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Quan s'allarga la guerra
"La principal força d'Ucraïna prové del suport del món occidental, inicialment,
unànime a la seva causa de resistir i guanyar aquesta guerra"
Les conseqüències de la Guerra a Ucraïna que intenta evitar la invasió i russa i la follia de Putin
de controlar per la força tot el que sigui favorable als seu desig de presidir un gran imperi al preu
de sotmetre i eliminar a qui s'hi oposi,
La principal força d'Ucraïna prové del suport de l'anomenat món occidental, inicialment, unànime a
la seva causa de resistir i guanyar aquesta guerra.
Quan la guerra s'allarga, aquesta unitat és fa més necessària i alhora, més difícil.
El govern actual d'Alemanya representa a les forces més favorables a la transició energètica
per alentir el canvi climàtic, però el seu govern ha hagut de comunicar als seus ciutadans que
recuperaria la combustió de carbó, un combustible que havien eliminat i altament contaminant ,
sense el que ara no poden garantir el funcionament de les seves centrals tèrmiques perquè el
gas que prové de Rússia ja no hi poden comptar
Alemanya es suma, així, als greus problemes de Polònia, Bulgària o Finlàndia. La tancada ?tècnica?
del Nord Stream 1, encara que realment sigui temporal, impedirà omplir les reserves i la UE és
més vulnerable si les decisions afecten immediatament a la població, sense cap tipus
d'esmorteïdor
Alemanya, en una decisió sense precedents, també ha augmentat la seva despesa militar i els
conflictes entre el socis de la coalició governamental s'han incrementat.
El govern de Bulgària va tenir greus problemes d'estabilitat durant el mes de juny i ara s'ha
sumat a la inestabilitat la inestable Itàlia. El moviment Cinque Stela s'ha esmicolat i Luigi di Mario,
ministre d'exteriors, inicialment d'aquest moviment, ara ha creat el seu propi partit i intenta seguir
de ministre. Tot això ha fet tentinejar a Mario Draghi que intenta acordar major subministrament de
gas argelià en una situació de major debilitat.
En les democràcies els conflictes polítics es debaten en els parlaments i, encertades o no, les
formacions polítiques d'uns intenten ser aprofitades pels seus opositors. Com esta passant al
Regne Unit. És per això que aplaudim els intents d'aconseguir una democràcia homologable a Kiiv,
però en períodes convulsos, caldria esperar menys estratègia electoral i més cohesió de l'arc
parlamentari. Putin sap que pot guanyar cada vegada que veu conflictes en els estats occidentals
Biden s'ha hagut d'empassar les admirables declaracions que havia fet contra Aràbia Saudita
arran del cas Kashoggi, per anar a negocia subministrament de petroli perquè l'encariment del
preu de la vida que suposa aquest conflicte crea esquerdes en el suport de la ciutadania
Fins i tot el PP ha entès que no podia votar contra les ajudes que ha proposat l'actual govern
espanyol en una setmana intensa de debats parlamentaris transcendents i clarificadors, on el
debat del model d'estat, d'autogovern de les nacions històriques, de sobiranies compartides,
senzillament a desaparegut.
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