
For de lyver om årsagen til, at den

overhovedet er der!

Søndag den 29. januar 2023 Læs NUhedsbrevet i browser

"Intet er tilbage uden NU"

Vi er nødt til at tale om krigen i
Ukraine NU
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Meningerne om krigen i Ukraine er delte, men intet er, som det ser ud til at være.

Sådan har det været i mange år. Og sådan har det været om stort set alt, hvad der

har med et menneskeliv på denne jord at gøre, i hundredvis af år. De ”kloge”

narrer de mindre kloge. Og det gælder alt lige fra videnskab til pengeskabelsen til

religion til politik.

Det virker derfor, for langt de �este af os, fuldstændig uoverskueligt at skulle

forholde sig til, at hele fundamentet for den måde, vi er i verden på, vores forhold

til jorden og naturen, vores forhold til os selv og vores tillid til systemet og de

mennesker, som (vi tror), vi har valgt til at lede dette land, i bedste fald er en

skævvridning af, hvad der reelt foregår - og i værste fald er det direkte løgn det, vi

får fortalt!

Noget af det, som med statsgaranti bliver løget om, er krigen i Ukraine. Hvor svært

det end er at forstå geopolitik og alle de aspekter, som det indeholder af økonomi

og magt, så vil vi alligevel i dette NUhedsbrev forsøge at skabe et simpelt overblik,

kradse lidt i over�aden og stille nogle spørgsmål til dette kæmpestore emne.

Lad os starte med en ”Samtale om Frihed”, som Malue og Carl Henrik Rørbeck

havde tilbage i februar 2022. Her belyser Carl Henrik Rørbeck det politiske

historiske aspekt samt de danske mediers fuldstændig ensidige pro-amerikanske

dækning af krisen i Ukraine. Samtidig er danskerne qua den infame påvirkningslov

(Stra�elovens §108) afskåret fra at have en selvstændig mening om udenrigspolitik,

idet det nu er blevet gjort strafbart at mene noget andet end den o�cielle mening.

Den historiske hukommelse er desværre meget kort for de �este, så vi minder

venligst om, at Ukraine er et af de mest korrupte lande i verden.

Jan Øberg, ph.d. i sociologi og fredsforsker, skrev følgende i en artikel i Arbejderen

den 17. august 2022:

”NATO er i dag en intellektuelt hjernedød kolos uden evne til fornyelse. Den er blevet en

sekulariseret kirke for NATO-troende baseret på løgnen om frelse, når undergangen

nærmer sig.”

Videre spørger Jan Øberg:

”Vidste du at:

• Alle vestlige ledere, inklusive NATO’s daværende chef, lovede Sovjetunionens sidste leder,

Mikhail Gorbatjov, at NATO ikke ville blive udvidet med én tomme, mod at han

accepterede at Øst- og Vesttyskland blev forenet, og at Øst – med over 300.000 sovjetiske

tropper – dermed også blev NATO.

https://odysee.com/@Dissens:e/Samtaler-om-Frihed-2:0?r=45Lq8jRxyGB5XeB8mN5oAq8NdXHNEArz
https://arbejderen.dk/blog/nedlaeg-nato-ukraine-er-alliancens-stoerste-fejltagelse/?s=0


• Clinton brød alle løfter og begyndte på udvidelsen i 1994, så der i dag er ti tidligere

Warszawapagt-lande i NATO.

• Både NATO og EU benægter, at disse løfter blev givet.

• Ukraine gik med i NATO’s Nordatlantiske Råd allerede i 1991.

• At NATO i 2008 formelt bestemte, at Ukraine (og Georgien) skulle blive medlemmer af

alliancen. Men 51 procent af Ukraines folk var da aktivt imod NATO, ønskede neutralitet

og en folkeafstemning om spørgsmålet.

• Der ikke på noget tidspunkt frem til november 2021 har været et nødvendigt �ertal for

NATO-medlemskab blandt ukrainerne, især ikke i de østlige og sydlige regioner.

• Der �ndes mange måder at betrygge Ukraines legitime sikkerhedsbehov – herunder

neutralitet med forskellige sikkerhedsgarantier fra både NATO og Rusland. Men NATO er

den eneste mulighed, der har været diskuteret.

Det er ikke alene bemærkelsesværdigt, at hverken politikere eller medier (udover

Arbejderen) taler om noget af det her, det er også direkte farligt, når ingen borgere

i dette land reelt ved, hvad der sker.

Den almindelige dansker har det ukrainske �ag på deres pro�lbilleder på Facebook

og Twitter og er fuldstændig ensidigt gået med på den o�cielle historie om

Rusland som årsagen til al verdens ulykker og lidelse. Det skal her lige

understreges, at vi i FBF hverken er pro den ene eller den anden. Vi er for fred, og

det er et faktum, at man ikke kan bombe sig til indførelsen af fred.

Desværre er det en meget krigsglad krigsminister, Danmark har fået, så han

kæmper for Danmarks deltagelse i deres ulovlige krig.

