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På sporet af
„deep state“
Findes der en skygge-regering, som har større
indflydelse på geopolitiske beslutninger, end
politikere vedkender, og medierne oplyser? Er
den vestlige verden nået dertil, at krige startes
alene på påstande og beskyldninger, udråbt af
toppolitikere og ekkoet af de store medier? Er
vestlige politikere og medier deres faglige og
etiske ansvar bevidst? Følg Tommy Hansen i
hælene på svarene i
Side 26
På sporet af „deep state“.
[1]

Russisk dokumentar Fare fra kineserne
censureret i Vesten eller for helbredet?

18 år med krige og
flygtningestrømme

[2]

Hvad står der i Frank Taylor-rapporten,
som lancerede USA/NATO‘s mellemøstlige „Krige mod terror”? I efterreningsrapporten, som er eksistentiel for
forståelsen af, hvad der gjorde Danmark
til et krigsførende land, og som startede
flygtningestrømmen mod Europa?
Niels Harrit afslører.
SIDE 4
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Den politisk eksplosive dokumentar, „The
Magnitsky Act”, har været censureret i
Vesten siden 2016. Filminstruktørerne,
Andrei Nekrasov og Vetta Kirillova, har
konkluderet, at sagen om Bill Browder
og den påståede whistleblower er et
vigtig billede på den måde, samfundet
har transformeret sig på.
SIDE 10
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Alt imens myndigheder bekymrer sig om
hacking fra „Huawei“, advarer en fremtrædende forsker om flere sundhedsrisici.
Bla. hjerte-karsygdomme, demens, ADHD
og autisme hos børn, som under svangerskabet har været eksponeret for EMF.
Læs, hvorfor Einar Flydal anbefaler adgang
til internettet via kabler.
SIDE 48

STØT Free21: download – print – læs – del – donér - www.Free21DK.org

MAG_2019_05_Umschlag_DK.indd 1

19.05.19 21:54

INDHOLD

IN MEMORY

TRANSSKRIPTION

ARTIKEL

26

32

På sporet af „deep state“
Fred i verden er for de allerfleste et dybtfølt
ønske, og ingen normale mennesker ønsker
krig. Findes der en stat i staten, som ikke
har samme nævnte ønske? På sporet af „deep
state”. Af Tommy Hansen.
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Danmark har været i krig i sytten år. Men
det juridiske grundlag for starten på disse
krige har aldrig været diskuteret. En af grundene hertil kan have været, at den afgørende
efterretningsrapport stadig er klassificeret –
troede vi. Men tilsyneladende har den været
offentligt tilgængelig i ti år. Af Niels Harrit.
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De norske myndigheder praler med, at Norge
har bevilget over 3 milliarder kroner til Syrien
siden 2011. Men hvem i „Syrien“? Den syriske
offentlige sektor, under betydelige sanktioner
som rammer civilbefolkningen, ydes ikke en
krone. Af Eva Thomassen.
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Bistandsmidler til oprørskontrollerede
områder i Syrien: Hvor havner pengene egentlig?

22

Hvad er
Agenda 21?
Citeret fra FN’s
hjemmeside står
der: „Agenda 21
er en omfattende handlingsplan, der skal
iværksættes globalt, nationalt og lokalt af
organisationer i FN-systemet, regeringer og
de såkaldte „Major Groups“ på alle områder,
hvor mennesket påvirker miljøet.“ Mange har
sagt, at Agenda 21 nu er en forældet, forsømt
politik. Det er langt fra sandt. Af Bruce Tanner.

City of London: Verdens mægtigste stat
De færreste ved, at City of London - verdens
største finanshandelsplads - er et ekstraterritorialt område og ikke hører med til Storbritannien. Når dronningen ønsker at besøge
City of London, som populært kaldes ”Square
Mile”, skal hun anmelde det som til et statsbesøg. Af Wolfgang Berger.

47

Genetiker advarer om, at 5G er en
alvorlig trussel for helbredet
Telegiganter står i kø for, i samarbejde med regeringer og myndigheder verden over, at indføre
5G-nettet. Myndighedernes største bekymring er
den såkaldte kinesiske trussel fra producenten,
Huawei, i form af hacking. Ingen er opmærksomme på de åbenlyse konsekvenser, denne
mange millioner gange højere strålingseksponering vil medføre. Af Einar Flydal.
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38 Hvor vejen til Damaskus løber
sammen med sporet til 9/11

Hvorfor har mordet på den saudiarabiske
journalist, Jamal Khasdoggi, fået så stor politisk opmærksomhed? Så megen spalteplads i
de store medier? Hvem vár Khashoggi? Hvad
var hans baggrund? Af Kristen Breitweiser.
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44 Russiagate er en distraktion: Den
virkelige skandale er Israelgate

Det er næsten, som om hele historien med
Rusland er en afledningsmanøvre: Fake news,
som mainstream-medierne bruger til at holde
den amerikanske befolkning distraheret med.
Metoden er simpel... Af James Corbett.
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Bill Browder og historien om den påståede whistleblower
Magnitsky’s, død
Den tidligere hedgefond
direktør, som blev velhavende i Rusland, præsenterer sig nu som
èn af de største menneskerettighedsaktivister og har indtil videre haft held med at få
forevisningen af en afslørende film bremset.
Af Andrei Nekrasov og Vetta Kirillova.

Registreret ved Amtsgericht
Charlottenburg VR 34774B.
St.-Nr. 27/680/76987

Organiseret udvandring via twitter?
Var det den tyske befolkning, der i 2014
udsendte tweets med ordlyden: „Flygtninge
velkommen + Tyskland“? Tweets, som fik en
massiv strøm af flygtninge til netop at søge
mod Tyskland. En analyse af Twitter-kampagnen viser, at ud af 19.000 forskellige tweets
kom kun 6,4 % fra Tyskland. Af Andrey Fomin.

Alle artikler lever op til vores krav
om seriøsitet og relevans, og i vid udstrækning er artiklerne tilmed forsynet
med kilder.
Vores vision er et verdensomspændende
netværk, som udgiver papirmagasiner
på alverdens sprog. Vi agter at skabe et
uafhængigt og troværdigt medium, som
er fri fra de store mediekoncerner, og
som kan udfylde den frie presses meget
vigtige opgave.

Dokumentet, der sendte Danmark i
krig og startede flygtningestrømmen
mod Europa
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Power to the paper 2.0
en anden milepæl
I

august 2014 flyttede jeg til
Berlin og startede projektet,
Free21.org. I starten var der kun
mig og idéen. Det første nummer
af Free21-magasinet blev offentliggjort i november 2014.
Jeg gjorde dette helt alene. I
ﬂere måneder havde jeg brug for
næsten alt, hvad jeg havde lært i
mit voksne liv: Fra avistypograﬁ til webpublicering og journalistik. Jeg havde ikke forventet potentialet i denne idé. Med denne
21. udgave af Free21-magasinet
har vi nu nået en anden milepæl.
Takket være mediesupport fra
KenFM blev konceptet kendt i
hele det tysktalende område, og
der kom folk ind i mit liv, som
var entusiastiske for denne idé
og engagerede sig selv på en helt
anden måde. Nogle har forladt
os igen, andre er blevet og har
bidraget væsentligt til succesen
med Free21.
Vi etablerede en nonproﬁt-forening for at fremme uafhængig
journalistik, og antallet af tilhængere voksede måned for måned.
Dette omfatter ikke kun de mere
end 150 forfattere, der har givet os
deres accept til at bruge deres tekster gennem licens. I mellemtiden
er der dannet et solidt redaktionsteam, som styrer vores dokumenterede redaktionelle processer. Og
de engagerede frivillige oversættere, korrekturlæsere, researchere
og layoutere, som arbejder i deres
eget tempo, men altid med yderste omhu, - alle bidrager til fremstillingen af vores velkendte PDFdokumenter.
Efter 20. udgave af Free21-magasinet træder jeg tilbage af sundhedsmæssige årsager. Derfor er
denne seneste udgave skabt af en
holdindsats, som aldrig før er set.
Jeg er stolt af dette frivillige team
og er glad for, at den professionelle
journalistiske produktion af tek-

Redaktionens note:

Kære læsere.
Da Tommy Hansen
skrev følgende linjer,
indså han, at dette
ville være hans sidste
leder til vores magasin.
Med sin beskedenhed
siger han stille farvel i
denne tekst - men ikke
uden også at give sin
vision med undervejs.
Derfor vil Tommy altid
være hos os!

KenFM i samtale med Tommy Hansen (screenshot: KenFM)

ster fra uafhængige forfattere og
journalister fortsætter. Dette er
en anden milepæl i vores historie.
Og det vil ikke være den sidste.
Vi byder velkommen til nye,
kompetente kolleger i klubben,
der er involveret i at tegne Free21idéen i hele Europa. Inkluderet er
folk fra Danmark, England, Østrig
og Rusland.
I Danmark er et lille team allerede sammensat, og den første
danske udgave af magasinet blev
udgivet i efteråret 2017 og blev
mødt med meget positiv respons.
Her oversættes, researches og layoutes der tekster af internationale forfattere, - som der gør i vores tysktalende redaktioner. Den
næste udgave er allerede i planlægningen. Og allerede i de kommende måneder vil vi være i stand
til at offentliggøre ﬂere engelsksprogede artikler.
Men i øjeblikket er jeg glad
for, at vi er kommet så langt, så
hurtigt. Og for første gang er jeg
nysgerrig efter, hvordan du som

læser holder denne nye udgave i
hænderne. Power To The Paper!

Tommy Hansen,
Chefredaktør, July 2018.
Denne tekst blev første gang offentliggjort
på www.free21.org den 21.08.2018 under følgende URL: <http://www.free21.org/power-tothe-paper-2-0-en-anden-milepael/?lang=da>
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EDITORIAL

Velkommen til såvel nye
som kendte læsere.

D

a promotion no. 1 udkom i
2017, var det Free21´s grundlægger og chefredaktør, Tommy
Hansen, som introducerede projektet her i Danmark.
Vi har erfaret, at der stadig er
supportere, som ikke ved, at Tommy allerede dér var syg, men endnu ikke havde opsøgt læge. Hvorfor han ikke havde fået stillet den
endelige diagnose, som viste sig
at være lungekræft. En kræft der i
juni 2018 havde spredt sig til tarme og knogler. Da Tommy gik bort
den 18.8.2018, mistede vi i Free21
vores redaktionelle holdepunkt.
Verden mistede en kompromisløs
og dedikeret journalist og foredragsholder. Det har fortsat været
med Tommy i tankerne, dagligt, at
vi nu endelig har vores promotion
no. 2 på gaden. En udgivelse, som
kun har kunnet lade sig gøre grundet en donation, som Tommy blev
lovet, mens han lå syg: Han kunne så drage videre i fredelig viden
om, at Free21 Danmark ville fortsætte. No. 2 har længe været undervejs, som Paul Taylor udtrykte
ved mindehøjtideligheden:

„

Det kræver 5 til 6 personer bare for at gøre alt det,
Tommy gjorde alene, dét var det
menneske, Tommy var.“
Vi bringer Tommys farveltekst
på sidste side for at markere, at
endnu et hjørne er rundet; i nærværende magasin er artikler samlet uden Tommys sidste hånd på
værket, dog giver vi ham i dyb respekt det sidste ord. Ord, som vi
tager med på vejen fremover.
Alle artikler er generelt nøje
udvalgt efter den guidance og lærdom, jeg modtog fra Tommy, både
før og efter han blev ramt af sygdom. Emner set på fra en afsløPubliceret på Free21 den 19. maj. 2019 21:29
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rende vinkel, hvor de store medier
vender det slørede øje til. Free21
ér og forbliver platformen for forfattere, som ikke andetsteds kan
finde et talerør. I dag ofte heller
ikke på de sociale medier. Free21
vil fortsat virke uden Tommy, men
udfra hans ånd og hans ord om, at
alt der én gang er trykt på papir,
kan hverken ændres eller censureres på internettet.

Det er i skrivende stund endnu
ikke lykkedes at finde denne journalist. Flere var på tale med Tommy, mens han lå syg. Møder har
været afholdt, men et sådant samarbejde handler ikke ”kun” om en
uddannelse på Journalisthøjskolen.
Det handler især om personlighed,
om forståelse og respekt for det
fundament, hvorpå Tommy skabte projektet, Free21.

Skulle vi en dag stå i en situation, hvor vi tilbage kun har de store
mediers version af, hvad der foregår i verden, er det vores vision at
have givet et bidrag til, at befolkningen har fået en reel mulighed
for at danne sig et nuanceret verdensbillede. Free21 har intet motiv om at være propagandistisk. Vi
har intet ønske om at skulle overbevise vores læsere. Vi informerer
i tillid til læsernes evne til, at læse
med kritiske øjne, selv vurdere og
herefter tage stilling. Dét er autentisk journalistik, og det var den fornemmeste lærdom, Tommy gav os.

Jég tvivler ikke på, at det også
vil lykkes! Vi i teamet har samme tro på Free21, hvormed Tommy skabte det i 2014! Indtil dén
journalist kommer på banen, vil
jeg fortsat repræsentere den danske redaktion i samarbejde med
Marika Matthaei, der repræsenterer den tyske.

Det er nu på sin plads, at jeg
ganske kort præsenterer mig: Jeg
var en nær ven af Tommy og arrangerede hans foredrag i Danmark,
fra hans første i 2013 til hans sidste
i 2018. Derudover har jeg rejst med
Tommy, både i ind- og udland, og
jeg håber, læseren derfor vil bære
over med mig, når jeg skriver, at
heller ikke i Danmark er Free21
endt på fremmede hænder. Hvilket lå Tommy meget på sinde, at
det aldrig måtte ske.
Næste mål er at tiltrække en
dansk journalist, som både kan og
vil tage udfordringen som vores
danske chefredaktør. På de præmisser, Free21 står for og virker
på. En journalist, som kan begå
sig ikke kun på dansk, men også
på engelsk, optimalt også på tysk.
Sidstnævnte vil styrke samarbejdet med det tyske team yderligere.

Vigtigst er det at tiltrække flere frivillige i temaet. Især mangles
faste oversættere og layoutere, som
f.eks. én eller to gange pr. måned
kan oversætte/layoute en artikel.
Uden faste oversættere/layoutere
kan vi desværre ikke overholde en
fast aftale med abonnenter. Men
også korrekturlæsere og researchere mangles fortsat og er meget
velkomne - naturligvis!
En stor tak til vores supportere
og abonnenter, der har udvist megen tålmodighed, både mens og
efter Tommy var ved roret. Ikke
mindst en stor tak til det team,
inkl. lån af layouter fra det tyske
team, som har gjort en kæmpe indsats for at få promotion no. 2 realiseret. Et team, som har holdt fast i
en til tider kaotisk, men lærerig og
udviklende process. Jeg håber hermed, at denne udgivelse vil inspirere flere faste frivilige til temaet.
Power to the paper!
På vegne af Team-Free21DK

Magasinet
for ægte
journalistik
Vil du være abonnent og aktivist
på én gang?
Send en uforpligtende mail via
kontaktformularen på
www.Free21DK.org
Pris og betingelser
for det danske er
p.t. ukendt, men
vil være i samme
størrelsesorden
som i Tyskland.
Her koster et
abonnement med
10 stk. magasiner
tilsendt 10 Euro.
Skal du med på
holdet fra starten?
Send en email i
dag!

Lya Fureby.
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BAGGRUND

Dokumentet, der sendte
Danmark i krig og startede
flygtningestrømmen mod Europa
Danmark har været i krig i sytten år. Men det juridiske grundlag for starten på disse krige har aldrig været diskuteret. En
af grundene hertil kan have været, at den afgørende efterretningsrapport stadig er klassificeret – troede vi. Men tilsyneladende har den været offentligt tilgængelig i ti år.
Af Niels Harrit, lic.scient.

D

. 27. juni, 2012, nedsatte Justitsministeriet en undersøgelseskommission om den danske
krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan.[1] Kommissionen havde
til opgave ”dels at undersøge og
redegøre for baggrunden for den
danske beslutning om at deltage
i krigen i Irak, dels at undersøge
og redegøre for, hvad danske myndigheder har foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene i henholdsvis
Irak og Afghanistan.”
Kommissoriet omfattede altså
ikke en undersøgelse af det juridiske grundlag for den danske
beslutning om at deltage i krigen i
Afghanistan. At Irak/Afghanistankommissionen senere blev nedlagt, har derfor ikke nogen betydning for den totale mangel på
interesse i den borgerlige presse
for dette grundlæggende skift i
dansk udenrigspolitik: For første
gang siden 1848 angreb Danmark
et andet land militært.
Efterfølgende udpeges de vigtigste datoer i beslutningsprocessen, der førte landet i krig.

NATO efter
11. september
D. 12. september, 2001, blev Det
Nordatlantiske Råd hasteindkaldt
i Bruxelles.[2] For første gang deltog også EU’s udenrigsministre i
dette møde. Man vedtog her at aktivere artikel 5 i NATO-traktaten
- den berømte musketéred - som
reaktion på terrorangrebet på USA
mindre end 24 timer forinden.[3]

4
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„

Wien-Westbahnhof-indvandrere den 5. september 2015 (Foto: Bwag, wikimedia, CC BY-SA 4.0)

Efter mødet udsendtes en pressemeddelelse, hvor der bl.a. stod:

… hvis det kan fastslås, at
dette angreb på USA blev styret
fra en magt uden for alliancen,
skal angrebet betragtes som en
handling omfattet af artikel 5 i
NATO-traktaten, som stadfæster,
at et væbnet angreb på én eller
flere af de allierede i Europa eller Nordamerika skal betragtes
som et angreb på dem alle.”
(forfatterens oversættelse).[4]

Artikel 5 i NATO-traktaten[5]kaldes også muskéter-eden, fordi det
er her, medlemmernes kollektive
ansvar for områdets sikkerhed
kommer til udtryk:

”Deltagerne er enige om, at et
væbnet angreb mod en eller flere
af dem i Europa eller Nordamerika
skal betragtes som et angreb mod
dem alle; og de er følgelig enige
om, at hvis et sådant angreb finder sted, skal hver af dem under
udøvelse af retten til individuelt
eller kollektivt selvforsvar, som
er anerkendt ved artikel 51 i De
Forenede Nationers pagt, bistå den
eller de således angrebne deltagerlande ved straks, hver for sig og i
forståelse med de øvrige deltagerlande, at tage sådanne skridt, derunder anvendelse af væbnet magt,
som hver af dem anser som nødvendige for at genoprette og opretholde det nordatlantiske områdes sikkerhed.”
Aktivering af artikel 5 kræver
enstemmighed blandt medlemslandene. Denne forelå kl. 21.20

om aftenen d. 12. september.[2]
Men da efterforskningen af gode
grunde ikke var afsluttet, var vedtagelsen betinget af, at angrebet
var iværksat uden for alliancens
geografiske område (”provided the
attack was directed from abroad”).
Man havde åbenbart en mistænkt
i kikkerten, og de afgørende beviser ville blive fremlagt senere.
Disse beviser blev angiveligt
forelagt Rådet d. 2. oktober af en
embedsmand fra det amerikanske udenrigsministerium.[6] Han
hed Frank Taylor og havde titel af
rejsende ambassadør. Mødet var
lukket, og Frank Taylors rapport
blev klassificeret i 30 år.
NATO`s generalsekretær Lord
Robertson kunne kun viderebringe hovedkonklusionen:
”På baggrund af denne rapport er det nu blevet fastslået, at
Publiceret på Free21 den 27.11.2018 0:00
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BAGGRUND
angrebet mod USA d. 11. september blev dirigeret fra en fremmed
magt (”directed from abroad”), og
at handlingen derfor er dækket af
artikel 5 i NATO-traktaten.”
”Vi ved, at de personer, som udførte disse angreb, var en del af det
verdensomspændende Al-Quedanetværk, som ledes af Osama bin
Laden og hans næstkommanderende, og som beskyttes af Taleban.”
(forfatterens oversættelse)
Endvidere meddelte Lord
Robertson på den efterfølgende
pressekonference, at der ville ske
”briefinger” i NATO’s nationale
hovedstæder. Den 3. oktober var
der møde i Udenrigspolitisk Nævn
i København.[7] Her orienterede
regeringen Nævnets deltagere om
begivenhederne i Bruxelles. Da
alle har tavshedspligt, ved vi ikke
præcist, hvad der foregik.
Men der må være sket en form
for godkendelse af Frank Taylors
beviser i København og de 17
andre NATO-landes hovedstæder, thi den næste dag, d. 4. oktober, var der igen møde i Bruxelles.
I det efterfølgende kommuniké og
ved tilhørende pressekonference
meddelte Lord Robertson, at Det
Nordatlantiske Råd havde godkendt Frank Taylors rapport.[8]
Artikel 5 var nu formelt tiltrådt af NATO. Den 7. oktober faldt de første bomber i
Kabul. D. 8. oktober var der igen
møde i Udenrigspolitisk Nævn i
København,[7] hvor regeringen
underrettede udvalget om begivenhederne.

CIA-flyvningerne

Men USA var ikke umiddelbart
interesseret i deltagelse af tropper fra NATO-landene. Man nøjedes med at „institutionalisere“ artikel 5 med en række tiltag. Iflg.
det femte af disse forpligter NATO-landene sig til at give fri adgang til deres luftrum for militære flyvninger relateret til kampen
mod terrorisme.[9]
I januar 2008 opstod der i
Danmark en diskussion om, hvorvidt de såkaldte CIA-flyvninger
– hvor man transporterede suspekte personer til hemmelige tortur-fængsler i forskellige lande
– var lovlige iflg. denne NATOPubliceret på Free21 den 27.11.2018 0:00
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beslutning, eller om Danmark havde deltaget i brud på menneskerettighederne ved at give adgang
til dansk luftrum og lufthavne for
disse flyvninger.
Spørgsmålet var og er, om flyvningerne var militære eller civile,
idet CIA havde udliciteret transporterne til private flyselskaber –
som var ejet af CIA.
Der blev nedsat en CIA-arbejdsgruppe til undersøgelse af disse spørgsmål. Den fremkom med
en rapport i oktober 2008.[7] Det
fremgår af arbejdsgruppens anbefalinger til regeringen, at fly, der
opereres af udenlandske efterretningstjenester, betragtes som civile statsfly.
Flyvningerne var derfor ikke
omfattet af NATO`s beslutning d.
4. oktober, 2001. Arbejdsgruppen
anbefaler, at man ”klart og utvetydigt meddeler USA, at enhver
transport af tilbageholdte gennem
dansk, grønlandsk og færøsk territorium uden danske myndigheders udtrykkelige tilladelse, er en
krænkelse af dansk suverænitet og
uacceptabelt.”

FN-traktatens artikel 51

Som det ses ovenfor, giver artikel
5 kun mulighed for ”et individuelt eller kollektivt selvforsvar [5]
inden for rammerne af artikel 51
i De Forenede Nationers Pagt”.
[10]
Denne artikel 51 i FN-pagten
er derfor central for legitimiteten
af krigen i Afghanistan. Men det
er tvivlsomt, om den kan bruges
som hjemmel for at angribe en
anden stat, blot fordi et angreb er
blevet dirigeret fra territoriet. De
resolutioner, som FN`s sikkerhedsråd vedtog i efteråret 2001, gav
således under ingen omstændigheder NATO ret til at angribe staten, Afghanistan.[11]
Det er også usikkert, om Osama
bin Laden i det hele taget var i
Afghanistan d. 11. september, 2001.
Han led af en alvorlig nyresygdom
og havde bl.a. været indlagt på
det amerikanske militærhospital i
Dubai i juli, samme år.[12][13][14]
Herefter var hans liv betinget
af regelmæssig dialyse. Således
modtog han behandling på det
pakistanske militærhospital i

Rawalpindi d. 10. september,
2001 - iflg. en velunderbygget
nyhedsrapport fra Dan Rather på
CBS d. 28. januar, 2002.[15][16]
I den anledning ryddede man hele
den urologiske afdeling på hospitalet, sendte alle ansatte hjem og
bragte andet personale ind.
Var det muligt for Osama bin
Laden at nå tilbage og dirigere
terrorangrebet fra Afghanistan
dagen efter?
Nogen kunne mene, at udtrykket ”directed from abroad”[4] i
NATO`s resolution d. 12. september, 2001, mere refererer til planlægningen af terrorangrebet og
mindre til den operationelle styring på selve dagen.
Men – som Politikens tidligere
chefredaktør Herbert Pundik[17]
har gjort opmærksom på – foregik planlægningen iflg. den officielle fortælling i en lejlighed i
Hamburg, Tyskland. Måske angreb vi det forkerte land?

Folketingets beslutning
om at gå i krig

„

I Danmarks Grundlov[15] § 19
stk. 2, står:

Bortset fra forsvar mod
væbnet angreb på riget eller
danske styrker kan kongen ikke
uden Folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod
nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe
i medfør af denne bestemmelse,
skal straks forelægges Folketinget. Er Folketinget ikke samlet,
skal det uopholdeligt indkaldes
til møde.”[18]
Var det i juridisk forstand en foranstaltning, da Danmarks udenrigsminister eller NATO-ambassadøren rakte hånden i vejret i
Bruxelles d. 12. september, 2001?
I givet fald ligner det en
overtrædelse af Grundloven, at
Folketinget ventede tre måneder
med at tage stilling til aktiveringen af artikel 5 i NATO-traktaten.
Den 14. december, 2001, vedtoges Folketingsbeslutning B-37 om
dansk militærdeltagelse i den in-

„

ternationale indsats mod terrornetværk i Afghanistan, som følger:[19]

Folketinget meddeler sit
samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for
den amerikansk ledede internationale indsats til bekæmpelse
af terrornetværk i Afghanistan.”
101 stemte for. 11 stemte imod.
Det var EL og SF plus to socialdemokrater, Thomas Adelskov og
Lissa Mathiasen.
Under navnet ”Task Group
Ferret” deltog 102 danske soldater i 2002 i ”Operation Enduring
Freedom”, som var kodebetegnelsen for den amerikansk ledede jagt på al-Qaeda og Osama bin
Laden i Afghanistan.[20] Deres
opgave var at fange de ansvarlige for terrorangrebet på USA d.
11. september, 2001, og lukke alQaedas træningslejre m.v. Det er
ikke oplyst, hvor mange danske
soldater, der har deltaget i denne
del af de militære operationer i de
efterfølgende år.
I bemærkningerne til folketingsbeslutningen[19] skrev den
danske regering, at

„

NATO-rådet fandt det den
2. oktober 2001 godtgjort, at terrorangrebene mod USA den 11.
september, 2001, var af udenlandsk oprindelse. I overensstemmelse med NATO’s tidligere
erklæring af 12. september, 2001,
anså man derfor terrorangrebene for omfattet af Washingtontraktatens artikel 5.”
Denne henvisning indebærer, at
Frank Taylors rapport gøres til
selve beslutningsgrundlaget for
at sende danske soldater i krig.

Hvad står der i Frank
Taylors rapport?
Imidlertid deklassificerede USA’s
udenrigsministerium d. 19. maj,
2008, det direktiv, der i 2001 udgik til alle USA’s ambassader og
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“The Wasteland called #Aleppo #4”, December 2016. Foto/Co. Jan Oberg
<https://obergphotographics.com/>

repræsentationer vedr. terrorangrebet d. 11. september.
Det hedder: ”SEPTEMBER
11: WORKING TOGETHER
TO FIGHT THE PLAGUE OF
GLOBAL TERRORISM AND
THE CASE AGAINST ALQA’IDA”. Teksten er frit tilgængelig på denne adresse: <http://
intelfiles.egoplex.com/200110-02-DOS-Qaeda-Overview.
pdf>[25]
Selve dokumentet er dateret d.
1. oktober. Men som det ses, indikerer URL adressen, at det blev
udsendt d. 2. oktober, altså samme
dag, som Frank Taylor fremlagde
beviserne for Det Nordatlantiske
Råd, og dagen inden udenrigspolitisk Nævn blev orienteret i
København.
Teksten i dokumentet indledes
med en instruks til alle adressater - incl. USA’s ambassadør ved
NATO-hovedkvarteret - om at
underrette højtstående politiske
personer i de respektive lande og
instruere dem om at sætte al-Qaeda-terrorist-netværket, Osama
bin Laden og Taleban-regeringen
i forbindelse med terrorangrebet
d. 11. september.
Direktivet var hemmeligt, naturligvis. Det fremgår således, at
dokumentet ikke måtte videregives eller efterlades i skriftlig udgave. Det er et talepapir. USA’s diplomater m.fl. instrueres i at bruge
indholdet i deres mundtlige fremstillinger. Der indskærpes at lægge
vægt på det overordnede trusselsbillede og på præsident George W.
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Bush’ plan om at angribe de stater,
der er hjemsted for terrorismen.
Specielt refereres der til ”the
oral briefing”, altså en bestemt
mundtlig fremlæggelse.
Herefter følger 28 sider med
selve teksten.
Lord Robertsons pressemeddelelse efter NATO-mødet d. 2.
oktober citerede ordret fra dette
dokument, som han læste op for
journalisterne.[6]

„

The facts are clear and
compelling. We know that the individuals who carried out these
attacks were part of the worldwide terrorist network of AlQaida, headed by Osama bin
Laden and his key lieutenants
and protected by the Taleban.”
Kan der være to dokumenter? Kan
man forestille sig, at der udgår
ét dokument til 45 amerikanske
ambassader inkl. ambassadøren i
NATO`s hovedkvarter til præsentation i de nationale hovedstæder
d. 3. oktober, medens Frank Taylor får et andet dokument i hånden til præsentation for landenes
NATO-ambassadører i Bruxelles
dagen inden? Nej.
Konklusionen er uomgængelig:
Dette dokument ér Frank Taylors
rapport. Det er simpelthen manuskriptet, ikke blot til Frank Taylors
orientering af Det Nordatlantiske
råd, men også til de „briefinger“, de
nationale regeringer modtog d. 3.

oktober fra de respektive, amerikanske ambassadører! Enslydende
foredrag må være blevet holdt samtidigt i de 18 NATO-hovedstæder.
Lovligheden af Danmarks
krigsdeltagelse er derfor fuldstændigt betinget af det faktuelle
indhold af Frank Taylors rapport.
Hvad står der så i dette dokument,
der kunne tjene som juridisk
grundlag for, at Danmark skulle
deltage i angrebet på et ludfattigt
land med 26 millioner indbyggere
på den anden side af jordkloden?
Intet. Ingenting!
Kun en mindre del af teksten
handler om 11. september i form
af lodrette, summariske, officielle påstande om denne dags begivenheder i stil med citatet ovenfor
fra Lord Robertson. Der er ingen
beviser. Resten af teksten handler
om al-Qaedas og Talebans formodede gerninger i 1990`erne.
Der er produceret en podcast
om dette forløb.[22]
D. 25. maj, 2017, indviede
NATO’s regeringsledere et mindesmærke i det nye hovedkvarter
for „9/11 og artikel 5“.[23]

Omkostningerne

Krigen i Afghanistan har været
den blodigste for dansk militær. 43
soldater er dræbt, og 214 soldater
er blevet såret og invalideret. Det
samme kunne man sige om selve

NATO’s generalsekretær, Lord
Robertson, Frank Taylor og ambassadør R. Nicholas Burns, USA`s
faste repræsentant for NATO. (fra
venstre til højre) Pressemøde i NATO,
28.01.2002
Foto: < <https://www.nato.int/multi/
photos/2002/m020128a.htm>

den danske folkesjæl, der efter 17
års krigsførelse er blevet forrået og
forarmet i et omfang, ingen ville
have troet muligt forinden.
Angrebet på Afghanistan var
„kun“ begyndelsen og den nødvendige forudsætning for ”krigen
mod terror” og dens tilsyneladende endeløse destruktion af samfund i Mellemøsten. I 2015 blev
Danmarks udgifter til Danmarks
deltagelse i disse krige opgjort til
14,5 milliarder kroner.[24]
Hele det politiske landskab i
Europa er i opbrud under vægten af de massive mængder af
flygtninge fra alle disse krige.
Flygtningeproblematikken står
øverst på dagsordenen i alle valgkampe i Europa. Medens disse
linjer skrives kommer resultaterne ind fra det svenske valg og resultatet afspejler denne situation.
Men under de mange debatter i
den etablerede presse om disse
problemer hører man ikke én politiker eller journalist stille forslag om, at man holdt op med at
bombe i disse lande. Man skulle tro, det var ligetil. Tavsheden
er larmende.

