
                         Var tusan tog dörrvakten vägen
Ett tragiskt drama utspelar sig vid gränsen mellan Belarus och Polen. Några 
tusental migranter från Mellanöstern sitter fast mellan beväpnade grupper på 
båda sidor. Dessa flyktingar har kommit dit med hjälp av Belarussiska 
myndigheter, som för dem påvisat möjligheten att kunna korsa gränsen till EU 
för att söka asyl. Men vid gränsen har de endast funnit en helt stängd dörr.

Situationen är påfallande lik dramatiken 2015, då 1,5 miljoner flyktingar från i 
stort sett samma länder tog sig in i EU. Men då var ändå förhållandena radikalt 
annorlunda. Då var dörren öppen. Israeliska Haaretz kunde jublande utbrista 
på första sidan att: ”Nu har vi öppnat dörren”. Det var alltså dörren till Europa 
som man lyckats öppna för flyktingar från länder som man kraftfullt hade 
demolerat, fragmenterat och ödelagt med hjälp av stater tillhörande 
”försvarsorganisationen NATO”. De gjorde grovjobbet och sedan fick den av 
Israel omhuldade organisationen IS/ ISIS, fortsätta med finliret inkluderande 
sabotage, slakt av människor mm. De fick mycket att göra och jobbar 
fortfarande med att försöka ödelägga bl. a. Afhganistan. Denna IS får enligt 
israeliska myndigheter inte tillintetgöras.

Men hur var det nu med dörren till Europa, och vem var det som Israel gav 
jobbet som dörrvakt? Jo, naturligtvis magnaten Georg Soros. Med den tyngd 
han hade bakom sig ville han tvinga Europa att ta emot minst 1 miljon 
flyktingar varje år. Det skulle underlätta för Israel att förverkliga sina gamla 
planer på ett Storisrael rensat på semiter, (araber). Politiker som mamma 
Merkel i Tyskland och farbror Lövén i Sverige stod i spetsen för 
välkomstkommitén.

Men var finns nu denne Soros – skulle han inte vara med här som den 
människovän han anger sig att vara, för att hjälpa några tusen flyktingar genom 
att återigen öppna dörren in i Europa? 

Skillnaden mellan flyktingdramatiken 2015 och den som nu råder i Belarus -
Polen, är att den senare är gestaltad med Belarus som part, och Belarus står 
som bekant på US/NATOS förintelselista, ( Rand-Cooperation; How to destroy 
Russia).  Det är enligt dem mycket viktigt att Belarus röjs ur vägen för att skapa 
en bättre strategisk position inför en stöt mot Ryssland. Därför måste varje 
initiativ från Belarusiskt håll bespottas och svartmålas.

 Efter den USA-ledda statskuppen i Ukraina 2014 kunde, Carl Gershman chef 
för neoconservativa NED, som arbetar med omstörtande verksamhet i olika 



länder, den 26 september samma år beskriva Ukraina som; ”den största trofén,
och ett viktigt steg på vägen att störta Putin.”  Det är inte svårt att räkna ut att 
Belarus var tänkt att bli nästa trofé. Därför har NED under flera år arbetat 
underjordiskt i Belarus och därigenom hindrat demokratin att fritt verka.

 Så länge NATO har existerat har det funnits avancerade planer från det hållet 
på att helt utradera Ryssland. Ett omfattande försök gjordes som bekant under 
1990-talet.  Nu har man som ett steg på den färdplanen lyckats låsa Belarus i en
flykting-fälla för att vinna poäng inför allmänheten. Människoliv är däremot av 
mindre intresse för dem som styr i Bryssel. Hade det varit annorlunda så hade 
det märkts när miljon efter miljon har skadats och dödats i krig och 
interventioner där NATO har varit drivande, men där även NATO´s syster EU, 
har  varit inblandad. Efter NATO´s ödeläggande av Libyen genom morbid 
statsterrorism har dock NATO helt förverkat rätten att använda ordet, 
Mänskliga rättigheter.

Många av de som tagit sig till Belarus, har flytt ifrån länder där Israel 
fortfarande terrorbombar civila och där NATO-landet USA stjäl oljerikedomar, 
som de fattiga semiterna så väl behöver. Ca åtta miljoner människor har flytt 
från Ukraina sedan den USA-ledda statskuppen genomfördes. Där borde finna 
plats för åtskilliga flyktingar. Det är i så fall en fråga för Washington, som 
numera fjärrstyr det nazistanstrukna Ukraina.

Fler chockernde uppgifter om förhålladena i bl. a. Öststaterna, finner du i min
bok, ”NATO – ett Monster på Katastrofkurs”, som kan beställas via vår. 
annons.
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