1 juni-tilkendegivelse: Antifascisme, faneflugt og soldatermytteri.
En Europahær er en hær uden dødsstraf.
Åbent brev vedrørende afstemningen 1 juni om det danske forsvarsforbehold i EU: Der skal
først og fremmest stemmes antifascistisk, dvs. at der skal stemmes ’ja’. Det antifascistiske går
både på det internationale aspekt med en klerikal-tjekkistisk junta, der har siddet på magten i
tyve år i Kreml og undervejs undertrykt opstandene i Syrien, Belarus og Kazakstan samt ført
krig mod Maidan-opstanden to gange, nemlig i 2014 og nu. Ud over en masse undertrykkende
virksomhed i selve Rusland med drab på journalister og politikere til følge. Men det
antifascistiske går også på det danske moment: Christiansborgsystemet er absolut domineret
af statsracisme, som forfatteren sagde, da han modtog Nordisk Råds Litteraturpris. Og efter
tyve års statsracisme er det netop uforsvarligt at lade den danske stat råde over den danske
hær helt alene. En Europahær ledet af de største nationer i EU er at foretrække, selvom
nationalstatens suveræne opsyn med hæren desværre ikke tilsidesættes af dette
arrangement. Både af hensyn til hærens ildkraft og af hensyn til dens antifascistiske moral er
en Europahær at foretrække frem for noget andet. For ingen véd, om republikanerne ikke
kommer tilbage med en eller anden Trumplignende isolationist som præsident, så i konflikten
med Putindiktaturet må der en Plan B til, såfremt NATO om et par år står splittet vedrørende
bekæmpelsen af den russiske fascisme. Endelig er der den positive afsmitning, at i
Europahæren har vi ingen nation med militær dødsstraf som i tilfældet med NATO, hvor USA
opretholder militær dødsstraf over for sine egne soldater, såfremt de begår mytteri og
lignende “forseelser”. For skulle det ske, at enheder i den russiske hær blev trætte af at
sønderbombe skoler, hospitaler og private hjem og i stedet gjorde mytteri mod deres klerikaltjekkistiske officerskorps, da måtte danske og andre europæiske soldater kunne gå med i en
fælles defaitisme sammen med deres russiske fæller uden efterfølgende at blive udsat for
henrettelser og andre militære straffe i tilfælde af, at soldatermytteriet ikke lykkedes.
Efter børnemassakren i Uvalde, Texas, og den kristenfundamentalistiske vending
i den amerikanske Højesteret, må europæerne sande, at de mange opstande mod politi- og
voldssamfundet i USA de seneste 12 år er det eneste Amerika, der kan satses på.
Fri adgang til våbenkøb og forbud mod abort i den amerikanske ende og russisk
totalitarisme i den anden. Og i midt imellem dem: Christiansborgsystemets statsracisme. Er
der udveje at finde i de rige landes verdensdel, så ligger de alle i et europæisk fællesskab.

