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Vesten har startet den nye
verdenskrig.
Kan den stoppes inden det
bliver en atomkrig?
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Resumé:
Mødet på den amerikanske luftbase i Ramstein, Tyskland, hvor
Morten Bødskov deltog, var NATO ++. Ud over NATO-medlemmer og
Ukraine var også Israel, Japan, Sydkorea og andre af USA’s
partnere til stede for at aftale massiv militær støtte til
Ukraine og fortsat udvidet militært samarbejde. Tysklands
kansler Scholz gav efter for presset til at levere tanks og
tunge våben til Ukraine. NATO er i total krig mod Rusland via
sin proxy Ukraine. Ukraines præsident Zelenskij er blot en
skuespiller, der læser de manuskripter op, der er skrevet i
London og Washington.
USA, NATO og EU lyver om at lave sanktioner for at stoppe
krigen. Man har på intet tidspunkt forsøgt at stoppe krigen i
Ukraine, men har tværtimod skabt den for at bruge den til at
ødelægge Rusland, som en uafhængig magt. Se analysen fra den
amerikanske tidligere militærmand og senator Richard Black og

læs de rystende fakta fra den schweiziske tidligere FN og
NATO-militærrådgiver Jaques Baud. Det var ikke Rusland der
startede krigen den 24. februar. De reagerede blot på den
igangværende planlagte militære operation, som Vesten har haft
i gang i Ukraine siden kuppet i Kiev i 2014. Der har aldrig
været en massiv russisk militær overlegenhed. 130.000 russiske
kombatanter har stået over for 250.000 på den ukrainske side.
Rusland havde aldrig opbygget den 3-1 fordel, en angriber
gerne skal have, for det var aldrig Rusland, der ønskede
krigen. Man handlede i desperation for at imødegå det
planlagte vestligt støttede ukrainske angreb imod Donbas og
Krim.
Der er masser af krigsforbrydelser i krigen, men i modsætning
til den ukrainske (britisk iscenesatte) ukrainske propaganda
er det ikke russerne, der er unødigt brutale, men de ukrainske
ideologiserede specialstyrker. Se interviewet med Richard
Black. Var der nogen der troede på, at videoen med nyvaskede
smilende blonde børn virkelig var indspillet efter to måneders
mareridt i jorden under stålværket i Mariupol? Eller var det
blot endnu en iscenesat propagandafilm. Er der 50 franske
militærmænd gemt i værkets underjordiske gange, der var
ansvarlige for sænkningen af Ruslands flagskib Moskva?
I lighed med Tyskland og de andre europæiske vasalstater har
Danmark opgivet sin suverænitet og parerer blot ordrer fra USA
(EU) og NATO. Stem nej til ophævelsen af forsvarsforbeholdet,
men det er ikke nok til at stoppe krig. Der skal også være et
massivt nej til fortsættelsen af verdenskrigen imod Rusland og
andre (som f.eks. Kina), der nægter at opgive sin suverænitet.
Ellers får vi atomkrig.
Den fortsatte krig i Ukraine og sanktionerne imod Rusland vil
medføre global fødevaremangel der kan true over en milliard
mennesker på livet, men hvem hører stemmer i Vesten bekymre
sig om det? Kun Rusland, Kina, Indien og andre ikke-vestlige
nationer har iværksat tiltag for at undgå det. Vil Indien
indgå i en alliance sammen med Rusland og Kina for at

opretholde sin suverænitet? Ruslands lukning af gassen for
Polen og Bulgarien er blot et skud over boven. Tyskland og
Italien er langt mere afhængige af russisk gas, der ikke kan
erstattes med andet i løbet af flere år. Hvis EU fortsætter
konfrontationen vil man påføre Tysklands og Europas økonomi og
levestandard ubodelig skade.
Det vestligt ledede globale finanssystem er allerede i
nedsmeltning pga. kæmpe gæld, stigende inflation og
eksploderende renter. De vedvarende paniske aktioner for at
skade Rusland og andre, der ikke makker ret, trækker tæppet
væk under det vestlige system og den vestlige globale magt.
Vil Vesten forstå sin fejltagelse inden alt forsvinder i
atomkrig?
Det er ikke Rusland imod verden men Vesten imod det meste af
Verden. Schiller Instituttets konference fra den 9. april om
en ny global sikkerhedsarkitektur viser vejen ud. Kinas Xi
Jinping har svaret med en opfordring til et globalt
sikkerhedsinitiativ. Kan vi få folk i Vesten til at hæve deres
stemmer og sige fra over for selvmordspolitikken?
Bliv aktiv. Gå med i Schiller Instituttets kampagne. Skab
historie. Stop katastrofen og skab en fredsorden og en global
renæssance.
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