Krigsfaren: Møde i Berlin
onsdag er måske sidste chance
20. jan. 2015 – Der er grund til at tro, at Frankrigs
præsident Hollande, hvis popularitet netop er fordoblet iflg.
målinger, som Reuters nævner, bag scenen kæmper for at forsøge
at opsætte eller stoppe USA’s overhængende krig med Rusland,
angiveligt over Ukraine, som Tysklands kansler Merkel og andre
europæiske Wall Street- og London-marionetter rent faktisk
forsøger at gennemføre.
Et heldigt udfald er langt fra sikkert.
Gårsdagens møde mellem EU-udenrigsministrene blev overskygget
af en massiv optrapning af det fascistiske Kievregimes kampe,
der begyndte den 17. januar, da det forsøgte at indtage
lufthavnen i Donetsk samtidig med en optrapning af bombninger
på hele krigsfronten, og med bombning af byer for første gang
siden maj. Det russiske Udenrigsministerium erklærede,
korrekt, at Kievregimet havde planlagt øjeblikket for sit
fremstød til at falde sammen med mødet i mandags, for at
forhindre enhver handling for at lette sanktionerne eller
forbedre relationerne med Rusland.
Efter mødet sagde EU’s højtstående repræsentant Mogherini og
Tysklands og Hollands udenrigsministre, blandt andre, at ingen
ønsker at stoppe sanktionerne i betragtning af kampene (som
Rusland aksiomatisk og fejlagtigt får skylden for).
Det
russiske
Udenrigsministerium
responderede,
at
»diskussionen om relationerne mellem EU og Rusland under et
møde i Det europæiske Råd for Udenrigsrelationer den 19.
januar blot bekræftede det faktum, at EU stadig ikke er parat
til at ændre sin uvenlige politik, og ligeledes give en
fordomsfri vurdering af Kievmyndighedernes nylige handlinger,
der har overtrådt de indgåede aftaler og genoptaget aktioner

på demarkationslinjen i det sydøstlige Ukraine, hvor de
begyndte at bombe byer og stæder i denne del af landet.«
Men
i
dag
rapporterer
Reuters,
at
Det
tyske
Udenrigsministerium har bekræftet en rapport om, at
udenrigsministrene fra Rusland, Tyskland, Frankrig og Ukraine
vil mødes i »Normandiet-regi« i morgen aften, den 21. januar,
i Berlin.
At diskussionerne holdes hemmelige, og dernæst denne
tilsyneladende ændring, reflekterer sandsynligvis en frem-ogtilbage-kamp bag scenen, med Frankrig, der yder modstand mod
faren for krig, som nogle andre lande støtter. Det var
selvfølgelig præsident Hollande personligt, der opfandt
»Normandiet-regiet«, da han organiserede et møde mellem
Merkel, Putin, den ukrainske præsident Porosjenko og sig selv
(minus Obama og Cameron), under 70-års jubilæet for
landsætningen i Normandiet i juni 2014.
Hvis mødet i morgen ikke virker, er vi i overhængende fare for
en udslettelseskrig.

