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I början av Ukrainakriget beskrev jag hur i dåvarande Sovjetunionen Stalin genomförde en 
organiserad massvält för att knäcka den sk fria bondeklassen. Det har uppskattats att 4 
miljoner eller betydligt flera svalt ihjäl. Kampanjen drabbade framför allt Ukraina som har en 
av jordens bästa jordbruksmarker och som har haft stora exporter av olika livsmedel. 

I det fria Ukraina har “kampanjen” kallats för Holomodor och ansett vara ett folkmord på 
samma sätt och storlek som det välkända Holocaust. Nu har Europaparlamentet med stor 
majoritet klassat Holomodor som folkmord! Detta är väsentligt när nu i Ukraina Putinregimens 
legoknektar begår det ena krigsbrottet efter det andra: mördande av civila, våldtäkter, tortyr, 
förstörande av infrastruktur etc. Listan blir allt längre. De verkar vara sanktionerade från högre 
ort! 

De ansvariga för krigsbrotten måste ställas till svars och straffas för sina gärningar antingen 
detta sker via ICC (International Criminal Court) eller vid separata tribunaler. Det senare kan 
vara lättare att anordna. Nürnberg skulle ur många synpunkter vara en lämplig plats med sin 
historik. 

Detta kräver att Ryssland förlorar kriget. Så håll I håll ut och stötta Ukraina där folket kämpar 
inte bara för sin egen frihet utan för friheten hos oss européer och för vår framtid. 

För det ryska folket är en förlust i kriget en möjlighet till positiv förändring av deras samhälle 
till ett normalt demokratiskt samhälle - liberal demokrati och rättsstat. 

Så Håll i håll ut och hjälp till att stödja Ukraina på alla sätt för vår gemensamma bättre framtid 
och bevarande av vår demokratiska världsordning! Om Ryssland skulle segra innebär det att 
auktoritära stater får cart blanche att gå till krig mot närliggande stater för att kapa åt sig 
större eller mindre delar. Kina följer säkert utvecklingen med intresse, De har ju aspirationer 
på Taiwan, en självstyrande ö som utvecklats till demokrati. Dessutom är de ju inte 
främmande för folkmord – Maos stora språng orsakade ju kanske 40 miljoner som svalt ihjäl. 
Detta var ej avsiktligt utan berodde på inkompetens och en diktatur där man ej kunde 
ifrågasätta ledarens åsikter. 

 Historien går igen även om Putins agerande är mera Hitlerlikt med medvetet folkmord! 

 För övrigt anser jag: Praeterea censeo Kaliningradum esse demilitari  
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