Carl Bildt och Urban Ahlin
stöder nazistkupp i Ukraina
EU och USA befinner sig i en djup sammanbrottskris. Det nordatlantiska finanssystemet är konkursmässigt. Systemet är utom all
räddning. Den ekonomiska makten håller på
att glida ur Londons och Wall Streets händer
och hamna längre österut i Ryssland, Kina,
Indien och deras allierade. Det är i detta sammanhang man kan förstå dagens aktuella
händelser.
I Ukraina pågår en nazistledd statskupp. Den
har startats och stöds av Nato, EU och USA.
Sedan den 21 november 2013 har den välplanerade kuppen pågått. Detta var då Ukrainas president Janokovitj meddelade att han
inte skulle skriva under associationsavtalet
med EU eftersom det skulle betyda ekonomisk katastrof för Ukraina. Då aktiverades
de nätverk, som under de senaste 20 åren
byggts upp med västligt stöd. Bara USA har
under denna tid, enligt statssekreterare Victoria Nuland vid USA:s utrikesdepartement,
spenderat 5 miljarder dollar på detta.
I mitten på februari hade ledningen av
demonstrationerna tagits över av krafter från Svoboda, UNA-UNSO-militanter
och Högra sektorn. Svoboda hette tidigare
Ukrainas Social-Nationala Parti och är ett
rent nazistparti. Dess ordförande, Oleh Tiahnybok, står på Wiesentalcentrets lista över
världens värsta antisemiter. UNA-UNSO
är en militär, politisk och antirysk fascistisk
organisation som bildades 1990. Den har
deltagit i strider mot Ryssland och Georgien
och har stridserfarenhet. Högra sektorn är en
nybildad lös gruppering vältränade under
2 år i upploppstaktik och gatustrider. Alla
dessa grupper ser sig som arvtagare till Stefan Banderas gamla organisation från 30talet vars militära gren under naziockupationen utförde massmord på judar och polacker.
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Det var dessa grupper som med vapenmakt
tog över parlamentet och presidentpalatset
och med skottlossning jagade bort den lagligt valde president Janokovitj.
I den nybildade kuppadministrationen har
dessa grupper full kontroll över försvarsdepartementet, åklagar- och polismyndigheterna och den Nationella försvars- och säkerhetskommittén. De nazistiska stormtrupperna har nu fått ställning som en frivilligkår
med tillgång till de militära vapenförråden.
Dessa SS- eller SA-liknande trupper sänds
nu runt i Ukraina för att kväsa allt motstånd
mot nazistkuppen.
Det är denna utveckling som har ett helhjärtat stöd av hela EU, NATO och Obamaadministrationen i USA. I Sverige fortsätter
Carl Blidt med sitt aktiva stöd för den de facto nazistledda kuppregeringen i Kiev. I Ekots
lördagsintervju avslutade han med följande
uttalande: - Som utrikesminister är min uppgift att fokusera på de omedelbara frågorna.
Det är att möta rysk propaganda. Det är att
möta rysk aggression och hjälpa en ukrainsk
demokrati att stabilisera sig.
Urban Ahlin, socialdemokraternas utrikespolitiske talesman, hjälpte en grupp Ukrainaaktivister, inklusive medlemmar i det
nynazistiska ukrainska partiet Svoboda, med
deras demonstration utanför Riksdagen inför
den utrikespolitiska debatten den 19 februari
och har efter det uttalat sitt fulla stöd för Carl
Bildts politik.
Det är en skam för Sverige att vi allierar oss
med ett korrupt, konkursmässigt finanssystem för att skydda resterna av det brittiska
imperiet. I stället borde vi arbeta tillsammans med de krafter som önska ekonomiskt
samarbete på lika villkor.
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