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Lær af Historien: Franklin D. Roosevelt, russerne
og D-dag

Den foregående fredag, den 2. juni, (1944) repræsenterede vicepræsident Henry Wallace FDR, da han talte
for en forsamling i operahuset i Irkutsk, Sibirien. Idet han holdt talen på russisk, sagde Wallace: "
Nu, hvor den fremtidige efterkrigsverdens årle morgengry langsomt stiger over horisonten, bliver det ganske
klart, at kun det fulde samarbejde mellem vore to store lande og deres allierede kan sikre for verden en
stabil fred og sand udvikling.?

6. juni 2014 ? Af Anton Chaitkin:
I begyndelsen af juni 1944 var de allierede endelig klar til at lancere invasionen af Frankrig. General George
Marshall (USA), hvem præsident Franklin Roosevelt havde givet det øverste ansvar for den militære
planlægning, havde på frygtløs vis kæmpet mod britisk modstand mod og sabotage af åbningen af den anden
front. Dens mål: at aflaste de sovjetiske styrker og gøre det af med nazisterne fra både øst og vest.

U.S. Joint Chiefs of Staff at Normandy. Image: George C. Marshall Foundation

Mandag, den 5. juni befandt ca. tre fjerdedele af en million sovjetiske tropper sig på den 58. dag af deres
Jassy-Kishinev-offensiv for at drive tyskerne ud af Rumænien. Rasende modoffensiver fra nazisterne, fra
styrker anført af tanks, havde kostet de sovjetiske tropper 150.000 tab. Byen Jassy (nutidens Iasi) havde en
stærk, følelsesmæssig betydning: Nazistiske rumænere havde massakreret mere end 13.000 jøder, en
tredjedel af byens jødiske samfund, på en uge i 1941, umiddelbart efter, at rumænske og tyske styrker havde
angrebet Sovjetunionen.

Mandag aften den 5. juni 1944 talte general Marshall til en forsamling i Den sovjetiske Ambassade i
Washington, hvor han modtog Suvorov-ordenen af Første Grad, Sovjetunionens højeste æresbevisning. Med
invasionen af Normandiet, som skulle starte den næste morgen, præsenterede Marshall krigen som ét enkelt
slag: den endelige aktion i denne forfærdelige, europæiske krig er nu fokuseret omkring ét enkelt slag, i
hvilket hver eneste af de allierede styrker vil være repræsenteret. Det skal blive en kamp indtil døden for
nazisterne, og en kamp indtil sejr for de allierede.
General Marshall blev

?æret for fremragende militære aktiviteter og fortjenester i ledelsen af de amerikanske, væbnede
styrker i kampen mod den fælles fjende ? Hitlertyskland.?

Da han modtog den sovjetiske æresbevisning, sagde Marshall:

?Jeg er dybt beæret, for den er tildelt af et land, som udviste et historisk forsvar imod det titanske
angreb fra den tyske hær, da denne var på sit højeste med hensyn til effektivitet og antal.?

New York Times, 6. juni 1944, s. 7:
Præsident Roosevelt blev repræsenteret ved Den sovjetiske Ambassade af krigsminister Henry Stimson.
Den foregående fredag, den 2. juni, repræsenterede vicepræsident Henry Wallace FDR, da han talte for en
forsamling i operahuset i Irkutsk, Sibirien. Idet han holdt talen på russisk, sagde Wallace:

?Nu, hvor den fremtidige efterkrigsverdens årle morgengry langsomt stiger over horisonten, bliver det
ganske klart, at kun det fulde samarbejde mellem vore to store lande og deres allierede kan sikre for
verden en stabil fred og sand udvikling.?

Wallace opfordrede til et partnerskab for opbygningen af det nordvestlige Amerika, Canada, Alaska og
sovjetiske Sibirien:

?Disse enorme, tyndt befolkede områder er i vor tid blevet erobret af luftfarten. Nu har deres landbrug
og industri behov for udvikling.?

Wallace havde tidligere besøgt Sibiriens Uelkal-Seymchan, Magadan og Komsomolsk.

New York Times, den 3. juni 1944, s. 5:
Torsdag morgen, den 6. juni, landsattes historiens største invasion fra havet i Normandiet.
General Dwight Eisenhower rapporterede via telegraf til general Marshall kl. 8,00, at operationen gik godt.
Den dag anførte præsident Roosevelt en bøn fra hele nationen. Elleve måneder senere, med styrkerne under
anførelse af Eisenhower brasende ind fra vest, og de sovjetiske styrker, som fejede ind over Berlin, overgav
nazisterne sig til de allierede.
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