
Atlantiska rådet prisade Ukrainas nazistiska
Azovbataljon
Rapporten från Atlantic Council var lite mer än ett

pressmeddelande för Azov, skrivet av en reporter som var

inbäddad i den nynazistiska milisen, rapporterar Ben Norton.

Krigare i Ukrainas nynazistiska Azov-bataljon 2014, på ett foto

publicerat av Atlantic Council (Flickr)
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Natos militärallians de facto tankesmedja, Atlantiska rådet,

främjade en ökända nynazistisk milis i Ukraina,

Azovbataljonen, i en artikel från 2014 som skildrade de

fascistiska extremisterna som antiryska hjältar.

Natos militära allians de facto tankesmedja, Atlantiska rådet, främjade

en ökända nynazistisk milis i Ukraina, Azovbataljonen, i en artikel från

2014 som skildrade de fascistiska extremisterna som antiryska hjältar.

Atlantic Council är en av de mäktigaste tankesmedjorna i Washington.

Med finansiering från det amerikanska utrikesdepartementet, många

västerländska regeringar, NATO och vapenindustrin spelar den en

nyckelroll i att forma USA:s utrikespolitik, särskilt gentemot Ryssland.

Atlantic Council publicerade en rapport i juni 2014 med titeln "Slaget om

Mariupol." Det var lite mer än ett pressmeddelande för Azov, skrivet av

en reporter som var inbäddad i den nynazistiska milisen.



Artikeln publicerades i tankesmedjans "New Atlantic Mist"-blogg. Den

identifierade författaren, Askold Krushelnycky, helt enkelt som en

"brittisk journalist inbäddad i Azovbataljonen."

Azov predikar en vit suprematistisk nazistisk ideologi som framställer

ukrainare som en ren vit ras som kämpar mot "asiatiska" ryssar i ett krig

för att upprätthålla rasrenhet. Bataljonen använder explicita nazistiska

symboler, inklusive den tyska Wolfsangel och Black Sun.

De nazistiska symbolerna som används av Ukrainas Azovbataljon

Atlantic Council-artikeln nämnde ingenting alls om Azovs fascistiska

politik.

Artikeln rapporterade om en strid mellan ukrainska rysktalande

självständighet anhängare och extrem högerextremister i Azov om den

sydöstra staden Mariupol och kallade det "en god nyhet för Ukrainas

regering" att den nazistiska milisen vann i strid.

För att besegra dessa ukrainskt rysktalande självständighet kämpar

förlitade sig den väststödda regeringen i Kiev i huvudsak på lokala

fascistiska gäng som anlitats av rika oligarker.



Atlantiska rådet beskrev dessa eufemistiskt som "ukrainska bataljoner på

lokal eller provinsnivå som har rests, ofta av pro-Kiev affärs magnater,

för att fylla en lucka som skapats av den ojämna prestationer av

Ukrainas nationella militär."

Efter en USA-sponsrad statskupp i Ukraina 2014, där högerextrema

grupper spelade en ledande roll, införlivades Azov officiellt i landets

nationalgarde.

Författaren till rapporten, Krushelnycky, publicerade ett foto av ett

provisoriskt pansarfordon som användes av den nazistiska milisen, som

han sa "såg ut som ett av fordonen från Mad Max-filmerna."

Atlantic Council delade detta foto på sitt officiella Flickr-konto, med en

Creative Commons-licens som tillåter fri återpublicering.

På Flickr skapade Atlantic Council ett speciellt album speciellt för foton

av de ukrainska nazisterna. (Albumet arkiveras här, och de specifika

bilderna arkiveras här, ifall tankesmedjan raderar dem.) Alla bilder

släpptes under Creative Commons-licensen.





The Atlantic Council even published two photos (archived here) of

prisoners taken by the Ukrainian Nazis, describing them as “captured

separatist militants.”

https://web.archive.org/web/20220223160311/https://www.flickr.com/photos/atlanticcouncil/14435566862/in/album-72157645151103726/
https://web.archive.org/web/20220223160435/https://www.flickr.com/photos/atlanticcouncil/14249501540/in/album-72157645151103726/


Natos tankesmedja tillade att en av Azov-fångarna "bär ett orange-svart

band på sin vänstra handled, vilket identifierar honom som pro-rysk."



Antiryska kritiker har ofta hävdat att anklagelsen om att Ukrainas

väststödda regering är infiltrerad av nynazister och

extremhögerextremister är "rysk propaganda".

Ändå erkände Atlantic Council självt 2018 detta obestridliga faktum, i en

artikel med titeln "Ukraina har ett verkligt problem med extremhöger

våld (Och nej, RT skrev inte denna rubrik)."

Inlägget rapporterade att Ukrainas ministerium för ungdom och sport

gav finansiering till den nynazistiska gruppen C14 för att främja

"nationella patriotiska utbildningsprojekt." C14 har inlett brutala

attacker mot romer och hbtq-grupper.