Danmarks suverænitet

Den juridiske, moralske og politiske legitimitet af vores krigsførelse hviler på spørgsmålet om,
hvorvidt NATO-landene handlede i selvforsvar i 2001 og dermed
på den faktuelle substans i Frank
Taylors rapport. Som demonstreret ovenfor er det frit for enhver
ved selvsyn at konstatere, at denne
substans er ikke-eksisterende. Der
er ingen beviser på, at USA blev
angrebet af Afghanistan.
Derfor er der ikke noget legitimt, juridisk grundlag for „krigen
mod terror“. Men forløbet har vist,
at det ikke spiller nogen rolle for
dansk sikkerhedspolitik.
Overskriften til denne kronik
skal forstås bogstaveligt.
En ”briefing” er noget, man tager til efterretning.
Den 3. oktober, 2001, tog
Danmark til efterretning, at vi
var i krig.
Det er vi stadig, fem ødelagte
lande, titusindevis af døde, millioner af flygtninge og milliarder
af kroner senere.
Publiceret på Free21 den 27.11.2018 0:00
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n analyse af indholdet af et
større antal tweets, som udløste den igangværende udvandringsbølge fra Tyrkiet til Tyskland siden august sidste år (2014
red.), peger i retning af, at disse
menneskestrømme er blevet inspireret og dirigeret af kilder uden for
det europæiske kontinent. Ifølge
Vladimir Shalack[1] fra Det Russiske Videnskabelige Akademi,
som udviklede et internetbaseret
indholds-analyse system for Twitter (Scai4Twi)[2], har hans undersøgelse af over 19.000 flygtninge-relaterede tweets (re-tweets
ikke medregnet) påvist, at et langt
overvejende flertal af dem omtaler
Tyskland og Østrig som de mest
flygtninge-venlige lande i Europa.
Vigtigt at bemærke er, at 93 %
af alle tweets, som favoriserede
Tyskland, indeholdt positive referencer til tysk gæstfrihed og flygtningepolitik:
#Tyskland Yes! Venstrefløjsgraffiti
på et tog, der siger ”Velkommen,
flygtninge” på arabisk.
#Venlig befolkning – video af tyskere, der viser gæstfrihed over for
syriske flygtninge i deres nabolag.
#Respekt! Fodboldfans, der siger
”Velkommen, flygtninge” rundt
omkring på tyske stadioner. #Dette
tog i Dresden med arabisk graffiti
tager imod flygtninge med „ahlan
wa sahlan“ – (en varm velkomst.)
#”Vi elsker Tyskland!” Råber
lettede flygtninge på München
Banegård. #Tusinder tager imod
flygtninge i Tyskland – Sky News
Australia. #Hvor denne tyske by
end er, som tog imod en busfuld af
syriske flygtninge med ”Velkommen-skilte” og blomster – ”Tak”!
Som man kan se, kom kun
6,4 % af alle tweets med # [FlygtningeVelkommen + Tyskland] fra
Tyskland. Næsten halvdelen af
dem stammede fra Storbritannien, USA og Australien. Det ser
ud, som om de ”planetare venner”
uden blusel inviterer gæster på besøg uden at spørge værten først.

Et par populære
eksempler
Videre undersøgelse viser, at det
kun var en begyndelse. En hel hær
af internet-robotter har nærmest til-
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Organiseret udvandring:
Hvem lokker flygtninge
til Tyskland på twitter?
Denne undersøgelse fortsætter den indledende. Den viser, at den nuværende udvandringsbølge
mod Europa er organiseret til at styre menneskemængder til Tyskland.
Af Andrey Fomin.

Flygtninge ankommer med ekstra tog indsat af Deutche Bahn fra den østrigske/tyske grænse ved stationen i
Køln/Bonn lufthavn. Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44032297

ført emnet en ”opildnings-effekt”.
Den 27. august tweetede 40 automatiske internet-robotter; @changing_news, @changing_news1...,
@changing_news39, fra USA samtidig kl. 08:00:33:
”En ny velkomst: Aktivister skaffer
indkvartering til flygtninge i Tyskland og Østrig #[Nyheder] #[Forandring] #[Hjælp]”.
Den 1. september sendte den
samme gruppe internet-robotter
de samme tweets med store bogstaver kl. 22:30:37:
„EN NY VELKOMST: AKTIVISTER SKAFFER INDKVARTERING TIL FLYGTNINGE I
TYSKLAND OG ØSTRIG #[NYHEDER] #[FORANDRING]
#[HJÆLP]“.

#[ Nyhe d e r] #[ For a nd r i ng]
#[Hjælp]”.
Den 29. august kl. 23:02 sendte en gruppe internet-robotter følgende:
„Tusinder tager imod Flygtninge i Tyskland ved Dresden Rally:
Mennesker i tusindvis strømmer
ud i gaderne i den tyske by Dresden i lørd...”
En anden gruppe på 50 internet-robotter i Australien (alle skabt
i løbet af 22 minutter den 14. februar, 2014,) publicerer den 31. august
kl. 17:26:08:
„#TyskeFodboldFans er med i
‘#VelkommenFlygtninge‘-budskabet (#prebreak #bedst)“
Den 1. september kl. 7:29 sender
internet-robotter, ejet af ”Medier til

social og kulturel påvirkning” Dallas, Texas, USA, følgende tweets:
”Tyske fodboldfans ser flygtninge
som velkomne under nuværende
krise: Da Europa står over for udfordringen af en udvandringsbølge...”
Unødvendigt at nævne, at hvert
tweet blev ganget op i dusinvis af
kopier og spredt vidt omkring via
Twitter. Logikken bag denne kampagne er åbenbart at forværre den
sociale situation i Tyskland og underminere landets økonomiske udvikling. Et andet mål er det tyske
samfunds sociale struktur.
En million flygtninge, som ankommer årligt og supplerer de eksisterende 31% af lokale familier,
der har mindst een forælder, der er
indvandret, vil afgjort slå afstemPubliceret på Free21 den 01.05.2019 16:27
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Lotte Leicht, direktør i Bruxelles-kontoret for Human Rights Watch[3].

Washington Post, 1. september[4].

nings-strukturen ud af balance og
sikre et loyalt lederskab i Tyskland
i de kommende årtier.
På den anden side vil det ophidse de ultrahøjre synspunkter
inden for den oprindelige befolkning og forårsage rasende sammenstød mellem indvandrere og
radikale tyskere.
Begge udviklinger vil resultere i et svækket Tyskland og et formindsket EU. Det er den virkelige agenda bag uskyldig tweeting...

Kilder:
[1] www.eng.iph.ras.ru <https://eng.iph.
ras.ru/shalack.htm>
[2] www.vaal.ru <http://www.vaal.ru/
show.php?id=210>

Illustration 1: Lande nævnt i tweets indeholdende #Refugees hashtag i
procent.

[3] www.twitter.com. Lotte Leicht. „Wonderful „#REFUGEES WELCOME“. Banners
draped across football stadiums in #Germany this weekend. Via @markito0171“
30.08.2015. <https://twitter.com/LotteLeicht1/status/637934077635612672/
photo/1>
[4] www.twitter.com The WashingtonPost
„In Germany, tabloids welcome refugees.
In Britain, they propose sending the
army to keep them out“ 31.08.2015.
<https://twitter.com/washingtonpost/
status/638501298116145152>

Forfatter:
Andrey Fomin
Illustration 2: En analyse af 5704 tweets, der indeholdt #[FlygtningeVelkommen] hashtagget og et landenavn, viste en endnu større kløft
mellem Tyskland og resten af Europa.

født 1976 i Sergie v Posad,
Moskva-oblasten. Stiftende
redaktør af det
politiske analysemagasin,
Oriental Review. Cand. mag. i
russisk historie (Lomonosov Moskva Statsuniversitet).
www.orientalreview.org

Denne tekst blev første gang offentliggjort
på www.voltairenet.org den 22.09.2015 under følgende URL: <www.voltairenet.org/
article188774.html>. Licens: voltairenet.org/
Andrey Fomin.

Illustration 3: Det næste trin er at undersøge twitter-kontiene, hvor
hashtagget #[FlygtningeVelkommen+Tyskland] forekommer. Næste
diagram viser de lande, hvorfra de relevante twitter-konti stammer
(hvor de kunne identificeres)
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Bill Browder og historien ...
... om den påståede whistleblower, Magnitskys død. Den tidligere hedgefond-direktør, som blev velhavende i Rusland,
præsenterer sig nu som èn af de største menneskerettighedsaktivister og har indtil videre haft held med at få forevisningen
af en afslørende film bremset.
Af Andrei Nekrasov og Vetta Kirillova.

D

. 27. juni, 2018, tweetede Bill
Browder [1] entusiastisk, at
han netop havde fortalt sin historie om Sergei Magnitsky [2] til et
ungt publikum i Berlin, og alle
havde været fascineret af den. Da
han bekendtgjorde, at han efter
talen skulle direkte hen til Forbundsdagen for at påbegynde en
kampagne for den tyske „Magnitsky-lov“, brød publikum henrykt
ud i stående ovationer.
Og hvem er så Bill Browder?
Hvad er det for en historie, han
har fortalt de sidste otte år til hele
verden? Hvilken lov er det, han
lobbyer så vedholdende for i forskellige lande og hvorfor?
Vi har forsøgt at besvare disse
spørgsmål i en film. Vi har konkluderet, at sagen om Browder
er et vigtigt billede på den måde,
samfundet har transformeret sig
på. Det handler vores film om.
Men indtil videre er den blevet
tilbageholdt for publikum. Ifølge vores advokat er en sag som
denne ikke set før.
Til trods for, at den var godkendt både redaktionelt og tek-

Twitter-tweet d. 27. juni, 2018 [3]
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Bill Browder (Screenshot fra dokumentarens trailer)

nisk, har ARTE fjernet denne
vigtige og undersøgende dokumentar fra sendefladen, kort før
den skulle vises d. 3. maj, 2016.
Før d. 27. april, 2016, var der blevet reklameret for den på ARTE’s website via trailers. I dag
kan man kun være heldig at finde små, sørgelige rester af den i
internettets arkiver. [4]
Én af disse trailers [5] er siden
blevet vist på den norske filmfestival, „Film om Krig“, på dens
YouTubekanal. Den tyske titel er
„Der Fall Magnizki“ (Magnizky’s
fald). Vi arbejdede tæt sammen
om denne film med redaktørerne på ZDF/ARTE. Andrei Nekrasov [6] kendte en af dem fra
sit arbejde med dokumentarserien, „Farewell, Comrades!“ – som
han modtog en „Grimme-pris“
for. Mens vi arbejdede med Magnitsky-sagen, oplevede vi ingen
større meningsudvekslinger, og vi
havde ingen politiske diskussioner
med redaktørerne på ZDF/ARTE.
Redaktøren, der var direkte an-

svarlig for filmen, påbød endda
Andrei at bruge et mere direkte
sprog via sin fortællerstemme i
filmen, og han ville ikke have,
at sådanne pralende og oppustede historier som Browders skulle have noget at sige i international politik. Alt skulle kaldes ved
rette navn.
Dette er tysk tv’s opsummerende version af sagen ud fra fortællerstemmen:

„

Den amerikanske kongres,
præsidenten, det canadiske parlament, Europarådet, Europa-Parlamentet, OSCE, utallige NGO’er,
pressen og mange almindelige
mennesker, inklusiv mig selv, er
alle blevet bedraget af den opdigtede historie om Magnitsky,
der afslørede en forbrydelse, og
som blev myrdet for det.“

Eftersom vores dokumentar
ikke kan blive frigivet, er det kun

Browders udgave af sagen, der
er kendt.
Bill Browder var engang hedgefond-direktør, men er nu, ifølge
sig selv, én af verdens mest betydningsfulde menneskerettighedsaktivister og selvproklameret Putin-fjende nr. 1. [7]
Bill Browder fortalte sin historie til Andrei Nekrasov for
første gang i et interview i 2010.
Andrei ønskede at lave en film
om den. Historiens fokus skulle
være Sergei Magnitsky, Browders advokat, sådan som Andrei
opfattede det på dette tidspunkt.
Browder var leder af Hermitage Capital Management, der engang var en af de største investeringsfonde i Rusland. I 2007
gennemsøgte politiet hans kontor i Moskva. Ifølge Browder var
der absolut ingen grund til at gøre
dette. Derefter hyrede han Sergei
Magnitsky, byens bedste advokat,
(ifølge Browder) til at finde ud
af, hvad der foregik. Magnitsky
skulle efter sigende have underPubliceret på Free21 den 18.11.2018 21:39
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søgt alting meget nøje og angiveligt fundet ud af, at de selvsamme politifolk, der var involveret
i ransagningen, også havde begået stort økonomisk bedrageri. Med hjælp fra de konfiskerede selskabsdokumenter havde de
angiveligt sørget for en spektakulær illegal skatteunddragelse. De
russiske skattemyndigheder havde overført 230 millioner dollars
til svindlerne. Magnitsky havde
tilsyneladende afsløret dette og
anmeldt forbrydelsen til myndighederne.
En måned senere blev Magnitsky ifølge Browder arresteret af
de samme politifolk, som Magnitsky havde afsløret. Browder hævder, at de torturerede Magnitsky
dagligt i et helt år for at få ham
til at trække sine beskyldninger
mod politiet tilbage. Magnitsky
nægtede, og som en konsekvens
af dette blev han d. 16. november,
2009, tævet til døde med gummiknipler af otte kampbetjente i
en fængselscelle i Moskva.
Vi kan ofte føle os uforstående
over for dem, der stadig tror på
denne historie i dag, men når det
kommer til stykket, er det forståeligt nok. Vi blev jo selv ført bag
lyset. Den underforstående morale i Browders historie er, at der
stadig findes frygtløs ærlighed og
heltemod i den kapitalistiske finansverden, og at ubetinget etik
og moral stadig vinder over den

allestedsnærværende grådighed
og kynisme.
Browder omtaler Magnitsky
næsten, som „var han en gud“ [8],
der ikke ville overgive sig på trods
af torturen. Og der er virkelig ingen person til sammenligning i
vores nutidige historie, der bogstavelig talt har ladet sig torturere i 358 dage uden overgivelse.
Desværre er det i Rusland stadig sådan, at folk bliver sat bag
tremmer af tvivlsomme årsager,
og talrige menneskerettighedsorganisationer, NGO’er, oppositionspartier samt medierne ser det
som deres opgave at gøre disse sager kendte for offentligheden. Sager som dem med Khodorkovsky,
Nadia Savchenko, Oleg Sentsov
og andre har været flittigt beskrevet. Enkelte whistleblowers fra
den financielle verden er blevet
retsforfulgt, f.eks. Hervé Falciani, Bradley Birkenfeld og Rudolf
Elmer. I disse sager, som med sagen om Magnitsky, var der tale
om en masse penge, og der var
diskussion om whistleblowerens
motiv, men uanset hvad har disse historier altid tiltrukket publikums opmærksomhed.
Det er ikke så underligt, at
verden ikke har hørt om whistlebloweren, Sergei Magnitsky,
hverken da han kom med sine påståede sensationelle afsløringer,
eller endda efter han blev arresteret, fordi Browder først efter
hans død gjorde ham til heroisk
whistleblower.

450 klager og Browders
passivitet

Forsiden på den engelske version af
Browders bog, „Red Notice – hvordan
jeg blev Putins fjende no. 1.“ (Foto:
Screenshot)
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Sergei Magnitskys formodede
‘heltegerning’ blev først kendt
efter hans død. Browder fortalte mig i interviewet i 2010, at
han automatisk havde modtaget
en kopi af hver af de 450 klager,
som Magnitsky skulle være kommet med, mens han var fængslet.
Dette betyder, at Browder måtte
have haft kendskab til den daglige tortur, Magnitsky blev udsat
for, men han informerede ikke
nogen om det og gjorde ingenting ved det.
Han gik ikke til den anerkendte menneskerettighedsorganista-

[11] Detention center nr. 2, „Butyrka“fængslet i Moskva, hvor Magnitsky
blev tilbageholdt. (Foto: Stanislav Kozlovskiy, CC BY-SA 3.0)

tion, Amnesty International, eller
til Human Rights Watch, og han
kontaktede heller ikke de russiske NGO’er, der i Vesten er kendt
som „Memorial“ eller „Moscow
Helsinki Group“. Zoya Svetova,
en prominent russisk menneskerettighedsaktivist, der i dag er på
Browders side[9], skrev i 2014 en
artikel på Khodorkovskys site,
„Åbent Rusland“ [10]: „Jeg vidste intet om Magnitsky. Jeg hørte heller intet fra Hermitage Capital Management“. Vi besøgte
Butyrka fængslet [11], (...) men
Magnitskys advokater bad os ikke
om at hjælpe.”
Magnitskys 450 klager blev
aldrig offentliggjort. Hvad der
er præsenteret for offentligheden
som „Magnitskys dagbøger“, er
et 44-siders håndskrevet dokument [12] dateret d. 20. september, 2009, (mindre end to måneder
før hans død). Her oplister Magnitsky 25 klager, der blev arkiveret i Butyrka-fængslet mellem d.
26. juli og d. 18 september, 2009.
Han skriver, at visse af klagerne
forblev ubesvaret, visse blev afvist, og visse igen blev der reageret på, omend for sent.
Et eksempel er fra d. 14.
august, 2009, hvor han beder om
at få medicin fra nogle slægtninge. Der bliver ikke reageret,
men han modtager sin medicin
d. 4. september, 2009. Han beder om en vandvarmer d. 26. juli,
2009, og modtager den d. 31. juli,
2009. Han beder om et tv og et

køleskab seks gange, han beder
to gange om at få kopieret nogle
dokumenter, syv gange om at få
repareret noget i cellen. Han anmoder om at få en negleklipper
fra nogle slægtninge og om at få
civilprocedureskriftet fra fængselsbiblioteket. En ødelagt ske og
et iturevet tæppe bliver erstattet,
og han får også en hårsaks fra
sine slægtninge. Fængselsvinduet
bliver repareret i september. Det,
som Magnitsky beskriver[13], er
talrige brud på regler og rettigheder, uagtsomhed og andre ugunstige oplevelser fra et fængselsophold i Rusland, men der er ikke
tale om tortur.
Hvad der heller ikke er kendt
er, at indtil d. 25. juli, 2009, sad
Magnitsky i en „VIP-fængselsafdeling“ nr. 99/1 „Matrosskaya
Tishina“, der var specielt for „prominente fanger“. Den mest kendte
er den berygtede mafiaboss, Vyacheslav Ivankov, [14] med kaldenavnet „Yaponchik“, kupmagerne
fra 1991, Ministeren for atomkraft,
Yevgeeny Adamov [15], FSBobersten, Mikhail Trepashkin
[16], den tidligere oberst i militærets efterretningstjeneste, Vladimir Kvachkov [17], Ruslands
mest berygtede kontraktmorder,
Alexander Solonik, [18] og oligarken, Mikhail Khodorkovsky [19].
Det er i høj grad besynderligt,
at Bill Browder ikke fik mistanke,
hvis Sergei Magnitsky rent faktisk blev tortureret hver eneste
dag. Browder er ellers kendt for
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[12] „Magnitskiy’s Dagbøger“, her
et skærmbillede af side 1 i PDF-filen

Sergei Magnitsky. (Foto: VOA, public
domain)

at være en begavet og ivrig leder
af den offentlige meningsdannelse, der griber enhver anledning,
der måtte være. I oktober 2009,
11 måneder efter Magnitskys anholdelse og halvandet år efter sin
første formodede afslørende vidnesbyrd, viste Hermitage Capital
Management en professionelt lavet video [20] på YouTube af tyveriet af de 230 millioner dollars. Anholdelsen af en „advokat
og revisor“ er blot kort nævnt i
slutningen og ikke et ord om tortur eller Magnitskys formodede
heltemodige afsløring af dette
skattebedrag.

der ikke erindre dette, uagtet at
han selv havde gjort Magnitsky
berømt for netop denne handling.
Hvad var der galt? Hvorfor kunne
Browder ikke besvare netop dette spørgsmål? Wikipedia, talrige
medieartikler, en forespørgsel hos
Europa-Parlamentet og hos vestlige regeringer insisterede alle på,
at det var Magnitsky, der på egen
hånd havde afsløret svindlen ved
at have undersøgt den grundigt for
derefter med stort mod at have anklaget højtstående embedsmænd
og betalt for det med sit liv. Dette er den famøse Browder-historie. Men hvor er de dokumenter,
der i detaljer viser Magnitskys
efterforskning og konklusioner?
Hvor er hans detaljerede anklager om kriminalitet og beviserne for, hvordan og hvad han helt
præcist afslørede? I lang tid lagde
vi ikke mærke til uoverensstemmelserne i historien.
Anklagerne om kriminalitet
eksisterer ikke. Der findes ingen
optegnelser om den formodede
efterforskning. Der findes ikke ét
eneste bevismateriale, der viser,
at Magnitsky var i gang med at
efterforske en kriminalsag. Browder har dybest set ikke præsenteret
offentligheden for noget, bortset
fra to „vidnesbyrd“ dateret d. 5.
juni og d. 7. oktober, 2008, hvilke to han altid refererer til.
Det var præcis disse to dokumenter, der fik os til at tvivle på
historiens troværdighed. Dybest
set udgør de Sergei Magnitskys

Forhørsoptegnelser
dateret d. 5. juni og
7. oktober, 2008.
I lang tid lagde vi ikke mærke til
uoverensstemmelserne i historien. Overordnet set var kampen
for menneskerettighederne i Rusland, der så ud til at være støttet
af folk som Bill Browder, mere
vigtige. Men ting, der ikke stemte
overens, så ud til at vokse frem.
Det afgørende vendepunkt kom
under Andreis sidste interview
med Browder i marts 2015, mens
Andrei stadig håbede at få sine
tvivlsspørgsmål overbevisende
besvaret.
Hvem var den første person,
der angav skattesvindlen med
de 230 millioner dollars? Meget overraskende kunne Brow-
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forhørsoptegnelser fra en politiefterforskning. I sit sidste interview
spurgte Andrei Browder, om han
kunne bekræfte, hvad han havde skrevet i sin bog, „Rødt Notat“ (som netop var blevet udgivet), nemlig at det var Magnitsky
selv, der havde lavet en aftale med
politiet og ikke var blevet indkaldt af dem. Browder begyndte
at stamme, mens han fortalte, at
han ikke huskede, hvem der havde indkaldt Magnitsky til forhør
hos efterforskeren. Browder kunne heller ikke huske, hvem der
havde indsendt en klage i juni,
oktober eller måske i juli 2008.
Andrei ville stadig ikke udelukke muligheden for, at der måske
var andre konkrete beviser for
Magnitskys afsløringer. Og alligevel manglede navnene på de
pågældende betjente i optagelsen
af forhøret dateret d. 7. oktober,
2008. I optagelsen fra 2005 var
der mange navne nævnt, inklusiv
Browders kolleger og også kolleger til Kuznetsov og Karpov, men
der nævnes ikke noget om skattebedraget. Bill Browder reagerede på Andreis insisteren med
en overlegen mine:

„

Enhver, der hævder,
at Sergei Magnitsky ikke afslørede denne forbrydelse, før
han blev arresteret, forsøger ganske enkelt at legitimere den russiske regering.“
Bill Browder
Og oveni dette kom der en advarsel, hvis ikke ligefrem en trussel om, at Andrei „skulle være
meget forsigtig“, hvis han tvivlede på Sergei Magnetskys status som whistleblower.
De såkaldte vidnesbyrd dateret
d. 5. juni og d. 7. oktober, 2008,
er hele kernen i Magnitsky-sagen og vores strid med det politiske etablissement i Vesten samt
med medierne. Den fordomsfrie
fortolkning af disse forhørsoptagelser afslører, at Magnitsky ikke
havde beskyldt nogen for skattesvindel. Hans sprogbrug kan
sommetider forekomme noget
ubehageligt. Dette kan forklares

således: Magnitsky følte, at han
var mistænkt og skulle derfor
forsvare sig selv. I vores film viser vi konteksten, hvori Magnitsky blev afhørt, og vi viser, hvad
Browder har hemmeligholdt for
offentligheden.
Det tog to år at slå konteksten fast. Resultatet er en film af
to timers varighed, hvor vi forsøger at forklare kompleksiteten
i Magnitsky-sagen på en måde,
der er relativt let at forstå. De
fleste af vores modstandere foretrækker den nemme løsning: At
lade Browders PowerPoint-præsentation lede dem i den „rigtige“ retning.
D. 5. juni, 2008, var ikke første
gang, Magnitsky blev indkaldt. I
sin position af skattekonsulent og
revisor med speciale i skatteoptimering for udenlandske investorer, var han ansvarlig for Browders offshore-selskabers konti i
Kalmykia (senere skattely for den
russiske føderation) og havde været kendt af politiets efterforskere
siden 2004. Han var mistænkt for
at have misbrugt skattefordele og
for at være involveret i skatteunddragelse. Magnitsky indrømmede under et forhør i 2006, at han
„muligvis“ var direktøren for Saturn Investments, Browders skuffeselskab, der var under mistanke
for skatteunddragelse. Før Magnitsky var det Bill Browder selv,
der var direktør for Saturn Investments og for et andet skuffeselskab, „Dalnaya Step“, som gik
konkurs i 2004, mens det stadig
skyldte staten skattepenge. Der
blev rejst tiltale mod både Browder og Magnitsky i denne sag.
Browder blev dømt in absentia i
2013, og retsforfølgelsen af Magnitsky blev ikke gennemført [21].
Den formodede posthume domfældelse af Sergei Magnitsky er ét af
Browders mange påfund.
Magnitsky blev også indkaldt
to gange i 2007 i forbindelse med
undersøgelsen af skattesvindel hos
Kamea, et andet af Browders selskaber, ligeledes for skatteunddragelse. Ud af Magnitskys utallige
politiindkaldelser nævner Browder
kun de to fra d. 5 juni og d. 7. oktober, 2008, men omtaler dem som
en whistleblowers „bekendelser“.
Publiceret på Free21 den 18.11.2018 21:39
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I virkeligheden havde Magnitsky forsøgt at undgå at svare
på spørgsmålene fra politiets efterforskere d. 5. juni og d. 7. oktober, 2008. Han foretager vage,
højtravende og ofte misledende
udtalelser. Dette fremgår meget
tydeligt, når man først begynder
at udfylde hullerne i Browders historie. Vores modstandere ligger
inde med de samlede citater fra
begge dokumenter ifølge Browders PowerPoint-skabelon, så de
på denne måde kan støtte Browders kampagne. I forbindelse med
dette gav Andrei sin mening til
kende [22] over for den amerikanske kongres.
I vores første interview beskriver Browder den post-sovjetiske
privatisering som en „win-win-situation“: Staten gav folket alle
„aktier i alle selskaberne gratis“. Enhver kunne have skabt en
formue på denne måde, hævder
Browder. Da han senere personligt oplevede vanskeligheder med
de russiske skattemyndigheder og
ikke længere kunne skabe rentabel profit, blev det den russiske
kapitalismes endeligt. Sidenhen
er der, ifølge Browder, opstået en
æra af total korruption og brud på
menneskerettigheder i Rusland.
For de fleste russere var ønsket om kommunistisk ejendom
en slags „kontrolleret borgerkrig“
overvåget af IMF, „Chicago-drengene“ fra Harvard, Goldman Sachs og andre. Flertallet af befolkningen blev taberne.

„

Magnitsky var i sandhed offer for utilgivelig lægelig
uagtsomhed og for det russiske retssystem, men han blev
også et offer for den post-sovjetiske privatiseringsbølge, der
gjorde Browder og hans udenlandske investorer velhavende.“
Andrei Nekrasov, Vetta Kirillova

BREAKING! Til øjeblikkelig uddelegering!

Browder og hans hjælpere styrer dygtigt Magnitsky-fortællingen med deres PowerPoint-præsentationer, som de regelmæssigt
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tilpasser begivenhedernes gang,
og som de deler ud til deres forbundsfæller og til den intetanende befolkning gennem forskellige
kanaler. Den forvirrende brug af
Browders private pressemeddelelser som et ubønhørligt og effektivt politisk kampvåben siger meget om målet, nemlig medierne,
der er så nemme at manipulere til
at sprede ubekræftede, „kopierog indsæt“-nyhedsinformationer.
Da filmens premiere var blevet aflyst i Europa-Parlamentet
d. 27. april, 2016, og da den var
trukket tilbage af ARTE d. 3.
maj, 2016, udsendte Bill Browder to pressemeddelser. Den ene
d. 9. maj, 2016, [23] hvorefter den
fransk-tyske tv-kanal, ARTE, officielt informerede Browder om,
at den ville aflyse denne propagandafilm, der er anti-Magnitsky
og ikke havde til hensigt at vise
den på noget tidspunkt i fremtiden. Den anden pressemeddelese d. 16. maj, 2016, [24] fortalte,
at den tyske tv-kanal, ZDF, netop
havde informeret Browder om, at
filmen ikke ville blive vist.
Der var ingen reference til en
officiel udmelding fra ZDF/ARTE
(ZDF og ARTE, som ikke er separate enheder i forhold til visningen af vores film) og heller intet
andet bevis. Vores producer, Torstein Grude, fra Piraya Film modtog ingen officiel tilkendegivelse
fra ZDF/ARTE i forbindelse med
aflysningen. Tv-kanalen var stille
som graven og reagerede ikke på
pressemeddelelsen. Det var kun
på vores direkte forespørgsel, at
redaktøren, der var ansvarlig for
filmen, svarede os på e-mail: „Så
længe den juridiske gennemgang
står på, er der ingen grund til eller
behov for at komme med yderligere kommentarer.“ Da den anden pressemeddelelse kom ud,
modtog vi blot en automatisk besked fra redaktøren: „Jeg er ikke
på kontoret i øjeblikket. Hvis der
er en hastesag, kontakt venligst
min assistent.“ Det forbliver et
mysterium, om Browder løj om
aflysningen eller på anden måde
var i dialog med ZDF/ARTE bag
vores ryg. På dette tidspunkt troede vi nok, at ZFD/ARTE ville stå
sammen med os om at kæmpe for

Bernd Fabritius, tysk politiker i CSU,
medlem af Deutscher Bundestag fra
2013 til 2017. (Foto: Gerd Seidel/Licens:
Creative Commons CC-by-sa-3,0 de)

den frie presse, og at vi ville stå
sammen om at slå tilbage. Dette
skete ikke: ZDF/ARTE trak sig
100% tilbage og efterlod os sårbare over for et massivt angreb.

FAZ angriber!

D. 13. Maj, 2016, udgav Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
en artikel [25] om Andrei Nekrasov. Interviewet blev fulgt op af
en artikel af Kerstin Holm [26], i
hvilken hun spidder Nekrasov ved
at sige, at det var en tilsnigelse at
portrættere Browders „veldokumenterede historie“ som fiktion,
når alt allerede var bevist. Hun
henviste til Novaya Gazeta, der,
som vi viser i vores film, arbejder tæt sammen med Browder.
Derefter svarede Bernd Fabritius [27], der på dette tidspunkt var den første formand for
den parlamentariske forsamling
i Europarådets juridiske menneskerettighedskomité og medlem af den tyske forbundsdag
fra CSU på sin hjemmeside d.
24. juni, 2016: „Til den kampagne, der spreder misinformation
omkring den rapport, som parlamentets forsamling har lavet om
Sergei Magnitsky“. Og beskylder derefter Andrei for „at sprede falske udmeldinger om fakta“
og takkede til sidst redaktørerne
af ARTE og ZDF for at have aflyst filmen.
„En klar sag: Nekrasov beskyldt for propaganda.“ Dette skriver FAZ på Twitter d. 27.

maj, 2016, om artilklen af Michael Hanfeld [28] (onlinefunktioner/medieredaktør), i hvilken
han refererer til den grønne politiker, Marieluise Beck, Bernd
Fabritius og Bill Browder, som
alle kalder filmen for „åbenlys
usand“. De hævder ligeledes, at
Europarådets ordfører arbejdede
uafhængigt af Browders kilder.
De siger desuden, at udskrifterne fra Magnitskys forhør, de to
„vidnesbyrd“ dateret d. 5 og d. 7.
oktober, 2008, faktisk anklager
politiet. Det er de samme „vidnesbyrd“ eller vidneforklaringer
i en russisk kriminalefterforskning, som Browder lagde frem
for Europarådet, og som vi har
diskuteret ivrigt ovenfor.

Undersøgelsesrapporten
fra Parlamentets forsamling
D. 17. Juni, 2016, offentliggjorde FAZ en artikel [29] af Andreas Gross, særlig ordfører i Magnitsky-sagen for Europarådets
Parlamentariske Forsamling. Hr.
Gross hævdede, at Andrei Nekrasov havde manipuleret med ham
ved personligt at vise ham dokumenter på russisk, som han kaldte udskrifter fra forhøret af Magnitky, hvorefter han uden videre
havde stillet ham nogle detaljerede spørgsmål, som han ikke var i
stand til at besvare efter så lang
tid. Sandheden er dog, at hr. Gross
i klare vendinger havde udtalt til
kameraet, at nøgledokumenterne,
som f.eks udskrifterne fra forhøret af Magnitsky og den engelske
oversættelse af disse, blev fremskaffet af Browder.