Dette på trods af eksperters varsling om, at de moderne militærkøretøjer, som

vesten sender til Ukraine, kan eskalere kon�ikten, selvom eksperterne er uenige

om, hvorvidt det vil øge risikoen for en atomkrig!!

https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-01-26-vestlige-kampvogne-kan-tvinge-rusland-til-at-eskalere-mener-ekspert


Læs det lige igen. Dette lands ledere træ�er beslutninger, som potentielt kan

udløse en atomkrig!

Det er jo fuldstændig sindssygt. Og det er ikke et ord, vi ofte bruger o�cielt. Men

det gør vi nu. Det, som regeringen og Folketinget er i gang med, er at sende

Danmark endnu dybere ind i endnu en ulovlig krig, hvor fortællingen om årsagen -

fuldstændig lige som alle de andre krige Danmark har deltaget i - er pakket ind i

løgnagtige billeder om menneskerettigheder, demokrati og retfærdighed.

Se evt. en veterans fortælling til vores ”9/11 demonstration” på Christiansborg

Slotsplads den 11. september 2021 (dårlig lyd de første 1:11 min.).

Den tyske udenrigsminister har netop erklæret Tysklands støtte til NATO og

Ukraine i krigen mod Rusland. Den norske regering er åbenbart enig med den

danske krigsminister og sender kampvogne til Ukraine.

Alt imens talte Joe Biden i den forgangne uge åbent om 3. verdenskrig!

"Ideen er, at vi sender o�ensive våben, �y, kampvogne og tog med amerikanske piloter og

besætninger. Bare forstå det og lad dig ikke narre, uanset hvad du siger...

Det kaldes tredje verdenskrig. Forstår du det?"

The Times har sågar kåret Ukraines præsident Volodymyr Zelinsky “Person of the

year” i 2022.

Fuldstændig som de gjorde det i sin tid med Hitler!

https://odysee.com/9-11-tale-den-11.09.2021---Brian-Bj%C3%B8rns%C3%B8n:5abf2069c18cfca709787e0314f2fec520659131
https://odysee.com/Tysklands-udenrigsminister-Annalena-Berbock%27s-erkl%C3%A6ring--vi-f%C3%B8rer-krig-mod-Rusland-.:50218e2cee9ce2e01184a06ce35abf66c34ff4ed
https://finans.dk/politik/ECE14894200/norsk-minister-norge-sender-kampvogne-til-ukraine/
https://odysee.com/Biden-om-tredje-verdenskrig---januar-2023:d415e43421c5cf5cbf08f22130d611b940402a79
https://time.com/person-of-the-year-2022-volodymyr-zelensky/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=person-of-the-year&utm_term=world_ukraine&linkId=192718440


Men ingen taler om fred og forhandlinger og samtale og
overholdelse af aftaler! 

INGEN!

Som Ernest Hemingway sagde det ”Tro aldrig, at krig, uanset hvor nødvendigt eller

hvor berettiget, ikke er en forbrydelse.,”

Hvad er NATO egentligt bygget på?



”Den store danske” skriver følgende:

”NATO blev oprettet i 1949 på baggrund af udbruddet af den kolde krig mellem USA og

Sovjetunionen og de vesteuropæiske landes følelse af usikkerhed over for Sovjetunionen.”

Videre står der:

” I 1997 besluttede NATO-Rådet at optage Polen, Ungarn og Tjekkiet fra 1999. I 2002 blev

det yderligere besluttet at optage Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien,

Rumænien og Bulgarien i alliancen fra 2004. Albanien og Kroatien blev optaget i 2009,

og senest er Montenegro optaget i 2017 og Nordmakedonien i 2020, således at der er i

alt 30 medlemslande.”

Og det er præcis det, som Carl Henrik Rørbeck i ”Samtaler om Frihed” forklarer som

årsagen til, at Rusland bliver presset; NATO overholder ikke den oprindelige aftale,

idet de optager de lande, som de lovede Sovjetunionen ikke at ville optage.

Har deres funktion ændret sig gennem tiden? Har de mistet fokus på deres

oprindelige årsag til, at de overhovedet blev oprettet? Eller er der andre motiver?

Ifølge Lara Logan, en sydafrikansk journalist og krigskorrespondent, er Ukraine

centrum for globalister og global hvidvaskning af penge. Som hun udtaler i dette

interview gengivet på Dr. Paul Alexanders nyhedsbrev den 15. januar 2023 ”Ukraine

en korrupt nation.”

Det er jo netop, hvad hele verden var enige om, lige indtil de pludselig mente det

stik modsatte. Er det ikke mærkeligt? Næsten alle verdens ledere er på et split

sekund enige om, at Ukraine er o�er, fuldstændig ligesom (næsten) alle verdens

ledere var enige om, at corona var en dødsensfarlig virus, som ville slå os alle

sammen ihjel, hvis vi ikke gik med masker og lod os indsprøjte med en

eksperimentel væske, som vupti var blevet udviklet på en brøkdel af et sekund!

