Vi har idag ett flertal internationella konflikthärdar. Europa är inte förskonat och här ser vi samma
mönster som har används genom århundraden:
Vid en konflikt används judarna som ensam eller del av själva konfliktens orsak.
“ Det är judarnas fel “. Detta är inget nytt därför blir jag inte längre förvånad.
Vidare kan vi i vårt närområde, ex, Lettland, se den årliga “SS-marschen”.

SS-marsch i Riga och Europas nynazister
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Den lettiska polisen fruktar provokationer under SSveteraners marsch genom Riga den 16 mars, säger Juris
Leitietis, vicechef för den lettiska säkerhetspolisen, i en
intervju med tv-kanalen LNT.
Den 16 mars firas i Lettland Dagen för lettiska legionärer. Sedan 1998 genomförs årligen en marsch
med SS-veteraner och deras anhängare. Hundratals människor deltar i marschen som upprör
antinazistiska organisationer över hela världen. Marscherna brukar resultera i sammandrabbningar
mellan nazister och antinazister.
Historia. Beslutet att bilda en lettisk SS-legion fattades av Hitlers kommando i februari 1943.
Legionen var baserad på en del lettiska förband som redan hade stridserfarenhet samt lettiska
medborgare som inkallades med tvång. Legionen bestod av totalt 150 000 soldater. Under
Nürnbergprocessen efter Andra världskriget betraktades alla SS-soldater som krigsförbrytare. För
närvarande bor flera tiotals SS-veteraner kvar i Lettland.
Läs mera: http://se.sputniknews.com/swedish.ruvr.ru/2015_03_16/SS-marsch-i-Riga-och-Europasnynazister-6975/
Media förmedlar att Sverige och andra länder har eller planerar att lagföra svenska medborgare som
deltar i ex. IS. Men ingen säger något om svenska nazisters deltagande pä Ukrainas sida i deras
konflikt med Ryssland.
Flera antisemitiska rörelser verkar idag fullt legalt genom olika politiska partier. Ex Svaboda i
Ukraina.

Att väst tystar ner att det sitter nazister i Ukrainas regering kan få allvarliga konsekvenser, menar
den fd radiokorrespondenten Vladislav Savic.
– Nazisterna styr redan Galizien, det som händer oroar mig, säger han i kvällens "20 minuter"
I kvällens sändning av Aftonbladets nya tv-satsning "20 minuter" debatterades frågan om väst
svartmålar Ryssland och varför man inte rapporterar om att nazister sitter på fyra ministerposter
Ukrainas nya regering.
Enligt Vladislav Savic finns det anledning att oroa sig för att nazisterna har makt i Ukraina.
– Nazismen har redan slagit rot i Ukraina, de styr redan i Galizien. Dessa nazister hyllar de gamla
nazisterna och SS, sa han.
Enligt hans motdebattör, ukrainaren och kristdemokraten Mario Shevchenko så har de nazistiska
elementen under upproret varit i och är i minoritet i Ukraina.
– Fram till den 25 maj när det är nyval kommer de inte att kunna ha någon makt. De strävar inte
efter att minska Rysslands status, vilket ju var det som Putin var rädd för, sa han.

”Jag är orolig för det här”
Han menar också att det inte är samma sak att lockas av nationalismen i Ukraina som i Sverige,
eftersom vi inte har varit i krig på 200 år.
– Det är naturligt där, sa han.
Enligt Vladislav Savic är Shevchenkos resonemang ett förminska den nazistiska rörelsen i landet.
– De är fjärde största partiet. Tänk om det blir ett delat Ukraina där det nazistiska Galizien ingår.
Och snart är det EU-val och vi har redan sett varningar om alla högerextrema partier i Europa som
vill in, jag är orolig för det här, sa han.
Jag kan inte låta bli att se att de som var aktiva och verksamma nazisympatisörer på 30-40 talet,
idag fortfarande är politiskt verksamma i främst Lettland, öv. Baltikum, Ukraina, Ungern och
Kroatsien. Det var inte länge sedan Ukrainska nationalister brände en synagoga i Ukraina.
Allt är inte svart och vitt i Ukraina konflikten!

En annan tråkig tradition från nazi -Tyskland är att de flesta som söker syndabockar förr eller senare
generallierar och “buntar ihop” judar, zigenare, homosexuella, socialister....
Många kristna jag mött säger sig ” - Älska Israel och det judiska folket....” i nästa andetag kommer
negativa omdömen om ex. zigenare och/eller homosexuella.
Historien har lärt oss judar att den kristna argumentationen... så småningom slutar med att:
“ - det var judarna som dödade Jesus “. Därmed uppfyller de den kristna traditionen som startades
av Paulus. Min enda kommentar blir då: Det är fullbordat!
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