„

De dokumenter, vi har,
denne slags dokumenter, kom
allesammen fra Browders kilder.
Vi måtte altid anvende de oversættelser, der kom fra Browders
kontor, da jeg ikke hverken læser eller forstår russisk selv.“
Andreas Gross, citat fra filmen.
Vi havde det indtryk, at Andreas Gross ikke havde læst den

13

20.05.19 00:22

BAGGRUND
engelske oversættelse i detaljer,
eftersom han ikke vidste mere
om indholdet, end hvad der var
skrevet i den korte opsummering
på Browders hjemmeside. Nemlig at Magnitsky havde beskyldt
betjentene, Karpov og Kuznetsov, for „selskabstyveri“ og ulovlig
skatteunddragelse. Andrei havde
læst disse forhørsrapporter igennem mange gange, han havde studeret dem nøje og ikke fundet den
mindste ting, der kunne tyde på en
rapport om en formodet forbrydelse afsløret af Magnitsky, der
angiveligt skulle være begået af
de benævnte politifolk.
For at kunne hjælpe hr. Gross,
gav Andrei ham en gennemgang
af det faktiske indhold af dokumenterne. Han kunne stadig ikke
sige mere om det: „Jeg kan ikke
hjælpe med detaljerne, men måske
kan du ringe til Günther Schirmer.” Günther Schirmer - sekretæren for den juridiske komité i
Europarådets Parlamentariske
Forsamling, “en yderst erfaren
tysk dommer”, som Marieluise
Beck anbefalede os som medforfatter på denne rapport.

„

Sagen er den, at han er
en højrefløjstysker, ganske hård,
og han har ingen medlidenhed
med russerne. Han har en ganske
klar... Men du bliver nødt til at
spørge ham om sådanne detaljer,
men måske... Jeg er ikke sikker
på, han kender til dem. Jeg antager, at Browders hold i London vil
være mest kvalificeret til at udtale sig om disse to dokumenter.”
Andreas Gross

Uheldigvis ønskede hr. Schirmer ikke at blive interviewet.
Fra de lækkede e-mails i 2017
[30] får man fornemmelsen af,
hvor hektisk tingene udviklede
sig, efter at filmpremieren blev
annonceret i Europa-Parlamentet.
Günter Schirmer fik de to Magnitsky-vidnesbyrd hastigt gennemgået. En ukrainsk medarbejder skriver: „Det er korrekt, at
navnene på (...) A.K. Kuznetsov
og en kriminalefterforsker P. A.
Karpov bliver nævnt i vidnefor-
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Marieluise Beck og Michail Chodorkowskij (Foto: Stephan Röhl, CC BY-SA)

klaringen fra d. 5. juni, 2008, for
at være specifik: Kuznetsovs navn
er nævnt 14 gange, Kaprovs navn
13 gange.“ [31]
Hr. Schirmer skrev triumferende til Andreas Gross med kopi
til Bill Browder:

„

Magnitsky anklagede virkelig Kuznetsov såvel som Karpov i sin første vidneforklaring
d. 5. juni, som han igen henviste
til d. 7. oktober.“ [32]

Som en erfaren dommer burde hr. Schirmer kende forskellen på at „nævne navnet“, som
hans ukrainske partner skrev, og
en „anklage“. Magnitsky nævnte
mange navne under afhøringen d.
5. juni, 2008, inklusiv Browders
kolleger: Ivan Cherkasov (ti gange), Vadim Kleiner (otte gange),
Eduard Khareitdinov (seks gange), og Browders fupdirektører,
Paul Wrench (elleve gange) og
Martin Wilson (12 gange) blandt
flere. Hvad han ikke nævner er
skattesvindlen, der beløb sig til
230 millioner dollars.
Magnitsky anklager ikke politibetjentene, Karpov og Kuznetsov, for denne skattesvindel hverken d. 5. juni eller d. 7. oktober og
nævner ikke engang deres navne
under afhøringen d. 7. oktober.
Det er særdeles svært at tro
på, at sådan en manipulativ for-

virring omkring begreberne var
utilsigtet. Andrei har nøje studeret rapporten fra Europarådets
Parlamentariske Forsamling, der
viste sig at være forudindtaget
og ufuldkommen. I denne „uafhængige“ rapport, låner Andreas Gross Browders argumenter
i deres helhed ved at tage imod
råd og dokumentation fra Browders team.
Browder bygger sit hovedargument på den antagelse, at den eneste grund til, at Magnitsky blev
arresteret, tortureret og endelig
brutalt myrdet, var pga. sine afsløringer og den kriminalrapport,
han havde undersøgt. I rapporten
beskylder han angiveligt betjentene ved navn. Hvis man derimod læser forhørsnotaterne objektivt, finder man ikke ét eneste
spor af en klage, der handler om
en undersøgelse, for slet ikke at
tale om beviser, der kunne være
kompromitterende for nogen. Det
var ikke en anklage om kriminalitet, og det var ikke grunden til
hans arrestation.
Magnitsky havde været målet for poilitiundersøgelser siden
2004 som skattekonsulent og revisor for Browders talrige skuffeselskaber, der var under mistanke
for skatteunddragelse.
Før Magnitskys indkaldelser i
oktober 2008 havde den russiske
presse allerede rapporteret meget
om skatteunddragelsen med de
230 millioner dollars og om po-

litiefterforskningen af sagen (d.
10. april, 2008; „Izvestia“, d. 24.
juli, 2008; „Vedomosti“, d. 25.
august, 2008; „Kommersant“, og
d. 23. september, 2008; „Delovoi
Vtornik“). Navnet „Magnitsky“
er ikke at finde nogen steder. Selv
Bill Browder [33] taler om sagen
med de 230 millioner dollars i radioprogrammet „Ekko Moskva“
i slutningen af juli 2008 uden at
nævne Magnitsky eller nogle af
hans heroiske afsløringer.
Så et kæmpe svindelnummer
havde fundet sted, som allerede
var kommet frem i pressen, og
som havde været efterforsket i månedsvis, og under denne efterforskning var en revisor blevet indkaldt
til forhør, fordi han var ansvarlig
for de skuffeselskaber, der havde
modtaget de 230 millioner dollars
i tilbagebetaling. Manitsky nævnte i en sætning et „tyveri af midler
fra statsbudgettet“, fordi han var
blevet spurgt af efterforskeren om
det. I en ganske lang og indviklet
sætning fortæller Magnitsky, at
dette tyveri var blevet opdaget af
en advokat ved navn Khareitdinov. Kommentarerne gik hovedsageligt ud på at forsvare Khareitdinov, én fra Browders team, som
var mistænkt for at have svindlet.
Med andre ord forsøgte Magnitsky at aflede mistanken fra sig selv
og sine kolleger. Under alle omstændigheder taler han ikke om
en sensationel, detaljeret undersøgelse af svindel, og han anklager ikke politibetjentene.
Tænk bare, hvordan dette ville blive anskuet i Vesten: Skuffeselskaber i en stor hedgefond
mistænkt for at blive brugt til
økonomisk svindel, den pågældende ledelse tager en sætning
og et passende ord ud af et forhør af sin mistænkte medarbejder
og hævder, at dette er et ubestridt
bevis for medarbejderens heroiske whistleblowing og en detaljeret efterforskning af sagen og
en underbygget anklage af politiet, der undersøger sagen. I Vesten
ville sådan et „bevis“ blive mødt
med et skuldertræk. Men når det
handler om Rusland, er det godt
nok som alibi for en mistænkt i
en sag om formodet international
økonomisk kriminalitet.
Publiceret på Free21 den 18.11.2018 21:39
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[30] Illustration af en del af e-mail-kommunikationen mellem oversætteren og Günter Schirmer.

Det er ret bemærkelsesværdigt,
at Europarådets Parlamentariske
Forsamling, tydeligvis præget af
fordomme og arrogance, accepterer en inkompetence som denne,
og hvad værre er, handler under
den uhensigtsmæssige påvirkning
af en stærk hedgefond-direktør,
der mistænkes for at have begået
økonomiske forbrydelser.
Andreas Gross roste Bill
Browder for sine talenter i sin
tale [34] for Europarådets Parlamentariske Forsamling:

„

Dette er en historie om
en amerikaner, der kom til penge, som gjorde gode forretninger i medvindstider, som vidste, hvordan man kunne tjene
penge på smuthullerne... eller dvs. dårlig lovgivning. Han
lavede ikke forretninger og
blev rig, fordi han stjal...“
Andreas Gross
Siden offentliggørelsen af Andreis svar [35] til Gross’ udtalelse i FAZ [29] blev afvist af redaktionen, fik han det sidste ord i
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spørgsmålet om, hvorvidt Magnitsky havde beskyldt embedsmændene. Men så skete det uventede,
at hr. Gross fik et problem med
sin rapport i USA.
Prevezon-sagen [36] var blevet mere kendt i USA end selve
Magnitsky-affæren. I 2013 lagde
Browder sag an mod et firma, der
hed „Prevezon“, hvor han påstod,
at firmaet havde profiteret af Magnitsky-affæren, hvilket førte til en
retslig proces. I lignende sager havde Browder anklaget flere firmaer i forskellige lande for at have
modtaget dele af de stjålne 230
millioner dollars. Derefter henviste han til sin pressemeddelelse, hvor han hævdede at have fulgt
pengene fra Magnistsky-affæren
til dér, hvor de befandt sig. Hvis
Browder havde fundet de stjålne
penge, så ville hans historie endelig have været perfekt.
I virkeligheden har ingen retsinstans i verden bevist, at Browder
havde sporet pengene [37]. Helt
uventet for Browder gik ejeren af
Prevezon, Denis Katsyv, til modangreb for at forsvare sit ry ved
hjælp af et team af amerikanske
topadvokater.

Bailiffs jagtede Browder i
halvandet år [38] for at udlevere en stævning. Da han endelig
blev tvunget til at afgive vidneforklaring under ed i retten, lignede han på videooptagelsen af
vidneforklaringen en mistænkt.
Under denne afhøring [39] viser
det sig, at flere af hovedpunkterne i hans historie om Magnitsky
simpelthen ikke holder vand.
Browder forsøgte i denne retssag at stole på autoriteten i Europarådets Parlamentariske Forsamling og at fremlægge beviser i
undersøgelsesrapporten om Magnitsky-sagen. Den amerikanske
dommer, William H. Pauley, (U.S
distriktsdommer i Southern District, New York) afviste Gross’
rapport på det følgende grundlag (udskrift fra høringen i retten i U.S distrikt, Sourthern District, New York, d. 3. maj, 2017,
side 32–34):
„Der er... en grundlæggende
mangel på troværdighed efter, at
have læst det. (...) Der har tilsyneladende aldrig været en faktisk
høring efter at Gross’ rapport blev
formidlet og heller ikke et udkast
af denne rapport.“ (...)
„Der findes intet bevis for, at
en reel høring med de relevante
proceduremæssige forholdsregler er blevet afholdt.
Slutteligt synes indledningen
til denne rapport at have være
baseret på en række begivenheder, der sætter spørgsmålstegn
ved visse problemstillinger omkring motivation. Gross’ rapport
citerer ”forhenværende arbejde“ i
forbindelse med Magnitskys død.
Èn af de begivenheder, der måske har farvet undersøgelsen fra
begyndelsen, er William Browders afbrydelser i forsamlingens
arbejde. I juni 2011 ser det ud til,
at Browder „foretog en intervention ved et seminar i parlamentet“ ved et møde, der endeligt gav
grønt lys til Gross’ engagement i
at lede sin undersøgelse.
Derudover er Gross’ rapport
proppet med udsagn fra vidner,
der har sympati for Magnitsky og
Browder, blandt flere. Der var adskillige individer, betalt og styret
af Hermitage Capital Management til at undersøge begivenhe-

Andreas Gross er schweizisk historiker og politolog. Fra 2008 til begyndelsen af 2016 var han parlamentarisk
gruppeleder for socialdemokraterne
i Europarådet, ordfører for Rusland
(2010–2015) og ledte undersøgelsen af
Sergei Magnitskys død. (Foto: http://
www.parlament.ch)

der relateret til Magnitsky, som
blev interviewet af Gross.
Mens Gross citerer nogle bestemte samtaler, han havde med
russiske embedsmænd og de dokumenter, han modtog fra dem,
er referencerne hertil overskygget af Browders, „Hermitage Capital Managements og andre egocentrerede parters udtalelser og
holdninger.” (...)
„Med andre ord er Gross-rapporten et sandt mesterværk, og
så har jeg overdrevet ganske meget.“ [40]
De tyske offentlige tv-stationer har til opgave at sikre mangfoldighed i meningsdannelsen
ved ikke at være bundet af økonomiske eller statslige interesser. Forskellige meninger og uafhængighed ses som altafgørende.
„Denne uafhængighed skal bevares mod forsøg på at udøve indflydelse.“ [41]. Hvordan forklarer ZDF/ARTE deres afslag på
at vise den uafhængigt producerede dokumentar, „Der Magnitsky Fall“, som de godkendte på
deres redaktion? Filmen blev censureret pga. pres fra en magtfuld
amerikansk hedgefond-direktør.
I brevene fra advokaterne hævder ZDF/ARTE ikke, at Nekrasovs påstande i filmen er faktuelt
forkerte. Undersøgelsen af sagen
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blev fulgt op og godkendt af tv-redaktørerne. Hovedårsagen til, at
filmen blev trukket tilbage, er, at
vi nægtede at tage Browder fuldstændigt ud af filmen efter krav
fra redaktionen. Han trak sit samtykke tilbage med tilbagevirkende kraft efter at have indset, at filmen ikke var blevet til hans fordel.
Anmodningen er absurd, da Bill
Browder er hovedpersonen i filmen; generelt ville ingen undersøgende journalistik være mulig
under sådanne forhold.
Der er ingen, der har sagsøgt
os endnu. Det vil heller ikke være
nødvendigt, hvis man simpelthen
har magten til at forhindre de implicerede personer i at fortælle deres historie, dvs. i vores tilfælde
at vise filmen, som vi oprindeligt
havde planlagt.
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Bistandsmidler til oprørskontrollerede områder i Syrien:
Hvor havner pengene egentlig?
Eva Thomassen nægtes retten til modsvar i VG, skriver The Herland Report i kølvandet af Faktisk.no. I VG “faktatjekkes”
en sætning i et længere argument fra Eva Thomassen. Hendes svar, som VG altså nægter at trykke, fremgår nedenfor med
tillægskommentarer. Faktisk.no ejes af de ledende medier.
Af Eva Thomassen

E

va Thomassen skriver: Den
27.10, 2017[1], bliver jeg i VG
genstand for et massivt personangreb fra Faktisk.no, som påstår, at
jeg lyver, når jeg siger, at ingen af
de norske bistandsorganisationer
(NGO) vil redegøre for, hvem der er
modtagere af de norske skattepenge eller kan redegøre for, hvad pengene egentlig bliver brugt til. Ved
NGO’erne måske ikke selv, hvor
pengene egentlig havner?
Det meste af indlægget til journalist Tore Berg er ren meningsytring og politiseret retorik med
det klare formål, at delegitimere
mit arbejde.
Jeg skal derfor pege på en del
ubehagelige fakta omkring, hvordan
pengeoverførsler sker ulovligt inde
i Syrien, hvordan norske hjælpeorganisationer KUN samarbejder med
terrorgrupper, samt bidrage med en
række elementer, som synliggør, at
det slet ikke er givet, at vi ved, hvem
der er slutmodtagere, og hvad pengene egentlig bliver brugt til.
Jeg undrer mig over, om Tore
Bergsaker har læst de dokumenter,
han har linket til i sin artikel? Her
bekræftes nemlig mine påstande om
hemmeligholdelse gennem de omtalte organisationers interne korrespondance med UD og rapporter.
Faktisk.no[2] gengiver simpelthen NGO‘ernes egne fortællinger
som sandheder. Uden nogen faktatjek overhovedet. Her er der endda en
faktafejl i den lange række med faktafejl som Faktisk.no præsenterer i
sin analyse[3].
The Herland Report kommenterer: „Vi har faktatjekket den medie-ejede, politiserende Faktisk.
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East Aleppo City Council – Bystyret i Øst Aleppo, den type “councils”, som norske hjælpeorganisationer samarbejder med, – som i Øst Aleppo kun bestod af ledere fra Al Nusra-Al Qaida i Syrien, her med lederen i midten.
Manden til venstre er manden, som skar hovedet af den lille, palæstinensiske dreng, Abdullah Issa. Videoen
ligger på nettet. Foto: https://bsnews.info/wp-content/uploads/2017/12/CxU5OR4UUAAqJC9.jpg

no’s artikel og fundet faktafejl på
faktafejl om Eva Thomassen[4].
Vi har også ladet VG‘s egne artikler illustrere svagheden ved “blind
tro” på, hvad UD og andre rapporterer[5]. Dette er en af vor tids
største skandaler, at vestlige medier efter 2011 blev ensidige talerør og støttespillere netop for Al
Qaida-associerede gruppers virkelighedsbeskrivelse af, hvad der
sker i Mellemøsten[6]. Det samme
gælder politiseringen i brugen af
NGO’er og bistandsorganisationer, som ikke længere er selvstændige, men indtager rollen i det politiske spil ved at bistå de fraktioner,
man støtter militært i en konflikt“.
Ingen bankforbindelse til Syrien:
Norges regering valgte at hænge sig ud med sanktioner udarbejdet af USA, EU, med flere, uden

at konsultere de folkevalgte. Dette indebærer, at al forbindelse mellem vestlige banker og den syriske
centralbank er brudt. Man kan ikke
overføre penge til syriske banker,
bruge bankkort eller handle på nettet, ikke veksle udenlandsk valuta til
syriske pund, ej heller handle med
dollar. Man kan ikke sende noget
med fly, for al flytrafik mellem vestlige lande og Syrien er lukket som
en del af sanktionerne.
Man skal desuden have visum til
Syrien. Grænserne mellem Tyrkiet,
Irak, Jordan og Syrien er kontrolleret af forskellige terrorgrupper[7].
Der behøver man ikke visum, men
så skal man have penge og kontakt
til de grupper, som kontrollerer de
ulovlige grænseovergange.
Dette er overgangene, som bruges af
fremmede krigere fra alle verdens-

hjørner, også af Norge. Og af de norske hjælpeorganisationers pengekurerer.
Jeg har takket være Faktisk.no endnu en gang fået bekræftet, at norske NGO‘er tager millioner af vores skattekroner med ind i Syrien,
og at de samarbejder med terrorgrupper. Områderne, de kanaliserer vores penge ind i, er kontrolleret
af terrorgrupper[8] som Al Qaeda
og bliver anset som så farlige, at de
ikke selv tør sende deres egne medarbejdere dertil. Men alligevel vil de
vil have os til at tro, at vi kan tro på
terroristernes ord, når de siger, at de
kun bruger pengene til vaccinationer
af får, strikkekurser[9] og til hvededyrkning. For øvrigt er der rapporteret om, hvordan tonsvis af hvede
blev fundet i deres lagre[10], da ISIS
tabte ”Deir ez Zoor”.

17

20.05.19 00:22

BAGGRUND
Kurerer med millioner i kontanter
og mellemmænd uden navn er måske ikke dét, de norske hjælpeorganisationer vil have os til at associere dem med, men hvordan kommer
penge fra banken i Norge ellers i
hænderne på det sidste led i krigsområder kontrolleret af diverse terrorgrupper?

Over 3 milliarder til
„Syrien“

Min kommunikation med Læger Uden Grænser bekræfter, at denne organisation samarbejder med de styrende magter i områdene, hvor de opererer.
Og Læger Uden Grænser opererer, som de selv bekræfter, i blandt andet
Al Nusra – som er Al Qaida kontrolleret område i Syrien.
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De norske myndigheder praler med,
at Norge har bevilget over 3 milliarder kroner til Syrien[11] siden 2011.
Men hvem i ”Syrien”? Den syriske
offentlige sektor er under betydelige sanktioner, som rammer civilbefolkningen[12], og til dem ydes ikke
en krone. Når områderne, hvor 90%
af befolkningen bor[13], og hvor de
syriske myndigheder står for skole,
sundhed, osv.[14], ikke bliver tilgodeset med en eneste krone, kan man
ikke påstå, at pengene går til ”Syrien”. Så må man være ærlig og præcisere, at den norske bistand kun gives til 10% af Syriens områder og
KUN til de områder, som er under
kontrol af terrorgrupper.
Disse vestligt støttede oprørsgrupper kontrollerer[15] som bekendt
ALLE aspekter ved samfundet[16],
de opererer i. Også bistandsmidlerne, kontanterne, materiale og det
militære.
Idlib står centralt her[17], et område, som nu anses som værende Al
Qaidas[18] nye fort i Syrien. Her
er vedlagt kommunikation mellem udenrigsministeriet og Norsk
Folkehjælp[19], hvor man tydeligt
ser sammenhængen og samarbejdet mellem denne type ”councils
on the ground”[20] og det militære.
Man samarbejder selvfølgelig med
”local councils” - et af dem, nemlig
East Aleppo City Council, så vi et
fint foto af øverst i artiklen – her beskåret. Så har man en idé om, hvilke typer ”councils” det drejer sig
om[21].
Teksten illustrerer også problematikken godt: Norske hjælpearbejderes ansatte rejser ind til et Al Qaida-associeret og kontrolleret Idlib,
hvor man samarbejder med disse
gruppers “local councils” og har
“gentlemen’s agreements” med disse, samt terrorgrupperne, som sty-

rer området. Igen for at minde om,
hvem slutmodtagerne er; se foto.
Vi kan godt rejse en debat om, hvorvidt de Al Qaida-associerede grupper, som nu styrer Idlib-provinsen,
kan betegnes som terrorgrupper, hvis nogen vil protestere mod min
omtale af disse som netop terrorgrupper. Men dette, antager jeg, er
unødvendigt.

Hvordan og hvornår bliver offentlige bevillinger
til kontanter? Hawala-systemet
Faktisk.no har i jagten på at bevise,
at jeg tog fejl, gennemgået de norske
bistandsorganisationers (NGO’er)
tilskud fra udenrigsministeriet og
deres rapporter tilbage til udenrigsministeriet. Faktisk.no ”beviser”,
at mine påstande er forkerte, ved at
linke dem til en række rapporter fra
NGO’er til udenrigsministeriet og
samtaler imellem dem.
Disse bilag viser, at hverken
Norsk Folkehjælp (NF), Flygtningehjælpen, Red Barnet, NORWAC,
Læger uden Grænser eller Kirkens
nødhjælp har egne ansatte i Syrien.
Det er for farligt at opholde sig i
de områder, den norske bistand gives til. Videre opererer ovennævnte
bistandsorganisationer i de samme
områder af Syrien: Idlib, Hasaka,
Aleppo-regionen og i områderne
omkring Damaskus-by. Alle disse områder er kontrolleret af terrorgrupper, alle under Al Qaida/
Al-Nusra.
I en intern rapport mellem udenrigsministeriet og Norsk Folkehjælp
oplyser NF, at Idlib er kontrolleret af
Al-Nusra/Al Qaida. Dette bekræftes
af udenrigsministeriet. I en rapport
fra NORWAC skriver de, at de er i
områder i Idlib[22], som er kontrolleret af en række terrorgrupper som
de navngiver. Ovennævnte NGO ́er
driver sin virksomhed fra Tyrkiet og
Libanon. NF siger, de skal flytte til
Erbil i Irak og nå ind i Syrien derfra.
Til det beder de udenrigsministeriet om ekstra midler. Blandt andet
til folk, der skal tage sig af pengene,
som kommer fra Norge.
Min påstand er, at NGO’er ikke
KAN redegøre for, hvem som får
pengene, og de vil heller ikke, forPubliceret på Free21 den 18.12.2018 21:16
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Udsnit fra UDs tilskudsportal bekræfter ingen udbetaling til Syrien 2011-2016

Atter et udsnit fra UDs tilskudsportal som viser ingen udbetaling til Syrien
i perioden 2011-2016

di: Der er oprettet et såkaldt Hawala-pengesystem - Informal Value Transfer Systems (IVTS)[23] - i
oprørskontrollerede områder og omkringliggende lande, som NGO’er
alene bruger for at få kontanter ind
i Syrien. Kort fortalt bruger NGO´er
kurerer, som fragter penge over
grænsen til et netværk af ”uformelle pengetransportører”. Når NGO’er
siger, de giver kontanter til forskellige lokale samarbejdspartnere, har
de ikke kontrol med, om disse penge
når den endelige modtager.
Dette system er der skrevet om
i en række internationale rapporter,
og der er henvist til en række sager,
hvor penge, overført via sådan et Hawala-system, ender i hænderne på

stem, at den berygtede terrorgruppe, Al-Shabaab, i Somalia[26] får
penge fra Norge[27].
Et problem i sådan et ”system”
er mangel på kvitteringer, bankudskrifter og anden dokumentation. I
tillæg skal kurererne have provision. Jo farligere områder de opererer i, des mere i provision.
Dette er systemet, de norske bistandsorganisationer bruger. Hvad
der sker efter, at kufferter med kontanter krydser grænsen ind i Syrien,
har ingen kontrol over. Milliarder af
bistandsmidler er overført til Syrien
på denne måde.
Flygtningehjælpen omtaler dette
i sin rapport, ”Remittances to Syria.
„What Works, Where and How”[28],

terrorister i Syrien. Dette pengesystem har vist sig at blive brugt af
terrorgrupper til at få penge ind i
Syrien forklædt som bistandspenge.
Flygtningehjælpen skrev om Hawala-systemet i 2015, ”Remittances to Syria. What Works, Where and How”[24] (IVTS). Intercept
Beechwood, The Voice of Syria,
har skrevet om Hawala. The Telegraph skrev så tidligt som i 2013 om
dette pengesystem: ”Charity cash
going to Syrian terrorist groups”.
Et problem er manglen på kvitteringer eller ”bankudskrifter” fra
dette netværk. Det berygtede Hawala-pengesystem[25] benytter sig
af et netværk af uformelle ”pengetransportører”. Det er via dette sy-

Her foreligger en del interessante ”gentlemen’s agreements”(udokumenteret, mundtligt aftale mellem parter), som Faktisk.no sikkert er interesseret i at studere nærmere i deres søgen efter sandheden om, hvor
bistandspengene mest ofte egentlig havner. Størstedelen af pengene
gives til de norske bistandsorganisationer; NORWAC, Norsk Folkehjælp,
Kirkens Nødhjælp, Flygtningehjælpen og Red Barnet.
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i 2015. Flere internationale rapporter
har henvist til en række sager, hvor
pengene ender i hænderne på terrorister i Syrien. Også Børge Brende
har kommenteret problemerne med
gennemsigtighed i VG[29], så der er
intet nyt i dette[30].
Der er ingen anden måde, at få
penge ind i terrorist-kontrollerede
områder af Syrien på. Hvorfor hører
vi ikke om dette? Jeg har gentagne
gange spurgt NGO’erne om, hvordan de får penge ind i Syrien, men
alle siger, at de af sikkerhedsgrunde ikke vil oplyse om det. Hvem er
det, de beskytter?
En anden tvivlsom side ved dette
er, at kurererne skal have provision
for arbejdet. Jo farligere områder de

NORWAC brev til UD
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opererer i, jo mere provision. Milliarder af bistandsmidler er overført
til Syrien på denne måde. NGO’erne
har INGEN garanti for, at pengene
ikke går til terrorgrupper.
Faktisk.no har ikke tjekket, om
alle millionerne, som de norske
NGO’er overfører til Syrien, har en
modtager, eller om der er kvitteringer for pengetransaktionen. Det holder ikke, at NGO’erne skriver, at de
bruger penge i Syrien og fremlægger
et regnskab uden kvitteringer! Faktisk.no må bede om kvitteringer for
brugen af pengene.
Videre: Ved at gennemgå regnskabet og intern korrespondance
mellem Norsk Folkehjælp og udenrigsministeriet nævnes IKKE en
eneste partner ved navn. De omtales som: finanspartner, monitorpartner, logistikpartner, grænsevagter,
projektkoordinator, politisk rådgiver, ”country team” eller slet og ret
”partner”. Ved udenrigsministeriet, hvem de er? I så tilfælde må der
foreligge papirer, Faktisk.no ikke
har kendt til. Vi får ikke at vide,
hvem som er modtageren af pengene. Alle skal have løn.

Norsk Folkehjælp er blevet bedt af UD om at redegøre for forholdene mellem
disse militante grupper og det påståede hjælpearbejde. I svarbrevet henviser
Norsk Folkehjælp til en „gentleman´s agreement“. Der er vel ingen, som kan
tage dette alvorligt? Her bør Fatisk.no foretage en seriøs undersøgelse. Det
bør UD, strengt taget, vel også?

Kontanter i fri strøm

Norske hjælpeorganisationer arbejder i Al Qaida
kontrolleret område
Det, vi får at vide, er, hvem der har
kontrollen i områderne, som disse
NGO’er opererer i. Norsk Folkehjælp redegør over for udenrigsministeriet, at hele Idlib er kontrolleret
af Al Qaida/Al-Nusra både i landsbyer og i byen.
Der er oprettet et ”Local Council” (LC), som tager sig af civile
sager i Idlib i en ”gentleman‘s agreement” med Al-Nusra og andre,
som Norsk Folkehjælp (NF) kalder det. NF’s ”partner” forholder
sig til LC. Bliver der problemer, er
det LC, som tager det op med terrorgrupperne. Hvem sidder i dette byråd? I Øst Aleppo, hvor NF
var før Idlib, sad Al-Nusra i rådet,
som vi har set ovenfor. Faktisk.no
bør spørge Norsk Folkehjælp, hvem
denne ”partner” er, som har så gode
kontakter inde i Al-Nusra, at han er
Norsk Folkehjælps mand i Idlib. Videre redegør Norsk Folkehjælp over
for udenrigsministeriet, at Al-Nus-
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ra er mere optaget af de store projekter som elektricitetsforsyning og
landbrug – end i små sy-og strikkekurser.
Mit spørgsmål bliver så: Hvad
gør NF med det krav fra Al-Nusra? Har Faktisk.no spurgt NF om,
hvilke midler der gik til Al-Nusras
ønsker for brugen af bistandspengene? Spørgsmålet bør stilles, fordi
NF har fået 30 millioner kroner fra
udenrigsministeriet i 2016 til ”mad
og livsophold” i Idlib.
NORWAC redegør i et brev til
udenrigsministeriet, at de har oprettet en række sygefaciliteter i Idlib
og føler, at de er trygge i områderne styret af en række terrorgrupper.
De fortsætter samarbejdet med
de samme som i Øst Aleppo. SAM
og UOSSM, som igen samarbejder
med Al-Nusra.
Min påstand står fast, og min påstand er, at dette samarbejde mellem
NGO’erne og udenrigsministeriet
også er en ”gentleman’s agreement”.
Norsk udenrigspolitik kamufleret
som bistand.

Pierre LeCors, Øst Aleppo, medicindepot i Al Nusras fronts hovedkvarter,
efter Aleppos frigørelse, da Al Nusra og andre terrorgrupper måtte forlade
Øst Aleppo (Foto: Eva Thomassen)

Et udsnit fra NRK´s film om NORWAC i 2013. Scenen viser NORWAC, som overrækker en stor bunke penge til en mand i Syrien.

En anden meget vigtig oplysning
af almen interesse er: ”Hvornår bliver penge på en konto til kontanter?” Transporteres kontanter helt
fra Norge? Det er usandsynligt. Det
er mere sandsynligt, at de store pengesummer hæves til kontanter i et af
Syriens nabolande og smugles over
grænsen. Hvilken bankforbindelse
skal man have for at kunne hæve
millioner i kontanter?
Når kontanterne ankommer til
Syrien, er det i dollars. Dollars kan
ikke bruges i Syrien. Hvordan veksles pengene til syrisk valuta? Det
kan ikke gøres i nogen bank. Det er
på det rene, at der flyder store mængder kontanter.
Tidligere i år blev kontanter svarende til over én million kroner stjålet af en ”lokalansat” fra NORWAC’s
kontor i Libanon. Dette var penge fra
udenrigsministeriet, som skulle have
været brugt i Syrien.
De områder i Syrien, som er
øremærket til bistand, er altså under fuld kontrol af terrorgrupper.
Norsk Folkehjælp er af udenrigsministeriet blevet bedt om at redegøre for forholdene mellem disse
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Hawala remittance systemets mekanisme. Forfatter: Wutzofant, wikipedia.org, Licens: CC BY-SA 3.0

militante grupper og det påståede
hjælpearbejde.
I svarbrevet henviser Norsk Folkehjælp til en ”gentleman‘s agreement”. Der er vel ingen, som kan
tage dette alvorligt? Her bør Faktisk.no foretage en seriøs undersøgelse. Det bør udenrigsministeriet
vel også strengt taget gøre?

