
Afhoppet russisk soldat leverer vigtigt vidnesbyrd om krigen i Ukraine 

 

Pavel Filatjev: ZOV - En russisk soldats dagbog fra Putins krig i Ukraine 

En modig beretning fra en russisk soldat, som var med under invasionen i Ukraine, om hans 

oplevelser af en elendigt koordineret indsats, korruption og ligegyldighed i en dårligt rustet 

russisk hær – oplevelser, som siden fik ham til at sige ”nej til krig” og hoppe af til Vesten.  

 

"Jeg forstod stadig ikke, hvad der foregik – havde vi åbnet ild mod angribende ukrainere? Eller 

NATO? Eller var det os, der angreb? Hvem var målet for den her infernalske beskydning? (...) 

Militæret er organiseret på en måde, så der ikke er nogen, man kan spørge om noget. (...) Jeg 

befinder mig som kontraktansat faldskærmssoldat på samme niveau som en hingst på vej til 

kastration. Der er ikke nogen, som forklarer mig noget, jeg kan enten kaste mine våben og stikke 

af som en kujon eller følge efter de andre." - Pavel Filatjev i bogen 

 

D. 24. februar 2022 invaderede Rusland Ukraine. Pavel Filatjev var professionel soldat og sammen 

med sit kompagni udstationeret på Krim, hvorfra de uden megen information endsige 

forberedelse og nødvendigt udstyr blev sendt mod Kherson på den såkaldte “specialoperation”, 

der reelt var en angrebskrig mod Ukraine. 

  

To måneder senere blev Pavel sendt hjem pga. sygdom. Rystet over sine oplevelser med dårlig 

kommunikation, korruption, militærets tilsyneladende ligegyldighed med sine mænd og manglen 

på både udstyr og motivation i den russiske hær forsøgte han at tage sin afsked fra militæret. Det 

blev han nægtet, og han besluttede sig for at fortælle verden ærligt om sine oplevelser fra krigen. 

 

Pavel Filatjev (f. 1988) er en tidligere russisk faldskærmssoldat, som i august 2022 afhoppede til 

Frankrig, hvor han har søgt asyl. Bogen er solgt til udgivelse i 16 lande.  

 

Bogens forord er skrevet af Claus Mathiesen, studielektor ved Forsvarsakademiet, ekspert i 

russiske militære forhold og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. 
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