International Aktionsdag 23.
februar:
Kup i Ukraine 2014; i USA
2017?
EIR udgiver 17 sider lang
Rapport,
“Obama
and
Soros
Color
Revolutions
—Nazis in Ukraine, 2014; USA,
2017?”
Leder fra LaRouchePAC, 21. februar, 2017 – »Sæt Obama i
fængsel for forræderi«; sådan vil hovedbanneret lyde på
LaRouchePAC Aktionsdag, der finder sted kommende torsdag, 23.
februar. Den landsdækkende mobilisering markerer treårsdagen
for det Soros-Obama-støttede, nazistiske kup i Ukraine, og den
vil mobilisere befolkningen til at stoppe live-operationen for
at lancere en tilsvarende, nazistisk »farvet revolution« imod
Trump-administrationen i USA i dag.
Tirsdag sagde Lyndon LaRouche til medarbejdere, at, i
tilfældet Ukraine, »tog nazisterne over med et Hitler-program.
Vi må sige det klart: de var nazister, støttet af Obama og
Soros«. Han tilføjede, at en sådan klarhed vil være nyttig for
den russiske præsident Vladimir Putin og hjælpe ham med at få
ryddet ud i roderiet, hvilket han gerne vil gøre. LaRouche
sagde udtrykkeligt, at briterne står bag Obama-Soros-planerne
for USA i dag; at de omgående må lukkes ned; og at LPAC’s

Aktionsdag har til formål at gøre præcis dette. Flyvebladet,
der skal uddeles på denne aktionsdag, findes her (engelsk)
https://larouchepac.com/sites/default/files/20170222-ukraine-f
inal.pdf
Med dette formål for øje – at lukke Obama-Soros-planerne for
USA ned – har Executive Intelligence Review netop bebudet
udgivelsen af et dramatisk dossier om spørgsmålet, med
følgende pressemeddelelse:
EIR’s Nyhedstjeneste udgav i dag en specialrapport, "Obama and
Soros Color Revolutions—Nazis in Ukraine, 2014; USA, 2017?",
som bliver udgivet i EIR’s faste ugentlige nummer.
Den 17 sider lange forpremiere på rapporten falder samtidig
med treårsdagen for kuppet, den 22. februar, 2014, i Ukraine,
og har til formål at præsentere sandheden om Maidan-processen
fra november 2013 til februar 2014: at det var en forud
planlagt omstyrtelse af regeringen, som involverede ukrainske
neonazister – der bagefter blev installeret i Kiev-regeringen;
og at den havde aktiv støtte fra mangeårige, angloamerikanske
efterretningstjenester og Obama-administrationen.
Denne treårsdag for det pronazistiske kup i Ukraine falder
samtidig med, at de selv samme netværker, kontrolleret af Det
britiske Imperium, finansieret af Soros og tilknyttet Obama,
angriber det netop indsatte Trump-præsidentskab, der, i lighed
med den afsatte ukrainske præsident Janukovitj, har givet
udtryk for sin hensigt om at få en arbejdsrelation med
Rusland.
Myten om Maidan som en opstand på basis af »folkemagt«, der
afsatte Ukraines regering, er præcis det – en myte. I
realiteten var det en krigsførelse gennem ’farvet revolution’,
der blev begået for at konfrontere Rusland og anstifte
igangværende destabilisering. Dette var målet for London/Wall
Street-aksen bag Obama-Soros-aktionerne til støtte for Maidan,
og som var et fremstød for at forpurre den eurasiske,

strategiske alliance for udvikling, der hastigt er i færd med
at vokse frem mellem Rusland, Kina, Indien og andre nationer,
og som nu udtrykkes som »den Nye Silkevejs«-udvikling. I maj
måned vil Kina være vært for et globalt topmøde mellem
nationer om dette – Bælt-og-Vej-initiativet.
Rapporten vil fuldt ud dokumentere de anklager, der er anført
ovenfor, og vil blive vidt cirkuleret i hele USA i denne uge,
både i elektronisk form og på tryk. Der bliver offentlige
møder i Boston og New York, så vel som i andre byer, på
torsdag, den 23. februar, hvor rapporten vil blive uddelt.
De fem afsnit
dokumentation):
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links

til

1. Den strategiske situation i Ukraine, fra Maidan neonazikuppet og frem til denne nations kollaps ind i økonomisk
og strategisk kaos i dag.
2. Den neonazistiske oprindelse til de ledende grupper og
personer i regimeskifte-kuppet i 2014.
3. En kronologi over selve kuppet, fra november 2013 til
februar 2014.
4. En profil af den ’farvede revolutions’ oprindelse og
metoder.
5. A p p e l l e n
udstedt
præsidentkandidat

af
dr.
Natalia
Vitrenko,
fra
Ukraines
Progressive

Socialistparti, til EU den 10. februar, 2017, om at
standse Kiev-regimets igangværende undertrykkelse.[1]
Foto: Den amerikanske senator, John McCain i Kyiv, hvor han
betragter kuppet, kørt af USA’s Udenrigsministerium, imod
Ukraines demokratisk valgte regering, 14. december, 2013.
(Foto: USA’s Ambassade, Ukraine)
[1] Se: Nazistisk Kiev-regime forsøger at gøre Vitrenko tavs
med falske anklager; Appel til EU 10. februar,
http://schillerinstitut.dk/si/?p=17922