”Ukraine som centrum for globalister”?!

Det samme er udtalt af Alexander Dugin.

Alexander Dugin er en russisk nationalist, politisk �losof, analytiker og strateg,

kendt for synspunkter, der bredt karakteriseres som fascistiske. Dugin blev født

ind i en militær efterretningsfamilie og var en antikommunistisk dissident i

1980'erne, kategoriseret af det internationale samfund som politisk terrorist. Hans

datter, Darya Dugin, blev angiveligt slået ihjel for at gå imod det o�cielle narrativ

om Rusland / Ukraine krigen. Lyt til dette interessante interview med Alexander

Dugin.

Kan der være noget om det, han siger? Er der meget mere under den o�cielle

over�ade, end vi egentlig kan forstå? Så hvorfor er Ukraine så vigtig at støtte for det

internationale samfund?

Hvis vi læser denne blog post fra juni 2021, så får vi informationen om, at

BlackRock Inc. er en hemmelighedsfuld skyggebank, der kontrollerer �ere

penge/magt end mange nationer. Under CEO Larry Fink kontrollerer BlackRock Joe

Biden, Reserve Back, Ukraines regering og Davos World Economic Fund's Great

Reset.

Og her beskrevet den 27. januar 2023 i en artikel fra ZeroHedge:

https://denstoredanske.lex.dk/NATO
https://palexander.substack.com/p/boom-boom-lara-logan-over-target
https://odysee.com/Alexander-Dugin-om-krigen-i-Ukraine:75f88159e77277e54aed4e7182ed26e742a5f1e0
http://www.williamengdahl.com/englishNEO18June2021.php
https://www.zerohedge.com/markets/imf-now-mulling-fresh-16-billion-ukraine-aid-package


”Den Internationale Valutafond taler nu efter sigende om en ny �erårig pakke, der skal

hjælpe med at dække Ukraines budget og for krigsgenopretning på i alt så meget som 16

milliarder dollars.

Med henvisning til embedsmænd, der er fortrolige med IMF's overvejelser, beskriver

Bloomberg, at "Hvis det bliver godkendt, vil det tre til �re-årige program - til en værdi af

$14 milliarder til $16 milliarder i alt - antage en udbetaling på $5 milliarder til $7

milliarder i det første år.”

Den samme fortælling skriver CNBC den 28. december 2022 om, blot med en

anden vinkel.

Men lytter vi til Douglas Valentine, amerikansk journalist, og forfatter til �ere

bøger, senest med bogen om CIA i 2018, i dette interview fra 2020, så får vi igen et

bredere billede af, hvad der reelt foregår i Ukraine, hvilke kræfter der ligger bag,

og hvad den underliggende motivation er til, at hele vestens verden nærmest er

gået, eller i hver fald er på vej til at gå i krig imod, om ikke den største, så i hvert

fald en af de største militære magter i verden. dissensMEDIA har tidligere skrevet

om det her.

ZeroHedge skriver følgende i en anden artikel, den 25. januar 2023:

”Den ukrainske regering bekræftede tirsdag, at �ere højtstående embedsmænd trak sig

tilbage på baggrund af omfattende korruptionsanklager, i det, der bliver kaldt den

største massefratræden og transplantationsskandale siden den russiske invasion

begyndte.”

Ikke nok med, at den danske regering hovedløst er gået med i endnu en ulovlig

krig, de sætter også danskernes liv i fare, som så mange gange før. 

Ugens citat

"War is Big business ! 

That’s why politicians love it so much!"
- Ukendt -

Hjælp os med at fortsætte med at afsløre bedraget og bliv medlem af FBF i dag. Vi

har brug for din støtte.

https://www.cnbc.com/2022/12/28/zelenskyy-blackrock-ceo-fink-agree-to-coordinate-ukraine-investment.html
https://www.douglasvalentine.com/
https://odysee.com/@Dissens:e/cia-in-ukraine-in-70-years-2020-english-subtitles_z2eYWbY4:f?r=45Lq8jRxyGB5XeB8mN5oAq8NdXHNEArz
https://fbf.one/cia-har-infiltreret-ukraine/
https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-rocked-corruption-scandal-wave-top-official-resignations-sports-cars-mansions
https://fbf.one/stoet-frihedsbevaegelsens-faellesraad/


Tak�

Må du få en dejlig søndag � 

Team FBF �

Vi kan lige nå at få denne nye artikel fra FBF's dissensMEDIA med i

NUhedsbrevet. Her �ndet du tips til den sunde samtale om netop Ukraine. 

NB: Her kan du læse tidligere udgivne NUhedsbreve i webversion.

FBF dokumenter dissensMEDIA Støt vores arbejde

Frihedsbevægelsens Fællesråd
Hindegade 6

1303 Copenhagen K

Denmark

info@fbf.one

Du modtager denne mail fordi du har tilmeldt dig vores

nyhedsbrev på vores website

Afmeld
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