Påstandene om uklarhed, omkring hvem der
modtager støtte, bekræftes igen.
Efter at have gennemgået materialet, som Faktisk.no delte i sin artikel om intern korrespondance, rapporter med mere, kan jeg bekræfte,
at norske NGO’er de facto samarbejder med terrorgrupper. De fører
penge ulovligt ind i Syrien og begår dermed valutasmugling og mulig finansiering af terror, hvilket er
et lovbrud i Norge. Man kan også
spørge sig selv; hvad skal man med
seks norske bistandsorganisationer
i de samme områder af Syrien, som
alle kontrolleres af terrorgrupper?
Der foreligger ringe mulighed
for sporing af pengene, så spørgsmålet, som Faktisk.no har undersøgt, kan gentages: Ved vi egentlig,
hvem modtagerne er? Kan udenrigsministeriet dokumentere, hvem
der egentlig er slutmodtagere i dette uoverskuelige krigslandskab, hvor
Norge kun samarbejder med rebelgrupper, og går alle pengene til disse?
Kun tre enkeltpersoner i udenrigsministeriet har haft ansvaret
for udbetalingen af omkring 3,5
milliarder kroner til „Syrien“ fra
2011-2016. I evalueringen kritiserer udenrigsministeriet sig selv for
meget uklare og løse kriterier for
alle aspekter af denne bistand. Norge støtter en række forskellige iniPubliceret på Free21 den 18.12.2018 21:16
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tiativer og partnere tilsyneladende
uden nogen overordnet plan.
De er også kritiske over for
manglen på risikovurderinger fra
norsk side, blandt andet ved valg af
samarbejdspartnere. Man kan ikke
i længden fortsætte med at holde
sig til så få personer og med en så
lille grad af dokumentation af beslutninger. Der er behov for beslutningsprocesser, som kan spores og
dokumenteres i bakspejlet. Skal vi
forstå udenrigsministeriet korrekt,
så er mange af pengene sandsynligvis slet og ret sporløst forsvundet.
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vad er Agenda 21? På FN’s
hjemmeside står der: ”Agenda 21 er en omfattende handlingsplan, der skal iværksættes globalt,
nationalt og lokalt af organisationer i FN-systemet, regeringer og
de såkaldte ”Major Groups” på alle
områder, hvor mennesket påvirker
miljøet.”[1]
Mange tror, at Agenda 21 nu er
en forældet, forsømt politik. Det er
langt fra sandt. For eksempel understøttes Agenda 21 af det gradvise, globale økonomiske kollaps,
og FN-konferencen om ”Post- 2015
Sustainability Agenda“[2] (Post2015 agenda om bæredygtighed,
red) var en tydelig gentagelse. Fortalere siger, at Agenda 21 bare er ”blød
lovgivning” uden bid. Men de lyver. I løbet af 20 år er planen i smug
blevet integreret i lokalpolitik overalt i USA. Det kaldes ”bæredygtig
udvikling”. Hvor end det ses, finder
man de tre ord: Økologi, økonomi
og egenkapital. På den næste FN‘konference, hvor pave Frans, medlem af jesuiter-ordenen, vil promovere sin seneste encyklika, hedder
det ”folk, planet og velstand”[3].
Agenda 21 sås første gang fuldt
udviklet på FN’s ”Miljø- og Udviklingskonference” (UNCED),
også kaldet Rio-konferencen i
1992[4]. 16.000-17.000 „delegerede“, der på en eller anden måde
fik officiel status som FN-tjenestemænd, kom rejsende fra hele verden for at deltage i en 11-dages fest
i Rio De Janeiro. Her blev de præsenteret for Agenda 21, FN’s handlingsplan fra Rio: Et dokument på
over 300 sider[5], som de blev bedt
om at godkende, selv om det forekommer usandsynligt, at mange havde haft tid til selv at læse det. Ikke
overraskende var det, at de stemte
for planen, og pludselig var det FN‘s
officielle verdenspolitik.
Jeg talte for nylig med en Riodelegat fra Santa Cruz, som er uenig
i den måde, hvorpå jeg har beskrevet Rio-topmødet ovenover. Mere
end 20 år er gået, og hun tror fuldt
ud, at dokumentet blev oprettet efter aftale i Rio, at dets ideer og principper ikke kan betvivles, og at det
kun er blevet forbedret sidenhen.
Det er det geniale ved måden, hvorpå dette verdensomspændende og
samfundsmanipulerende program
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FN’s Agenda 21 stadig
på fremfærd verden over
„Vi har mulighed for at skabe en ny verdensorden – for os selv og for kommende generationer. En verden, hvor retssamfundet, og ikke jungleloven, styrer nationernes adfærd. Når
vi lykkes, – og det gør vi, – har vi en reel chance for at opnå denne nye verdensorden, hvor
et pålideligt FN kan bruge sin fredsbevarende rolle til at opfylde FN’s grundlæggeres løfter
og visioner“. (George H. W. Bushs tale i starten af Golfkrigen, 1991.)
Af Bruce Tanner

er blevet udbredt, da velmenende mennesker bliver tilhængere på
grund af poetisk lydende, men uklare begreber, og løftet om omsorg
for menneskeheden, samt kløgtig
vildledning.
Faktisk var Agenda 21-dokumentet i vid udstrækning et værk af
Maurice Strong, en mystisk mand
med en dobbeltsporet karriere som
både højtstående embedsmand i FN,
milliardær og økonomisk insider,
der udvandt Jordens ressourcer i
olie- og mineindustrien. Strong indtog først verdensscenen som fremtrædende generalsekretær, en titel,
som FN af uransagelige årsager har
taget direkte fra kommunist- og socialist-organisationer, ved FN-konferencen om „Mennesker og Mil-

jø“ i Stokholm i 1972[6]. I Strongs
meget beskedne biografi på Wikipedia[7] (opdateret siden artiklen
udkom, red) står der, at han mødte
en ledende FN-tjenestemand i 1947,
da Strong var blot 18 år, som arrangerede, at han skulle tjene som junior-sikkerhedstjenestemand ved
FN‘s hovedkvarter i Lake Success,
New York. Det var, før den nye FNbygning blev bygget på en Manhattan-ejendom, der var doneret
af Rockefeller-familien[8]. Blot ét
år senere blev Strong praktikant i
en magtfuld mæglervirksomhed i
Canada, hvor ”han fik interesse for
oliebranchen” og blev overflyttet til
et kontor i ”Albertas oliedistrikt”.
Der fik han hurtigt job som assistent for en af oliebranchens føren-

„

de mænd, Jack Gallaher, mens han
opretholdt sine forbindelser til FN.

Faktisk var Agenda 21-dokumentet i vid udstrækning et
værk af Maurice Strong, en mystisk mand med en dobbeltsporet
karriere som både højtstående
embedsmand i FN, milliardær
og økonomisk insider, der udvandt Jordens ressourcer i olieog mineindustrien”.

I 1971, før FN-konventionen i
Stockholm, bestilte Strong en rapport om planetens tilstand med titlen „Only One Earth: Care and
Maintenance of a Small Planet“[9].
Publiceret på Free21 den 13.11.2018 12:00
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Rapporten opsummerede resultaterne fra 152 førende eksperter fra 58
lande som forberedelse til det første
FN-møde angående miljøet. Dette
var verdens første miljøtilstandsrapport. Efter konferencen blev Strong
formand for det nye FN-miljøprogram (UNEP), og det var han indtil 1975. Han var også medlem af
Brundtland-Kommissionen.
Konferencen i 1972 blev fulgt
op af adskillige andre store konferencer og flere møder over hele verden, hvor den spirende globalismedagsorden blev fremlagt. På trods
af denne lange proces‘ udspekulerede metode og de måder, den undgik almindelige mediers søgelys
på, har Agenda 21 på en eller anden
måde holdt kursen ved konstante
gentagelser. I 1976 blev der afholdt
en FN-konference om bebyggelse,
der afstedkom en erklæring med
26 principper vedrørende miljø og
udvikling: En handlingsplan, der
indeholdt 109 anbefalinger og en
løsning[10].
Her er et uddrag fra konferencens præambel:

„

Jord kan ikke behandles
som et almindeligt aktiv kontrolleret af enkeltpersoner og underlagt markedets pres og ineffektivitet. Privat ejendomsret er
også det primære instrument for
akkumulering og koncentration
af rigdom og bidrager derfor til
social uretfærdighed: Hvis det
ikke kontrolleres, kan det blive en stor hindring i planlægningen og gennemførelsen af
udviklingsordninger...”

Denne indledning efterfølges
af 65 sider med meget specifikke landbrugsrekommandationer.
Blandt de mange rekommandationer er: A-1) Omfordel befolkning i
overensstemmelse med ressourcer,
D-1) Regeringen skal kontrollere
jordbrug for at opnå en retfærdig
fordeling af ressourcer, D-2) Kontrol af arealanvendelse gennem zoneinddeling og planlægning af jordbrug, D-3) Overskydende profit fra
jordbrug skal genindvindes af regeringen, D-4) Offentligt ejerskab
Publiceret på Free21 den 13.11.2018 12:00
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Præsident George H. W. Bush før en fælles session af kongressen (11.
september 1991), hvor han gav sin berømte „New World Order Speech“.
(Foto: Screenshot på Youtube [28]).

Maurice Strong, 2015, canadisk forretningsmand i olie- og mineralindustrien. (Foto: Lymantria, CC BY-SA 3.0)

af jord skal bruges til at reformere
by- og landdistrikter, og D-5) Ejendomsret skal adskilles fra byggestilladelser, som det offentlige skal
varetage.
Dernæst i efteråret 1983 blev det
på FN‘s 38. generalforsamling vedtaget at oprette en kommission, der
havde til formål „at foreslå langsigtede miljøstrategier for opnåelse af
bæredygtig udvikling i år 2000 og
fremover[11].
Gro Harlem Brundtland, tidligere (og senere) statsminister af
Norge og vicepræsident for Socialistisk Internationale (SI), som undertiden kaldes for „globalismens
vugge“, blev udpeget som formand
for kommissionen. I hendes forord
til ”Vores Fælles Fremtid”, også kaldet ”Brundtland-rapporten”[12], en
400-siders rapport fra, hvad der ville blive kendt som Brundtlandkommissionen, skrev hun: „En global
dagsorden for forandring“. Det var
det, som Verdenskommissionen for
Miljø og Udvikling blev bedt om at
formulere. Det var et presserende
opråb fra FN-forsamlingen...“ På
denne konference dukkede udtrykket „bæredygtig udvikling“ først op.
Det er fra denne langsigtede
plan, der opstod 20 år før Rio-topmødet i 1992, at de mange tilsyneladende venlige termer stammer:
Bæredygtighed, smartvækst, robuste og gangvenlige byer, og tætbefolket, blandet bebyggelse. For 10
år siden havde ingen tilsyneladende hørt om disse begreber, men nu

tighed i alle føderale afdelinger og
agenturer. Det har resulteret i administrative regulativer, der håndhæver Agenda 21-politikker som
reel lovgivning, muligvis uberettiget, og i store ændringer i føderal
finansiering, der tvinger delstaterne til at rette sig efter føderale anvisninger.
En international traktat, ”Konventionen om Biologisk Diversitet” (CBD)[15], blev også præsenteret på Rio-topmødet for at blive
underskrevet, og den blev til også
bragt frem i det amerikanske senat
til ratificering i 1994. Det så i første
omgang ud, som om den ville blive
vedtaget, men lige før det skete, blev
tekster fra bogen, ”Global Biodiversity Assessment” (GBA)[16], som
ikke blev offentliggjort før halvandet år senere, lækket til senatorernes personale. Det nu kendte ”Biodiversity Wildlands Map”[17] blev
også lækket.
Kortet viste planen om at flytte amerikanere væk fra landet og
ind i tætte bosættelseszoner. Traktaten blev ikke ratificeret, og mainstream-medierne rapporterede, at
GBA-bogen ikke fandtes. Kongressen har indtil videre nægtet at implementere Agenda 21 som officiel
amerikansk lovgivning. Men den
er blevet fremdrevet af præsidentielle påbud.
”The End of Natural Property Rights”, FN‘s politik vedrørende jord, har været tydelig siden
1976-konferencen om bebyggel-

er de overalt. Her er nogle af nøgleordene: Egenkapital, prisvenlige
boliger, konsensus, social retfærdighed, bebyggelse, afvandingsområder, facilitator, vandforureningskontrol (BMP), målbaseret uddannelse
(OBE), miljøgenopretning, livskvalitet, til gavn for alle, offentlige/private partnerskaber, fælles bedste,
samarbejde, tværfaglig, parthaver,
fra skole til arbejde, visioner, og
det meget vigtige ord: Lokal. Hvis
du ser disse ord, især sammen, kan
du være sikker på, at det er sprog,
der har til hensigt at implementere
denne dagsorden.
I 1992 deltog 172 regeringer i
Rio-topmødet, og 116 lande havde
sendt deres statsoverhoveder. Der
var også 2.400 mennesker fra FNtilknyttede NGO‘er. Ligeledes var
præsident George H. W. Bush der
på Prins Charles‘ yacht, hvor han
underskrev Agenda 21-dokumentet uden at have juridisk hjemmel
til at kunne gøre det.
I 1993, kort efter at Bill Clinton
tiltrådte, hjalp Nancy Pelosi[13] og
33 oprindelige medsponsorer til
med at indføre lovgivning, der skulle implementere Agenda 21. Lovforslaget blev vedtaget i Repræsentanternes Hus, men blev blokeret i
Senatet. Men med klart internationalt pres for at fremme programmet skabte den demokratiske præsident, Bill Clinton, i juni 1993 The
President‘s Counsil on Sustainable
Development[14], som siden har placeret repræsentanter for bæredyg-
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„

se. Dens indledning om jord citeret ovenfor fortsætter:

Social retfærdighed, byfornyelse og udvikling, tilvejebringelse af ordentlige boliger
og sunde forhold for befolkningen kan kun opnås, hvis jorden
anvendes i samfundets helheds
interesse. Offentlig kontrol af
arealanvendelse er derfor nødvendig for dets beskyttelse som
et aktiv og for opfyldelsen af
de langsigtede målsætninger
for politikker og strategier for
bebyggelse. Dette viser tydeligt, at FN-beslutningstagernes
holdning er, at privat ejendom
nu skal betragtes som et socialt aktiv, der skal kontrolleres
af det offentlige. Præcis hvad,
denne offentlige karakter er, er
dog uklart. I den femte tilføjelse til USA‘s forfatning står der:
„Ingen person skal ... fratages
... ejendom uden retfærdig rettergang; ej heller må privat ejendom fratages til offentligt brug
uden rimelig kompensation“.
Men i FN‘s ”Verdenserklæring
om Menneskerettighederne” artikel 17, stk. 2, står der: ”Ejendom
må ikke fratages vilkårligt”[18].
Det gør en stor forskel. Det offentlige må gerne fratage ens ejendom,
så længe det ikke gøres vilkårligt.

Det lader til, at Santa Cruz
County er blevet udvalgt til at være
et af de første steder, hvor Agenda
21 implementeres. To år før Agenda 21 blev fremlagt i 1992, vedtog
borgerne i Santa Cruz County Foranstaltning C: ”Miljøets årti“, der
indeholder mange af de vigtigste
grundprincipper fra FN-planen. Loven er blevet bekræftet på ny hvert
tiende år af et tilsynsråd, og der
rapporteres regelmæssigt om den
i afdelingen for byplanlægning[19].
Tilsynsrådet fulgte også Agenda 21 i 1993-94, da de officielt godkendte processen beskrevet i ”Det
Bæredygtige Santa Cruz: Lokal
Agenda 21”. Det er en 100-siders
vejledning til byplanlægning, der
blev udarbejdet af Action-Santa
Cruz County og Santa Cruz Chapter of the United Nations Association. I Agenda 21 opfordres der
direkte til denne type dokument. I
kapitel 28: „Lokale myndighedsinitiativer“ er det første mål beskrevet: „(a) I 1996 skal de fleste lokale myndigheder i alle lande have
gennemført en høringsproces med
deres befolkninger og opnået enighed om „en lokal Agenda 2I“ for
samfundet...” Direktivet var selvfølgelig ukendt for de fleste i USA.
I vores samfund er direkte inddragelse af folks ejendom indtil videre uacceptabelt for de fleste mennesker. Hvad man i stedet for har
gjort, særligt i Santa Cruz, er at bruge tilladelsesprocesser, zoneinddeling og beskatning[20], herunder de
berygtede „red tags“, så man grad-

Illustration: Activistpost.com / 2.bp.blogspot.com
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vist fjerner den produktive brug
af jord fra ejendomsejere uden at
kompensere dem.
Selv om Santa Cruz er et forholdsvist lille county, har det den
næststørste byplanlægningsafdeling i staten efter L.A. County. Der
er for tiden registreret tusindvis af
red tags her, og ifølge nogle beretninger er hundreder af husejere
blevet tvunget til at forlade deres
ejendomme, der i mange tilfælde er
blevet overført til insidere og private partnere gennem metoder, som,
mange mener, er korrupte. Ofte, efter den nye ejer er kommet til, ændres zoneinddelingen, eller tilladelsen udstedes til nye anvendelser.
Det bliver stadig vanskeligere at
få tilladelser til enkeltfamiliehuse,
samtidig med at det er lettere at få
tilladelse til tætbefolket, blandet bebyggelse, der typisk er etager med
små lejligheder over butikslokaler
af tvivlsom nytteværdi, også kaldet
„Stack n ‚Pack“-boliger[21]. Santa
Cruz‘ tilsynsråd er i færd med at
indføre en ny skat, der skal finansiere disse tætbefolkede boliger til
folk med lav indkomst gennem en
vurdering af prisvenlige boliger af
alle nye byggerier, også tilbygninger. Dette vil få prisen på husbyggerier til at stige med muligvis tusindvis af dollars.
International Council for Local
Environmental Initiatives[22], eller ICLEI, er en FN-NGO, der blev
grundlagt i 1990 i Generalforsamlingskammeret i FN-bygningen på
Manhattan. ICLEI-personale skrev
et af kapitlerne i Agenda 21-dokumentet under ledelse af Maurice
Strong. Santa Cruz City og County
har begge været medlemmer af ICLEI siden dets grundlæggelse, selv
om lokalt ansatte embedsmænd i
tidens løb har forsøgt at hemmeligholde det. ICLEI arbejder på at
implementere politikker helt fra
FN‘s globalisme-topniveau ned til
lokale samfund under dække af at
blive vejledt af dets medlemskab.
ICLEI var direkte involveret i
skabelsen af de californiske paragraffer, AB 32 og SB 375, hvor
vores drivhusgasemissioner blev
pålagt voldsomme begrænsninger
på grund af den stærkt promoverede og alligevel meget tvivlsomme teori om, at global opvarmning

er forårsaget af CO2. ICLEI blev
derefter hyret af hundredvis af byer
og amter i Californien for at hjælpe
dem med at udarbejde klimahandlingsplaner, der skulle hjælpe med
til at nå de drivhusgasreduceringsmål, der fremgår af AB 32. Dette
er en alvorlig interessekonflikt fra
denne formelle gren af FN.
Regionalisme: Regional forvaltning er et koncept, der er vokset
i USA siden anden verdenskrig.
Regionalisme er blevet udbredt i
USA primært gennem præsidenters udøvende myndighed, herunder
Nixons oprettelse af føderale regioner, der strækker sig over flere stater, og gennem forvirrende
bestemmelser i kongressens love,
hvor regionale byplanlægningsorganer eller regeringsråds (COG‘s)
handling kræves, så de mere og
mere essentielle føderale midler,
der kræves til større offentligt arbejde, sikres. Regionale agenturer
er sammensat af udnævnte embedsmænd fra alle niveauer af lokalforvaltning, og vælgere kan ikke
influere dem. Vores lokale COG
er sammenslutningen af Monterey Bay Area Governments (AMBAG), der blev grundlagt i 1968, to
år efter US Model Cities Act skabte rammerne for AMBAG som et
finansieringsmedie.
COG for de ni amter i San Francisco Bay Area er ABAG, Association of Bay Area Governments.
ABAG samarbejder med ICLEI
for at skabe programmet, „One
Bay Area“[23]. „One Bay Area“
er et vigtigt initiativ til at fremme gennemførelsen af Agenda 21
omkring San Francisco Bay Area.
Denne plan for en region med 7,5
millioner mennesker er lavet til at
genskabe regionen som et smartvækst-område med befolkningstætte boliger og offentlig transportplanlægning.
I løbet af de næste 20 år forventer ABAG 630.000 nye boliger.
ALLE boligbyggerier nævnt i planen er multi-familieboliger. 80%
af disse boliger skal ligge inden
for en radius af 0,8 km af planens
„transitkorridorer“, og tilladelser
gives ikke uden for disse zoner.
Én korridor, El Camino Real, der
løber fra San Jose til San Francisco, vil blive omdannet til en rækPubliceret på Free21 den 13.11.2018 12:00
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ke regeringskontrollerede ”Stack
‚n Pack”-smartvækst-byggerier.
Planen er, at alle private køretøjer
skal forbydes på det, der vil blive
kaldt ”The Grand Boulevard”[24].
Gennem ABAG-COG‘en har den
føderale regering tilsidesat over
300 milliarder dollars til denne
”Bay Area-plan”, hovedsageligt
fra landevejsafgifter.
Lokalt er der foreslået noget lignende, men mere beskedent under den nydøbte „Sustainable Santa
Cruz County“-lokaltransportplan,
hvor det centrale element i sidste
ende vil blive en udvidet „Soquel
Drive Corridor“ fra Dominican
Hospital til Aptos, hvor hundredvis af enheder af „Stack n ’Pack“boliger vil blive bygget i nærheden af planlagt offentlig transport,
der vil omfatte den højt roste „Rail
Trail“ og muligvis også togtransport. Som et led i at få os til at
deltage i den planlagte bæredygtige udvikling er offentlige konsensus-møder regelmæssigt blevet
afholdt de seneste par år af byplanlægningsafdelingen og Sustainable Santa Cruz County.
Nylige fremskridt i globalismeprogrammer for bæredygtig udvikling: I 2015 oplevede vi to vigtige begivenheder, der skulle fremme
og puste nyt liv i global befolkningskontrol og en meget mærkværdig sammenfald mellem social manipulation og pavedømmet.
Fra den 25.-27. september afholdt
FN konferencen om bæredygtighed post 2015 i FN‘s hovedkvarter i New York, og her fremførte
pave Frans en formel præsentation af sin store miljøforkæmper-encyklika: „Laudato Si“[25]. Konferencen er en tydelig forlængelse af
Millennium-topmødet i år 2000. I
stedet for de otte 2015-mål, „Millennium Development Goals“, der
skulle gennemføres inden 2015
(ingen er gennemført), får vi denne gang 17, der skal indføres inden år 2030. Jeg vil blot dele mål
17: „Styrke implementeringsmetoder og puste nyt liv i det globale partnerskab for bæredygtig udvikling“[26]. Man kan roligt sige,
at dagsordenen for det 21. århundrede går fremad.
Og så fra den 30. november til
den 11. december i Paris, Frankrig,
Publiceret på Free21 den 13.11.2018 12:00
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er COP21 slået op som „FN‘s klimakonference“. Faktisk står COP
for ”Conference of the Parties of
the Kyoto Accords”, så det er interessant at se arrangementet indordnet i FN. Selv om IPCC-rapporten fra 2014 i afsnittet om sand
klimavidenskab indrømmede, at
der ikke har været nogen signifikant opvarmning af planeten i de
seneste 15 år eller deromkring[27],
på trods af de desperate opråb om
den kommende katastrofe, der står
beskrevet i rapportens „resumé for
beslutningstagere“, bliver vi nu uophørligt lobbyet om „klimaforandring“ af de store virksomhedsejede mainstream-medier (og NPR)
som forberedelse til et rigidt „kulstofbekæmpelsesregime“, som de
håber at skabe på konferencen.
Jeg vil kort berøre den tilsyneladende synkronisering af pavens
encyklika og den enorme indsats
verden over for at fremme FN‘s
dagsorden. Selv om man nemt kan
se, hvorfor mange finder nogle af de
idéer, der er udtrykt i dagsordenen
bevægende, ja, måske endda poetiske, virker de på mig ret diffuse
og forvirrende. Derudover er pavens fokus på at fremprovokere et
behov for en hurtig reaktion på en
påstået „klimakrise“ og på problemer, der i skræmmende grad ligner
dem, der driver FN‘s bæredygtige
udvikling, ret påfaldende. Nogle i
„klimavirkelighedsmiljøet“ er glade for, at pavens budskabs åndelige kraft kan skubbe deres ønske
om en seriøs løsning på kulstofs”forurening” helt til tops. I så fald
har det været meget belejligt.
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Redaktionens note: I april 2018
rejste Free21´s grundlægger og
chefredaktør, afdøde Tommy Hansen, rundt i Danmark med det, der
skulle vise sig at blive hans sidste
foredragstour: “På sporet af deep
state”. Han var allerede dér meget mærket af sygdom, men satte
sig for at gennemføre hele foredragstouren og havde planer om,
at næste foredrag skulle omhandle City of London.
Som en del af sine sidste ønsker
bad han om, at Team-Free21DK
ville transskribere og oversætte “Deep state” for, - som han
skrev: ”Så ved folk, hvorfor Free21
er her!”
Tommy Hansen opdaterede altid sine foredrag fra land til land,
fra by til by, og derfor har vi valgt
at transskribere den allersidste
destination.
Foredraget er transskriberet
100% efter Tommy Hansens ord,
hvorfor det måske kan fremstå
mere som en ”fortælling” end som
en egentlig artikel. Vi har tilføjet
links/fotos, som Tommy efterlod
sig på sin computer.
Flere små lokalaviser tog godt
imod den udsendte pressemeddelelse, bla. skrev Carsten Tolbøll,
Morsø Folkeblads Ugeavis, både
om foredraget og Free21 under
overskriften ”Kritisk foredrag om
amerikansk rolle i krige[1].”

På sporet af
„deep state“
Har finanseliten overtaget styringen af medier, politikere og
institutioner i den vestlige verden?

Af Tommy Hansen

God fornøjelse med at følge sporet.

Pressemeddelelsen

Foto: Unbekannt (pxhere / public domain)

red i verden er for de allerfleste et dybtfølt ønske, og ingen
normale mennesker ønsker krig.
Alligevel står vi nu igen angiveligt over for en krigstrussel fra
Rusland, kun et kvart århundrede efter, at de sovjetiske tropper
frivilligt trak sig tilbage fra Østtyskland for at muliggøre Tysklands genforening. Putin benytter enhver lejlighed til at sige, at
kun i en “gal mands hjerne” kunne
man forestille sig, at Rusland ville angribe et vestligt land, - alene
styrkeforholdet mellem USA og
den tidligere supermagt i øst gør
tanken latterlig.
Det hører vi imidlertid intet om
i de vestlige medier, som tværti-

mod organiseret viderebringer påstande om “russisk aggression” og
Putins indsats for at nedbryde de
vestlige demokratier. Medierne har
nu i årtier massivt bakket op om
enhver krigsindsats fra USA, selv
om den nyere historie beviser, at
USA gang på gang har opfundet
fjendebilleder, fabrikeret falske
beviser og har stået bag ulovlige
regimeskift i talrige lande. Den
kritiske holdning til USA’s krige
forsvandt i kølvandet på Vietnamkrigen, og siden har både medier
og politikere i vesten “rettet ind”.
Hvordan kan det være, at selv
venstreorienterede og socialistisk
orienterede partier sidder med ved
bordet og nikker, når de moderne

F
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krige sættes i gang? Hvor er nutidens Olof Palme i det politiske
spektrum? Ingen kritiserer i dag
USA. Når en amerikansk præsident kommer med en udtalelse, tager vi den for pålydende. Når en
russisk præsident gør det samme,
afviser vi det prompte som propaganda. Hvorfor er medier og politikere ikke nøjagtigt lige så kritiske over for USA som over for
Rusland eller Kina? I modsætning
til både Rusland og Kina, har USA
en erklæret og formuleret geopolitisk strategi og et ønske om at vinde indflydelse overalt på kloden.
80 procent af det amerikanske
millitær befinder sig uden for USA.
80 procent af det russiske millitær

befinder sig i Rusland. USA har
12 hangarskibe og planer om at
bygge endnu flere. Rusland har ét.
USA har mere end 900 officielle
millitærbaser uden for USA, Rusland har to. NATO-landene bruger
årligt mere end 12 gange så meget på oprustning som Rusland.
Tropper, tanks og andet krigsudstyr fra USA vælter måned for
måned ind i Tyskland, og vi har i
dag i Europa den største koncentration af krigsklare tropper siden
2. verdenskrig. Er det alt sammen
nødvendigt for at beskytte os mod
Putin, eller ligger der andre interesser bag?
Under 1. verdenskrig fortalte de
amerikanske medier og bogforlag
villigt om de “usle” tyskere, som
amerikanerne skulle i krig med.
Det samme under 2. verdenskrig.
Straks efter skiftede fjendebilledet, og gennem hele den kolde
krig blev frygten for en kommunistisk magtovertagelse brugt som
fundament for en uhyrlig vækst i
krigsindustrien. Udsigten til fred
i Europa efter 1992 var ikke kun
en katastrofe for krigsindustrien,
- det strider også direkte mod de
erklærede geopolitiske amerikanske målsætninger - til enhver tid at
sørge for, at der ikke skabes forbindelser mellem Europa, først og
fremmest Tyskland og Rusland,
således at vi ikke i fællesskab opbygger en både økonomisk og kulturel supermagt.
Med 11. september, 2001, startede “Krigen mod terror”, som igen
har bragt de geopolitiske brikker i
en gunstig position set med USA’s
øjne. Planerne om at angribe og
destabilisere en række muslimske
lande efter 2001 var ikke en reaktion på terrorangrebet den 11. september. De rækker flere år tilbage.
Igen har medierne spillet en hovedrolle i formidlingen af de nye
fjendebilleder - fra Al-Qaeda og
ISIS til Gadaffi, Saddam Hussein
og Syriens folkevalgte præsident,
Assad. Det helt nye fjendebillede
er nu Kina, hvor USA også åbent
forbereder en væbnet konflikt.
Det, man i USA kalder “deep
state”, har forlængst overtaget kontrollen med den demokratiske udvikling. Kennedy var den sidste
præsident, som italesatte problePublished at Free21 on31.05.2019 6:28
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met. Tilliden til det amerikanske
system kan for de fleste amerikanske vælgere ligge på et meget
lille sted. Spørgsmålet er, hvilken

rolle spiller dette fænomen, “deep
state”, på europæisk jord?

En årelang undren

Jeg er rigtig glad for at være her.
Det er en super... Det er en fornøjelse at se så mange mennesker
samlet. Det er virkelig dejligt at
være i Vestjylland. Og det kan

Tommy Hansen: ”Her ser vi pressens reaktion. Slet ingen tvivl om, at ”ja, nu rammer
vi ”de onde””[10]. Screenshot: ”Sundag
Express”, 15 april, 2018. ”Sunday Mirror”
14. april, 2018. ”Daily News”, 7. april, 2017.

jeg mærke, fordi her rejser folk
sig fra deres stole derhjemme,
og så går de ud til noget så gammeldags som et foredrag, og det
er simpelthen vidunderligt. Fordi
på den måde danner man nemlig
den offentlige mening. Sådan har
vi gjort i århundreder. Indtil medierne kom og journalisterne og
politikerne og alt det her. Men i
gamle dage og frem til, ja i mange, mange århundreder, der dannede vi den offentlige mening ved
at tale med hinanden. Og ting, der
sådan optog os, - dem talte vi om
i grupper, og de helt store, - dem
bragte man så på tinge. Det system, - det lever endnu, men det
virker ikke mere.
Og titlen på foredraget i aften,
det hedder “På sporet af deep state”, og det betyder, - og det er meget vigtigt at holde fast i, - det bePublished at Free21 on31.05.2019 6:28
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tyder, at vi er på sporet af det her.
Jeg skal bringe jer på sporet, men
jeg hverken kan eller vil bevise, at
der findes noget, der hedder “deep
state”. Jeg vil i det hele taget slet
ikke overbevise jer om noget som
helst, fordi det skal I selv finde
ud af. Det er det, der er forskellen på en journalist og en politiker, f.eks... Det er, at politikerne,
de vil gerne overbevise folk sådan så... Ja, jeg behøver ikke sige
mere. En journalist skulle gerne
kunne begrænse sig til at sige:
”Jeg beskæftiger mig med fakta,
nu skal I se her; sådan her mener
jeg, tingene hænger sammen.” Og
i og med, at der er rigtig mange
frie og uafhængige journalister
og rigtig mange frie medier, så
ved I, hvad I skal beslutte jer på
grundlag af. Og det fungerer, det
ér et smukt system. Problemet er
bare, at det virker ikke.
I mange år op til... altså jeg
har været, - det kan vi ligeså godt
tage; jeg har været journalist i hele
mit liv, voksne liv i hvert fald, og
i mange, mange år. I slutningen
af 80’erne og gennem 90’erne,
der begyndte ”det”. Der begyndte jeg at undre mig over; hvordan pokker kan det være, at medierne, de så simpelthen ensidigt
og overfladisk behandler bestemte emner, og at de alle sammen
er enige om, hvad det er, de skal
sige? Og det blev værre og værre. Og jeg skænkede det egentlig
ikke nogen tanke, fordi jeg tænkte det; jamen, altså sådan ér det
så, - fordi jeg vidste det jo ikke, fordi der sidder nogle og bestemmer over medierne. Den illusion
levede jeg i hvert fald stadigvæk
i dengang. Så jeg skubbede det til
side og tog det som en del af min
dagligdag.
Og min dagligdag var, at jeg
var erhvervsjournalist, og jeg levede rigtig godt af, især oppe i
Vestjylland, at lave firmaprofiler
for små og mellemstore virksomheder. Og de lå som pdf-dokumenter på nettet[2]. Så det, jeg laver
i dag, det er, at jeg laver journalistik efter samme princip. Vores
artikler ligger som pdf-dokumenter på nettet. Så dér er den røde
tråd. Det er slet ikke noget nyt.
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The Independent, April 14, 2018

Tommy Hansen: ”Vi ser her netop, at Trump beordrer ”nu-her”-angreb
på Syrien, og det er for at gengælde endnu et, som de heldigvis skriver;
”alleged”, - altså et påstået angreb[9]. Screenshot: The Independent,
14. april, 2018.

