Tal för SKP, Sergels Torg den 22/2 2015
Ett år efter Statskuppen i Kiev
Mötesdeltagare, antifascister, antiimperialister,
jag vill börja med ett citat som lyder enligt följande sätt:
”Rysslands kraft kan endast undergrävas om Ukraina separeras från henne. De som vill göra det måste inte
enbart separera dem åt, utan även ställa upp Ukraina mot Ryssland, skapa blodigt hat mellan två delar av
samma kropp och sedan titta på hur en broder dödar sin bror. För att förverkliga detta måste man hitta och
föda upp förrädare bland den nationella eliten och med hjälp av dem ändra självmedvetandet hos en del av
ett stort folk, till den grad att det hatar allt ryskt, utan att veta om det. Resten kommer tiden att göra.”
Dessa ord av Otto Bismarck, den tyske Rikskanslern (1871-90) uttrycker väl västimperialismens eviga
längtan österut och strategi för att komma åt Rysslands rikedomar. Det är detta som konflikten i Ukraina
primärt handlar om; att få tillgång till Ukraina som ett militärt
uppmarschområde tillRyssland. Därav ägde den USA/EU- sponsrade och regisserade statskuppen rum
på Majdan-torget i Kiev för ett år sedan, något som Obama nu slutligen medgivit när han talar om USA:s
understöd för maktskifte…
USA har ju en stor praktisk erfarenhet av att göra statskupper världen över, som i Honduras och
Paraguay. Det misslyckades dock i Venezuela alldeles nyligen, liksom tidigare i Bolivia, där folket nu går ut
och försvarar den anti-imperialistiska och sociala utvecklingen, där och i Latin-Amerika.

Och folkets kamp på Kuba, för socialism som i 56 år har motstått imperialismen, sanktioner och övrig
krigsförbrytelse från USA.

Verktygen för USA och imperialismens statskupper har under två decennier skiftat, allt ifrån färgade
revolutioner, som den orangea i Ukraina 2004 via ”Arabiska våren” till direkta militära angrepp med
militärapparaten NATO,mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, och i Syrien med hjälp av legoknektar
och terrorister frånAl Quaida och ISIS. USA påstår att det gynnar en positiv förändring och utveckling
av demokratisk kompetens, men folken har aldrig fått yttra sig om den saken.
En av de förrädare hos den nationella eliten som Bismarck nämner är i modern tid Julia Tymosjenko.
Hon avslöjar i ett inspelat telefonsamtal till politikern Nestor Schyfruck: ”Jag hoppas kunna resa världen så
mycket att det inte ska återstå så mer än brända fält av detta Ryssland… Fan, dem ska man skjuta med
kärnvapen.”
Och i fredags den 20 februari högtidighölls minnet avde s.k. ”Himmelska hundraden”, de som dog
under Majdanprotesterna. Någon undersökning om vem såg låg bakom dessa illdåd har ännu
inte genomförts. Men här finns också ett telefonsamtal inspelat mellan Estlands och EU:s
utrikesministrar Paet och Ashton, vars autenticitet bekräftats av dem. Paet berättar omkrypskyttar
tillhörande oppositionen som besköt både poliser och demonstranter. Media skyllde i vanlig ordning på den
dåvarande presidenten Yanukovitj. Det nämnda telefonsamtalet däremot har helt tigits ihjäl.
Efter statskuppen övergick de fascistiska stöttrupperna till att lyncha och fördriva parlaments ledamöter
plus politiska och etniska motståndare, kidnappa, mörda och utföra pogromer. Fascismens första åtagande
är traditionellt att förbjuda kommunistiska partier, så skedde när Ukrainas Kommunistiska Parti, som i
parlamentsvalen 2012 fick 13 % av folkets röster förbjöds verka, dess partihögkvarter och lokaler
plundrades och brändes ned. De fascistiska stöttrupperna i Svoboda och den högra sektorn marscherade
nu under de röd-svarta fanorna för Bandera-nationalismen. I Ukraina, under andra världskriget verkade den
som tyska SS förlängda arm och utförde massavrättningar mot sin egen befolkning. Nu har anti-fascistiska
minnesmärken rivits ned och i stället har statyer över krigsförbrytare och fascistiska hjältar rests. Nu har de,
fascisterna plats i regeringen och bakom låtsas-premiärminister Yatsenyuk och hans parti, där de
fått ledande poster bl.a. inom försvaret.
Fascisterna gick under ett års tid från att slänga ”Molotov-cocktails” på Majdan till att spela en framträdande
roll i Kievs armé och skjuta ballistiska robotar från betryggande avstånd mot sitt eget folk i
landets sydöstra delar, mot de som vägrade erkänna den fascistiska statskupps-juntan i Kiev som
sin politiska företrädare, mot de människor som utropat Folkets republik Donbas.

