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Fortsättning följer…

et här vidriga året har snart nått sitt slut.
Nu kommer signaler från USA att Ukraina bör sätta sig vid förhandlingsbordet
för att kriget ska ta slut. Undrar just vad Putin
avhandlade med Biden? Hit räckte alltså det
stora landets bistånd till Ukraina, men nu vill det
inte längre. Ja, det har lagt stora summor på
hjälp liksom många andra länder. Goda krafter har ställt upp på olika sätt. Frågan är bara
hur det nu ska gå för ukrainarna. Deras land
är förött. De har blivit angripna, våldtagna och
utblottade genom sitt broderfolks kriminella beteende. De har kämpat för livet i snart nio månader. De har åsamkats omänskligt lidande och
sorg. Är det konstigt att de är förbannade?

O

rganisationen FN har nu ett utmärkt
tillfälle att visa vad det är tänkt att den
ska göra och vilka värderingar den står
för. Den verkar tyvärr bara vara en diskussionsklubb med olika särintressen.

…hur då?

Vad är det tänkt att en ”förhandling”
ska mynna ut i?

R

yssland har ju faktiskt för evärderlig tid
straffat ut sig från umgängesrätt med
övriga världen. De har än en gång visat
sin opålitlighet, brutalitet och människoförakt.
Landet borde få sitta i evig husarrest så länge
det styrs av de krafter som ligger bakom dess
agerande. Det är ett hån mot mänskligheten att
Ryssland sitter i FN:s säkerhetsråd.

R

yssland ska lämna tillbaka samtliga
annekterade områden till Ukraina och
betala ett stort skadestånd för sin så
kallade specialoperation. Ryska vetorätten i FN
borde tas bort. Så många krigsbrott som det är
möjligt att uppdaga ska bestraffas.

B

egrepp som humanism, demokrati, medmänsklighet och olika religioners kärleksbud flaxar som skadskjutna fåglar i ett
grått töcken De ser inte vart de ska ta vägen,
var de ska landa, om det ens går att hitta en
sittpinne att komma till ro på.

V

äldigt många har tjänat grova pengar på
att gå över lik, vapenleverantörer, krigsprofitörer och så alla dessa som passar
på att sko sig på andras nöd. Ofantligt många
miljarder har spenderats på detta usla krig i ett
läge där de gjort bättre nytta för världen genom
att satsas på klotets överhängande problem:
världssvälten, klimathotet, energiförsörjningen
…
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