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5. september 2015. 

Den værste flygtningekatastrofe siden slutningen af 

Anden Verdenskrig, hvor millioner af mennesker er på 

flugt fra krig, bestialske terrorbander, sult og sygdom, er 

ikke en følge af regionale processer i Mellemøsten eller 

Afrika, men er derimod et resultat af Obamas, Camerons, 

NATO’s og EU’s overlagte politik. Hvis ikke denne 

åbenlyse kendsgerning fører til, at man ændrer politik-

ken, vil strømmen af fortvivlede mennesker – iflg. 

UNHCR var der allerede i slutningen af 2014, og dermed 

altså før den seneste eksplosion, 60 millioner mennesker 

på flugt i hele verden – der i Europa forsøger at undfly 

døden, svulme op til mange flere millioner. 

På selvretfærdig vis forkyndte Washington Post den 4. 

september under overskriften, »Europas abdikation« den 

moralske og legale frasigelse af den »europæiske kristne 

kultur«, der møder flygtningene med »ligegyldighed, 

ringeagt eller pigtrådens og racismens fjendtlighed«. Det, 

som avisen på typisk spinmedie-maner tier om, er den 

kendsgerning, at det var præsident Obama, og før da 

Bush og Cheney, som, igennem en hel række krige, der 

var bygget på løgne, samt den bevidste og overlagte støt-

te af al-Qaeda, al-Nusra og ISIS med den hensigt at vælte 

Iraks, Libyens og Syriens valgte regeringer efter hinan-

den, har forårsaget ørkenens vækst i store dele af Syd-

vestasien og Nordafrika og den heraf affødte flygtninge-

katastrofe. 

Den 31. juli i år beskyldte general Michael Flynn, tid-

ligere chef for det amerikanske forsvars efterretningstje-

neste, DIA, i et hidtil uhørt interview med TV-kanalen Al 

Jazeera, Obamaregeringen for med overlæg at have op-

bygget ISIS-organisationen – og ikke som følge af en 

fejlvurdering – vel vidende, at ISIS havde til hensigt at 

etablere et »Islamisk Kalifat« på irakisk og syrisk territo-

rium.  

Allerede tidligere, i maj, nåede, gennem en klage over 

offentliggørelse fra organisationen Judicial Watch, et 

DIA-memorandum fra 2012, som indeholdt en analyse, 

der sagde, at amerikanske leverancer af våben fra Gad-

dafis arsenal til de syriske oprørere ville fremme deres 

hensigt om at etablere et islamisk kalifat, ud til offentlig-

heden. Generelløjtnant Flynn understregede, at Det Hvi-

de Hus’ politik ikke var en fejltagelse, men den erklære-

de hensigt. 

Flynn måtte træde tilbage fra posten som chef for DIA 

efter, at den rapport, der var fremstillet af hans embeds-

folk, havde foranlediget USA’s generalstabschef Martin 

Dempsey til, i sidste øjeblik, at afblæse det planlagte 

militærangreb mod Syrien i september 2013, i sin succes-

fulde intervention over for Obama. 

I november 2012 bad Tyrkiet officielt NATO om bi-

stand, angiveligt som beskyttelse imod det syriske luft-

våben, som dengang ikke udgjorde nogen alvorlig mili-

tærtrussel mod Tyrkiet, hvorefter de 28 NATO-landes 

udenrigsministre vedtog opstillingen af Patriotraketter, 

som den tyske forbundshær og Holland deltog i. Den 

daværende amerikanske forsvarsminister Panetta havde 

allerede beordret deployeringen af to Patriotenheder i 

Tyrkiet. Forsvarsministeren understregede udtrykkeligt, 

at missilerne udelukkende måtte anvendes til forsvar af 

Tyrkiet, men ikke til oprettelse af en flyveforbudszone 

over Syrien. 

Men det var netop Erdogans tilsigtede virkning, der, 

ligesom den amerikanske regering, ønskede at vælte As-
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sad, og som til dette formål understøttede diverse oprørs-

grupper i Syrien og sluttelig, ved at bombardere kurder-

ne, bekæmpede den eneste styrke, der kæmpede effektivt 

imod ISIS. Alene Patriot-missilforsvarssystemets tilste-

deværelse i den tyrkiske provins Hatay var en væsentlig 

faktor for, at den al-Qaeda-tilknyttede organisation al-

Nusra kunne underlægge sig kontrollen over den syriske 

provins Idlib og dele af provinsen Aleppo nord for byen 

Aleppo. Faktisk rakte Patriotmissilernes radarsystem 

langt ind over den tyrkisk-syriske grænse og forhindrede 

således det syriske luftvåben i at bekæmpe de fremryk-

kende jihadister. Det imødekom tydeligvis den hensigt, 

som Erdogan havde, da han anmodede om NATO-

luftforsvarssystemet, nemlig at skabe en flyveforbudszo-

ne over Syrien, i hvilken IS kunne operere. Hvordan 

kunne den tyske forbundshær overse dette? 

Chefen for den russiske republik Tjetjenien, Ramsan 

Kadyrov, var også fortaler for den samme anskuelse som 

general Flynn om, at den amerikanske regering bevidst 

havde opbygget ISIS, og derfor var ansvarlig for flygt-

ningekatastrofen. Hans fader, Tjetjeniens tidligere præsi-

dent Akhmad Kadyrov, blev den 9. maj 2004 dræbt som 

offer for et bombeangreb, som den tjetjenske, islamiske 

oprørsleder Sjamil Basajev påberåbte sig ansvaret for. 

Tidligere havde den amerikanske stiftelse NED, finansiel 

kilde til ’farvede revolutioner’ rundt om på hele planeten, 

med statslige midler støttet radikale islamister, der alle-

rede i 1990’erne, under de to tjetjenske krige, havde for-

søgt at opbygge et islamisk kalifat! 

