Zepp-LaRouche hilser Sigmar
Gabriels krav om ny detente
velkommen,
men kræver, han fortæller
sandheden om Ukraine-kuppet
27. juli, 2017 – I noget, der ligner et skift i politik, har
den tyske udenrigsminister Sigmar Gabriel (SPD) krævet en
politik for »ny detente«, i et interview til magasinet Focus
16. juli, og som vi rapporterede den 20. juli.
Den tyske topdiplomat opfordrede »alle« til at forstå Moskvas
holdning i en række internationale spørgsmål. »Putin er
skuffet over Vesten«, sagde han, blandt andre årsager, fordi
EU holdt forhandlinger om tilknytning med Ukraine, uden at
drøfte spørgsmålet med Rusland. Men efter hans mening, kan
spændingerne mellem Rusland og Tyskland ikke blive reduceret,
før krisen over Ukraine løses.
Det fik formand for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche,
til at kommentere, at, alt imens Gabriels erklærede ønske om
at forbedre relationerne med Rusland og gradvist ophæve
sanktionerne var konstruktivt, så er det, der er nødvendigt,
en offentlig tilbagevisning af »hele den såkaldte ’narrativ’
om det, det førte til Ukraine-krisen«.
Denne krise blev ikke forårsaget af Ruslands angivelige
»annektering« af Krim, sagde hun, men var et resultat af
årtier lange forsøg på at fremprovokere »regimeskifte«, som
førte til »en ’farvet revolution’ i Kiev«. Alene USA’s
Udenrigsministerium havde brugt $5 mia. frem til februar 2014
på at »promovere demokrati« i Ukraine sådan, som daværende
viceudenrigsminister for europæiske og eurasiske anliggender,

Victoria Nuland, dengang offentligt indrømmede. Krisen blev
mere akut, fortsatte Zepp-LaRouche, da EU skyndte sig for at
få Ukraine ind i en Associeringsaftale, »som ville have
oversvømmet Rusland med EU-produkter pga. toldaftalerne mellem
Rusland og Ukraine« og som, gennem forlængelse, ville have
givet NATO »adgang til Sortehavets havne«.
I virkeligheden var »udviklingen i Østukraine og
folkeafstemningen i Krim, der gav flertal til dem, der var
favorabelt indstillet over for en tilslutning til Rusland, en
reaktion til kuppet, der blev gennemført i Kiev af fascistiske
Banderist-styrker, støttet af Vesten.« Denne »udbredte
narrativ, som ligger bag anti-Putin-propagandaen, må erstattes
af sandheden«, sluttede Zepp-LaRouche.
Foto: Tysklands udenrigsminister Sigmar Gabriel (højre) hilser
på sin russiske modpart, Sergei Lavrov, under førstnævntes
besøg i Moskva i marts, 2017. Gabriel krævede en dialog for at
mindske spændinger.