Tommy Hansen: ”Her siger en professor, Günther Meyer, at allerede i 2012 var
der rapporter om, at Qatar var begyndt at give Al-Qaeda-grupper gasudstyr,
sådan så de kunne begynde at lave angreb i Syrien, som kunne tilskrives
Assad. Al-Qaeda.”[11]

En lille lampe tændes

di rent faktisk så sendte jeg min
bog om 11. september, 2001, til
alle folketingsmedlemmer, næsten alle, som en julegave i 2008.
Og jeg hørte ikke noget fra dem,
jeg hørte ikke noget fra nogen af
dem. Så jeg prøvede at bringe en
sag for tinge, og tinget reagerede
ikke. Ingen af fløjene.
Og der var så en lille lampe,
der tændte inde i mig, jeg tænkte;
der er et eller andet, der knirker i
vores fundamentale system. Jeg
kan huske, hvordan jeg sad der og
ventede ved min telefon. Jeg troede faktisk, statsministeren ville
ringe og sige tak. Det gjorde han
ikke. Jeg var henne et par gange
om dagen for lige at tjekke, om
jeg havde betalt regningen...
Godt, men altså den bog førte mig på sporet af en schweizisk
historiker, der hedder Daniele
Ganzer[5], som er en af de få histo
rikere, der beskæftiger sig kritisk med 9/11 og hele det der
NATO-univers af krige, som vi
rent faktisk er blevet viklet ind
i. Det bragte mig i kontakt med
KenFM[6], som driver Tysklands
største alternative TV-kanal. Han
har nærmest snart flere likes end

Jeg sad hjemme i skoven oppe i
Trend og så 11. september, 2001, i
fjernsynet, ligesom sikkert de allerfleste andre gjorde. Og jeg syntes, det var voldsomt, og det er mystisk, og jeg hørte godt, jeg hørte
godt, hvad de sagde i fjernsynet
på selve dagen eller dagen efter.
Og jeg ved ikke, om vi har glemt
det i Danmark, i hvert fald synes
journalisterne selv at have glemt
det. Fordi på førstedagen, der talte man om i de direkte transmissioner[3], - der refererede man jo
fra reporterne ovre på stedet, og
der fik vi at vide; ”there’s a fourth
explosion”, ”there’s a secondary
explosion”, - altså eksplosioner
og eksplosioner og eksplosioner.
Og de havde militæreksperter
inde og analysere hele begivenheden, som sagde, at bag det her
kan der nærmest kun stå en stat.
De havde bygningseksperter, nedrivningseksperter inde og sige, at
de her tårne, vi så kollapse, det
ligner grangiveligt en kontrolleret nedrivning. Første og andendagen, som sagt, der berettede
man i fjernsynet, at det der skete
derovre, det var, fik vi at vide, at
der var bomber og eksplosioner.
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At der er en kontrolleret nedrivning. Det ligner en kontrolleret
nedrivning.
Og så på tredjedagen og fjerdedagen og femtedagen var det slut,
der sagde man ingenting. Så dialogen gik i stå. Der blev simpelthen stille. Og det tog mig et par
år, inden jeg ligesom fordøjede
det, for jeg ventede stadig på, at
de skulle følge op på den historie.
Nu ved jeg, hvordan det foregår i nyhedsredaktionerne. Jeg
undrer mig stadig over den dag
i dag, hvordan i himlens navn
vil de kollegaer møde op på dagen på arbejdet på tredjedagen
og ikke sige til sig selv og hinanden: ”Hvordan vil vi følge det
der op fra i går?” Men derefter
blev det ensrettet i en grad, som
jeg først i dag begynder at forstå
rækkeviden af.
Jeg har holdt foredrag i de sidste 3 år om krig og fred i Europa, om NATO, CIA, om Syrien,
Libyen, Ukraine, alle de her ting.
Og det har jeg på baggrund af en
viden, jeg har fået efter, at jeg er
flyttet til Tyskland. Det gjorde
jeg som følge af min bog om 11.
september, 2001[4]. Jeg skal lige
sige, den bragte jeg til tinge, for-

Angela Merkel, og det er ikke kun,
fordi de er utilfredse med Merkel.
Jeg flyttede til Tyskland, kom
i kontakt med, - i dag er vi over
200, - men hurtigt blev snesevis
af uafhængige journalister, som
havde sagt deres stilling op ved
de store medier, fordi dér kunne
de ikke få lov at arbejde uafhængigt. Og det kom som et chok for
mig, men et positivt chok, fordi
jeg sad heroppe i skoven og troede, at jeg var alene i hele verden med den her holdning. Så
det har gjort, at jeg ved en masse ting i dag, som jeg ikke vidste før. Og det skal jeg prøve at
delagtiggøre jer i.
Hovedparten af det, - det er
simpelt hen fakta, - og der er kildehenvisninger på. Så I kan selv
tjekke det. Og så er der nogle få, hvad skal vi sige, - analyser, og det
skal I bestemme, om det er godt
eller skidt. Jeg er journalist, og
jeg er her for at gøre mit arbejde.

”John Waynesyndromet”
Det er vigtigt at have ham her med,
fordi det er jo min barndomshelt.
John Wayne og hans værdier, det
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Tommy Hansen: ”Seymour Hersh om et af de påståede sarin-angreb; da
Obama påstod det, - da ignorerede han, hvad han godt vidste, fordi det
havde hans intelligence community fortalt ham[12] Screenshot: Seymour
Hersh på Twitter 19. december, 2013.

er jeg vokset op med som dreng
oppe i Blokhus, og jeg kan stadig
huske, da jeg kom ud af biografen,
så var jeg fuldstændig klar. Fordi
hvis der var en eller anden uretfærdighed i min nærhed, så skulle
jeg godt nok tage mig af den, ikk’
osse? Jeg var John Wayne i min
lille, naive drengeverden.
Hvad der først er gået op for
mig for nylig, det er, at, - nu kalder jeg det ”John Wayne-syndromet”, - det er, at jeg troede faktisk, alle amerikanere var ligesom
John Wayne. Så da Nixon i ’71
forlod guldstandarden[7], - jeg
var en lille dreng, jeg anede ikke
noget om noget, - hvor han så siger: ”Der er nogle, der gør noget
uretfærdigt, det skal jeg nok ordne!” Altså helt banalt, og det tror
jeg faktisk, at rigtig mange voksne også har hørt på det tidspunkt,
fordi vi er...
Mærkeligt nok stiller vi ingen
kritiske spørgsmål, når USA siger
noget. Ikke længere. Det gjorde
vi da, der var sådan nogle som
Palme, Anker Jørgensen, tilbage
i tiden, da der var politikere med
moral og med, - skal vi sige idealer, - hvor de diskuterede politik og ikke penge. Der havde vi
nogle, der diskuterede, men de er
simpelthen... Stemmerne er forstummet.
Og derfor tager jeg altid John
Wayne med, fordi jeg vil understrege, at jeg er ikke på nogen
måde anti-USA, jeg er ikke anti-amerikaner på nogen måde. Jeg
Published at Free21 on31.05.2019 6:28
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anerkender slet ikke nogle grupper, fordi vi er alle sammen mennesker. Men jeg er anti-uretfærdighed. Og derfor blev jeg journalist.
Og derfor; det er mit grundbillede, så altså; når jeg nu siger en
hel masse meget kritiske ting om
USA, så er det ikke amerikanerne,
jeg siger det om. Jeg siger det om
den kombination, man kun har i
USA, af magtcirkler, der omfatter militær, politik og finans, og
den gruppe har overtaget magten
i USA, og den gruppe har dermed
også overtaget magten i Europa.
Og dét går det her foredrag ud på.

Krigsførsel alene på
påstande
Man kan sige, det er jo nærmest
absurd, at vi i dag har en præsident i USA, som får sine primære
informationer fra Fox News, og
som regerer verden via Twitter[8].
Altså alting er hørt op. Man
ved, at dengang et af de påståede giftgasangreb, som heller ikke
var belagt i Syrien, - der så Trump
det rent faktisk i Fox News, og
han sprang op som en trold af en
æske, og sagde; ”well...!” Og så
blev der ellers sendt kanoner og
kugler afsted. Men hans embedsmænd og alle efterretningstjenester og alle rundt omkring sagde,
at der er ikke beviser for noget
som helst. Men den havde han
lige fanget i Fox News. Det er en
meget, meget, meget farlig position at placere sådan en karaktér

på. Det er muligt, det er bevidst,
- det skal jeg ikke kunne sige. Vi
ser her netop[9], at han beordrer
”nu-her”-angreb på Syrien, og det
er for at gengælde endnu et, som
de heldigvis skriver; ”alleged”, altså et påstået angreb.
Jeg har ikke listen, men der er
snesevis af påståede giftgasangreb
i Syrien, i årevis, og i alle tilfældene siger man; det var Assad. I
alle tilfældene siger han, selvfølgelig, at det var det ikke. Og i alle
tilfælde kommer det efterfølgende frem, at så er der det ene galt,
så er der det andet galt, så er der
det tredje galt, og beviserne holder ikke. Der ér nul beviser. Inklusive det allerseneste, inklusive det allerseneste.
Vi er nået dertil, at vi går i krig
på en påstand, på en beskyldning.
Og på grundlag af den beskyldning bliver mennesker altså slået
ihjel. Med bomber, som er, - jeg
vil næsten sige ”made in USA”, det ér de, men de er i dag en del
af den vestlige krigsmaskine, fordi den vokser i dén grad op i andre europæiske lande osse. Så vi
er med på en, - hvis man ser finansielt på det, - så er vi med på
en positiv udvikling for krigsindustrien.

Pressens iscenesættelse
Her ser vi pressens reaktion[10].
MIT
Science, Technology, and
Global Security Working Group

Tommy Hansen: ”Hey, skulle vi ikke
lige tjekke, før vi nu invaderer et
land?” Medierne sidder sådan her
- på det her område.”

Slet ingen tvivl om, at ”ja, nu rammer vi ”de onde””. De der ”forfærdelige derovre”, og Daily News
sætter lige et billede ind af et gasset barn, så vi lige husker sammenhængen, ikk’ osse? Jeg behøver vist ikke sige, at det der, at
det er selvfølgelig sladderpresseniveau. Men det er præcis de virkemidler, den vestlige presse kører. De er alle sammen enige om,
hvad de skal mene på forhånd.
Og det ligger meget langt fra det,
jeg lærte på journalisthøjskolen.
Jeg skal vise jer et par eksempler på, at der er masser af grund
til tvivl, lige nøjagtig i tilfældet;
Syrien og giftgas. Og jeg ved ikke,
om noget af det her er rigtigt.
Pointen er, at medierne, de store medier, ved også godt det her.
De medier, der siger: ”Nu går vi
i krig”, - de ved også godt det
her. Men de vælger ikke at orientere. Man kan sige, de bringer
sådan en artikel en enkelt gang.

Richard Lloyd, former UN
weapons inspector, and
Theodore Postol, professor
at the Massachusetts Institute of Technology (MIT):

Possible Implications of Faulty
US Technical Intelligence in the Damascus
Nerve Agent Attack of August 21, 2013
Richard Lloyd
Former UN Weapons Inspector
Tesla Laboratories Inc.|Arlington, VA
Voice: 509-979-3995; e-mail: rlloyd@tesla.net
Theodore A. Postol
Professor of Science, Technology, and National Security Policy
Massachusetts Institute of Technology
Voice: 617 543-7646; e-mail: postol@mit.edu

Washington, DC
January 14, 2014

1

What is the Main Policy Issue?

x The Syrian Improvised Chemical Munitions that Were Used in the August 21,
Nerve Agent Attack in Damascus Have a Range of About 2 Kilometers
x The UN Independent Assessment of the Range of the Chemical Munition Is in
Exact Agreement with Our Findings
x This Indicates That These Munitions Could Not Possibly Have Been Fired at
East Ghouta from the “Heart”, or from the Eastern Edge, of the Syrian
Government Controlled Area Shown in the Intelligence Map Published by the
White House on August 30, 2013.
x This mistaken Intelligence Could Have Led to an Unjustified US Military
Action Based on False Intelligence.
x A Proper Vetting of the Fact That the Munition Was of Such Short Range
Would Have Led to a Completely Different Assessment of the Situation from
the Gathered Data
x Whatever the Reasons for the Egregious Errors in the Intelligence, the Source
of These Errors Needs to Be Explained.
x If the Source of These Errors Is Not Identified, the Procedures that Led to this
Intelligence Failure Will Go Uncorrected, and the Chances of a Future Policy
Disaster Will Grow With Certainty.

2

„

The sarin gas could
not possibly have been fired at East Ghouta from
the „heart“, or from the
Eastern edge, of the Syrian government controlled area.“

Tommy Hansen: ”En tidligere FN-våbeninspektør og en professor ved Institute of Technology siger, at de har undersøgt et andet af de her påståede
sarin-angreb. De siger; det kunne simpelthen ikke have ladet sig gøre.”[13]
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Og så kommer al propagandaen
og overdøver det.
Og her siger en professor,
Günther Meyer[11], at allerede
i 2012 var der rapporter om, at
Qatar, - for at det ikke skal være
lyv, - var begyndt at give Al-Qaeda-grupper gasudstyr, sådan så
de kunne begynde at lave angreb
i Syrien, som kunne tilskrives Assad. Al-Qaeda.
Her siger Seymour Hersh[12]
om et af de påståede sarin-angreb,
at da Obama påstod det, da ignorerede han, hvad han godt vidste,
fordi det havde hans intelligence
community fortalt ham; at den
syriske armé var ikke den eneste, der havde adgang til sarin.
Det havde alle de her oprørsgrupper også, især Al-Nusra-fronten.
Og det vi skal forstå, og det
kan vi ligeså godt kalde det, hvad
det er; det, vi kalder rebeller, det
er terrorister og lejesoldater. Det
er terrorgrupper og lejesoldater.
Det er Al-Nusra, det er The Muslim Brotherhood, det er Al-Qaeda, og alle arbejder USA aktivt
sammen med og officielt, fordi
de nu er imod Assad. Og det er
præcis den politik, der er blevet
ført i Syrien, i Irak.
Begge de nævnte lande er fuldstændig ødelagt i dag og overtaget. Deres infrastruktur er ødelagt
og bombet tilbage til uendelighed. Og i den proces er der blevet kastet rigtig mange bomber.
Der kører en krigsmaskine i baggrunden, som er så konstant, at
det er meget, meget skræmmende at kigge på.
En tidligere FN-våbeninspektør og en professor ved Institute
of Technology siger[13], de har
undersøgt et andet af de her påståede sarin-angreb. De siger; det
kunne simpelthen ikke have ladet sig gøre. Og jeg tror, det var
på grundlag af det der; der var
det, at Trump gik ind og bombede nogle syriske luftbaser. Altså
man ved, man påstår, det var Assad. Man ved; det kan ikke lade
sig gøre, fordi han havde ikke noget udstyr, der kunne sende giftgasraketter så langt. Rent bortset
fra, at missilet var blevet sprængt
på jorden.
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Det er en iscenesættelse for at
få os til at tro, at han bruger gas,
- siger de her mennesker. Og det
skulle medierne, også i Danmark,
orientere jer om, når de fortæller
om, hvad Trump, han siger. Fordi så har vi en chance for at sige:
”Hey, skulle vi ikke lige tjekke,
før vi nu invaderer et land?” Medierne sidder sådan her - på det
her område.
Fortsættes i næste magasin.
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B

ritiske love gælder ikke i City
of London. City of London
Corporation har sin egen statslighed, sine egne love og overvåger
sig selv. Byens managere handler med værdipapirer og valuta
på tværs af alle grænser; men ingen domstol kan retsforfølge dem,
og ingen regering kan kontrollere
dens forretninger.
”Storbritanniens konge har lagt
hindringer i vejen for retsudøvelsen. Kongen har gjort dommere
afhængige af sin vilje. Han har
oprettet mange nye forvaltninger
og udsendt sværme af embedsmænd for at chikanere vort folk
og øge sin formue. Han har udplyndret vore have, hærget vore
kyster, afbrændt vore byer og
ødelagt vort folks liv.
Vi, de Forenede Staters folk, fastlægger og opretter denne forfatning for at skabe en mere fuldkommen union, for at skabe
retfærdighed, muliggøre et fælles forsvar, øge den almindelige
velstand, fremme almindelig velfærd og sikre frihedens velsignelser for os selv og vores efterkommere. - Vi anser disse sandheder
for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af
deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter
lykke. Til støtte for denne erklæring og i tryg tillid til det guddommelige forsyns beskyttelse,
forpligter vi os overfor hinanden med vore liv, vore formuer
og vor hellige ære”.
Dette, som jeg har citeret forkortet, er den stærke vision, som den
amerikanske forfatnings fædre
havde i året 1887. Vi kunne give
det overskriften ”Lykke gennem
frihed”. Storbritanniens konge blev
bestyrtet. Men nyheden om uafhængigheden blev modtaget med
begejstring af Londons mægtigste mænd, kongens kreditorer og
ejerne af verdens største bank[1].

Massakren i Boston
I 1767 havde den britiske Krone indført ”Tea Act”. Bosætterne
var ikke repræsenteret i det britiPubliceret på Free21 den 18.04.2018 15:49

MAG_2019_05_Innenseiten_DK.indd 31

City of London – verdens
mægtigste stat.
De færreste ved, at City of London - verdens største finanshandelsplads - er et ekstraterritorialt område og ikke hører med til Storbritannien.Når dronningen ønsker at besøge City of
London, som populært kaldes ”Square Mile”, skal hun anmelde det som til et statsbesøg.
Af Wolfgang Berger

The City of London, (Foto: Kloniwotski, Flickr.com, CC BY-SA 2.0)

ske parlament. Derfor kunne Storbritannien ikke opkræve skatter,
så udbytningen foregik med opkrævning af told. Den 16. december 1773 blev skibe fra ”East India Company” bordet i Bostons
havn af amerikanske modstandsfolk, som smed ladningerne af te i
havnen. Britiske soldater greb ind
og anstiftede en massakre, der er
gået ind i historien som ”Boston
Massakren”. Tolden, der blev indkrævet med militær magt, blev forhøjet efter massakren. Denne militæraktion forsvarede ”East India
Companys” monopol. Dengang
tjente te som anledning til krig på

samme måde, som olie gør det i
dag. Militæret forsvarede de private monopoler, nøjagtig som de
gør det i dag.
Tea Party-bevægelsen i den aktuelle politik i USA ser massakren
som udløseren af uafhængighedskrigen fra 1775-1776. Det er imidlertid en bevidst forskønnelse, der
skal tilsløre den sande grund: Den
amerikanske uafhængighedskrig
blev udløst af den britiske kong
Georgs forbud imod ”Colonial
Scrips”[2]. Colonial Scrips var tilgodebeviser, der blev brugt i bytte
med varer i kolonien. Det var en
komplementær valuta, der gjor-

de det muligt for kolonisterne at
købe og sælge varer, men også at
bruge Pund Sterling-sedlerne fra
den private ”Bank of England”,
der blev grundlagt i 1694.
Bankfolkene i London herskede
over Europa; men Amerika kontrollerede de endnu ikke. I 1828 udtalte Hermann Fürst Pückler-Muskau,
at uden Rotschild-familien kunne
”ingen magt i Europa føre krig”[3].
Og Heinrich Heine skrev i 1841:
”Pengene er vor tids gud, og
Rotschild er hans profet.” Storbritanniens mest værdifulde koloni
var blevet gudløs. Sådan måtte det
ikke blive ved med at være.
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Den amerikanske ”Nationalbank” var grundlagt. Denne bank
kaldes i dag ”Federal Reserve”
(forkortet ”Fed”). Den er imidlertid hverken føderal eller national,
men derimod privat, og den tilhører gennem forskellige mellemled
nogle mægtige familier.

Trældommens ulykke

1-dollarseddel fra USA 1862, National Museum of American History (Public Domain)

Et brev fra London
Den 25. juni 1863 skrev brødrene Rotschild et brev fra London
til de herrer Ikelheimer, Morton
og Vandergould, på 3, Wall Street, New York City: ”En vis John
Sherman[4] har forklaret os, at et
nyligt udstedt dekret fra Kongressen åbner mulighed for at opnå gevinster ved hjælp af operationer i
Nationalbanken”.
Der var vedlagt en kopi af dekretet i brevet fra hr. Sherman.
Åbenbart følger dekretet en plan,
der blev formuleret af den britiske bankierforening og anbefalet
til deres amerikanske venner. Dekretet fortsætter: ”I den forbindelse har vi gjort opmærksom på, at
bankiers fra hele verden vil kunne opnå store fortjenester, hvis den
bliver lovgyldig.”
Hr. Sherman forklarer, at denne
lov byder kapitalisterne en enestående mulighed for at akkumulere
penge. Loven overdrager næsten
hele nationens magt over finanserne til Nationalbanken.
”Hr. Sherman siger, at der ikke
kan regnes med modstand fra de
personer, der forstår systemet og
er interesseret i profitterne, og heller ikke fra dem, der er afhængige
af lovens fordele.
Imidlertid er den store masse
af befolkningen intellektuelt ikke
i stand til at erkende, hvor enorme
fordele kapitalen vil få af systemet,
og de vil bære byrderne uden at
beklage sig, måske uden at ane, at
systemet er i modstrid med deres
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egne interesser. Deres hengivne
tjenere, brødrene Rotschild.”[5].
De amerikanske banklove fra
1863-1865 tildelte nogle af bankerne et monopol på udstedelse
af pengesedler. Huset Rotschild
fra London modtog den største
aktiepost fra den første amerikanske statsbank, der forvaltede
statsgæld. Af bankens udlån kunne op til 90 % dækkes af statsobligationer.
I 1910 fandt der et strengt
hemmeligt møde sted mellem
hæderkronede banker på øen
Jekyll Island ud for Georgias
kyst. De undlod at tiltale hinanden ved navn for at skjule deres identitet for tjenerne.
Efter tilskyndelserne fra London 50 år tidligere forberedte de et lovforlag, der skulle
overdrage det nationale pengemonopol til en privat bank.

En morder flyver
til London
Den amerikanske præsident Abraham Lincoln ønskede ikke at stifte
gæld til bankerne og betale renter.
Han finansierede borgerkrigen fra
1862-1865 med scrips, som han
kaldte ”Greenbacks”. Historikeren F. William Engdahl berettede,
at alle foreliggende beviser i forbindelse med mordet på Lincoln
pegede på bankfolkene fra City of

London og på huset Rothschild:
John Wilkes Booths mordforsøg
var financieret af Judah Benjamin. Benjamin flygtede til Storbritannien, hvor han fik asyl, og
han levede der, uantastet og velhavende, til sin død[6].
I 1910 fandt der et strengt hemmeligt møde sted mellem hæderkronede banker på øen Jekyll Island ud for Georgias kyst. De
undlod at tiltale hinanden ved
navn for at skjule deres identitet
for tjenerne. Efter tilskyndelserne
fra London 50 år tidligere forberedte de et lovforslag, der skulle overdrage det nationale pengemonopol til en privat bank[7].
Præsident William Howard
Taft, republikaner, ville aldrig
have underskrevet sådan en lov.
Bankfolkene købte sig en kandidat til gengæld for at han lovede, at han ville underskrive sådan en lov, hvis de gjorde ham
til præsident. Det var demokraten
Woodrow Wilson. De stiftede et
nyt parti, Progressive Bull Moose partiet, og de støttede partiets
valgkamp med enorme summer
for at splitte Tafts republikanere.
Regnestykket gik op. Wilson blev
valgt i 1912, og opnåede også flertal både i kongressen og senatet.
Kongresmedlemmerne blev
nødt til at rejse hjem i deres hestevogne mange dage før jul. To
dage før juleaften blev lovforslaget vedtaget af en næsten tom
kongres, og få timer senere blev
det underskrevet af præsident
Wilson[8].

Den amerikanske forfatnings
fædres vision om lykke gennem
frihed, forvandlede sig til ulykkelighed gennem trældom. ”Produktionen” af penge foregår ikke
længere ved udstedelse af pengesedler, men ved salg af statsobligationer. Staten tilskrives et tilgodehavende, som den skal betale
tilbage med renter.
Den amerikanske stat er så
dybt forgældet hos sin ”Fed”, at
den er handlingslammet - med
mindre ”Fed” fortsætter med at
producere de penge, som staten
har brug for. Det gør den altid på
det tidspunkt, hvor staten opfylder betingelserne.
Derfor protesterede præsident
Franklin D. Roosevelt i 1926:
”Nu har vi kæmpet i fire år
imod højfinansen og de økonomiske topchefer, de samvittighedsløse spekulanter og dem, der
profiterer på krigen. Alle har de
vænnet sig til at se den amerikanske regering som vedhæng til
deres forretninger. At blive regeret af organiserede penge er nøjagtigt lige så farligt som at blive
regeret af mafiaen.”[9].
”Fed” har så stor magt, at hverken de Forenede Staters regering
eller Kongressen og Repræsentanternes Hus har ret til at se dens
bøger igennem. Den tyske Bundesbank råder over verdens næststørste guldreserver. Den største
del af disse guldbarrer er lagret i
”Fed’s” kældre. Også her kan man
åbenbart ikke foretage en statusopgørelse, og Bundesbank nægter at oplyse noget om dem. Den
sidste præsident i USA, der havde
i sinde at tage magten fra ”Fed”,
hed John F. Kennedy. Den 4. juni
1963 underskrev han Executive
Order nummer 11100, et dekret,
der ville give den amerikanske
regering beføjelse til at udstede
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sine egne penge, dækket af sølv,
i stedet for at betale renter for Federal Reserve Notes.
I 1963 var der forbigående
dollar-sedler i omløb fra to forskellige udstedere. Originale eksemplarer og illustrationer, der
dokumenterer det, er stadig lette at finde. På de statslige pengesedler står der i midten for oven
”United States Note”. På de private penge står der ”Federal Reserve Note”[10].
Ifølge officielle oplysninger
blev Kennedy dræbt den 22. november 1963 af en kugle fra en
sindsforvirret gerningsmand, der
handlede på egen hånd. Kennedys stedfortræder og efterfølger,
Lyndon B. Johnson, suspenderede dekret nummer 11100 som
sin første embedshandling. Statspengene blev taget ud af omløb,
og siden dengang har ingen præsident i USA turdet blande sig i
den højere økonomiske politik.
New York, med byens finansielle centrum Wall Street, er underlagt amerikanske love og jurisdiktion.
I et demokrati er det ubekvemme usikkerhedsmomenter for kapitalen. Det er anderledes i et teokrati. Det oldgræske theós betyder
Gud, og kratia betyder styre, dvs.
at herske. I et gudsvælde håndhæves Guds vilje af dem, der anser sig for at være Guds tjenere!
Lloyd Blankfein, bestyrelsesformanden for investeringsbanken
Goldmann Sachs, anser sig selv
som Guds tjener, og har sagt følgende: ”Jeg er en bankmand, der
håndhæver Guds værk”.
Denne bank, som også den
europæiske centralbank-præsident Mario Draghi er blevet skolet i, skaber ikke noget værk til
menneskenes fordel. Investment
manageren Mario Draghi fortalte til New York Times, efter
at han havde taget sin afsked, at
bestyrelsen i verdens største bank
gjorde nar ad kunderne og kaldte
dem idioter[11].

Vatikanet er ikke
et demokrati
I antikken kaldte man sumpene
på den højre bred af Tiberen, melPubliceret på Free21 den 18.04.2018 15:49
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Vatikanstaten, Peterspladsen (Foto: David Iliff. Licens: CC-BY-SA 3.0)

lem den Milviske Bro og den nuværende Ponte Sisto for ”Vatikanet”. I dag er Vatikan-staten med
sine 44 hektar og ca. 1.000 indbyggere den mindste uafhængige
stat i verden. Paven er både den
lovgivende, udøvende og dømmende magt.
En naturstensmur på Peterspladsen, der forbinder to fløje af
en søjlegang, udgør statsgrænsen.
Inden for disse mure kan der afvikles forretninger, der kræver
den allerstørste diskretion.
”Istituto per le Opere di Religione”, også kaldet Vatikanbanken,
er i den Hellige Stols besiddelse.
I slutningen af 1970-erne blev
der afsløret obskure forretninger
inden for IOR. Den daværende leder af ”Istituto”, ærkebiskoppen
Paul Casimir Marcinkus, hævdedes at have forbindelser til mafiaen og til sydamerikanske narkokarteller. Vatikanbanken var
tæt sammenflettet med Banco
Ambrosiano og dens præsident,
Roberto Calvi, kendt som ”Guds
Bankmand”.
Calvi stiftede postkassefirmaer på Bahamas og i Panama. Store summer blev med ærkebiskop
Marcinkus viden overført fra den
sydamerikanske kokainhandel via
disse skinfirmaer.
Til gengæld for en betaling af
224 millioner dollars indstillede
det italienske retsvæsen en undersøgelse i sammenhæng med Roberto Calvi og Banco Ambrosiano. Roberto Calvi blev myrdet i
London den 17. juni 1982, og sam-

me dag blev hans sekretær Graziella Corrocher myrdet i Milano.
Vatikanet er blevet anklaget for
at stå bag disse mord[12].
Imidlertid er Vatikanet ikke
underlagt italiensk lovgivning.
Det er en selvstændig stat. Derfor har det italienske retssystem
ikke mulighed for at foretage efterforskning i Vatikanet.
”Istituto per le Opere di Religione”, også kaldet Vatikanbanken, er i den Hellige Stols besiddelse. I slutningen af 1970-erne
blev der afsløret obskure forretninger inden for IOR.

The City of London
Corporation
De færreste ved, at City of London - verdens største finanshandelsplads - er et ekstraterritorialt område der ikke hører med til
Storbritannien; også selvom City,
i modsætning til Vatikanet, ikke
opretholder nogen diplomatisk
tjeneste. Når dronningen ønsker
at besøge City of London - som
populært kaldes ”Square Mile”
(Kvadratmilen) - skal hun anmelde sig som til et statsbesøg.
Ved Kvadratmilens grænse bliver
hun modtaget af City of Londons
overhoved.
Siden maj 2008 er Boris Johnson mayor i London. Men City
of London hører ikke med. City
of Londons overhoved bærer en
anden titel: ”Lord Mayor”. Dette område med 8.000 indbyggere
styres af ”City of London Corpo-

ration”. 241 udenlandske banker
har sæde i City of London. Mæglerfirmaer og investeringsbanker
fra USA har udflyttet store dele af
deres kundeformuer hertil.
For tiden hedder City’s overhoved og chef for dens ”Corporation” Sir Alderman David Wooton.
Han bliver valgt i en valghandling, hvor hver indbygger i City
har 1 stemme. Imidlertid har virksomhederne med sæde i City i alt
23.000 stemmer, og dermed er de
altid sikret 3/4 flertal. Lord Mayor
bor med sin familie i Manson
House. Han tager imod statsoverhoveder, regeringsledere, bestyrelsesformænd og multinationale koncerner i City.
Lord Mayor foretager ca. tyve
rejser til udlandet om året. Her vil
han gerne overbevise verden om
”liberaliseringens værdier” og om
de deregulerede, åbne, globale finansmarkeders velsignelser. Han
forherliger Citys finansielle tjenesteydelser og bestræber sig på at
tiltrække kapital fra hele verden
til London[13].
City berøres ikke af britisk
lovgivning. City of London er
sin egen statsdannelse, har sine
egne love og overvåger sig selv.
Dens managere handler med valuta hen over alle grænser, men
ingen domstol kan røre den, og
ingen regeringer kan kontrollere
dens forretninger.
Bankfolk i City siger, at Citys
”moderne æra” begyndte i 1067
og er ældre end Parlamentet. Citys rødder går tilbage til de æld-
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Midland Bank, City of London (Foto: Steve Cadman, CC BY-SA 2.0, de.wikipedia.org/wiki/Midland_Bank Flick)

gamle rettigheder og privilegier,
som borgerne nød, indtil normannerne erobrede England i 1066.
Igennem 1000 år har City været
den vigtigste kilde for udlån af
penge til monarkerne[14].
Igennem historien har den britiske regering tvangsindkaldt civilister til flåden mange gange.
Men i det 19. århundrede pralede
Lord Mayor af, at embedsmændene aldrig har vovet sig ind i City
for at tvangsindkalde civile[15].

