
Vācija ir uzņēmusies pretrunīgu lomu krīzē, ko
izraisījis Krievijas agresijas karš pret Ukrainu.
Kaut arī nevēlēšanās eksportēt smagos ieročus
uz Ukrainu daļēji balstās sagrozītā vēsturiskajā
naratīvā, kas vairāk koncentrējas uz vēsturisko
atbildību pret Krieviju nekā pret Ukrainu un
Baltkrieviju, pastāvīgo praksi iegādāties milzīgus
daudzumus gāzes un naftas no Krievijas
galvenokārt nosaka ekonomiskās intereses.
Vācija nav gatava uzņemties atbildību par
ekonomikas krīzi importa apturēšanas rezultātā.
Karā tā pat ir kļuvusi par Krievijas fosilā
kurināmā "lielāko pircēju", tērējot tam vairāk
resursu nekā atbalstot Ukrainu. Tomēr, vai šāda
mēroga tirdzniecības attiecību uzturēšana, kas
būtiski veicina agresora finansiālo stabilitāti un
mazina starptautiskās sabiedrības noteikto
sankciju ietekmi, ir savienojama ar Vācijas
apņemšanos veicināt mieru (sal. ar Pamatlikuma
preambulu (PP)). ), vispārējo apņemšanos ievērot
cilvēktiesības kā katras kopienas pamatu, mieru
un taisnīgumu pasaulē (PP 1. panta 2. punkts),
tiesiskuma principus (PP 20. panta 3. punkts), kas
ietver apņemšanos ievērot uz noteikumiem
balstītu starptautisko kārtību un starptautisko
publisko tiesību vispārējo noteikumu ievērošanu
(PP 25. pants), kas aizliedz spēka pielietošanu
starptautiskajās attiecībās?
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