
Supplerende information om Ukraine 

• I 2014 blev en fredelig protest i Ukraine afløst af et voldeligt kup, der væltede den Russisk venlige Præsident. I 

stedet blev der indsat den USA venlige præsident Petro Poroshenko.  

 

• I 2014 valgte Rusland at sikre sig herredømmet over den Russiske flådebase i Sortehavet på Krim. 

 

• I december 2014 udtalte den Ukrainske Præsident Petro Poroshenko i en tale, om befolkningen i det østlige 

Ukraine bl.a.:  

- ”Our Children will go to school and kindergarden, their children will stay in the cellars!”  

- dvs.  ”Vores børn skal gå i skole og i børnehave, deres børn skal blive i kældrene” 

  

• I januar 2015 rejste den kvindelige franske journalist Anne-Laure Bonnel til Ukraine for at møde indbyggerne i 

Donbass og høre deres historie  

• I 2016 udgiver Anne-Laure Bonnel dokumentaren Donbass (53. min. , Youtube) om situationen i Donbass 

 

• I år 8 (Fra 2014 til 2022) har der været krigslignende tilstande i den østlige del af Ukraine. 

 

• I 2016 til 2018 skriver New York Times, Washington Post og DR m.fl. om hvor korrupt det Ukrainske samfund er 

 

• I 2016 holder journalist Tommy Hansen fra mediet free21 et foredrag med titlen: Krig eller fred i Europa – Hvem 

vil hvad? (På Youtube) Af denne præsentation fremgår det tydeligt at USA´s økonomi er afhængig af krig 

 

• I 2018 udgives en dokumenter der viser hvordan Nazisme breder sig mere og mere i Ukraine (På Youtube) 

 

• I 16. december 2021 stemmer 2 lande mod at fordømme glorificering af Nazisme mv. i FN. De 2 lande er USA og 

Ukraine (video på 1 minut, Youtube). 130 lande stemmer for. 49 lande, herunder Danmark undlod at stemme!  

 

• I 2022 interviewes tidligere FN inspektør Scott Ritter om situationen i Ukraine (39 minutter). Scott Ritter 

fortæller at mange personer fra det nuværende vestlige Ukraine, sammen med de tyske Nazister bidrog til at 

udrydde 10.000-vis af personer under 2. verdenskrig. Nazistiske Ukrainske grupper har været ekstremt voldelige 

siden 2014. Alle brigader i Ukraine og efterretningstjenesten er infiltreret af Nazisterne og de er villige til at slå 

alle ihjel der går imod hvad de vil (På Youtube). CIA står ifølge Scott Ritter for at styre den Ukrainske propaganda  

 

• I 2022 interviewes den prisbelønnede journalist Lara Logan, der har dækket krige i 35 år om situationen i 

Rusland (10 min, på Gettr) og reflekterer over hvor ensidigt krigen i dækkes, - herunder at bl.a. CIA og USA 

finansierer nazisterne i Ukraine. 

 

• I 2022 fortæller civile indbyggere i Ukraine i 3 videoklip om hvordan de dræbes, trues, bombes og bruges som 

menneskelige skjold af nazistiske Ukrainske grupper som Asov. 
 

 

Få mere info på: 

  

fbf.one/ukraine 

https://fbf.one/ukraine