Imperiet forlænges
af et kup
Det britiske imperiums historie
er i første række finanskapitalens
og City of Londons historie[16].
På grund af sin særstilling i kolonisystemet har City til alle tider
været en ”bastion for modstanden
mod enhver form for regulering
af kapitalismen”[17].
I 1956 nationaliserede den
ægyptiske præsident Gamel Abdel Nasser Suez-kanalen. Det var
et alvorligt angreb på Storbritanniens overherredømme inden for
verdenshandelen. Sammen med
Israel og Frankrig forsøgte Storbritannien med militærmagt at
omgøre dette. Tilbageerobringen af kanalzonen mislykkedes.
Pund Sterlings position som ledende valuta var truet. 40 % af
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verdenshandelen blev dengang
afviklet med den britiske valuta.
Den britiske regering var bekymret over kapitaludstrømningen til udlandet, der fulgte efter
nederlaget. Den ønskede at begrænse bevillingen af udenlandske lån, også for at dirigere penge til den indenlandske økonomi.
City’s interesse var ikke den
indenlandske økonomi, men at
fortsætte sit verdensherredømme med andre midler: man ville
fastholde nationerne i gældsbinding - endog selvom det måtte
føre til industriens sammenbrud
i den industrielle revolutions fødeland. City kunne ikke stille noget op imod regeringens forbud
imod udlandslån i Pund Sterling.
Så nu bevilgede man i stedet udlandslån i dollars.
I 1963 ville USA’s præsident
John F. Kennedy forhindre dette, men han kunne ikke forhindre kapitalens masseflugt.
Siden da samles flugtkapital
fra hele verden i City of London, hvor den legaliseres og
spreder sig ud for at generobre det tabte verdensrige.
Efter valutaaftalen i Bretton
Woods var det kun tilladt for na-

tionale centralbanker at udstede deres egen valuta. Kun Bank
Deutscher Länder (den senere
Deutsche Bundesbank) måtte yde
lån i D-mark, og kun den amerikanske centralbank ”Fed” måtte
yde lån i dollars. Men eftersom
City ikke hørte med til Storbritannien kunne den britiske centralbank, Bank of England, ikke
gribe ind. Heller ikke den amerikanske centralbank eller USA’s
finanstilsyn kunne gribe ind, for
City hørte heller ikke til USA.
På den måde opstod der i strid
med internationale valutaaftaler et britisk dollarmarked. Fordi City ikke er en del af Storbritannien, bliver det ikke benævnt
sådan. City ligger imidlertid faktisk ikke på månen, men - som et
blik på verdenskortet opklarer - i
Europa. Derfor blev dette finansielle marked benævnt Eurodollar Market. Det er City of Londons dollarmarked. Det har intet
at gøre med den meget senere indførte Euro.

Tricket med kædelån
De fleste mennesker har mindst
en gang stiftet bekendtskab med
kædebreve: Du sender en information til en person og opfordrer vedkommende til at videregive den samme information til

ti andre. Hver af dem skal nu videresende til andre ti, etc. Hvis
vi regner med en tredjedel overlapning, har du teoretisk efter det
tiende led nået samtlige mennesker på planeten.
I City of London hedder dette
spil ”Re-Hypothecation”, og det
fungerer på følgende måde: Du
køber et hus for en halv million
dollars og optager et lån på dette
beløb i en af City-bankerne. Fordi du ikke har nogen egenkapital, pantsætter du huset til banken og modtager til gengæld den
halve million.
Banken har dit hus stående
som sikkerhed i sine bøger, og
med denne sikkerhed yder den
også din veninde en halv million
til hendes huskøb. Dette hus tjener nu som sikkerhed for et tredje hus, som hendes far vil købe.
Sådan kan spillet blive ved, indtil
al ejendom i verden er pantsat til
City of London. Når nogen ikke
kan betale de aftalte ydelser på et
lån, tilhører ejendommen banken.
Fordi det er et lukrativt spil
har mange amerikanere overført
deres penge til London. Der formerer pengene sig hurtigere. I
1963 ville USA’s præsident John
F. Kennedy forhindre dette, men
han kunne ikke forhindre kapitalens masseflugt. Siden da samles
flugtkapital fra hele verden i City
of London, hvor den legaliseres
og spreder sig ud for at generobre
det tabte verdensrige[18].

Navet i det globale
finanshjul
På en cykel mødes alle hjulets
eger i navet. Pedalerne og kæden bevæger kun navet, men hele
hjulet følger med og driver cyklen fremad.
City of London er hjulnavet i
det globale finanshjul, hvis eger
forbinder det med øer i hele verden: Kanaløerne Jersey og Guernsey ud for Frankrigs kyst, Isle
of Man mellem Skotland og Irland, Gibraltar-klipperne, Bahamas ud for Florida, Turks- og Caicos-øerne sydøst for Bahamas,
Cayman-øerne mellem Cuba og
Mexico, Jomfruøerne øst for Porto Rico i Stillehavet og flere atolPubliceret på Free21 den 18.04.2018 15:49
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Grand Cayman–George Town (Luftfoto) (Foto: Roger W., flickr, CC BY-SA 2.)

ler i det sydlige Stillehav, som stadig tilhører Storbritannien.
Befolkningen har intet at skulle
have sagt i disse østater, hvor kapitalen er almægtig. Enhver der gør
indsigelse imod det bliver ubønhørligt forfulgt. Jerseys senator og
minister, Stuert Syvret, blev arresteret af den grund og betegnede
Jersey som ”Den Engelske Kanals
Nordkorea”. Formentlig er de politiske forhold ikke meget anderledes, på de andre øer.
City of London er selv en ”offshore-ø” fortøjet i Themsen, der råder over en frihed, som gør mange
andre offshore-øer misundelige.
En analyse af mulighederne for
at reformere Londons administration kommer til denne konklusion: ”Hvis vi skulle gå strengt logisk til værks, ville vi anbefale
en sammensmeltning af City og
Westminster. Men logikken har
sine grænser, og Citys status ligger uden for disse grænser.” [19].
Disse øer er kronkolonier, der
hører endnu mindre til Storbritannien end City of London gør. Det
er øer, der har deres egne love, de
har også deres egne regeringer, og
de er privat ejet af ”Kronen” i det
Forenede Kongerige. Guvernøren
i hver af disse østater repræsenterer Kronen.
Øerne betegnes som ”offshore”: de ligger uden for deres egne
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kyster, uden for landenes egne
love og uden for kontrol. Det modsatte af ”offshore” er ”onshore”.
- ”Onshore”-økonomien er den,
der findes på land og som tilbyder produkter og tjenesteydelser,
der er nyttige og gør vores tilværelse lettere. Nu er det sådan, at
offshore-finanssektoren hjælper
onshore-realøkonomien med at
unddrage sig beskatning og andre begrænsninger.
Alene i et enkelt kontorhus
på Cayman-øerne, Ugland House, har 18.000 virksomheder til
huse. Der bringes penge til øerne med privatfly, og kurererne har
politieskorte til banken.
Carlos Lehrer, lederen af det
columbianske Medellín-narkokartel, blev afhentet i øen Norman’s Cays lufthavn af nøgne
kvinder[20]. De nøgne skønheder var indbyggere på øen.
Men de 18.000 virksomheder
har hverken brevkasser, firmaskilte eller skriveborde på nogen af
disse øer. De står alle i City of
London.
Raymond Baker, lederen af
”Global Financial Integrity” i
Washington DC, betegner offshore-systemet som ”det grimmeste
kapitel af verdensøkonomien siden slaveriet”, og den mexicanske præsident José López Portillo
sagde i 1982, at ”de private ban-

ker har hentet flere penge ud af
landet end de kolonimagter, der
har udbyttet os så længe vi kan
huske tilbage.”
Brasilianske og argentinske
dollar-obligationer havde dengang et udbytte på næsten 45 %.
Obligationsejerne kunne på den
måde fordoble værdien på mindre
end to år. Brasiliens dollarkreditorer var for en stor del brasilianere og argentinere, der havde
tegnet disse obligationer offshore gennem City of London[21].
Disse kattelemme blev udnyttet af ”Henwees” fra hele verden (”Henwees” står for ”High
Net Worth Individuals” - personer med en høj nettoformue) og
udnyttede dem som en gigantisk
pengevaskemaskine for kriminelle penge. Man taler også om
”Londongrad” med hentydning
til de 300.000 russere, der lever
i London[22].
Storbritanniens ”domicil rule”
tillader, at man kan leve i landet
uden at have bopæl der, hvorved
man ikke behøver at betale skat.
Der lever 60.000 ”Non-doms” i
Storbritannien, blandt dem den indiske stålmagnat Lakshmi Mittal,
russiske oligarker, saudiske prinser, græske redere og den i Sussex fødte baron Michael Anthony
Ashcroft, medlem af det britiske
Overhus, næstformand for det re-

gerende konservative parti og kasserer i ”International Democratic
Union”. Skattemæssigt har han
bopæl i det mellemamerikanske
Belize, den tidligere koloni Britisk-Honduras.

Stater plyndret
af pirater
Offshore-systemet gør det svært
for staterne at regulere, fordi de
fungerer som tilflugtssted, når
nationale og internationale reguleringer mishager kapitalen.
Det nedbryder desuden mere og
mere den reale ”onshore-økonomi”. Offshore-verden er en verden
af pirater, der afpresser fastlandene. Det findes der flere instrumenter til: En virksomhed optager
f.eks. et offshore-lån, og omkostningerne dertil nedsætter de indenlandske skatter.
På den måde kan kapitalfonde
overtage virksomheder for lånte
penge, påføre de overtagne ofre
gælden og indkassere overskuddet
offshore og anonymt. I fagsproget
et ”leveraged buyout” (En virksomhedsovertagelse med fremmed kapital som løftestang).
Næsten 90 % af alle internationale lån gives af offshore-banker.
De er det, som man i den offentlige diskussion altid med ærefrygt
omskriver til ”markederne”. Vore
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politikere og deres rådgivere advarer gang på gang om at vi ikke
må forurolige disse ”markeder”.
Et andet instrument er den såkaldte ”re-invoicing”: En forhandler i City køber olie for 250 millioner dollars, f.eks. fra Angola.
Den angolanske forretningsforbindelse beregner sig imidlertid
300 millioner dollars for købet og
overfører differencen 50 millioner til en konto, der administrerer offshore. Global Investment
Integrity vurderer, at udviklingslandene årligt går glip af ca. 100
milliarder dollars til offshore-verden. Det antages, at der for hver
dollar udenlandsk udviklingsbistand, tilflyder ti dollars til offshore-finanscentrene[23].
Det første skridt på vej til denne udplyndring er: Citys banker
udlåner penge til udviklingslandene i en størrelsesorden, som
de slet ikke kan optage med en
svagt udviklet infrastruktur. Næste skridt: Citys eksperter viser
disse landes ledere, hvordan de
kan overføre formuerne til deres private offshore-konti.Tredje skridt: City foranlediger den
internationale valutafond til at
tvinge staterne til at betale ydelserne på lånene[24].

Masseødelæggelses
våben
Det er altid forbundet med en risiko at give et lån. Hvis en skyldner
ikke kan tilbagebetale lånet, får
kreditoren, der udlånte pengene,
ikke sine penge. Denne risiko har
finansvirtuoserne elimineret med
en særlig forsikring: ”Credit Default Swap” (CDS). En långiver
bliver holdt skadesløs af forsikringen, hvis hans skyldner ikke
kan betale.
Disse CDS kan imidlertid også
tegnes af mennesker, der slet ikke
har optaget lån, men simpelthen
venter på at en person, et firma eller en stat går konkurs. Når konkursen indtræffer, får de forsikringen udbetalt, også selvom de
ikke selv har mistet noget.
Den slags papirer er ”brandforstærkere”. De fungerer som en
brandforsikring, som nogen tegner i sin nabos hus. Hvis han sæt-
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ter ild til naboens hus - og ikke
afsløres, - indkasserer han forsikringspræmien.
City of London er hjulnavet i det globale finanshjul.
Her fremstilles de finansielle
”masseødelæggelsesvåben”,
ved hjælp af hvilke finanssektoren underlægger sig de udblødte stater.
Credit Default Swaps hører
til de såkaldte kreditderivater. Et
derivat (afledt af latinsk ”derivare”) er et finansprodukt, hvis pris
er afhængig af prisen på andre finansprodukter. Hvis jeg køber en
ton hvede og venter, til prisen er
steget 10 %, har jeg en fortjeneste
på 10 %. Hvis jeg med et derivat
indgår et væddemål på prisstigningen på hvede, kan jeg mangedoble min indsats, også selvom jeg slet ikke har nogen hvede.
Bliver der indgået mange af
den slags væddemål om hvede,
fører det på en eller anden måde
til, at hveden faktisk stiger. I 2008
- det år, hvor der var den største hvedehøst i menneskehedens
historie - blev prisen femdoblet
på den måde. Mange millioner
mennesker døde af sult. Det var
massemord.
I 2011 beløb hele verdens økonomiske resultat sig til 70 billioner dollars. Over halvdelen af
denne handel blev allerede for ti
år siden på papiret afviklet gennem skatteoaser. Siden da er tallet formentlig steget yderligere.
Overskuddene ender i skatteoaserne[25]. På markedet for derivater blev der i 2011 omsat 708
billioner dollars - mere end det
tidobbelte. Dette marked fødes
af internationale bankforretninger og obligationer, hvoraf 85 %
afvikles ”offshore”[26].
Hjulnavet i den globale finanskarrusel er City of London. Her
konstruerer man de finansielle
”masseødelæggelsesvåben”, som
finanssektoren bruger til at underlægge sig de udblødte stater. På et
møde i FN’s økonomiske og sociale råd den 14. september 1994
fremlagde David Rockefeller stra-

tegien således: ”Alt hvad vi behøver er en rigtigt stor krise”[27].

Krigen imod Euroen
Denne krise skal ramme Euroen. Euroen er ved at blive farlig for euro-dollar-markedet, den
valuta, som City of London giver ubegrænsede lån i: 40 % af
transaktionerne verden over afvikles i dollars og 20 % i euro. Da
Irak ville skifte til euro, blev landet bombarderet. Da Libyen ville
skifte til euro, blev det ligeledes
bombet. Storbritannien var hver
gang med i forreste linje.
I Grækenland gik det uden
bomber, idet metoderne er blevet
mere raffinerede. Grækernes offentlige gæld er 30.000 dollars per
person. Amerikanernes er 200.000
dollars per person. Men den samlede gæld per person i Storbritannien er den højeste i verden.
Det er imidlertid muligt, at
Grækenland har lige så store olierigdom som Libyen, og landet har
været regeret siden den 11.11.2011
af Lucas Papademos. Hans forgænger Georg Papandreou ville
have spurgt folket, om det ville
acceptere diktatet fra det ”internationale fællesskab”. Hans hensigt
om folkeafstemning førte til, at det
”internationale fællesskab” inden
for få dage tvang ham til at træde
tilbage. Han skulle have rådført
sig med finanssektoren forinden!
De nye koloniherrer i finanscentrene tvinger nu Grækenland
til omfattende privatiseringer. Skal
Akropolis sælges på tilbudspris?
I hvert fald skal man sælge ud af
landets infrastruktur, havnene,

200 Euro erindringsmønt, 2002
(Public Domain)

telekommunikationsnet, trafiksystemer, mange øer og ikke mindst
olieområderne i Middelhavet. De
vil snart være i angelsaksiske koncerners besiddelse.
Da premierminister Mohammad Mossadegh ville sikre Irans
olierigdomme til sit folk, blev han
styrtet. Shahen af Persien lavede en
byttehandel med de britisk-amerikanske oliekoncerner og deres
efterretningstjenester: Tronen i
en diktaturstat imod olie. Hvis
de havde indgået en tilsvarende
aftale, ville Saddam Hussein og
Muammar al-Gadaffi stadig have
været i live i dag!
Tilsvarende foregik byttehandelen mellem de syv herrer fra Jekyll Island og Woodrow Wilson:
Et præsidentembede til gengæld
for en privat centralbank.

ESM – en bemyndigelseslov for et mafia-statskup
”There are two ways to conquer and enslave a nation”, sagde
Adam Smith for 250 år siden:
”One is by sword, the other is by
debt”. (Der er to måder at erobre
en nation og slavebinde den på.
Den ene er med sværdet, den anden med gæld.)
I Grækenlands tilfælde har
man valgt den sidstnævnte. Men
det handler ikke om Grækenland:
Det handler om lånene i dollars,
som kun kan udstedes så længe
dollaren er den førende valuta i
verden. Der er meget nære forbindelser mellem City of London og Wall Street. Også Wall
Street lever af dollarens førerskab i verden.
Den Engelske Kanal mellem
pund sterling og euroen er bredere
end Atlanterhavet mellem dollar
og pund sterling. Den europæiske
centralbank ville gerne forhindre
et euro-lånemarked i City of London, og den ville vide, hvordan
det kan forhindres. Derfor skal
euroen skydes ned.
For at udelukke at grækerne
- og alle andre europæer - bliver
spurgt igen, skal den europæiske
stabiliserings-mekanisme ESM,
Eurolandenes Krisefond, være en
Publiceret på Free21 den 18.04.2018 15:49

20.05.19 00:22

ARTIKEL

Kilder:
[1] www.gutenberg.org. Reginald R. Sharpe:
„London and the Kingdom, Vol. 3“. London
1895, side151 <http://www.gutenberg.
org/files/45759/45759-h/45759-h.htm>
[2] www.archive.org. Ellen Hodgson
Brown:“The Web of Debt. The Shocking
Truth about our Money System and How
We Can Break Free“. Revideret og udvidet
med 2008 updateringer. <https://archive.
org/details/Web_of_Debt-The_Shocking_
Truth_about_our_Money_System>
[3] www.zvab.com. Historiker Niall Ferguson: „Die Geschichte der Rothschilds.
Propheten des Geldes“, München-Stuttgart
2002, side 37. <https://www.zvab.com/
buch-suchen/textsuche/die-geschichteder-rothschilds/buch/>
[4] www.wikipedia.org. John Sherman
(10.05.1823 – 22.10.1900) <https://
en.wikipedia.org/wiki/John_Sherman>
[5] www.wikipedia.org. William Guy Carr

Publiceret på Free21 den 18.04.2018 15:49

MAG_2019_05_Innenseiten_DK.indd 37

(02.06.1895 – 02.10.1959) kommandør i den
canadiske flåde under første og anden
verdenskrig <https://en.wikipedia.org/
wiki/William_Guy_Carr>
www.archive.org. Citat fra Carr´s „Pawns
in the Game“, 1958, side 55
<https://archive.org/details/pdfy-ErQdXj
kiz6wTPpsD?q=Pawns+in+the+Game>
[6] www.archive.org. F. William Engdahl:
„Century of War: Anglo-American Oil
Politics and the New World Order“,1992.
<https://archive.org/details/WilliamEngdahlACenturyOfWar/page/n10>
[7] www.archive.org. G. Edward Griffin:
„The Creature From Jekyll Island“ 3.
udgave 1998 <https://archive.org/
details/CreatureFromJekyllIslandByG.
EdwardGriffin/page/n2>
[8] books.google.dk. Lars Schall: „Eine
kriminalistische Recherche zu Finanzern, Öl und Drogen“ Schild-Verlag
2011, side 21 <https://books.google.
dk/books/about/Mordanschlag_9_11.
html?id=LZaOMwEACAAJ&redir_
esc=y>
[9] www.schattenblick.de. Forfatterens
forkortede citat fra Joachim Bischoff und
Richard Detje: „Die Krise des Euroregime
in: Zeitschrift Sozialismus“ hæfte, 1/2011,
side 5f.
<http://www.schattenblick.de/infopool/
europool/politik/eupwi110.html>
[10] www.wissensmanufaktur.net. Rico
Albrecht: „Steuerboykott – WoUnrecht zu
Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“.
<www.wissensmanufaktur.net/media/pdf/
steuerboykott.pdf> side 20/21 Engelsk
vers.: <https://www.wissensmanufaktur.
net/media/pdf/tax-boycott.pdf>
[11] www.genios.de. Citat Sebastian
Moll: „Die Deppen und das Werk
Gottes“ i „Frankfurter Rundschau“
16.03.2012.<https://www.genios.de/dos
earch?isBackToSearch=true&offset=0
#content>
[12] www.amazon.com. Gianluigi Nuzzi
„Vatikan AG“, 2009 <https://www.amazon.com/Vatikan-AG-Gianluigi-Nuzzi/
dp/3902404892>
[13] Iflg. City of London Corporation´s
hjemmeside <www.cityoflondon.gov.uk>
[14] www.amazon.de. Nicholas Shaxson:
„Schatzinseln – Wie Steueroasen die
Demokratie untergraben“ Zürich 2011,
side 326f. <https://www.amazon.de/
Schatzinseln-Wie-Steueroasen-Demokratie-untergraben/dp/3858694606>
[15] ibidem side 333
[16] www.amazon.com. Peter J. Cain and
Anthony G. Hopkins: “British Imperialism
1688-2000“, 2 udgave, 2002.
<https://www.amazon.com/BritishImperialism-1688-2000-P-J-Cain/
dp/0582472865>
[17] Iflg. socialforskeren David Harvey,
citeret efter Raphael-Maria Grünwald i
<www.compact-magazin.com>. Udgave
20.02.2012.

[18] www.archive.org. Gary Burn: „The
Re-Emergence of Global Finance“, London
Palgrave, 2006, side 160.
<https://books.google.dk/books?id=qyh9
DAAAQBAJ&pg=PR11&lpg=PR11&dq=
archive.org+%2B+%22The+Re-Emergen
ce+of+Global+Finance%22,&source=b
l&ots=17mh-vVfoq&sig=ACfU3U1FkA5
F8k69xYuhovhn9LFbA4hHww&hl=da&
sa=X&ved=2ahUKEwj97ZC3x_jgAhXo
k4sKHYuZDQkQ6AEwA3oECAcQAQ#v
=onepage&q=archive.org%20%2B%20
%22The%20Re-Emergence%20of%20
Global%20Finance%22%2C&f=false>
[19] www.cambridge.org. John Davis:
„Reforming London: The London Government problem 1855-1900“, Oxford 1988,
side 51
<https://www.cambridge.org/core/journals/albion/article/john-davis-reforminglondon-the-london-government-problem18551900-oxford-historical-monographsnew-york-the-clarendon-press-oxforduniversity-press-1988-pp-303-6500/
A7B9FCF6D2C1A2D277A2FCC6F4B6BF7A>
[20] www.book2look.com. Nicholas
Shaxson: „Schatzinseln“, 2011, side 156.
<https://www.book2look.com/vBook.
aspx?id=978-3-85869-460-7>
[21] www.cornellpress.cornell.edu. Eric
Helleiner: „States and the Reemergence
of Global Finance: From Bretton Woods
to the 1990s“, New York 1996, side 177.
<http://www.cornellpress.cornell.edu/
book/?GCOI=80140100719490>
[22] www.express.co.uk. Will Stewart:
„Londongrad – Russia’s Money Laundry“
27.02.2010 <https://www.express.co.uk/
news/uk/160736/Londongrad-Russia-smoney-laundry>
[23] www.book2look.com. Nicholas
Shaxson: „Schatzinseln“, 2011, side 200.
<https://www.book2look.com/vBook.
aspx?id=978-3-85869-460-7>
[24] www.basicbooks.com. Jim Henry:
„The Blood Bankers“, New York
2 0 0 3 . <https://www. basicbooks.
com/titles/james-s-henry/the-bloodbankers/9781560257158/>
[25] Iflg. en vurdering fra Dominique
Strauss-Kahn, den daværende franske
finansminister, citat af J. Christensen og
M. Hampton i „The World Today“ (Royal
Institute of International Affairs), 1999
Vol. 55, Nr. 8/9.
[26] Ronen Palan & Christian Chavagneux: „Tax Havens: How Globalization
Really Works“ Ithaca, N.Y. 2010, side
51.Forfatterne evaluerer tal fra den
internationale betalings bank – IZ – i Basel.
<http://www.cornellpress.cornell.edu/
book/?GCOI=80140100541250>
[27] www.amazon.de. Citat Gerhard
Wisnewski: „verheimlicht, vertuscht,
vergessen. Was 2011 nicht in der Zeitung
stand - Das andere Jahrbuch“, 2012, side
284.

<https://www.amazon.de/Verheimlichtvertuscht-vergessen-Zeitung-Jahrbuch/
dp/B00CU78RB0>
[28] Udkast til ESM-traktaten, artikel 27 og
30 <https://www.alumni-hwz.ch/?mdocsfile=2434>

Vi modtager gerne
frivillige donationer:

r
né
do

redningsplanke med en grundkapital på 700 milliarder euro. Den
skal kunne reagere hurtigt; lånemarkederne er utålmodige. Demokrati er irriterende for markederne. Derfor er ESM-landene
forpligtede til at efterkomme et
hvilket som helst ”capital call”
(et investeringsfi rmas eller forsikringsselskabs ret til at hæve
en del af de penge, der er lovet
af en investor) betingelsesløst og
inden for 7 dage[28].
Finanssektorens herredømme
over dollarens verden udvides på
denne måde til også at omfatte
eurozonen. ESM skal nyde juridisk immunitet, dens lokaler, finansielle værdier og formuer er
urørlige, og dens medarbejdere
kan ikke indbringes for nogen
domstol. ESM skal være ”Eurozonens City of London”. Det er
imidlertid en forening, hvis medlemmer ikke længere kan melde
sig ud, som stater og regeringer
altså er underlagt. Er man først
en del af mafiaen, kan man heller ikke længere træde ud - hvis
man har sit liv kært.
På denne måde er Adam
Smiths forudsigelse ved at gå i
opfyldelse. City of London er ved
at virkeliggøre det, som ikke lykkedes for den kongelige marine.
Man har underlagt sig hele verden ved hjælp af gældsætning!

Free21DK .org

Venligst brug SEPA-overførsel for
mindst mulig afgift.
Bank: GLS bank. BIC: GENODEM1GLS.
IBAN: DE57 4306 0967 1185 9021 01.
Reference: Free21DK
eller per Paypal: verein@free21.org
Reference: Free21DK modtager “VzF
unabhängiger journalistischer Berichterstattung e. V.”

Forfatter:
Wolfgang Berger
Prof. Dr. Dr. Wolfgang Berger er
økonom og filosof. Han har studeret i Tyskland,
Ghana, Frankrig,
Indien, Italien,
Argentina, USA
og Iran, og han har drevet forskning og undervisning samt arbejdet som industriel leder. Hans
længste ansættelse var hos „Schering AG“. Han har udgivet flere bøger og skrevet faglige artikler. I 1
997 grundlagde han i „USA Business Reframing“ instituttet (https://www.business-reframing.de),
hvormed han understøtter virksomhedernes ”flow”. Han er en
af initiativtagerne til et almennyttigt initiativ til omorganisering af vores finansielle system
(www.lust-auf-neues-geld.de) og
er videnskabelig rådgiver i Wissensmanufaktur (www.wissensmanufaktur.net).

Denne tekst blev første gang offentliggjort på
www.wissensmanufaktur.net den 06.05.2012
under følgende URL: <https://www.wissensmanufaktur.net/city-of-london/>

<http://
www.free21.
org/?p=31815>

37

20.05.19 00:22

BLOGINDLÆG

Jamal Khashoggi: Hvor vejen til
Damaskus løber sammen med
sporet til 9/11

Af Kristen Breitweiser



O

mvendelse på vejen til Damaskus: Med afsæt i den bibelske historie om apostlen, Paulus, bliver udtrykket ”Omvendelse på vejen til Damaskus” (Damascus road conversion) almindeligvis brugt til at henvise til en
pludseligt 180 graders ændring i
et afgørende spørgsmål om religion, politik eller filosofi[1]. Ved
denne slags ændringer resulterer
en enkelt dramatisk begivenhed
i, at en person tilslutter sig noget, han eller hun tidligere var
imod, eller støtter et synspunkt,
som han eller hun, tidligere modsatte sig[2].
Som en enke efter  9/11, der har
brugt de sidste 17 år på at kæmpe for ansvarlighed med hensyn
til de 9/11-angreb, der dræbte min
mand og 3.000 andre, finder jeg
den seneste tids opstandelse over
Jamal Khashoggis forsvinden og
påståede mord interessant og atypisk for mange af dem, der fordømmer hans forsvinden og kræver en undersøgelse, og at nogen
drages til ansvar.
For at være helt ærlig, så fører 9/11-familiernes medlemmer
løbende en liste over alle dem i
Washington, der gennem deres
handlinger tidligere har bevist,
at de er imod de amerikanske
terrorismeofre, men støtter nationer som Saudi-Arabien, en nation med en lang historie med at
støtte global wahhabitterrorisme (wahabisme: En stærkt konservativ, islamisk sekt opkaldt
efter sin arabiske stamfader, der
er dominerende i Saudi-Arabien).
Som terrorismeofre er vi altid årvågne og opmærksomme på alle
dem, hvis navne er på vores lister. Vi følger disse menneskers
handlinger, deres taler og deres
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Hans Speckaert ”Conversion of St Paul on the Road to Damascus” Fra Wikimedia Commons <https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Hans_Speckaert_-_Conversion_of_St_Paul_on_the_Road_to_Damascus_-_WGA21655.
jpg?uselang=da>

lovgivningsarbejde, fordi vi ved,
at de aldrig varetager vores interesser som amerikanske ofre for
terrorister. Som gruppe er vores
institutionelle hukommelse bred
og lang. Og vi glemmer aldrig.
Det er derfor, at vi i forbindelse
med Jamal Khashoggis forsvinden ikke kunne undgå at bemærke den ukarakteristiske opførsel
hos så mange af dem, der er på
vores liste. Og det fik os til at
undre os over, hvorfor så mange mennesker, der tidligere altid
blindt havde støttet Kongeriget
Saudi-Arabien, nu så voldsomt
forlod Saudi-lejren.

