerede folketingspolitikere, der kan noget om globale
spørgsmål.