Fram till i dag har mellan 5 000 och 50 000 människor fått sätta livet till (enl.
Frankfurter Allgemeine). 10 000 soldater har på olika sätt deserterat ur Kiev’s armé eftersom de

vägrar att ta till vapen mot sitt eget folk. Det, och att folket och mödrarna till soldater av samma
anledning inte vill släppa iväg sina söner att dö i fält rapporteras inte mycket om i svensk media.
Hela konflikten startade med statskuppen och vi tvingas allt eftersom att ta del av den oförklädda
krigspropaganda som gynnar de verkliga kuppmakarna- kapitalet i USA, EU, NATO, IMF
ochECB understödd av NGO:s från både EU och USA.Journalistiken har sedan länge tystnat och kan
anses vara död nu när propagandister, krigshökar, diverse experter och politiker har tagit vid för
att göra gemensam sak med fascister och krigsivrare i den omfattande kapitalägda
hjärntvättningsmegafonen. Inte sällan tvingas vi lyssna till rent hat och hämndlystnad från hårdföra Kievsoldater, inte minst genom SVT-korrespondenten Elin Jönssons s.k. reportage.
Politikerkåren från opportunistiska och defaitistiska socialdemokratiska partier och lätta västerpartier över
den traditionella borgerligheten till mer extrema högerpartier gör gemensam sak med detta. Människor ska
hållas i okunskap om kapitalets ständiga göromål och strävan efter ökade vinster och nödvändigheten att
använda kriget som medel för att omfördela världens tillgångar och resurser samt att erövra nya
säljmarknader.
Och förhåller sig Sveriges politiska administratörer?
Sverige och den svenska regeringen är en del USA och EU:s statskuppspolitik, oavsett administration, så
länge vi har ett kapitalistiskt system. Sverige kringgår fredsarbete och att verka för dialog bara genom att
bryta mot lagen om krigsmaterielexport och på så sätt göda krig, konflikter och vapenfabrikanter, som
bidrag till död, umbäranden, flyktingproblem, förstörelse och fattigdom, också i Ukraina.
Sverige står mycket nära ett medlemskap i NATO (världens största kärnvapenmakt) plus att bli s.k.
värdland för en NATO- snabbinsatsstyrka, som i praktiken innebär att Sverige blir en potentiell
militärbas. Detta står i konflikt med svenska folkets önskan om att Sverige ska vara neutralt och
alliansfritt samt följa beslut från 70- talet om att inte ha kärnvapen på svenskt territorium.
Det räcker alltså inte med att Sverige osäkras p.g.a. det militära övningsområdet NEAT vid Vidseln, (lika
stort som Belgien) som används för NATO:s övningskrig eller det faktum att USA förfogar över åtminstone
800 militärbaser på jordklotet, vilka koncentreras till områden runt Ryssland och Kina?
Här ljuder i.st. russofobin kraftigt genom megafonerna och Ryssland utmålas som den store aggressorn.
Kanske inte så konstigt när Ryssland ju utgör ett hinder mot USA/EU:s expansion och krigsambitioner i
Ukraina. Men med Ryssland som aggressor, påminner utrikesministern om undergångsscenariot, för att
möjliggöra för ett svenskt NATO-inträde.
➢ SKP uttrycker sin solidaritet med det ukrainska folket, att det självt ska få bestämma sin egen framtid,
utan inblandning utifrån.
➢ För ett Ukraina med socialism utan krig, fascism, chauvinism och förtryck.
> Sverige ut ur EU!
➢ Sverige ut ur NATO!
➢ NATO ut ur Sverige!
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