Ramsan Kadyrov sagde for nylig til pressen, at han 

skulle være i besiddelse af informationer, iflg. hvilke den 

tidligere CIA-chef og øverstkommanderende for koaliti-

onsstyrkerne i Irak og Afghanistan, general David Petra-

eus, personligt skulle have hvervet chefen for ISIS, Abu 

Bakr Al-Bagdadi, til at arbejde for USA’s interesser. 

Som Süddeutsche Zeitung rapporterede den 2. september, 

så foreslår samme Petraeus nu at lokke medlemmer af al-

Nusra – en aflægger af al-Qaeda – væk for at kæmpe 

mod IS. Den nuværende chef for IS, Abu Bakr Al-

Bagdadi, som iflg. Kadyrov gør tjeneste hos Petraeus, 

havde tidligere grundlagt al-Nusra.  

 

Den ultimative plan er regimeskift 

for Rusland og Kina 

Med dette absurde Petraeus-forslag skulle endnu et 

kapitel i den amerikanske politiks endeløse saga øjensyn-

ligt fortsættes. Denne saga begyndte allerede i 1975 med 

Zbigniew Brzezinskis plan om at spille det såkaldte »is-

lamiske kort« – dengang mod Sovjetunionen – og uddan-

ne Mujaheddin i Afghanistan til kampen mod Sovjetuni-

onen. Dér tog denne sindssyge politik sin begyndelse, og 

siden da har USA, og naturligvis briterne, uddannet en 

evindelig række af »gode oprørere«, der dernæst indsæt-

tes til kamp for regimeskift imod suveræne stater, og 

dernæst, som terrorister, vender sig imod dem, der har 

uddannet dem, og imod hvilke man så fører militære slag 

og droneangreb, hvilket igen skaber flere terrorister, 

imod hvilke man må rekruttere »gode rebeller«, der så 

atter som terrorister vender sig mod dem, der har uddan-

net dem … osv., osv. Denne kæde er nu forsat i henved 

40 år og har ikke alene forvandlet Irak, Afghanistan, 

Syrien, Yemen, Libyen og store dele af det sorte Afrika 

til et helvede; det sluttelige mål er regimeskift i Rusland 

og Kina. Og det er en politik, der med absolut sikkerhed 

vil føre til Tredje, og Sidste, Verdenskrig. 

At behandle symptomerne på denne krig vil ikke være 

tilstrækkeligt. Naturligvis er det vigtigt at skride ind over 

for menneskesmuglerne. Men allerede nu er politi og 

retsvæsen, som overskriften lød i Der Spiegel, »absolut 

gået til angreb«. Også her må man gå til problemets rod. 

Således er menneskesmuglerne i Libyen, der sender for-

tvivlede mennesker fra Afrika ud i latterlige både til dø-

den på Middelhavet, netop de samme folk, som Obama 

har bragt til magten under sit felttog imod Gaddafi. 

Krigskorrespondent for den italienske avis Il Giornale, 

Gian Micalessin, berettede i avisens udgave fra 20. april, 

at den af Obamaregeringen støttede regering »Fajr Li-

bya« (»Libysk Morgenrøde«) i Tripoli kontrollerer men-

neskesmuglingen over Middelhavet. »Fajr Libya« domi-

neres af det Muslimske Broderskab og den libyske, isla-

miske kampgruppe, LIKG, der blev brugt af Obama og 

de saudiske wahabiter til at vælte Gaddafi på den mest 

brutale måde. Denne gruppering har nu et fast greb om 

menneskehandlen fra Sudan, Tchad og Niger og indkas-

serer pr. flygtning mellem 800 og 1500 euro.  

 

Europa på en ny win-win-kurs 

Selvfølgelig er det nødvendigt at yde flygtningene den 

hjælp, de har ret til iflg. Genève-konventionen. Vi må 

virkelig integrere dem i arbejdslivet og samfundet. Men 

meget mere er fornødent. Det afskyelige cirkus, som EU i 

denne krise har leveret, bl.a. med deres fortsatte sanktio-

ner imod Syrien – og dermed imod den syriske befolk-

ning – demonstrerer, at en alliance, der kun består på 

basis af en møntunion og bankinteresser og ellers er det 

regionale udryk for det Anglo-amerikanske Imperium, 

absolut intet er værd, når reelle udfordringer dukker op. 

Af dette må vi drage den konsekvens, at vi behøver et 

andet Europa – et Europa, der har en vision og en løsning 

på de problemer, der nu manifesterer sig med flygtninge-

krisen. 

Militærparaden i Beijing den 3. september har på en 

enestående måde demonstreret, at kortene på den strate-

giske scene er blandet på ny. Kina og Rusland har knyttet 

en tæt alliance, og der er stillet alvorlige spørgsmålstegn 

ved USA’s strategiske overlegenhed gennem Donfeng-

21D-raketten (»Østenvinden«) til bekæmpelse af hangar-

skibe, og som var udstillet på denne parade. Denne raket, 

der flyver med ti gange lydens hastighed, koster kun en 

tolv tusinde brøkdel af prisen for et amerikansk hangar-

skib, som raketten kan sætte ud af spillet.  

Tiden er inde til, at Tyskland og de andre nationer i 

Europa går ind på perspektivet om et win-win-

samarbejde mellem suveræne stater på denne planet og 

holder op med at være en viljeløs skødehund for Wash-

ington-regeringen, der hverken repræsenterer den ameri-

kanske befolknings interesser, og som heller ikke i mind-

ste måde har vore interesser i tankerne. Hvis vi vil løse 

flygtningekrisen, må vi opfatte denne krise som en chan-

ce til at give Tyskland og Europa en helt ny kurs.     


