Atlant Info
Falsk flag (på engelsk: False Flag Operations) og ukrainekrisen
Det amerikanske forsvarsministerium har meddelt, at man frygter, at Rusland vil bruge en falsk flagoperation til at åbne en militær kampagne mod Ukraine.1 USA mener, at Rusland planlægger en falsk flagoperation, hvor man vil lave film, der viser overgreb og lig samt ødelagte bygninger. Dette skal se ud som
om, at det er ukrainske styrker, der har angrebet russere eller russiske separatister i de besatte ukrainske
områder. Herved vil Rusland legitimere et angreb, der skal ”beskytte” russere.
Falsk flag-operationer er kendt langt tilbage i historien, og begrebet stammer fra søkrigshistorie.
Krigsskibene forsøgte at snige sig ind på hinanden under et andet flag end deres eget. Man kunne bruge et
neutralt flag eller fjendens flag. Den dansk-norske søofficer Peter Wessel Tordenskiold skulle flere gange
have brugt falsk flag til at komme tæt på fjenden. Den 27. juli 1714 møder han selv en svensk fregat “De
Olbing Galley”, der under brug af engelsk flag kommer tæt på Tordenskiolds fregat ”Løvendahls Galej”.
Senere har man under bl.a. under 1. og 2. Verdenskrig haft skibe, der var camoufleret som handelsskibe,
men som i virkeligheden var krigsskibe. Disse såkaldte Q-skibe kunne sejle fredeligt blandt andre
handelsskibe, og så lige pludselig åbne ild.
Legitimering af angreb
De mest kendte eksempler på brugen af falsk flag-operationer til at legitimere en krig er Sveriges brug i
1788 og Tysklands brug i 1939. Det er disse to operationer man bør skele til, når man vil se på, hvad USA
siger, at Rusland vil gøre.
I 1788 ønskede den svenske konge at angribe Rusland. Danmark indgik i en defensiv alliance med Rusland
for at undgå, at alliancen blev aktiveret. Det betød, at man fra svensk side ønskede at få det til at se ud som
om, Rusland var angriberen. Man fik derfor kostumeafdelingen i den svenske kongelige opera til at
fremstille kosakkostumer. Den 28. juni 1788 angreb finsk-svenske soldater egne tropper ved grænsen
mellem Rusland og Finland.
Et andet tilfælde, hvor man har brugt falsk flag til at legitimere en intervention, er i Manchuriet. Her
sprængte japanske styrker dele af den japanske jernbane i Manchuriet i luften. Selve sprængningen var ikke
særlig kraftig, men Mukden-episoden, som sprængningen er kendt som, legitimerede et japansk angreb på
Manchuriet. I populærkulturen er dette kendt fra tegneserien ”Tintin og Den Blå Lotus”.
Endeligt er der Gleiwitz-affæren, hvor Nazi-Tyskland ville legitimere sit angreb på Polen. Den 31. august
1939 blev den tyske radiostation 'Sender Gleiwitz angrebet af, hvad der skulle ligne polske styrker. Det var
imidlertid fanger fra koncentrationslejren Dachau, som efter at være blevet bedøvet og skudt fik ødelagt
deres ansigter til ukendelighed, hvormed de ikke kunne identificeres. De døde KZ-fanger var iklædt polske
uniformer.
Falsk flag-operationer, Fake News, hybridkrig og ukrainekrisen
Under den første ukrainekrise i 2014 brugte Rusland specialstyrker, der opererede uden russisk flag - en lidt
anden variant af falsk flag-operationer. Disse styrker blev omtalt som ”grønne mænd”, da det eneste
kendetegn var, at de opererede uden militære kendetegn. Fake News blev en del af den russiske måde at
operere på - en operationsmåde, der som oftest betegnes hybridkrig. Her søger man at blande civile og
militære elementer sammen, hvor man hele tiden holder sig på den del af konfliktspekteret, der er lige
under krig.
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https://edition.cnn.com/2022/02/03/politics/us-alleges-russian-false-flag-ukraine/index.html
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Elementer i hybridkrig er spionage, påvirkningsoperationer - hvor man vil påvirke egen og fjendes
offentlighed - sabotage, cyberoperationer og Fake News. En del af Fake News er ”Deep Fake News”, hvor
man søger at snyde modtageren til at tro, at man oplever en virkelighed. Her bruger man f.eks.
dobbeltgængere, kunstig intelligens og Deep Fake-teknologi i form af video- og fotomanipulation. Et af de
mest kendte eksempler på Deep Fake har præsident Barack Obama (klik her) og Tom Cruise (klik her) som
omdrejningspunkt
BBC har lavet en meget instruktiv video, der viser, hvordan man kan bruge Deep Fake-teknologi til at
manipulere os alle med. Den kan ses her: https://youtu.be/g5wLaJYBAm4
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