Angreb på Ukraines Vitrenko
og PSPU
dækket
i
to
førende
skandinaviske
venstrefløjsblogs
4. nov., 2016 – Schiller Instituttets pressemeddelelse, »Azov
og den Ukrainske Sikkerhedstjeneste (SBU) angriber de
Progressive Socialisters kontor«, i svensk oversættelse, blev
i sin helhed udgivet på to førende, skandinaviske
venstrefløjsblogs. Steigan.no bloggen er den førende
venstrefløjsblog i Norge, og læses også af mange konservative
dér, der leder efter nyheder uden for mainstreammedierne. Den
svenske blog Nyhetsbanken er også meget indflydelsesrig på
venstrefløjen og udgives af Stefan Lindgren, en mangeårig
politisk aktivist, Ruslandsspecialist og russisk oversætter.
Han tilføjede sin egen kommentar til Schiller Instituttets
pressemeddelelse om det, der foregår i Ukraine, og slutter med
et kraftigt angreb på den svenske udenrigsminister Margot
Wallströms støtte til statskuppet i Kiev og dets behandling af
oppositionen, som var den smittebærer af spedalskhed.
Lindgrens overskrift lød, »Efter forbud mod kommunisterne –
forbud mod socialister?«, med et billede af Natalia Vitrenko,
med indledningen: »Hendes parti er nu blokeret ude af deres
præmisser af regimet i Kiev.« Så begynder artiklen med, »Den
legale korruption i Ukraine vokser. Schiller Instituttet har
modtaget en e-mail fra Kiev, der rapporterer om regeringens
sikkerhedsstyrkers angreb og besættelse af Ukraines
Progressive Socialistpartis (PSPU) kontorer. Angrebet skete
…«. Dernæst følger hele rapporten, inklusive erklæringen fra
PSPU fra 1. november og links til Natalias tidligere
erklæringer. Han kommenterer dernæst med følgende ordlyd:

»Nyhetsbanken: PSPU er blevet undersøgt for dets forbindelser
med det Europæiske Arbejderparti og den amerikanske financier
[sic] Lyndon LaRouche, der finansierer denne bevægelse,
ligesom det også er blevet undersøgt for dets russiske
kontakter. Men noget sådant er en del af den regulære,
reaktionære, politiske teknik – skyld gennem association.«
»Natalia Vitrenko er en stærk politiker, der i 1999 fik 11
procent af stemmerne i præsidentvalget, i 2005 5 procent, men
som i 2009 ikke fik lov at registrere til valget, eftersom hun
ikke havde betalt et registreringsgebyr på 2,5 mio. hryvnia.«
»Alt peger på, at regimet fortsætter ad vejen til åben
fascisme. Tidligere er det Ukrainske Kommunistparti blevet
forbudt, en begivenhed, der mødte nogle protester i
Vesteuropa. Herhjemme protesterede selv
antikommunistiske
[mangeårige
førende

den stærkt
offentlige

radiojournalist og forfatter til mange bøger, netop død og
meget fejret] Kjell Albin Abrahamson. Herefter var der
tavshed. Og vores udenrigsminister fortsætter den
»feministiske« udenrigspolitik med at sende millioner i støtte
til den mere og mere udemokratiske regering og lukker øjnene,
når kæmpende kvinder bliver behandlet som spedalske.«
Se:
http://www.nyhetsbanken.se/2016/11/efter-kommunistforbud-turen
-kommen-till.html
Resp.
http://steigan.no/2016/11/04/azov-och-ukrainas-sakerhetstjanst
-sbu-stanger-progressiva-socialistpartietskontor/#comment-38231

