WAT GING FOUT EN HOE VERDER? AB GIETELINK OVER OEKRAÏNE.
WELKE VREDESVOORWAARDEN ZIJN TUSSEN RUSLAND EN OEKRAÏNE TE
REALISEREN?
Hartelijk welkom bij Alternatief.TV
Europa is Rusland kwijt geraakt. Europa heeft Rusland steeds weer geweigerd
en uitgestoten. Onze media heeft hen jarenlang belasterd en gediskwalificeerd.
Rusland en haar president Poetin kregen van alles de schuld. In een
gepantserde houding van wantrouwen zijn ze decennialang aangevallen.
Executies van politici, vergiftiging van spionnen, gifgasaanvallen in Syrië of
manipulaties van de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Overal zag de Media
de complotten van Poetin en het Kremlin. Zonder bewijs en zonder hoor en
wederhoor werden ze beschuldigd. Als je iemand maar lang genoeg pest,
beschuldigd, plaagt en diskwalificeert dan bijt hij op een kwade dag terug. De
Russische beer beet terug op 24 Februari 2022. Rusland heeft Europa
opgegeven. Westerse politiek en media voltrokken hun eigen eigen ‘selffullfilling prophecy’.
Rusland trok haar rode lijn. Zij keert zich om. Zij bied nu China en India haar
bodemschatten aan. Europa wil onze energie niet? Betaal dan maar extra en
betaal in Roebel graag, want de dollar is passe. Rusland schept twee neutrale
bufferstaten om zich te verdedigen tegen haar afgewezen liefde Europa
Ze aanvaard de kilte van een nieuw ijzeren gordijn. Ze aanvaard de staat van
een nieuwe koude oorlog. Rusland voelt zich beschermd door haar nucleair
arsenaal en ziet een nieuwe bijzondere rol voor zichzelf in Azië. Europa zal niet
lopen van Lissabon tot Vladivostok, zoals president Poetin ooit voorstelde in
Berlijn. Het had zo mooi kunnen zijn, maar wij hebben wederom historische
fouten gemaakt en laten ons terugvallen in een Europa dat een vijandige grens
kent bij Brest Litovsk. De stad waar 100 jaar geleden in 1918 de 1e
Wereldoorlog eindigde. De wereld groeit naar een nieuwe dualiteit. Het
Atlantisch bondgenootschap tegenover het Aziatisch bondgenootschap. Het
Westen heeft Rusland in de armen van het Aziatisch bondgenootschap
gedreven.
Ik ben geboren in het hart van de koude oorlog en bezocht veelvuldig
communistisch Oost-Europa. Ik heb de val van de muur meegemaakt en de
nieuwe vrede onder Gorbatsjov. Ik heb de afgelopen decennia moeten zien hoe
het NAVO expansionisme, het Oekraïens nationalisme en tenslotte de keiharde
rode lijn van de Russische staat ons terugwerpen in een opvlammende lokale
oorlog en mogelijk daarna de ijzige staat van een nieuwe Koude oorlog.

De NAVO heeft gefaald. Ze heeft Europa niet veiliger, maar onveiliger gemaakt.
De oude mannen in het Witte Huis en het Capitool, in het Kremlin en aan het
Maidan plein hebben de toekomst van onze kinderen donkerder gekleurd.
De generaal aan een van de TV praattafels erkende als een van de weinigen het
falen. ‘We hebben Poetin verkeerd gelezen’. Het westen dacht met pappen en
nathouden het Oekraïne NATOlidmaatschap er doorheen te kunnen masseren.
Het bleek een dramatische vergissing.
Agressieve staten staan tegenover hun bevolkingen. De vredeskrachten, de
bruggenbouwers verliezen. De bevolkingen gaan betalen voor de oorlogen van
onze regeringen en hun militair-industriële complexen..
Het Oekraïense volk betaalt voor de weigering van overgave en de voortzetting
van de oorlog door politiek en militairen
Het Russische volk betaalt voor een politiek van invasie en confrontatie,
Het Europese volk betaalt voor wapenleveranties, stijgende energieprijzen,
economische oorlog en uitzichtloze escalaties van haar eigen regeringen.
