Åbent
brev:
FN’s
Generalforsamling må fjerne
årsagerne til krigsfaren
Den 21. september 2022 (EIRNS) – Følgende åbne brev til FN
blev offentliggjort i dag, i fællesskab af Schiller
Instituttet og Foundation to Battle Injustice. Det er
tilgængeligt
udbredelse.
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omfattende

FN’s Generalforsamling må fjerne årsagerne til krigsfaren!
Foundation to Battle Injustice har med et offentligt brev
appelleret til FN om at afskaffe Myrotvorets-listen, som er
målrettet 4.000 internationale journalister og andre
institutionelle personer med henblik på attentat
(“likvidering”), og kræver en strafferetlig undersøgelse af
baggrunden for denne operation. Mange af disse journalister er
på denne liste, fordi deres beretninger ikke var i
overensstemmelse med den “tilladte officielle fortælling” fra
NATO om situationen i Ukraine. Men andre er på denne liste,
fordi de kræver en diplomatisk løsning, inden krigen eskalerer
ukontrollerbart.
Vi er hastigt ved at nå det punkt, hvor der ikke er nogen vej
tilbage. Det seneste møde i Ukraines forsvars kontaktgruppe i
Ramstein, bragte krigen op i et højere gear ved at lade NATOmedlemsstaterne sende stadig mere sofistikerede præcisions- og
langtrækkende våben til Ukraine, og efterhånden er det
tydeligt, at dette er en krig mellem NATO og Rusland. Den
ukrainske forsvarschef, Valerij Zaluzhnyi, hævder, at Rusland
er på nippet til at anvende taktiske atomvåben, og kræver at
Vesten foregribende skal indsætte “det samlede arsenal af
midler, som verdensmagterne har til rådighed” mod Rusland. Og
den ukrainske regerings “Kiev Security Compact” kræver et
egentligt medlemskab af NATO og EU, som giver en beskyttelse

af artikel 5-typen, hvilket vicechef for det russiske
sikkerhedsråd, Dmitrij Medvedev, har karakteriseret som
“prologen til Tredje Verdenskrig”.
Den virkelige årsag til krigsfaren og denne optrapning ligger
i det faktum, at det transatlantiske neoliberale finanssystem
er på vej mod en hyperinflationær sammenbrudskrise, som det
var tilfældet i Weimar-Tyskland i 1923, hvilket er forårsaget
af den årtier lange pengepolitiske profitmaksimering og
likviditets-indsprøjtninger. Krisen i dette system påvirker
allerede nu den ganske verden, men især udviklingslandene, med
eksploderende fødevare- og energipriser.
Den eneste måde at afværge faren for Tredje Verdenskrig, som
truer med udslettelse af hele menneskeheden, er at erstatte
det nuværende håbløst bankerotte system med et nyt
kreditsystem, et nyt Bretton Woods, som genopliver
verdensøkonomien og især tilvejebringer billige, langfristede
kreditter til reel økonomisk udvikling i det Globale Syd. Da
både krigsfaren og truslen fra den overhængende kollaps af
finanssystemet berører hele verden, er FN’s Generalforsamling
det rette sted at tage initiativ til at skabe en ny retfærdig
økonomisk verdensorden og må tage skridt til dette nu.
Vi appellerer derfor til FN’s Generalforsamling om at sikre en
åben og fri debat om behovet for at etablere en ny
international sikkerheds- og udviklingsarkitektur, som tager
hensyn til alle verdens landes interesser, ikke kun til alle
journalister og enkeltpersoner der står på Myrotvorets liste,
men for alle mennesker, som bidrager med ideer til at gøre
verden til et sikkert og bedre sted.
Vi appellerer derfor til FN’s Generalforsamling om at indkalde
til en ekstraordinær hastekonference for at gennemføre en
sådan ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur og give udtryk
for denne hensigt ved at vedtage en resolution herom.
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https://schillerinstitute.nationbuilder.com/open_letter_un_no2
For yderligere oplysninger, se https://schillerinstitute.com/

