Putins vægtige intervention
er mere end blot en historie
om 2. Verdenskrig
Den 22. juni (EIRNS) – Vi er i en dyb, voksende krise, som
truer moderne nationers eksistens, og burde derfor hæfte os
ved den lange artikel: ”75-året for den Store Sejr: Fælles
Ansvar for Historien og vores Fremtid”, udgivet d. 19. juni i
magasinet The National Interest af den russiske præsident,
Vladimir Putin. Den russiske præsident minder os om, gennem
sin egen families erindringer, hvordan det måtte have været at
se en styrke af millioner af fuldt udrustede, mekaniserede og
veltrænede tyske soldater storme hen over hver eneste grænse i
juni 1940, og hurtigt begynde at løbe Rusland over ende – og
derefter, gennem år med ubegribelig frihedsberøvelse og død og
beslutsomhed, at finde en vej ud af den nationale,
eksistentielle krise, for til sidst at møde de amerikanske
tropper ved Elben og afslutte krigen.
Putin skriver først og fremmest som en leder, hvis land er
blevet ”behandlet ondskabsfuldt” af nylige, uhyrlige forsøg
på, selv fra den Europæiske Unions side, at beskylde
Sovjetunionen, i samme grad som Hitlers nazister og deres
bagmænd i Europa, for at have forårsaget 2. Verdenskrig. Han
sætter begivenhederne i det rette lys. Dækningen af Putins
arbejde i amerikanske, europæiske og australske medier er
begyndt at dukke op, med rapporter om hvad han fremviser fra
de omfangsrige arkiver, som Rusland har om de diplomatiske
begivenheder, der førte til krigen og kostede Sovjetunionen
mere en 25 millioner døde.
I Forbes skrev den højtstående korrespondent, James Rodgers,
den 21. juni: ”Hvorfor, 75 år efter afslutningen på den
konflikt, og i en meget anderledes verden, er disse

begivenheder så vigtige?”
Det første svar er størrelsesordenen af Ruslands offer.
Antallet af sovjetiske militære og civile dødsofre bliver
generelt antaget til at være over 20 millioner. I sin artikel
skriver Putin ’næsten 27 millioner’, og tilføjer som
sammenligning, at i 2. Verdenskrig ”mistede Sovjetunionen hver
syvende af dens borgere, Storbritannien hver 127. og USA hver
320”. På hjemmesiden ”Moon of Alabama”, som hovedsageligt
omhandler militære og efterretningsrelaterede emner, skrev en
skribent: ”Som tysker og tidligere officer der har læst en hel
del om krigen, er jeg enig med det russiske synspunkt. Det var
den lidet anerkendte industrielle magt, Sovjetunionen, og den
Røde Hærs soldaters bemærkelsesværdige pligttroskab, der
besejrede den tyske Wehrmacht… Jeg har ikke fundet nogle
større fejl med de historiske fakta i essayet, og anbefaler at
læse det i fuld længde.”
Nyhedsbureauet Associated Press’ rapport om Putins artikel
citerede hans hovedkonklusion: ”Han udtrykte håb om, at et
russisk foreslået topmøde mellem lederne af landene med
vetoret i FN’s Sikkerhedsråd snart ville finde sted, for at
diskutere den globale sikkerhed, corona-pandemiens økonomiske
konsekvenser m.m.’ Der kan ikke være nogen tvivl om, at
topmødet mellem Rusland, Kina, Frankrig, USA og Storbritannien
kan spille en vigtig rolle i at finde fælles svar på moderne
udfordringer’.” Putins andet, underliggende tema: Rusland er
en nation, som er utrolig svær at besejre, når den forsvarer
sig selv; men ønsker ikke at føre en aggressiv krig, og endnu
mindre en krig mod Europa eller en supermagt som USA.
Præsident Putins artikel tager direkte fat på denne krise,
bestående af en finansiel krise og økonomisk forfald, en
pandemi, hungersnød, socialt kaos og jacobinisme (efter den
jacobinske terror under Den franske Revolution –red.), og den
tydelige forøgede krigstrussel blandt atommagterne. Han
foreslår, at lederne af disse supermagter nu mødes, med en

dagsorden for global økonomisk genrejsning og en global
tilrettelagt offensiv mod pandemi, i særdeleshed nu i
udviklingslandene. Og, med en forståelse af hvad
menneskehedens egentlige historie – ikke politiske partier –
kræver af dem.

Vi tilføjer: Udelad Londons imperialister, hvis man ønsker at
diskutere enten økonomisk udvikling af underudviklede
nationer, at redde liv fra sygdom, eller at undgå krig – de er
de værste i alle disse tilfælde. Endnu bedre ville være det
firemagts-topmøde, som Helga Zepp-LaRouche opfordrer til – med
ledere fra mindst USA, Kina, Rusland og Indien – for at
igangsætte et Nyt Bretton Woods-kreditsystem.