Laat ik mijn filosofische reflecties over de actuele stand van de wereld met U
delen. Het dominante Europese denken komt uit een donkere geschiedenis
van wereldoorlogen waar ze zich niet aan heeft kunnen ontworstelen. Het
Amerikaanse denken is daarin de extase van het Europese denken en werkt
als een geopolitiek vliegwiel van escalatie.
Het Atlantisch denken verabsoluteert een eenduidig causale relatie in plaats
van een Multi causale relatie. Ofwel: Men definieert Poetins’ inval als reden
van de oorlog en niet het oprukken van de NAVO, de demonisering van
Rusland, de dreigende formele toenadering in de NATO-Oekraïne relatie of de
verzwegen Oekraïense bombardementen op de volksrepublieken Donetsk en
Loehansk. Het Westen miskent het complex van oorzaken. Ze reduceert alles
tot een antwoord: Poetin.
Het Westen schept daarbij een moreel zwart-wit scenario in plaats van oog te
hebben voor het bewegend mechanisme van een draaiend escalatieproces.
Men definieert Rusland als zwart en het Westen als wit en beide partijen
staan statisch tegenover elkaar. Omgekeerd. In Rusland ziet men zichzelf als
wit slachtoffer en het Westen als het zwarte ‘rijk van leugen en
desinformatie’.
In werkelijkheid zitten beide partijen al 30 jaar in een trage spiraal van
escalatie, waarbij met name de Atlantische stappen voorwaarts de
onderlinge relatie steeds verder hebben verslechterd en die is nu verbroken.
In 1989 begon een hoopvolle vriendschap
In 2008 met de Oekraïense aanvraag van de NAVO ontstond een Koude Vrede
In 2014 begon met de Maidan staatsgreep en de Annexatie van de Krim een
Koude Oorlog

In 2022 kwamen we in de fase van lokale oorlog. Zorgwekkend genoeg
maken alle NATO stappen, wapenaankopen, leveringen en economische
oorlogen de situatie alleen maar slechter. Niet escalatie, maar De-escalatie is
de enige weg uit deze spiraal van vernietiging.
Laten we ons eens concentreren op de mogelijkheden van een vredesregeling
tussen Oekraïne en Rusland. Daarvoor is het noodzakelijk dat het Westen
meegaat en ook leert de redelijkheid van de Russische eisen , ja zelfs de
wenselijkheid van de Russische eisen in te zien. De eisen geven namelijk een
fundament voor de bevolkingen. Ik zal zal ze een voor een behandelen en
uiteenzetten.
Een neutraal en soeverein Oekraïne zonder lidmaatschap van de NATO. Die
neutraliteit zou in de Oekraïense grondwet moeten worden opgenomen.
Respect en gelijkwaardigheid voor Russischtaligen
Oekraïne zou moeten erkennen dat de Krim Russisch grondgebied is.
Oekraïne zou eveneens de soevereine zelfstandigheid van de
Volksrepublieken Donetsk en Loegansk moeten erkennen. Als men zich
realiseert dat in die drie Russisch gezinde gebieden referenda zijn geweest
met duidelijke pro-Russische uitslagen gaven dan zou de internationale
gemeenschap die zelfbeschikking moeten willen respecteren.
De bevolkingen van Europa, Oekraïne en Rusland willen vrede en voorspoed.
Zij staan tegenover de geopolitieke logica van hun politieke leiding en de
propaganda van hun media.
Stop de NAVO expansie!
Stop de expansie van het militair-industrieel complex en de verhogingen van
de oorlogsbudgetten!
Stop de wapenleveranties!
Stop de economische oorlog!
Stop de Oekraïense claim op Russische gebieden!
Neem verantwoordelijkheid voor de eigen fouten!
Stop de strijd en maak een rechtvaardig compromis met de Russische zijde!.
Kies voor de bevolkingen van Europa, Oekraïne en Rusland !