Hvad havde forårsaget
denne ”vejen til Damaskus”-omvendelse?
Tag for eksempel dem, der
kæmpede mod udgivelsen af ”de
28 sider” (The 28 pages) i Kongressens fælles undersøgelse (JICI
- Joint Inquiry into Intelligence
Community Activities), der detaljeret beskrev den saudiske rolle i angrebene den 9/11, af frygt
for, at offentliggørelsen af de 28
sider kunne skade Saudi-Arabiens ry og dets meget specielle forhold til USA. Et forhold,

der i vid udstrækning er baseret
på olie, våben, penge og fælles
efterretningsoperationer – ting,
der har meget lidt at gøre med at
skabe sikkerhed for amerikanske
borgere[3].
Hvad disse 28 sider angår, sagde CIA-direktør John Brennan
engang, at ”frigivelse af en hemmeligstemplet del af kongresundersøgelsen om 11. september
2001-terrorangrebet[4] på USA
ville være en fejltagelse. En af
grundene til at holde dem hemmelige er, at de indeholder ”ikke undersøgte oplysninger”, som nogle
kunne bruge til urimeligt at imPubliceret på Free21 den 29.04.2019 11:26
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plicere Saudi-Arabien i terrorangrebene[5].
Alligevel, når vi nu står over
for den forholdsvis mindre betydningsfulde sag om forsvinden og
mord på kun én mand, Khashoggi (ikke de tusindvis fra 9/11, de
hundredevis fra Khobar og ambassaderne, eller de 17 amerikanske søfolk fra bombeangrebet på destroyeren, USS Cole),
som er baseret på langt mindre
underbyggede og overbevisende beviser fra aviser (i stedet for
Kongressens endelige efterforskningsrapport på adskillige hundrede sider, der blev udarbejdet af
begge partier og begge kamre), er
John Brennan pludselig gået over
til at drage saudierne til ansvar.
Om Khashoggis forsvinden
havde Brennan følgende at sige:
”Det forekommer stadig mere og
mere sandsynligt, at Washington
Posts skribent, Jamal Khashoggi, blev tilbageholdt og dræbt[6]
i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Der er stadig meget, vi ikke
ved, men hvis en så dristig handling blev udført, ville det næsten
helt sikkert have krævet godkendelse af kronprins Mohammed
bin Salman[7]. Khashoggi var
særligt irriterende for kronprinsen. Khashoggi var bredt kendt
og respekteret både i og uden for
kongeriget for sit litterære talent,
politiske skarpsyn og principielle
modstand mod Mohammeds øgede autoritarisme og arrogance.
Nyhedsrapporterne og den tyrkiske regerings beretninger[8] om
Khashoggis forsvinden fra det
saudiske konsulat og den samtidige ankomst af to fly med saudier er kendetegnende for en professionel indfangningsoperation
eller – endnu mere ildevarslende – et mord. Som én, der har arbejdet tæt sammen med saudierne i mange år, og som har boet
og arbejdet som amerikansk embedsmand i fem år i Saudi-Arabien, er jeg sikker på, at hvis en
sådan operation fandt sted på en
saudisk ambassade mod en højt
profileret journalist, der arbejder
for en amerikansk avis, ville det
være nødvendigt med en direkte tilladelse fra Saudi-Arabiens
øverste leder, kronprinsen. Jeg
Publiceret på Free21 den 29.04.2019 11:26
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er overbevist om, at amerikanske efterretningsagenturer har
mulighed for med stor sikkerhed at afgøre, hvad der skete med
Khashoggi. Hvis han viser sig at
være død i den saudiske regerings
hænder, kan hans død ikke forbigås ubesvaret – af Trump-administrationen, af kongressen eller
af verdenssamfundet. Ideelt set
ville Kong Salman øjeblikkeligt
gribe ind over for de ansvarlige, men hvis han ikke har viljen
eller evnen til dette, ville USA
være nødt til at handle. Dette ville omfatte øjeblikkelige sanktioner mod alle involverede saudier;
en indefrysning af amerikanske
militære salg til Saudi-Arabien,
suspension af alt rutinemæssigt
efterretningssamarbejde med saudiske sikkerhedstjenester og en
USA-sponsoreret resolution fra
FN’s sikkerhedsråd, der fordømmer mordet. Budskabet ville være
klart: USA vil aldrig vende det
blinde øje til en sådan umenneskelig adfærd, selv når den udføres af venner, fordi USA er en
nation, der forbliver trofast over
for sine værdier.”
Virkelig, hr. Brennan? Aldrig
vende det blinde øje til? Du vendte to blinde øjne til saudierne i
næsten 20 år, da du forsvarede
dem og holdt sandheden om deres
udåd hemmelig over for familier
til ofrene for 9/11, for ambassadebombninger, for Khobar Tower og for USS Cole. Coverup er
medskyldighed, og du har været
medskyldig i 20 år! Og nu er du
bekymret for umenneskelig adfærd? Nu er du interesseret i, at
USA handler øjeblikkeligt og indfører sanktioner?
Til orientering, hr. Brennan,
blev mere end 3.000 uskyldige
sjæle brutalt myrdet med koldt
blod den 9/11. Massakrer på dem
gav bogstaveligt talt tusindvis af
kropsdele, som blev fundet og
sendt tilbage til ofrets familie, eller uden videre ceremoni brændt
ved Ground Zero og / eller hurtigt
dumpet på en losseplads i Staten
Island[9]. Dette, John Brennan, er
definitionen på umenneskelighed.
Desværre er John Brennan ikke
den eneste Washington DC-insider, der foretager en omvendel-

se som på Vejen til Damaskus
ved konfrontationen med Jamal
Khashoggis forsvinden. Som et
9/11-familiemedlem, der kæmpede sammen med mange andre
9/11-familiemedlemmer for retten
til at holde Kongeriget Saudi-Arabien ansvarlig ved en domstol, ved
at få en lovgivning ved navn JASTA (Justice Against Sponsors
of Terrorism Act) vedtaget, kender jeg alt for mange mennesker i
Washington[10], der er mere end
villige til at vælge deres saudiske
”venner”[11] frem for at hjælpe
amerikanske terrorofre til at få en
retssag om massemordet på vores
kære[12]. Lederen af de saudiske tilhængere, der svigtede os,
var vores øverstbefalende, præsident Barack Obama og medlemmer af hans administration[13].
Obama modsatte sig JASTA fra
starten[14]. Og da JASTA fik en
næsten enstemmig vedtagelse
i kongressen, nedlagde Obama
hjerteløst veto. Heldigvis blev
Obamas veto mod JASTA fornuftigt nok tilsidesat af kongressen,
som mønstrede den eneste veto-tilsidesættelse af Barack Obama i hele hans næsten perfekte
otteårige præsidentembede[15].
Og det fortjente han. Og for at
gøre dette helt tydeligt skrev familierne og de overlevende gennem disse otte år fem breve til
præsident Obama og bad om en
dialog med ham om JASTA, som
alle blev afleveret af kongresmedlemmer og fuldstændigt ignoreret
af ham. Præsident Obama kæmpede endda mod udgivelsen af de
28 sider og forsinkede deres udgivelse i årevis, selv om han indrømmede, at han aldrig havde taget sig tid til at læse dem.
Da han blev spurgt om ofrene for terrorlovgivningen, JASTA, og 9/11-familiernes ret til
retfærdighed ved domstolene for
alle, der deltog i terrorangrebene
d. 9/11, sagde Obamas nationale
sikkerhedsrådgiver, Ben Rhodes,
at ”skønt Det Hvide Hus havde
sympati for 9/11-familiernes bekymringer, havde de indsigelser
mod lovforslagets ”princip om at
underminere den suveræne immunitet[16]”. Kort sagt: For Obama-administrationen (som på det

tidspunkt var meget fokuseret på
deres Iran-aftale, og at saudierne
holdt mund omkring denne aftale), måtte retten til retfærdighed
for 9/11-familierne for massemordet på vores kære vige for det mere
ædelt-lydende begreb ”statssuverænitet”. Sjovt nok var vi alle ganske sikre på, at ethvert udtryk for
statens suverænitet nærmest fløj
ud af vinduet den 9/11, da vores
hjemland - dvs. vores suveræne
stat - blev angrebet af 19 kaprere (hvoraf 15 var saudiarabiske),
der styrede fly ind i bygninger.
Men sådan var det ikke for Rhodes og Obama.
Interessant nok har Ben Rhodes imidlertid for nylig sagt dette om saudiarabisk ansvarlighed,
hvad angår Jamal Khashoggis forsvinden: Vi lider p.t. af ”en fatal
mangel på amerikansk lederskab,
hvad angår Jamal Khashoggis
forsvinden. Det tydeliggør konsekvenserne af , at Trump-administrationen nægter at være forkæmper for demokratiske værdier
rundt om i verden.” Rhodos fortsætter: ”Det er ikke for sent at
være opmærksom på Khashoggis
advarsler og forstå, at mens Saudi-Arabien historisk set er USA’s
partner USA, er vores interesser
ikke helt i overensstemmelse med
den saudiske lederskab, og vores
værdier er det absolut ikke. Vi
bør ophøre med al støtte til krigen i Yemen og bestræbe os på
at løse deres humanitære krise.
Vi bør afbalancere vores principielle modstand mod det iranske
regimes skændige adfærd med en
tilbagevenden til den diplomatiske aftale, der forhindrer regimet i at opnå atomvåben. Vi bør
genoptage en aggressiv omstilling i retning væk fra en afhængighed af fossile brændstoffer.
Vi bør støtte lande som Canada,
der er blevet mobbet af saudierne, da de talte om menneskerettigheder. Vi bør ophøre med
våbensalg, indtil sandheden om
Khashoggis forsvinden kommer
frem, og gøre det klart, at vores
støtte fremadrettet ikke er uden
betingelser. Og vi kunne endnu
engang kæmpe for universelle rettigheder, selv hvis det betyder, at
vi inviterer til modstand fra dem,
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der har et helt andet syn på retfærdighed[17]”.
Jeg vil blot tilføje et par pointer
vedrørende Bens diskussion om
”fatal opgivelse af amerikansk
lederskab”, der i øjeblikket er i
gang: For det første startede Yemen-krigen under præsident Obama. For det andet blev enhver humanitær krise, der blev skabt i
Yemen, stort set ignoreret under
Obama[18]. For det tredje blomstrede militært salg til saudierne under Obama[19]. Og for det
fjerde, mht. at kæmpe for ”universelle rettigheder” og ”synspunkter om retfærdighed”, burde
Obama have valgt at stå sammen
med 9/11-familierne ved at støtte
JASTA i stedet for at dolke os i
ryggen og vetoe JASTA. Punktum, Ben.
Det er vigtigt at fremhæve, at
der endnu ikke er nogen, der er
blevet holdt ansvarlig eller retsforfulgt af den amerikanske regering for massemordet på 3.000
mennesker den 9/11, skaderne på
tusinder andre og dem, der rykkede ud, hvoraf mange er syge
og døende. Derfor var JASTA så
vigtigt for 9/11-familierne og alle
amerikanere. Og derfor havde vi
håbet, at en tidligere forfatningsretlig professor, akademiker og
advokat som præsident Barack
Obama ville have støttet vores
indsats som amerikanske terrorismeofre.
Bemærk, at 17 år efter angrebene den 9/11 er de, der er i Guantanamo, stadig i forsvarsfasen ved
militærdomstolssystemet. Og advokater, der deltager i Guantanamo -systemet, indrømmer privat,
at de tilbageholdte sager sandsynligvis aldrig vil nå til domstolen, hvilket hovedsagelig skyldes
de vanskeligheder, der er opstået gennem CIA’s udvidede forhørsprogram (tortur), der udføres på Guantanamo-fangerne[20].
Desuden er der ikke ét af USA’s
justitsministeries U.S. attorneys,
- selv det berømte Southern District of NY (SDNY), der kan
”sigte en skinkesandwich”, - der
har gidet indgive så meget som en
enkelt anklage mod enhver medsammensvoren, der er forbundet
med 9/11-angrebet. Uforklarligt

nok fandt 3.000 overlagte mord
sted i centrum af Manhattan et
par blokke fra SDNY-kontorer,
og de har intet præsteret, når det
handler om 9/11. Hvordan er det
muligt? Eller endog acceptabelt?
Hvor er avisomtalen, de redaktionelle ledere, artiklerne og kronikkerne om denne skændsel?
Selvfølgelig var præsident
Obama og hans rådgivere ikke
de eneste, der kæmpede imod
9/11-familierne i vores bestræbelser på at holde Kongeriget
Saudi-Arabien ansvarlig ved en
domstol. Senator Lindsey Graham (R-SC), formand for senatets udenrigsudvalg, var endnu
et af de vigtigste medlemmer af
kongressen, som valgte at slå sig
sammen med saudierne i stedet
for 9/11-familierne.
Specielt hvad angår JASTA
og den saudiske rolle i angrebene
den 9/11 var Graham ”ikke overbevist om, at den saudiske regering var skyldig, selv om mange af 9/11-kaprerne var saudiske
borgere. ”De vil give bin Laden
skylden”, sagde Graham om saudierne. ”Alt, hvad jeg kan sige ud
fra, hvad jeg kan se, er, at jeg ikke
tror, regeringen i Saudi-Arabien
var involveret her.” Graham, der
sagde, at han var i tæt kontakt med
de saudiske embedsmænd om problemet, advarede om, at det kunne
ødelægge USA’s forhold til Saudi-Arabien, en vigtig allieret i det
tumultariske Mellemøsten. ”Dette
er en sær situation i den forstand,
at 9/11-familier er højt på alles liste over ting, vi skal tage os af,”
sagde Graham. ”Det kommer på
et tidspunkt, hvor Saudi-Arabien mener, at USA ikke er en troværdig allieret. Det kommer på
et tidspunkt, hvor de tror, at de
bliver beskyldt for ting, de ikke
gjorde. Det eneste, jeg gør, er at
forsøge at finde en måde, hvorpå
man kan gå videre med en juridisk proces, der ikke ødelægger
vores forhold. Det er værd at investere lidt tid i[21]”.
Sam mensæt nu det med,
hvad Graham sagde efter Jamal
Khashoggis forsvinden: ”Jeg har
aldrig været mere foruroliget, end
jeg er lige nu. Hvis denne mand
blev myrdet i det saudiarabiske
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konsulat i Istanbul, ville det overskride enhver normalitetsgrænse
i det internationale samfund[22]”.
”Hvis de er så skamløse, viser det
foragt. Foragt for alt, hvad vi står
for, foragt for vores indbyrdes forhold[23]”.
Lindsey Graham har aldrig
været mere foruroliget over sådan
”skamløs foragt” udvist af saudierne i forbindelse med Khashoggis forsvinden? For Lindsey var
det tilsyneladende ikke de 3.000
døde den 9/11 og femten saudiske
kapere, der fløj fly ind i Twin Towers og Pentagon, der udløste afslutningen på hans saudiske kærlighedsaffære. Nej, det var Jamal
Khashoggi, der blev dræbt i det
saudiske konsulat i Istanbul. Men
hvad der virkelig viser det hykleri, der i øjeblikket er på vej omkring Khashoggi og de pludselige krav om saudisk ansvarlighed,
er, at politikere fra begge partier har underskrevet to forskellige
senatbreve i kongressen.
Først blev senator Bob Corkers
”utilsigtede konsekvenser”-brev
skrevet og underskrevet af 28 senatorer lige efter, at JASTA blev
til lov[24]. 9/11-familierne betragtede Corker-brevet som forræderi og en handling i ond tro.
Kort sagt antog vi, at de, der underskrev brevet, havde bukket under for saudiarabisk pres og ladt
os i stikken.
Til dels sagde Corker-brevet:
Vi har stor medfølelse med familierne og respekterer deres ønske
om retfærdighed. Vi forstår, at jeres formål med udformningen af
denne lov er at fjerne hindringer,
så de, der begår eller støtter terrorhandlinger i USA, står over for
hele spektret af konsekvenserne i
det amerikanske retssystem. Der
er imidlertid rejst bekymringer
vedrørende potentielle utilsigtede
konsekvenser for USA’s nationale
sikkerhed og udenrigspolitik, som
kan følge af denne lovgivning. Vi
håber at kunne samarbejde med
jer på en konstruktiv måde for på
passende vis at begrænse disse
utilsigtede konsekvenser.
Men nå r det kom mer til
Khashoggi, ser Corker alligevel
ikke længere ud til at bekymre sig
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rere søger han meget betydelige
og fuldt bevidste konsekvenser.
Corker har dette at sige: ”Hvis det
viser sig at være det, vi alle tror,
det er i dag, men ikke ved, men
hvad vi alle tror, det er i dag, skal
der være betydelige sanktioner på
de højeste niveauer.” Han sagde
også: ”Det tyder på, at hvad der
end er sket med ham, så har saudierne noget at forklare.” Corker
advarede om, at et svar fra kongressen på det påståede drab ville
være ”håndgribeligt”, og tilføjede:
”Vores forhold til Saudi-Arabien
er, i hvert fald fra senatets synspunkt, på det laveste niveau nogensinde. Det har aldrig før været så lavt[25]”.
Ikke overraskende er Corker
ikke alene om sin “vejen til Damaskus”-omvendelse. Interessant nok synes ni af de samme
senatorer, der sammen med senator Corker ville ”dreje” JASTA, grundet bekymring over de
”utilsigtede konsekvenser” af, at
9/11-familierne ville drage Kongeriget Saudi-Arabien til ansvar,
nu tilsyneladende ikke, at det er
noget problem at kræve en undersøgelse og hurtig placering af ansvaret for Khashoggis forsvinden
og påståede mord[26].
I en del af Corkers Khashoggi-brev hedder det: ”Ved den nylige forsvinden af den saudiarabiske journalist og kollega på
Washington Post, Jamal Khashoggi, ser det ud til, at han kan være
blevet offer for en grov overtrædelse af internationalt anerkendte
menneskerettigheder, som omfatter ”tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, langvarig
tilbageholdelse uden anklager
og retssag, der forårsager personers forsvinden ved bortførelse
og hemmelig tilbageholdelse af
disse personer og anden udtalte
overtrædelser af retten til liv, frihed eller personers sikkerhed.”
Derfor beder vi om, at I træffer en afgørelse om indførelse af
sanktioner i henhold til den Globale Magnitsky Menneskerettighedsansvarslov med hensyn til
enhver udenlandsk person, der
er ansvarlig for en sådan overtrædelse i forbindelse med Mr.

Khashoggi. Vores forventning er,
at I ved jeres afgørelse vil overveje alle relevante oplysninger,
herunder hvad angår de højest
placerede embedsmænd i Saudi-Arabiens regering. I henhold
til den Globale Magnitsky Menneskerettighedsansvarslov skal
præsidenten ved modtagelse af et
brev fra formanden for og fremtrædende medlemmer af Senatets
Udenrigsudvalg træffe afgørelse
og være bemyndiget til at indføre sanktioner over for en udenlandsk person, der er ansvarlig
for udenretslige drab, tortur eller
andre grove krænkelser af internationalt anerkendte menneskerettigheder mod personer, der søger at opnå, udøve, forsvare eller
fremme menneskerettigheder og
friheder, herunder ytringsfrihed.”
Endnu engang ser vi en gruppe mennesker, der foretager en
fuldstændig ”vejen til Damaskus”-omvendelse. De samme ni
senatorer var ikke interesseret i at
foranstalte saudisk ansvarlighed
til 9/11 familierne, men nu kræver de det for Jamal Khashoggi.
Desuden synes mange af disse senatorer i årevis ikke at have
bekymret sig for meget om menneskerettigheder for de yemenitiske borgere, der bliver slagtet af
amerikanske bomber og ammunition. De syntes alle at være ok
med at underskrive lukrative våbenpakker - selv i lyset af adskillige rapporter om de menneskerettighedsgrusomheder, der finder
sted i Yemen og Syrien i saudiernes hænder[27]. De ni senatorer,
der underskrev både Khashoggi-brevet og JASTA-”utilsigtede
konsekvenser”-brevet, er: Bob
Corker, Lindsey Graham, Ben
Cardin, Jeff Flake, Jeanne Shaheen, Chris Coons, Jeff Merkely,
Mark Udall og Jim Risch.
Dette giver en stor trang til at
stille det indlysende spørgsmål:
Hvem var Jamal Khashoggi, og
hvorfor har hans forsvinden og
påståede mord udløst denne hidtil usete og ukarakteristiske reaktion fra så mange i Washington DC? Desværre gør svaret på
dette spørgsmål de mange udtalelser og støtteerklæringer, der i
øjeblikket kommer fra så mange i
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Washington, endnu mere uforståelige. For Jamal Khashoggi var
ingen Moder Theresa.
Lad mig indledningsvis være
krystalklar: Jamal Khashoggi var
ikke blot en journalist, der arbejdede for Washington Post.
Derudover var Jamal Khashoggi ikke bare en udtalt kritiker af
den nuværende saudiske kronprins, Mohammed Bin Salman.
Simpel forskning afslører en
meget mere farverig baggrund
hos Jamal Khashoggi[28].
Til at begynde med skulle man
læse Chicago Tribune-artiklen
fra 2004, der fortæller om Jamal
Khashoggi, som blev rekrutteret
af Adel Batterjee[29] i 1980’erne
for at få ”sit livs scoop”. Denne
opgave var at tage med Batterjee
til Afghanistan og hænge ud med
de CIA/saudiske mujahediner, der
kæmpede mod sovjetterne. Artiklen er lang og meget godt efterforsket. Jeg foreslår indtrængende, at du tager dig tid til at
læse den, fordi den meget klart
og specifikt beskriver, hvorfor og
hvordan Jamal Khashoggi vidste
så meget om al Qaida, CIA, saudierne og så meget om finansieringen og organisationen af Bin
Laden, der førte til 9/11-angrebene[30].
Dernæst vil jeg opfordre til at
læse nogle af Jamal Khashoggis
klummer fra Daily Star. Men læs
ikke dem, der er håndplukkede af
David Ignatius. Læs nogle af de
andre, der indeholder nogle ret
brændende ord fra Khashoggi[31].
Bemærk også, at i en af de
førende bøger skrevet om 9/11
angrebene, Lawrence Wrights
”The Looming Tower”, er Jamal
Khashoggi skildret af Wright som
en ”ven” af Bin Laden. Khashoggi er ikke en ”journalist”, der rapporterer om bin Laden. Han er
snarere beskrevet som Osama
Bin Ladens ven. Og Bin Laden-Khashoggi-venskabet spænder tilsyneladende over et årti fra
Afghanistan til Pakistan til Sudan. Derudover bemærkes også,
at Jamal Khashoggi var tæt forbundet med Prins Turki al Faisal.
Prins Turki var leder af den saudiske efterretningstjeneste i mere
end 20 år. Interessant nok fra-
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trådte han sin stilling 10 dage
før 9/11. Sandsynligvis endnu
mere interessant er det, at Turki
er den mand, der angiveligt fremmæglede aftalen med Bin Laden
tilbage i 1998, hvor Bin Laden i
stedet for penge og støtte lovede
ikke at ville angribe den saudiske
kongefamilie[32]. Nogle mener,
at denne aftale banede vejen for
9/11-angrebene og for, at forskellige efterretningsagenturer over
hele kloden ”så den anden vej”
eller ”vendte det blinde øje” til
al-Qaida handlinger i tiden indtil den 9/11[33]. Prins Turki al
Faisal var også en af de første
navngivne sagsøgte i 9/11-familiernes retssager[34]. Han blev
fjernet fra sagen for mange år
siden på grund af sin immunitet
som kongelig.
Endvidere var Jamal Khashoggi også tæt forbundet med prins
Alwaleed bin Talal, der blev tilbageholdt på Ritz Carlton Hotel
sidste år af den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman.
Derudover forbinder rapportering også Talal med angrebene
den 9/11[35].
Endelig er der Khashoggis
familieforbindelse til Adnan
Khashoggi, den berygtede saudiske våbenhandler i centrum af
CIA’s Iran-Contra-skandale tilbage i 1980’erne[36].
Blot fordi Jamal Khashoggi
var på spil i de første dage af al
Qaidas skabelse og vidste, hvordan alle de islamiske velgørenhedsforetagender blev oprettet,
og hvordan al Qaida-midler blev
flyttet rundt om i verden, var en
ven af Bin Laden i mindst to årtier, var meget forbundet med
det saudiske efterretningsvæsen
og meget muligt samarbejdede
med CIA (som hans onkel Adnan), betyder det ikke nødvendigvis, at Jamal Khashoggi var en
dårlig skuespiller. Men jeg er én,
der mener, at man bedømmer en
mands karakter ud fra dem, han
omgås, hvorfor jeg finder den nuværende bestyrtelse over, hvad der
skete med Jamal, så besynderlig.
En sidste kendsgerning skal
nævnes: Tidspunktet for Khashoggis forsvinden set i sammenhæng
med 9/11-familiernes retssager.

I fredags skete der noget meget
bemærkelsesværdigt i 9/11-sagen mod Kongeriget Saudi-Arabien. For første gang nogensinde
stod det amerikanske justitsministerie sammen med 9/11-familierne og forpligtede sig offentligt til endelig at frigive tre store
samlinger af tidligere hemmelige
dokumenter, som, vi mener, forbinder Kongeriget Saudi-Arabien
til 9/11-angrebene. Dette er den
største udvikling, vi har opnået i
vores mere end 16 års retssager.
I tider, hvor nyheder kun varer et minut, hvorfor har historien
om Jamal Khashoggi så domineret overskrifter i mere end en uge?
Blev Jamal Khashoggi nogensinde afhørt af FBI før eller efter angrebene den 9/11? Hvis ikke, så
hvorfor? Blev Jamal Khashoggi
nogensinde ansat af CIA? Blev
Jamal Khashoggi nogensinde betragtet som et aktiv i CIA? Hvornår ophørte Jamals ansættelse i
det saudiske efterretningsvæsen?
Var Jamal Khashoggi et fælles aktiv mellem GIA og CIA? Har Jamal Khashoggi nogensinde haft
nogen kontakt med 9/11-kaprerne
eller nogen i støttenetværket bag
9/11-kaprerne i USA? Og hvorfor
skulle der 15 saudiske mordere
til for at dræbe Jamal Khashoggi? Ligner det ikke overkill? Og
er det bare et tilfælde, at der også
var 15 saudiske kaprere d. 9/11?
Hvorfor ville Jamal Khashoggi frivilligt tage til det saudiske
konsulat i Tyrkiet, - især i betragtning af hans påståede dårlige forhold til kronprins Mohammad bin
Salman? Hvad kunne inspirere
ham til at tage derhen? Og hvad
handlede den appel, MBS angiveligt rettede til Jamal for mere
end en måned siden, i det hele taget om? Var den alvorligt ment?
Hvad foretog Jamal Khashoggi
sig i virkeligheden på det saudiske konsulat i Istanbul?
På mange måder minder Jamals adfærd mig om Bill Clintons tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, Sandy Berger, da
han blev taget i at stjæle og ødelægge tophemmelige nationale
sikkerhedsdokumenter fra nationalarkivet for mange år siden.
Intet af det giver nogen mening.

Som én, der har kæmpet i næsten
20 år for at holde Kongeriget Saudi-Arabien ansvarlig for sin påståede rolle i angrebene den 11.
september, bifalder jeg denne nyfundne ”mission for de mange”
om at holde saudierne ansvarlige, - selv om den er inspireret af
forsvinden, påstået mord og lemlæstelse af en mand som Jamal
Khashoggi.
Bedre sent end aldrig.
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Russiagate er en opfunden
distraktion: Den virkelige skandale er Israelgate.
For næsten et år siden, lige da „Rusland hackede valget!“-paranoia var ved at tage form, afviste jeg idéen om, at „russiagate“
(som det er blevet kendt som) ville vare ved særligt længe. Når Trump-administrationen begyndte at pløje fremad med sin dagsorden, hævdede jeg [1], at demokraterne ville kassere Hillary og fortsætte med deres sædvanlige politik. Russiagate falmer, når
demokraterne accepterer 2016-valget? Troede jeg virkelig det? 
Af James Corbett.

(Foto: James Corbett / www.corbettreport.com / CC-BY-NC-4.0)

N

u er jeg kommet med forkerte
forudsigelser før (Okay, mange
forkerte forudsigelser), men denne
overgår alt med hensyn til, hvor forkert jeg endte med at være.
Hvis man ønsker at se, hvad jeg
mener, skal man blot skrive „Rusland hemmeligt samarbejde“ eller „Ruslands indgriben“ i sin foretrukne søgemaskine og mæske sig
i de millionvis af tomme kalorier,
der er skrevet i det forløbne år i jagten på en ikke-eksisterende historie. Det ville næsten være komisk,
hvor uintelligente disse historier var,
hvis det ikke var for det faktum, at
de har ægte konsekvenser i verden.
Kan du huske, da de onde russere hackede Vermonts elnet [2]?!
Selvfølgelig kan du det. Men kan
du også huske, at mainstream-mediernes såkaldte journalister straks
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ændrede [3] deres rædselsvækkende
artikel og indrømmede, at nettet slet
ikke var blevet hacket? Det kan du
selvfølgelig ikke, fordi overskrifter
rapporteres højtråbende, og „rettelserne“ udstedes stille.
Og kan du huske, da de nederdrægtige russere hackede sig ind i
39 staters valgsystemer [4], før præsidentvalget i 2016? Tja, det skete
faktisk heller ikke [5].
Og kan du huske, da russerne
trådte ind på den internationale arena og benyttede deres kendte operation, der kontrollerede folks tanker
gennem Facebook-reklamer - helt
over til England, hvor „Operation
Brexit” [6] lykkedes for dem? Her er
resultaterne: De seneste overskrifter beskriver den omfattende rækkevidde af dette tankekontrolseksperiment af masserne: „Facebook

siger, at konti, der har forbindelse
til Rusland, kun brugte 97 cent på
annoncer om Brexit [7].“
Og kan du huske, da Brian
Ross fra ABC rapporterede [8], at
præsidentkandidaten Trump havde bedt Flynn om at kontakte Moskva? Et børskrak senere vil den
suspenderede [9] Brian Ross informere folk om, at han mente den nyvalgte præsident Trump. (Tja, det er
da næsten det samme!) Og kan du
huske, da CNN kom med den chokerende nyhed [10], at Wikileaks,
der er kendte for at samarbejde med
Rusland (*Kilde mangler) sidste år
havde delt deres information med
Trumps team. (BUM!) [11]? Nå, kan
du gætte det? Ja, flere falske nyheder [12].
Det er næsten, som om hele historien med Rusland er en afled-

ningsmanøvre; Fake news, som
mainstream-medierne bruger til
at holde den amerikanske befolkning distraheret med. Metoden er simpel nok:
1) Brug lidt information til at skabe en detaljeret konspirationsteori om falske russiske aktiviteter.
2) Træk stille og roligt historien
tilbage, når informationen diskrediteres.
3) Skyl.			
4) Gentag.
Det er lige nok til at lokke de
mental-forvirrede Hillary fans til
at fornye deres abonnementer på
NY Times eller Washington Post,
mens resten af befolkningen er ved
at være godt træt af hele historien.
Men hvad hvis det er meningen?
Publiceret på Free21 den 10.02.2019 23:47
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Størstedelen af befolkningen
er uvidende om, at der faktisk er
et hemmeligt samarbejde mellem
Trumps team og en fremmed magt.
Det hemmelige samarbejde er vidtrækkende og kriminelt. Det kompromitterer amerikanske mål og interesser, og det undgås grundigt at
blive nævnt af de pligtopfyldende
skødehunde i både pro-Trump og
anti-Trump mainstream-mediernes fake news’ formidling (og selv
blandt mange af de pseudo-alternative medier). Og du har ikke hørt en
lyd om det, for dette samarbejde berører et tabu i den internationale, geopolitiske verden: Israel.
Lad os vende tilbage til Flynns
ankesag for at afdække historien.
Kan du huske historien [13], Brian
Ross kom med, der blev miskrediteret? Den, der fik aktiemarkedet til at
dykke, fordi folk troede, at hele administrationen ville falde? Efter at
rettelsen blev udstedt, og da støvet
havde lagt sig, fortsatte Ruslandshysteriet ganske som før.
Men vent. Hvad handlede sagen
om, og hvad gjorde Flynn egentlig?
De opmærksomme ved, at
Michael Flynn, Trumps tidligere
nationale sikkerhedsrådgiver,
erklærede sig skyldig [14] i falsk
vidnesudsagn over for FBI. Han
benægtede at have sagt til den
russiske ambassadør, at de ikke
burde reagere alt for hårdt over for
de sanktioner, som den afgående
præsident Obama lige havde lagt på
Rusland, og han benægtede, at han
skulle have forsøgt at overbevise
Rusland („og andre lande“) om at
indtage en bestemt holdning over
for FN‘s Sikkerhedsråds resolution,
der blev indsendt den 21. december,
2016. Ifølge Flynns vidneudsagn
var begge benægtelser falske.
Okay. Og hvad så?
Ja, i sandhed: Hvad så? Hvis anklagen er et hemmeligt samarbejde med Rusland, så er det første
eksempel om noget et modbevis.
Flynn bad, på vegne af USA’s nyvalgte præsident, den russiske ambassadør om ikke at starte en diplomatisk strid med Obama. Det
er ikke et belastende bevis på hemmeligt samarbejde med en fremmed magt. Det er blot en reel jobbeskrivelse for en person, der skal
agere som diplomat for den indPubliceret på Free21 den 10.02.2019 23:47
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kommende administration. Det
eneste spørgsmål er, hvorfor Flynn
overhovedet benægtede at have
haft den samtale.
Men hvad med den anden benægtelse? Om FN‘s Sikkerhedsråds
resolution? Hvad handlede det om?
Resolutionen, der er tale om,
FN’s Sikkerhedsråds resolution
2334 [15], blev indsendt af Egypten den 21. december, 2016, og blev
enstemmigt vedtaget med undtagelse af USA. Flynns udsagn beskriver resolutionen kryptisk angående
„spørgsmålet om israelske bosættelser.“ Eller rettere sagt bekræftede resolutionen FN’s Sikkerhedsråds anskuelse, at „Israels etablering
af bosættelser i det palæstinensiske
område, der har været besat siden
1967, herunder Østjerusalem, ikke
har nogen lovlig gyldighed og udgør en åbenlys krænkelse i henhold
til international lov“, blandt andre
lignende stærke erklæringer.
Som jeg påpegede på det tidspunkt [16], var uddraget fra resolutionen bemærkelsesværdigt, da det
var en af de stærkeste erklæringer
fra Sikkerhedsrådet angående Israels etniske udrensning af Palæstina, der kom for en afstemning, ikke
fordi den slags resolutioner aldrig
fremsættes, men fordi der altid bliver nedlagt veto af USA.
Så det er i denne sammenhæng, at vi kan forstå Flynns position. Han blev beordret til, ifølge hans eget udsagn, at kontakte
embedsmænd fra udenlandske regeringer, herunder Rusland, for at
undersøge, hvordan hver regering
forholdt sig angående resolutionen
og for at påvirke disse regeringer
til at forsinke afstemningen eller
få sat en stopper for resolutionen.“
Ifølge udsagnet kom ordren fra „et
højtstående medlem af præsidentens overgangsteam“, men ifølge
rapporter fra interne kilder blev
det snart bekræftet [17], hvem der
specifikt havde bedt Flynn om at
løse denne opgave: Jared Kushner.
Ja, dén Jared Kushner. Den samme Jared Kushner, hvis familie
står Israels zionistiske Likud så
nær, at han engang lod Benjamin
Netanyahu sove i sin seng. (Ja, helt
bogstaveligt [18].) Den samme Jared Kushner, der undlod at nævne,
at han ledede en organisation, der

Russia did it!

(Graphic Art: Vesyolye Kartinki 2008 [23] /©reserved)

faktisk finansierede en ulovlig israelsk bosættelse. (Ja, seriøst [19].)
Den samme Jared Kushner, der rent faktisk leder Trumps
teams søgen efter den „ultimative
aftale“: Fred mellem Israel og Palæstina. (Man kan simpelthen ikke
opfinde det her.)
Så for at skære det ud i pap:
Trumps zionistiske svigersøn beordrede Flynn til at forsøge at tvinge alle medlemmer af FN‘s Sikkerhedsråd til at stemme imod en
resolution, der fordømmer ulovlige
israelske bosættelser...
Og det skal forestille at handle
om et hemmeligt samarbejde med
Rusland? Det er så langt fra virkeligheden, at det ikke engang giver
mening. Medmindre man selvfølgelig indser, at der nærmest ikke er
nogen på hverken venstre eller højre fløj af den falske politiske inddeling, der er villig til at nævne, at
USA og Israel hemmeligt samarbej-

der, da det støttes ukritisk af begge partier.
Haim Saban, mediemogul, milliardær og en af de største sponsorer af Hillary Clintons mislykkede
præsidentkandidatur, holdt for nylig en overstrømmende entusiastisk
fest for Kushner ved et Brookings
Institution-event [20]. Og imens
så Trumps hovedsponsor, Sheldon
Adelson, netop sin livslange drøm
gå i opfyldelse [21], da Trump anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.
Demokrat. Republikaner. Når
det gælder denne sag om hemmeligt
samarbejde mellem lande, er der ingen reel forskel.
Dette er selvfølgelig blot et lille
indblik ind i en meget, meget større
sag om hemmeligt amerikansk-israelsk samarbejde. En sag, der rent
faktisk burde få al den opmærksomhed, der for øjeblikket kastes på russiagate-våset (og mere til). Men du

Premierminister Benjamin Netanyahu mødes med Jared Kushner, særlig
rådgiver for USA’s præsident Trump. (Foto: Screenshot fra Youtube, publiceret
af IsraeliPM, d. 21.06.2017. Licens: Den Israelske regerings pressekontor) [22]
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vil aldrig se denne sag blive blæst
op som en kæmpe nyhed på din
yndlings tv-kanal.
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Genetiker advarer:

5G er en alvorlig trussel for
helbredet, og branchen snyder
myndighederne.


