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POLITISK ORIENTERING i går den 23. februar 2022:
Rusland gør oprør imod USA med støtte fra Kina.
Vil Europa ødelægge sig selv for at skade Rusland?
Der findes et alternativ til krig og kaos.
Læs, cirkulér og debatér Schiller Instituttets nye udtalelse.
Resumé:
Rusland bryder med det ”moderne britiske imperium”, den
internationale regelbaserede (USA dikterede) verdensorden i
lighed med den amerikanske uafhængighedserklæring imod det
britiske imperium. Det er ikke en beslutning, det er truffet
letsindigt, men fordi man ikke føler, man har et valg, hvis
Rusland skal have sin frihed i fremtiden og undgå at være en
vasalstat, som landene i EU og Nato tydeligvis er.
Rusland har fuldstændig rygdækning fra Kina på det grundlag,
som er fremlagt i Beijing-erklæringen fra Putin og Xi Jinping

den 4. februar, hvor man gør op med den unipolære USAkontrollerede verdensorden og erklærede starten på en ny
multipolær verdensorden.
Anerkendelsen af Lugansk- og Donetsk-republikkerne er kun
første skridt. Indtil Rusland får de sikkerhedspolitiske
indrømmelser, som man har krævet – en ny sikkerhedsarkitektur
der også imødekommer deres bekymringer – så vil man skridt for
skridt eskalere konflikten. Begyndende med indtagelsen af det
fulde territorium af republikkerne Donetsk og Lugansk.
Rusland er klar over, at USA vil iværksætte massive
sanktioner, som frem for alt vil ramme ikke blot Rusland, men
også Europa. Det har briterne og USA det fint med. De
ødelægger gerne Tyskland og kontinentaleuropa og frygter mest
af alt et samarbejde mellem EU (med Tyskland i centrum) og
Rusland. Både første og anden verdenskrig blev støttet af Det
britiske Imperium for at forhindre et sådant tysk-russisk
samarbejde.
At eskaleringen kom nu var ikke Ruslands valg, men
konsekvensen af den vestlige finansielle nedsmeltning der er i
gang, som har sat ekstra tryk på den vestlige offensiv imod
Rusland i blandt andet Ukraine. Rusland følte sig tvunget til
at sige fra nu (så snart vinter-OL i Beijing var overstået).
Kina vil bakke Rusland fuldstændigt op, fordi det ved, at hvis
man knækker Rusland, så vil man rette alle sine kræfter imod
at knække Kina. Se videoen og erklæringen fra 4. februar om
den nye russisk-kinesisk lancerede verdensorden på Schiller
Instituttets hjemmeside.
Der er en vej ud af den ellers langvarige spændte og
konfliktfyldte situation vi er inde i, hvis Vesten (USA) er
villige
til
at
tænke
om
og
acceptere
en
ny
sikkerhedsarkitektur, der også tager hensyn til Rusland og
Kina. Ellers vil tingene blive ved med at eskalere og faren
for en atomkrig, bevidst eller ved en fejl, vil vokse. Der er
ikke noget kvik-fix inden for den gamle vestligt-fastlagte

verdensorden. De gode gamle dage kommer ikke tilbage.
Forslaget om en ny militær-aftale mellem USA og Danmark, der
giver amerikanske soldater og materiel fri adgang til Danmark
uden dansk kontrol, vil bekræfte, at Danmark ikke er en
suveræn nation men blot en amerikansk vasalstat, der vil blive
brugt i det amerikanske militære spil i Europa – med
ubehagelige og potentielt fatale konsekvenser for Danmark.
Danmark må have en selvstændig dansk strategi, vi må kunne
tænke selv.
Oven i Ukraine-krisen kommer den igangværende finansielle
nedsmeltning, som kan kraftigt forværres af de planlagte
sanktioner imod Rusland.
Forbered Danmark til at håndtere dette gennem iværksættelsen
af LaRouches 4 økonomiske love. Studér LaRouches økonomiske
arbejde.