Den citerade också den vanliga människorättsorganisationen Amnesty

International, som varnade för att "Ukraina håller på att sjunka in i ett

kaos av okontrollerat våld från radikala grupper och deras totala

straffrihet."



När några amerikanska lagstiftare startade en kampanj för att försöka få

Azov listad som en terroristorganisation, på grund av dess nära

kopplingar till våldsamma vita-suprematistiska fascistiska grupper i

USA, trängde Atlantiska rådet tillbaka.

År 2020 publicerade Natos tankesmedja en artikel med titeln "Varför

Azov inte bör utses till en utländsk terroristorganisation", skriven av anti

ryssland forskaren Anton Shekhovtsov.

Inlägget medgav att det är "odiskutabelt" att Azovs ideologi är rotad i

nazismen, och att den "ledande kärnan av" den "formades av

extremhögern". Men Shekhovtsov hävdade att Azov inte får utses till en

terroristorganisation eftersom det är en speciell operationsavdelning av

det ukrainska nationalgardet och därför "en integrerad del av statens

officiella strukturer", efter "order från inrikesministeriet."

Att märka denna ukrainsk regering sponsrade nazistgrupp som en

terroristorganisation skulle vara en "gåva till Kreml", insisterade

Shekhovtsov.



Redan 2014 hjälte Atlantiska rådet just dessa nazister.

Författaren till rapporten "The Battle For Mariupol", Askold

Krushelnycky, erkände att den pro-Kiev/västliga sidan bestod av ungefär

400 krigare, varav hälften var Azovnazister, medan resten bestod av

soldater från Ukrainas armé, nationalgarde, och frivilliga enheter, ledda

av en ukrainsk armégeneral.

Krushelnycky noterade att några av dessa Azovextremister också hade

kämpat tillsammans med georgier och tjetjener i deras tidigare krig mot

Ryssland.

Atlantic Council-artikeln medgav implicit att dessa nazister spelade en

nyckelroll som muskeln bakom den våldsamma USA-sponsrade kuppen i

Ukraina 2014. Krushelnycky skrev:

Många av [Azov] bataljonens medlemmar deltog i månaderna av

massdemonstrationer mot deras tidigare pro-ryska president, Viktor

Janukovitj, efter att han avstått från sitt löfte att föra sitt land närmare

EU och istället ställt sig på den ryska presidenten Vladimir Putins sida.



Några av dem som nu är med i bataljonen var personerna som

förvandlade de passionerade protesterna till revolution och stod i

spetsen för gatustriderna mot Janukovytjs brutala säkerhetsstyrkor.

"Battle For Mariupol"-rapporten nämner absolut ingenting om Azovs

fascistiska ideologi.

Det närmaste det kommer att avslöja Azovs extremistiska politik är en

mening: "Bataljonen har haft politiskt stöd från hårdföra ukrainska

nationalister som Oleh Lyashko, en parlamentsmedlem från det radikala

partiet som vann 8 procent av rösterna i förra månadens presidentval."

Krushelnycky beskrev Oleh Lyashko bara som en "nationalistisk

politiker". I verkligheten är han en okänd högerextremist.

Ännu mer bedrägligt nämnde Atlantic Councils rapport Azovs ledare,

Andriy Biletsky, men sa inget om hans fascistiska ideologi.

Biletski hjälpte till att grunda två olika nynazistiska grupper,

Social-National Assembly och Patriot of Ukraine, som båda använder

den tyska Wolfsangel-symbolen.

Bara några månader efter att Atlantiska rådet publicerade den här

artikeln där han vittjade och hyllade en nynazistisk milis, höll Natos

tankesmedja ett speciellt evenemang med Ukrainas väststödda

president, Petro Poroshenko.

Porosjenko, en miljardär oligark känd som "chokladkungen", är ökända

för sina band även med extrem högerextremister. En av hans rådgivare

skrev en nynazistisk symbol på Facebook som kombinerar en vit

suprematistisk slogan med "Heil Hitler".

Porosjenko poserade också för en fotografering med en soldat som bar

en nazistisk symbol och delade till och med ett historiskt foto av tyska

nazister som marscherar judar till ett dödsläger och skyllde falskeligen

på Sovjetunionen. I september 2014 tilldelades Porosjenko personligen

en utmärkelse av Atlantic Councils president och VD, Fred Kempe; Natos

tankesmedjans ordförande, Jon Huntsman; och USA:s ordförande för

senatens utrikesutskott, Robert Menendez. De belönade Porosjenko för

hans aggressiva pro-västerländska och anti-ryska politik.



Benjamin Norton är journalist, författare och filmskapare.
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baserad i Latinamerika.

Den här artikeln är från Multipolarista.com.

Läs fler spännande och intressanata artiklar och böcker på

https://historisktkorrekt.se/


