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Resumé:
Det ser ud til at vestlige efterretningstjenester planlægger
et falsk kemisk angreb, som det man lavede i Syrien i som fik
Trump til at bombe Syrien i 2017. Vil man få Nato i åben krig
med Rusland? Faren for en atomkrig har aldrig været større.
Der er to krige: Den i Ukraine og den større økonomiske krig
USA og Vesten har iværksat imod Rusland. Man forsøger at få
russisk kapitulation men trækker også tæppet væk under
økonomien, særligt Europas. Hvor længe varer det inden at vi
ser konkurser pga. af Ruslands manglende betalinger? De
vestlige tiltag som man siger skyldes ”Putins krig”, var noget
USA længe har presset på for, både 2 % af BNP til militær og
stop for køb af russisk gas. Nato har længe sendt våben og
trænet Ukraines hær, også de åbent fascistiske elementer i
den, for at Ukraine kunne påføre Rusland maksimal skade.
Skaden på Ukraine betyder lige så meget for Vesten, som man
bekymrer sig om befolkningen i Afghanistan.
Vestens økonomiske atombombe imod Rusland, udelukkelsen fra

SWIFT og indefrysningen af Rusland formue i udenlandske banker
vil medføre at ingen kan vide sig sikker, hvis pengene står i
vestlige banker der handler på politiske ordrer. Dollarens og
euroens rolle som reservevaluta vil blive kraftigt udfordret.
En russisk statsbankerot og manglende russiske betalinger kan
vælte meget.
Uden russisk gas, olie og kul står Europa stille.
Energipriserne himmelflugt gør stor økonomisk skade.
Fødevareforsyning og fødevarepriser rammes også af mangel på
kunstgødning og evt. dårlig høst i Ukraine og Rusland. Og
fiskere som bliver hjemme fordi det er for dyrt at sejle.
Andre ting, som f.eks. produktion af mikrochips kan også blive
hårdt ramt. Vestens sanktioner vil gøre stor skade på
økonomien. Rusland vil nok nationalisere eller tvangsovertage
vestligt ejede virksomheder som McDonalds og JYSK der har
lukket ned for aktiviteten. Hvad med Carlsberg?
Rusland siger, at de aldrig igen vil være afhængige af Vesten.
Fokus bliver på Kina og Asien. Man satser på den verdensorden,
som Rusland og Kina fremlagde den 4. februar. Kina vil støtte
Rusland for de ved, at hvis Rusland knækker, så er det deres
tur bagefter.
Globalt økonomisk kaos truer pga. Vestens sanktioner imod
Rusland. Ifølge UNICEF og Verdensfødevareprogrammet er 1
million børn under 5 år på vej til at dø af sult i
Afghanistan. 8 millioner børn og 22 millioner mennesker er i
fare, og de kan kun hjælpe 12 millioner. Vesten gør ingenting.
Vi behøver en ny sikkerhedsarkitektur som alle, også Rusland,
Kina og Indien, kan se sig selv i og vi behøver den nu. Skriv
under på Schiller Instituttets appel. Rejs debatten. Gør
noget, før det er for sent.

