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Ukraina

Dirigent var USA:s biträdande utriksminister, Victoria Nuland.
Fem miljarder dollar hade pumpats in i ett ukrainskt regimskifte.
Med kuppen släppte man lös en häxbrygd av motsättningar och problem.
NATO:s östexpansion sedan Sovjetunionens kollaps 1991 har varit dramatisk.

Ukraina har länge också
stått på NATO-menyn.
I februari 2014 slog väst
till, genom kuppen i Kiev.
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Det var inte första gången som väst försökte påverka utvecklingen i Ukraina. År
2004 inträffade den “orangea revolutionen”.
Den här gången var man mer beslutsam och mer våldsam. Vilket inte hindrade
Sveriges utrikesminister, Carl Bildt, från att finna metoderna helt i sin ordning.

Tidigt stod klart att vi i väst också blev utsatta för en form av krigföring - genom en
mediabockad och desinformation. Allt var konsekvent vinklat till rysk nackdel. En
rusofobi stack upp sitt fula tryne.
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Ryssland räddade dock sin flottbas Sevastopol, genom
folkomröstningen på Krim i mars.

Julia Timosjenko lade i ett telefonsamtal ut texten om hur illa hon önskade den
ryska befolkningen i Ukraina. Hon ville gärna använda kärnvapen för en grundlig
etnisk rensning.

“Omvärlden” - dvs västvärlden - blev hård i sin dom.
Folkomröstningen underkändes helt.
Nu skulle Ryssland bestraffas, genom olika sanktioner. Ett världskrig hängde i luften.
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En flygförbudszon proklamerades 2011 över Libyen.
Grundligt gick extremisterna också tillväga i Odessa den 2 maj 2014. Man eldade
helt enkelt upp meningsmotståndare inne i Fackföreningarnas hus. Händelsen bagatelliserades av Carl Bildt och hans vänner.

Varför proklameras nu inte en flygförbudszon över Ukraina - till skydd för befolkningen mot Kievregimens stridsflyg , bomber och granater?

Någon demokratisk kampanj inför presidentvalet den 25 maj kunde det inte bli, då
antifascister misshandlades och tvingades ta tillbaka sin kandidering.
Vald blev sedan miljardären Petro Porosjenko, som genast intensiferade det
pågående kriget mot befolkningen i östra Ukraina.
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