Mads Wedel-Ibsen[1] kommenterer: „Globale telegiganter står
i kø for, i samarbejde med regeringer og myndigheder verden
over, at indføre femte-generations trådløse teknologier; det
såkaldte 5G-net. Teknologien
kaldes også ”The Internet of
Things” og indebærer en trådløs
sammenkobling af både hidtidige og fremtidige produkter,
gadgets og forbrugsartikler, som
vi i dag slet ikke forbinder med
en internetforbindelse. Myndighedernes største bekymring er
den såkaldte kinesiske trussel
fra producenten Huaweii i form
af hacking. Hverken myndigheder, producenter eller befolk ningen er opmærk somme
på de åbenlyse konsekvenser,
denne mange millioner gange
højere strålingseksponering
vil medføre. Den norske skribent, Einar Flydal, har en stor
viden på området, og han tøver
heller ikke med at viderebringe
uafhængige forskeres budskaber
og advarsler omkring de trådløse
teknologier. Artiklen her er én af
mange, som kan læses på hans
hjemmeside.“

I

1971 advarede et ekspertpanel
USA‘s præsident om, at energiudslip fra trådløs telekommunikation ville kunne blive fremtidens
store miljøgift[2]. Nu er vi der: En
af vores klodes mest fremtrædende forskere af sygdomsmekanismer i vor tid, Martin L. Pall, kom
i foråret med en dommedagspræget advarsel til EU‘s toppolitikere[3]. Den var på 90 sider. Her
får du Palls eget sammendrag på
norsk (her oversat til dansk). Det
er kun på tre sider.
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„

Af Einar Flydal

(Illustration by Wilgengebroed, Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Stortinget bestemmer gennem statsbudgettet om, hvorvidt
og hvornår Norges befolkning
skal eksponeres for kraftigere
elektromagnetiske felter. Ved
at tillade 5G og støtte projekter, som baserer sig på „Internet of Things“ og mere trådløs
infrastruktur, vil eksponeringen øges. Forskellige AMSmålere, WiFi og mobilbrug har
øget eksponeringen i tusindvis af hjem til det mange-milliondobbelte på få år. 5G benytter
teknologier, som giver radikalt

værre eksponering – både udendørs og indendørs[4].

Måtte de, som Vor Herre
har givet en plads i Stortingssalen, også tilføres den nødvendige
indsigt… fremfor at lytte til en
etat, som gang på gang viser,
at den ikke ved, hvad den gør.“

I kildehenvisningerne finder
du sammendraget fra prof. em.
Martin L. Palls stærke advarsel.

Oprindelig skulle den være et lille
tillæg til et opråb[5] fra en række
forskere mod 5G, men blev et omfattende, selvstændigt dokument[6]
med et væld af forskningsrapporter til støtte for dets konklusioner.
Martin L. Pall er ikke nogen
politisk rabulist, men en meget
sindig akademiker med en omfattende produktion af forskningsartikler i anerkendte tidsskrifter.
Han regnes som en af de fremmeste forskerne inden for forståelsen
af miljøfaktorers virkninger på
celleniveau og har udført en ræk-

47

20.05.19 00:22

ARTIKEL
ke metastudier – oversigtsstudier
over andres forskning. De er ofte
en fryd at læse, fordi fundene er
fulgt op med syleskarpe kommentarer, som rigtigt nok kan være
noget syrlige, når han påpeger, at
andres forskning fejler. Metastudier regnes som guldstandarden
for at finde sikker viden.
Når Pall her bruger dramatiske
ord, lige så dramatiske ord, som vi
finder på aktivisternes netsider, er
det ganske enkelt, fordi forskningen, han har kortlagt, tilsiger så
stærke ord. Han har desuden i en
årrække siddet med i visse europæiske råd, fortalte han efter foredraget, han holdt på Litteraturhuset i Oslo i 2014, og har nok set
det, han beskriver som beskidt spil.
Politikerne, som han forsøger
at nå frem til, bør spørge sig selv,
hvordan deres beslutninger vil blive omtalt om 10 år, hvis bare lidt
af Palls advarsler holder vand.
Ikke at tage konsekvenserne af
forskningsfundenes alvor er med
hans egne ord helt hårrejsende –
fra det øjeblik, man kender til dem.

„

Sammendraget:
Hentet fra:

5G: En stor fare for EU,
USA og for folkesundheden internationalt! Solidt videnskabeligt belæg for otte forskellige typer af alvorlige skadevirkninger,
forårsaget af eksponeringen fra
elektromagnetiske felter (EMF),
såvel som for årsagsmekanismerne, som frembringer dem.”
Notat af Martin L. Pall, PhD, professor
emeritus i biokemi og medicinske basalfag, Washington State University, 17.
maj, 2018, forsvundet fra internettet.

For referencer til påstandene,
som fremsættes, må man læse den
fulde tekst på engelsk: <https://
einarflydal.com/wp-content/uploads/2018/10/Pall-ML-5g-emfhazards-eu-emf2018-6-11us3.
pdf>
Vi ved, at der findes en meget omfattende forskningslitteratur, som
giver meget sikker videnskabeligt
belæg for hver af otte forskelli-
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ge fysiologiske skadevirkninger,
som alle skyldes eksponering fra
EMF (elektromagnetisk felt) i mikrobølgefrekvens-området ved
styrker, som er for svage til at
skabe opvarmning (ikke-termisk
eksponering). Dette er påvist i fra
12 til 35 oversigtsstudier for hver
af disse otte forskellige skadevirkninger. Alle oversigtsstudierne
er opført i Kapitel 1 og udgør en
betydelig mængde bevis for, at
alle disse skadevirkninger eksisterer. Således er det påvist, at
elektromagnetiske felter:
1) A ngriber vores nervesystem,
inkluderet er hjernen, noget,
som fører til udstrakte neurologiske/neuropsykiatriske
virkninger og muligvis også
mange andre virkninger. Dette angreb på nervesystemet giver stor grund til bekymring.
2) Angriber vores endokrine (dvs.
hormonelle) system. Relevant
i denne sammenhæng er, at
de vigtigste egenskaber, som
gør, at vi er funktionsmæssigt
forskellige fra éncellede skabninger, er netop nervesystemet og det endokrine system.
– Selv den enkleste planariaorm har brug for begge disse systemer. Konsekvenserne bliver derfor enorme, hvis
disse to reguleringssystemer
forstyrres, og det er hårrejsende, at man ikke lægger vægt
på det, når sådanne skadevirkninger påvises.
3) P roducerer oxidativt stress
og frie radikaler, som spiller centrale roller i udviklingen af så at sige alle kroniske
sygdomme.
4) A ngriber DNA-et i vores celler, skaber enkelt- og dobbeltsidige brud i cellernes DNA,
samt oxiderer baser i cellernes DNA. Disse fører igen til
kræft og også til mutationer i
kimceller, noget som i næste
omgang producerer mutationer
i senere generationer.
5) F ører til øget forekomst af
apoptose (programmeret celledød). Apoptose er specielt
vigtig som årsag til både neurodegenerative sygdomme og
infertilitet.

„Wireless Radiation Causes Cancer“ James McNellis from Washington, DC,
United States WikimediaCommons CC BY 2.0 https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:%22Wireless_Radiation_Causes_Cancer%22_(32502764225).jpg

6) Sænker mandlig og kvindelig
frugtbarhed, sænker mængden
af kønshormoner, giver lavere libido og øget forekomst af
spontanaborter og angriber,
som nævnt, DNA´et i sædceller.
7) Forårsager forhøjede niveauer
af intracellulært calcium [Ca2
+]i og til for hyppig calciumsignalering.
8) Angriber cellerne i vores kroppe, så der opstår kræft. Sådanne angreb antages at fungere
kræftfremkaldende gennem 15
forskellige mekanismer.
Der findes i tillæg en betydelig
videnskabelig litteratur, som viser, at EMF også har andre virkninger, herunder livstruende virkninger på hjerte- og karsystemet
(Kapitel 3). I tillæg findes der betydeligt belæg, som peger i retning af, at EMF kan være årsag
til meget tidlige tilfælde af demens, herunder Alzheimers, digital demens og andre typer demens (Kapitel 3). Og der findes
belæg for, at EMF-eksponering
under svangerskabet og kort efter fødslen kan forårsage ADHD
og autisme (Kapitel 5).
Alle disse virkninger sker gennem hovedmekanismen for biologisk påvirkning fra både mikrobølger og lavfrekvent EMF, som er
aktivering af spændingsregulerede calciumkanaler (VGCC) (Kapitel 2). Hver enkelt virkning opstår
via såkaldte nedstrømsvirkninger
af VGCC-aktivering. Der følger
af dette, at vi har en god forståelse, ikke bare af, at disse effekter opstår, men også af, hvordan

de faktisk er i stand til at opstå.
Den ekstraordinært høje følsomhed i spændingssensorerne for
VGCC´erne, og som aktiveres af
EMF, viser os, at de nuværende
retningslinjer for stråleværn tillader os at blive eksponeret for EMF,
selv på niveauer, som er omtrent
7,2 millioner gange for høje. Dette
følsomhedsniveau følges af fysikken. Således peger både fysikken
og biologien i retning af, at ikketermisk EMF virker gennem den
samme mekanisme – uden at der
sker en opvarmning.
De mange forskellige virkninger, som opstår, giver selvsagt
grund til stor bekymring. Bekymringen bliver langt mere alvorlig
og øger en trussel mod vores eksistens, når man tager i betragtning,
at flere af disse virkninger er både
kumulative og i sidste instans irreversible. Der findes solidt belæg
både for den kumulative effekt og
for neurologiske/neuropsykiatriske
virkninger, som i sidste instans er
irreversible. Der findes også solidt
belæg for reproduktive virkninger,
mutationer af DNA, virkninger på
hjerte- og karsystemet, samt for
nogle, men ikke andre, hormonelle effekter (Kapitel 3). Enhver
årsagssammenhæng med ADHD
og autisme bør føre til yderligere
bekymring. (Her er den kumulative effekt sandsynligvis begrænset
til perioden før fødslen.)
Eftersom vi ved, at resultaterne fra sædcelletællinger gennemgående viser nedgang på mere end
50% i alle de teknologisk udviklede lande på kloden, er det vanskeligt at undgå den konklusion, at
Publiceret på Free21 den 05.01.2019 23:00

20.05.19 00:22

ARTIKEL

Publiceret på Free21 den 05.01.2019 23:00

MAG_2019_05_Innenseiten_DK.indd 49

Man kan stadig have adgang
til internettet ved hjælp af kabelforbindelser. Vi kan også reducere strålingen fra mobilmaster og
mobiltelefoner betydeligt. Smartmålere kan fungere via kabelforbindelser, hvis de overhovedet er
nødvendige.
Over 60% af dokumentet (kapitlerne 5 og 6) handler om, hvordan udtalelser fra SCENIHR [EU´s
Videnskabelige komité for kommende og for nyligt opdagede ricisi], telekommunikationsindustrien, FCC [USA´s stråleværns og
reguleringsmyndighed for telekommunikationsindustrien i et] og
FDA [USA´s føderale myndighed
for mad, medicin og folkesundhed]
svigter ved ikke at afspejle den foreliggende videnskabelige viden.
Deres udtalelser udelader om og
om igen meget af, og ofte alle,
de vigtigste videnskabelige fund.
Deres udtalelser er fulde af udeladelser af fund, såvel som af let
påviselige fejl og svigtende logik.
Det er ofte sket i situationer, hvor
vi har vidst, at de vidste bedre. Og
det er sket samtidig med, at telekommunikationsindustrien har
brugt store kræfter på at ødelægge videnskaben ved at angribe enkelt-forskere, hvis eneste «fejl» har
været, at de har gjort vigtige fund,
som industrien ikke kunne lide.
Disse angreb er sket samtidigt
med, at de har gjort en kraftig indsats for at gøre to forvaltningsorganer [FCC og FDA i USA], som
har vigtige regulatoriske roller på
området, korrupte.
Der er desuden grund til bekymring om forskningssvindel i
forbindelse med visse publiserede
videnskabelige studier, som har
tilknytning til den trådløse industri. Alle trådløse kommunikationsenheder udstråler polariseret EMF, som bruger puls til
at bære information. Både pulsering og polarisering gør denne
type EMF langt mere biologisk
aktiv. I tillæg findes der tre andre faktorer, som påvirker, hvilke
virkninger som skabes.
Flere branche-tilknyttede studier kan have benyttet sig af disse faktorer på måder, som gør, at
undersøgelserne gennem udformingen er blevet konstrueret til

at mislykkes i at give resultater,
samtidig med (at man har gjort
resultaterne usikre ved at) der er
brugt meget få dyr i forsøgene
(Kapitel 5).
På nuværende tidspunkt er det
ikke klart, om denne bekymrende
praksis påvirker et meget begrænset antal undersøgelser, eller om
det er en udbredt praksis.
EU-kommitionen har ikke
gjort noget som helst for at
beskytte europæiske borgere mod
nogen af disse meget alvorlige
sundhedsricisi, og heller ikke
USA´s FDA, EPA og Det nationale kræftinstitut (National Cancer Institute) har gjort noget for
at beskytte amerikanske borgere.
Det amerikanske FCC har været
meget værre end som så: FCC har
været særligt handlekraftig med
tiltag, som indebærer en hæmningsløs mangel på respekt for
vores sundhed.
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det store flertal af befolkningen
i disse lande allerede er betydelig påvirket.
Den samme konklusion kan
træffes, når det gælder den udbredte forekomst af neuropsykiatriske
tilstande i disse lande. Begge disse skadevirkninger vil blive meget
værre, selv uden forøgelse af det
nuværende eksponeringsniveau, eftersom disse skadevirkninger har
en kumulativ karakter og er irreversible. Jeg forventer, at vi vil se
en kraftig nedgang i menneskelig
reproduktionsevne, ned mod nær
nul, i lighed med det, som skete i
musestudiet med Magras og Xenos - Studiet med not studiet til.
Jeg anslår, at vi kan komme til at
se tilfælde, hvor dette indtræffer
inden ca. 5 år, også uden nogen
øgning af eksponeringsniveauer.
4G og 5G vil naturligvis gøre situationen meget værre.
Tilsvarende forventer jeg, at
den svækkelse af hjernens funktionsevne, som vi allerede ser er
under udvikling, vil forsegle vores
skæbne, hvis vi ikke handler hurtigt og effektivt. Vores kollektive
hjerne kan blive helt ude af stand
til at håndtere situationen ved sådan en mega-krise.
Nu kan der jo indvendes, at enkelte af disse spådomme måske
ikke udvikler sig sådan, som jeg
forventer, til trods for, at disse forventninger er baseret på det bedste
videnskabelige belæg, som foreligger. Man kan til og med argumentere for, at det kan gælde alle
spådommene, som er fremsat ovenfor. Men når hvert eneste teknologisk udviklede land på kloden
står over for betydelig risiko for
flere samtidige trusler mod sin eksistens, vil manglende evne til at
handle hurtigt og effektivt betyde, at sandsynligheden er meget
høj for, at disse samfund kan blive fuldstændig ødelagte.
Og i en verden, som fortsat har
atomvåben, er det fuldt ud muligt,
at det kaos, som uundgåeligt vil
følge, vil kunne føre til udryddelse. Stillet over for disse typer af
ricisi er den eneste rimelige kurs
at tage stor handlingskraft for at
forhindre, at nye eksponeringskilder opstår, og at svække de eksponeringskilder, som allerede findes.

Free21DK .org

Venligst brug SEPA-overførsel for
mindst mulig afgift.
Bank: GLS bank. BIC: GENODEM1GLS.
IBAN: DE57 4306 0967 1185 9021 01.
Reference: Free21DK
eller per Paypal: verein@free21.org
Reference: Free21DK modtager “VzF
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Forfatter:
Einar Flydal
blev i 1983 cand.
polit. ved Universitetet i Oslo.
I 2001 blev han
„Master of Telecom Strategy
and Technology
Management“ ved NTNU. Flydal
er pensioneret kommunikationsekspert, som i egenskab af foredragsholder, skribent og blogger
arbejder for øget opmærksomhed
omkring oversete sundhedsfarer
ved elektromagnetisk stråling.
Efter installation af smartmålere er der kommet øget opmærksomhed omkring Flydals arbejde.
I miljøet af norske patienter, som
er el-overfølsomme, og andre,
som er bekymrede for negativ
sundhedseffekt fra EMF, refereres der ofte til Flydal som faglig
autoritet på området.
Denne tekst blev første gang offentliggjort
på www.einarflydal.com. Den 29.10.2018
under følgende URL: <https://einarflydal.
com/2018/10/29/statsbudsjettet-genetikeradvarer-om-at-5g-er-en-alvorlig-trussel-mot-livet-og-atbransjen-svindler-myndighetene/?fbclid=IwAR0voOJPsW
BH-fuZVIgpQ3emXVdsnuLXGYlgOQUj061gn_-YLNOyvmIqMfY>.
Licens: Einar Flydal

<http://
www.free21.
org/?p=31047>
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DK-TEAMET

Det frivillige Team-Free21DK
5G Foredag som har gjort promotion version 2 muligt:
Credible news mounted on paper

Niels Peter
Borgen Nielsen

Einar Flydal, Norge

„Min motivation er med Julian Assanges citat: „If war can be started by lies, peace can be started
by truth.“

begyndte at se verden fra et andet perspektiv har jeg ikke igen
kunnet blive uvidende og ignorant overfor det der sker, det der
ikke fortælles og den manipulation der foregår. Forandringen
i verden kommer nedefra. Den
starter med os selv.“

Bjarne Nielsen

Troels Lyndelse

Mads Wedel-Ibsen, DK
Hvordan vil 5G og
smartmålere påvirke
befolkningens, dyrenes
og miljøets sundhed?

„Jeg har valgt at være frivillig oversætter for Free21, fordi det er vigtigt at der er en journalistisk kanal,
der ikke er afhængig af politiske og
økonomiske interesser og tør sætte den nødvendige dagsorden i det
postfaktuelle samfund.“

Hvad er 5G, „The internet
of things”?

Hvad kan lokale myndigheder, skoler og andre institutioner og ikke mindst
befolkningen i egne hjem
gøre for at beskytte sig
mod EMF?

Få svarene på
Risskov bibliotek,
Århus d. 21 juni
fra kl. 19 til 23.
For yderligere info, brug
kontaktformularen på

www.Free21DK.org
50

MAG_2019_05_Innenseiten_DK.indd 50

„Da jeg mødte og hørte Tommy
Hansen første, og desværre sidste gang, var jeg ikke i tvivl. Han
er den person, der har gjort størst
indtryk på mig i mit voksne liv.
Han vækkede min indre Holger
Danske: Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt!“

Vibeke Larsen

„Jeg har valgt at give mine bidrag
til free21, fordi jeg mener, mennesker fortjener ordentlige oplysninger og analyser. Og det er, hvad
Free21 vil og gør. Og ideen med
papirformater er jeg også enig i
og går ind for.“

Jonas Holm

Hvad er EMF?
Hvorfor bliver vi syge af
EMF?

„Medierne er i stigende grad kontrolleret af økonomiske interesser,
og det er de samme historier, som
alle de store medier vælger enten
at bringe eller fortie. Kritisk journalistik er en mangelvare. Derfor
er det meget vigtigt at støtte initiativer som Free21.“

Orla Jensen

Emma Cairo

„Det er mig en ære at være med
i Free21‘s team, hvor vi kæmper
mod fake news, ved at anvende
god, gammeldags journalistisk,
der lader til at være gået i glemmebogen på mange ellers respekterede nyhedredaktioner.“

„Jeg blev en del af dette vigtige
projekt, fordi jeg ønsker en mere
fri og retfærdig verden. Fordi uafhængig og saglig journalistik i den
grad er en mangelvare i dagens
verden. Vi har brug for sammenhold og gennemsigtighed.“

Chrissy
Weisgard

„Jeg støtter fri, ordentlig og troværdig journalistik. Derfor støtter jeg Free21.“

Leena Bonde
Mads
Wedel-Ibsen

„Jeg er meget beæret over at deltage i Free21-arbejdet. Jeg har været med i oplysningstjenesten siden 1996, hvor jeg blev medlem
af May Day‘s bestyrelse. Siden jeg

„Jeg vil gerne være med til, at øge
alles viden om den verden vi befinder os i. Jeg glæder mig over
denne udgave, der er blevet til i et
fællesskab tværs over landegrænser. Verden ser anderledes ud efter jeg stødte på Free21.“

Lya Fureby

„Som, mor og farmor er mit engagement i Free21 synonymt med
min modstandskamp for et frit
21’ende århundrede.“

Publiceret på Free21 den 19. maj. 2019 21:29

20.05.19 00:22
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På sporet af „deep state“
Fred i verden er for de allerfleste et dybtfølt
ønske, og ingen normale mennesker ønsker
krig. Findes der en stat i staten, som ikke
har samme nævnte ønske? På sporet af „deep
state”. Af Tommy Hansen.

Credible news mounted on paper

Magasinet

BAGGRUND
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online: www.Free21DK.org

Danmark har været i krig i sytten år. Men
det juridiske grundlag for starten på disse
krige har aldrig været diskuteret. En af grundene hertil kan have været, at den afgørende
efterretningsrapport stadig er klassificeret –
troede vi. Men tilsyneladende har den været
offentligt tilgængelig i ti år. Af Niels Harrit.

Impressum
Free21.org er en globalt orienteret
platform for uafhængig journalistik
og kvaliﬁcerede debatter. Alle artikler
layoutes efter faste typograﬁske principper, som gør det muligt at udprinte
hver enkelt artikler i et seriøst og læseværdigt format.
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De norske myndigheder praler med, at Norge
har bevilget over 3 milliarder kroner til Syrien
siden 2011. Men hvem i „Syrien“? Den syriske
offentlige sektor, under betydelige sanktioner
som rammer civilbefolkningen, ydes ikke en
krone. Af Eva Thomassen.

E-Mail: Lya@Free21.org.
Telefon: +45 71 63 58 66.
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CC BY-NC 2.0
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Bistandsmidler til oprørskontrollerede
områder i Syrien: Hvor havner pengene egentlig?

22

Hvad er
Agenda 21?
Citeret fra FN’s
hjemmeside står
der: „Agenda 21
er en omfattende handlingsplan, der skal
iværksættes globalt, nationalt og lokalt af
organisationer i FN-systemet, regeringer og
de såkaldte „Major Groups“ på alle områder,
hvor mennesket påvirker miljøet.“ Mange har
sagt, at Agenda 21 nu er en forældet, forsømt
politik. Det er langt fra sandt. Af Bruce Tanner.

City of London: Verdens mægtigste stat
De færreste ved, at City of London - verdens
største finanshandelsplads - er et ekstraterritorialt område og ikke hører med til Storbritannien. Når dronningen ønsker at besøge
City of London, som populært kaldes ”Square
Mile”, skal hun anmelde det som til et statsbesøg. Af Wolfgang Berger.

47

Genetiker advarer om, at 5G er en
alvorlig trussel for helbredet
Telegiganter står i kø for, i samarbejde med regeringer og myndigheder verden over, at indføre
5G-nettet. Myndighedernes største bekymring er
den såkaldte kinesiske trussel fra producenten,
Huawei, i form af hacking. Ingen er opmærksomme på de åbenlyse konsekvenser, denne
mange millioner gange højere strålingseksponering vil medføre. Af Einar Flydal.

BLOGINDLÆG

38 Hvor vejen til Damaskus løber
sammen med sporet til 9/11

Hvorfor har mordet på den saudiarabiske
journalist, Jamal Khasdoggi, fået så stor politisk opmærksomhed? Så megen spalteplads i
de store medier? Hvem vár Khashoggi? Hvad
var hans baggrund? Af Kristen Breitweiser.

KOMMENTAR

44 Russiagate er en distraktion: Den
virkelige skandale er Israelgate

Det er næsten, som om hele historien med
Rusland er en afledningsmanøvre: Fake news,
som mainstream-medierne bruger til at holde
den amerikanske befolkning distraheret med.
Metoden er simpel... Af James Corbett.

Vi modtager gerne
frivillige donationer:

r
né
do

Ansvarshavende: Lya Fureby,
bestyrelsesmedlem af
Verein zur Förderung unabhängiger
journalistischer Berichterstattung e.V.
c/o Marika Matthaei, 10339 Berlin,
Karl-Lade-Str. 36a.

Alle artikler på Free21.org er publiceret i henhold til Creative Commons
og kan derfor uforandret deles af
enhver (ikke-kommercielle formål).

Bill Browder og historien om den påståede whistleblower
Magnitsky’s, død
Den tidligere hedgefond
direktør, som blev velhavende i Rusland, præsenterer sig nu som
èn af de største menneskerettighedsaktivister og har indtil videre haft held med at få
forevisningen af en afslørende film bremset.
Af Andrei Nekrasov og Vetta Kirillova.

Registreret ved Amtsgericht
Charlottenburg VR 34774B.
St.-Nr. 27/680/76987

Organiseret udvandring via twitter?
Var det den tyske befolkning, der i 2014
udsendte tweets med ordlyden: „Flygtninge
velkommen + Tyskland“? Tweets, som fik en
massiv strøm af flygtninge til netop at søge
mod Tyskland. En analyse af Twitter-kampagnen viser, at ud af 19.000 forskellige tweets
kom kun 6,4 % fra Tyskland. Af Andrey Fomin.

Alle artikler lever op til vores krav
om seriøsitet og relevans, og i vid udstrækning er artiklerne tilmed forsynet
med kilder.
Vores vision er et verdensomspændende
netværk, som udgiver papirmagasiner
på alverdens sprog. Vi agter at skabe et
uafhængigt og troværdigt medium, som
er fri fra de store mediekoncerner, og
som kan udfylde den frie presses meget
vigtige opgave.

Dokumentet, der sendte Danmark i
krig og startede flygtningestrømmen
mod Europa

Tommy Hansens sidste redaktionelle – farveltekst:

Free21DK.org
Brug SEPA og undgå afgift
på 10 EURO ved overførsel:

Bank: GLS bank. BIC: GENODEM1GLS.
IBAN: DE57 4306 0967 1185 9021 01.
Reference: Free21DK
eller per Paypal: verein@free21.org
Reference: Free21DK modtager
„VzF unabhängiger journalistischer
Berichterstattung e. V.”

Power to the paper 2.0
en anden milepæl
I

august 2014 flyttede jeg til
Berlin og startede projektet,
Free21.org. I starten var der kun
mig og idéen. Det første nummer
af Free21-magasinet blev offentliggjort i november 2014.
Jeg gjorde dette helt alene. I
ﬂere måneder havde jeg brug for
næsten alt, hvad jeg havde lært i
mit voksne liv: Fra avistypograﬁ til webpublicering og journalistik. Jeg havde ikke forventet potentialet i denne idé. Med denne
21. udgave af Free21-magasinet
har vi nu nået en anden milepæl.
Takket være mediesupport fra
KenFM blev konceptet kendt i
hele det tysktalende område, og
der kom folk ind i mit liv, som
var entusiastiske for denne idé
og engagerede sig selv på en helt
anden måde. Nogle har forladt
os igen, andre er blevet og har
bidraget væsentligt til succesen
med Free21.
Vi etablerede en nonproﬁt-forening for at fremme uafhængig
journalistik, og antallet af tilhængere voksede måned for måned.
Dette omfatter ikke kun de mere
end 150 forfattere, der har givet os
deres accept til at bruge deres tekster gennem licens. I mellemtiden
er der dannet et solidt redaktionsteam, som styrer vores dokumenterede redaktionelle processer. Og
de engagerede frivillige oversættere, korrekturlæsere, researchere
og layoutere, som arbejder i deres
eget tempo, men altid med yderste omhu, - alle bidrager til fremstillingen af vores velkendte PDFdokumenter.
Efter 20. udgave af Free21-magasinet træder jeg tilbage af sundhedsmæssige årsager. Derfor er
denne seneste udgave skabt af en
holdindsats, som aldrig før er set.
Jeg er stolt af dette frivillige team
og er glad for, at den professionelle
journalistiske produktion af tek-

Redaktionens note:

Kære læsere.
Da Tommy Hansen
skrev følgende linjer,
indså han, at dette
ville være hans sidste
leder til vores magasin.
Med sin beskedenhed
siger han stille farvel i
denne tekst - men ikke
uden også at give sin
vision med undervejs.
Derfor vil Tommy altid
være hos os!

KenFM i samtale med Tommy Hansen (screenshot: KenFM)

ster fra uafhængige forfattere og
journalister fortsætter. Dette er
en anden milepæl i vores historie.
Og det vil ikke være den sidste.
Vi byder velkommen til nye,
kompetente kolleger i klubben,
der er involveret i at tegne Free21idéen i hele Europa. Inkluderet er
folk fra Danmark, England, Østrig
og Rusland.
I Danmark er et lille team allerede sammensat, og den første
danske udgave af magasinet blev
udgivet i efteråret 2017 og blev
mødt med meget positiv respons.
Her oversættes, researches og layoutes der tekster af internationale forfattere, - som der gør i vores tysktalende redaktioner. Den
næste udgave er allerede i planlægningen. Og allerede i de kommende måneder vil vi være i stand
til at offentliggøre ﬂere engelsksprogede artikler.
Men i øjeblikket er jeg glad
for, at vi er kommet så langt, så
hurtigt. Og for første gang er jeg
nysgerrig efter, hvordan du som

læser holder denne nye udgave i
hænderne. Power To The Paper!

Tommy Hansen,
Chefredaktør, July 2018.
Denne tekst blev første gang offentliggjort
på www.free21.org den 21.08.2018 under følgende URL: <http://www.free21.org/power-tothe-paper-2-0-en-anden-milepael/?lang=da>
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Vil du støtte os i, at vi når
frem til en fast papirudgivelse hvert kvartal?
På side 50 fik du hilst på det engagerede team, der gjorde denne version 2 muligt.
Fakta er, at pt. er vi kun en lille håndfuld fast „ansatte”. Til at bistå os med at „sejle
skibet søstærkt i havn” leder vi efter flg. frivillige kolleger til Team-Free21DK:

Oversættere

Researcher

Er du sprogligt kyndig? Har du grundig
kendskab til først og fremmest tysk
eller engelsk?
Måske til norsk eller til svensk?
Oversættere er isærdeleshed efterlyst.
Send os en mail og forhør dig om
„jobbet“.

Vores researchere tjekker links og
kilders tilgængelighed samt disses
faktuelle nøjagtighed.
Er du kritisk, skeptisk, og har du
erfaring med at gennemskue, hvad der
er troværdige kilder eller ej? Så ér du
den helt rette for os.

Transskribenter

Layoutere

Vores transskribenter lytter til videoer
med dokumentarer, interviews, eller
foredrag og nedskriver patentligt hvert
eneste ord. Fortrinsvis på engelsk.
Har du tid og tålmodighed, hører vi
meget gerne fra dig.

Vores layoutere arbejder også i vores
egne skabeloner, så alle artikler får
samme grafiske udtryk – uanset sprog.
Vi mangler især, og det vil glæde os at
kunne tiltrække kreative layoutere med
adgang til Adobe InDesign, min. vers. 4.
Vi er i færd med at udvikle vores website og søger dertil en erfaren frivillig som

Korrekturlæsere
Før vi layouter og udgiver en artikel,
gennemgår vores korrekturlæsere alle
vores oversatte tekster.
Har du styr på det danske sprog, er du
skrap til grammatik, og kan du lide at
„arbejde med sproget“?
Tøv ikke med at kontakte os.

Det er muligt at
støtte uafhængig
journalistik!
Vi modtager gerne
frivillige donationer:
Bank: GLS bank. BIC:
GENODEM1GLS. IBAN:
DE57 4306 0967 1185
9021 01. Reference:
Free21DK.
Venligst brug SEPAoverførsel for mindst
mulig afgift.
For støtte via medlemsskab af vores
forening find info på
www.Free21DK.org

Co-Web-Admin
Du har grundigt kendskab til Wordpress, PHP og CSS, og udover dansk,
behersker enten engelsk eller tysk, da
du skal kunne arbejde sammen med
både Free21DE, Free21DK og Free21UK
om uploads af vores artikler.

Mange tak for
din support!

Brug kontaktformularen på www.Free21DK.org
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