
Det er på høje tid at bryde det farligste, nuværende tabu: at kende og handle på den akutte mulig-
hed for, at menneskeheden kunne blive udslettet inden for få dage eller uger. Schiller Instituttets 
appel fra den 6. august 2015 uddeles på fem kontinenter.

I 70-året for bombningen af Hiroshima og Nagasaki 
befinder verden sig nærmere ved randen af atomkrig 
end på noget andet tidspunkt, siden Cuba-krisen i 1962. 
Obamaregeringen og NATO har anbragt menneskehe-
den i fare for pludselig udslettelse gennem en række 
meningsløse provokationer, der er rettet mod Rusland, 
primært, og Kina sekundært.

Da Jerntæppet faldt, indgik man en aftale om, at, til 
gengæld for sovjetisk accept af den tyske genforening 
inden for NATO, ville der ikke komme yderligere ud-
videlser af NATO mod øst. De, der så frem til et sta-
bilt og samarbejdende Europa efter den Kolde Krig, 
håbede, at nationer med en potentielt stærk industriel 
økonomi, såsom Polen og det daværende Tjekkoslova-
kiet, så vel som også – efter Sovjetunionens opløsning i 
1991 – Ukraine, ville optræde som en bro mellem Den 
europæiske Union og en fremvoksende, eurasisk, øko-
nomisk blok.

Alle disse grundlæggende krigsforebyggende aftaler 
er nu blevet krænket. Viceudenrigsminister for europæi-
ske og eurasiske anliggender, Victoria Nuland, pralede 
i december 2013 offentligt med, at USA havde brugt 5 
mia. dollar på »farvede revolutioner« for at trække Ukra-
ine ind i Den europæiske Union og, sluttelig, ind i NATO.

USA trak sig ensidigt tilbage fra ABM-aftalen for 
at opstille missilforsvarssystemer i Øst- og Sydeuropa, 
angiveligt rettet mod Iran, men i realiteten vendt mod 
Rusland. I sidste uge bekræftede Obamaregeringen 
denne realitet ved at annoncere, at opstillingen ville 
fortsætte på trods af P5+1-aftalen med Iran. Russiske 
regeringsfolk har hele tiden anklaget, at det amerikan-
ske, ensidige ballistiske missilforsvarssystem var en del 
af en plan om en atomar førsteangrebskapacitet mod 
Rusland.

Opstillingen af dette ABM-system er godt i gang i 
Rumænien og Polen, og de første, skibsbaserede AE-
GIS-missilforsvarssystemer er allerede på plads og har 
udført manøvrer i Sortehavet og Det baltiske hav, der 
begge grænser op til russisk territorium.

Der er nu fremkommet rapporter, der siger, at de 
kommende Trident Juncture 15 NATO-øvelser vil in-
kludere prøver på anvendelsen af atomvåben mod 
Rusland. Washington fortsætter med produktion og 
opstilling af en ny generation af taktiske atomvåben, 
B-61-12, der kan ramme mål på russisk territorium fra 
F-35 stealth kampfly. Skønsmæssigt 500 af disse B-61-
12 atomvåben skal produceres, og omkring 200 af dem 
skal iflg. de aktuelle planer opstilles på det europæiske 
kontinent.

Disse umiskendelige provokationer er ikke gået 
ubemærket hen i Øst og Vest. Siden starten af kuppet i 
Ukraine i november 2013 har Rusland gennemgået en 
storstilet opgradering af hele dets strategiske atomstyr-
ke. Russiske forsvarsfolk har offentligt advaret om, at 
de har udviklet og opstillet en atomar gengældelsesstyr-
ke, der ikke kan slås ud. For at demonstrere dette har 
russiske, strategiske bombefly og ubåde deltaget i øvel-
ser i internationalt farvand nær ved NATO-territorier.

I løbet af august måned er der en alvorlig fare for, 
at præsident Obama, der muligvis ville benytte Kon-
gressens sommerpause som en lejlighed til at lancere 
en krig, lancerer provokationer imod Rusland. Et bredt 
udvalg af indflydelsesrige personer har allerede givet 
udtryk for sådanne bekymringer, inklusive pensione-
rede russiske og amerikanske, øverste officerer.

Obamas beslutning om at ændre reglerne for USA’s 
luftstyrkers aktivitet i Syrien uden godkendelse fra 
Kongressen, blot tre dage efter, at Kongressen gik på 
sommerpause, hvilket har frembragt en akut fare for en 
eskalering frem til krig med Syrien, som Kongressen 
nedstemte for to år siden, understreger den akutte fare.

I 1914 gik verden i søvne lige ind i katastrofen. I 
dag, med arsenaler af atomvåben, der er tilstrækkelige 
til at udslette civilisationen et par dusin gange, går ver-
den atter i søvne lige lukt i afgrunden.

Vi, der har underskrevet dette, kræver et omgående 
stop for provokationerne mod Rusland og Kina og en 
tilbagevenden til politiske løsninger på alle konflikter.

Stop den akutte fare for 3. verdenskrig
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