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Thursday, September 22. 2005

Om rektorn säger att det är OK
Om rektorn säger att det är OK, och alla lärarna, och alla eleverna säger att det är OK att sparka på hackkycklingen mitt
på skolgården, är det då OK? Skulle Görings rätt vara vår? (Se även Preventiv rättvisa.)
I dag - när brittiska pansarfordon används för att frita polismördare i Basra - är bevisligen inte Irak ett suveränt land,
vilket undergräver deras trovärdighet som vägrar se den Irakiska motståndsrörelsen som en helt och hållet folkrättsligt
legitim kraft, för att istället ställa sig på den olagliga ockupationens sida. Det våra svenska reportrar och politiker stöder
är ungefär detsamma som Göring försvarade den 18 mars 1946 vid krigsförbrytarrättegången i Nürnberg. Uttalanden
från soldater som är åter hemma från Irak-kriget på Video.Google.com (Soldiers Back From Iraq: Support Cindy
Sheehan's Antiwar Stance) (genom Metropole Filmworx LLC) visar att mord på civila är uppskattat, avsiktligt och
systematiskt. Och definitivt inga olyckor.
Det säger en hel del om västvärldens tillstånd att man beskyller den som försvarar ett folks rätt att göra motstånd för
stöd till terrorism. Se även min sammanfattning av det som nu händer som jag postat i ett av mina diskussionsforum,
där jag konstaterar att man kallar dem som kritiserar krig och hat för onda, för terrorist-kramare. Att krigs- och hatdemagoger i dag klumpar ihop minsta antydan till krigs-kritik med att man måste vara på Pol-Pots sida, allra minst. Och
att alla som inte vill krig (och massmord på civila) påstås i demagogin vara korrupta, farliga och avskyvärda. Att det
piskas upp HAT mot dem som vågar protestera. Det skulle kunna bli så att allt färre vågade protestera av rädsla för sin
egen säkerhet, men tack och lov så håller det amerikanska folket på att vakna upp ur sin dvala - medan mediesverige
och politiker fortfarande befinner sig i nästan total förnekelse.
Tack till "Olydig"; Historien upprepar sig. Jag vill också varmt rekommendera Suveränt; om hur främmande styrkor gör
som de vill i Irak. Besök dessutom - för vad som pågår i det uppvaknande USA - Gandhi TODAY!
Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Förnekelse, Hyckleri, Rättvisa, Global rättvisa, Irak,
Politik, USA, Paralyserande feghet kl 10:42
Klicka på (Link) nedan för länk till Helle Kleins blogg-inlägg "Jurister i alla länder förenen eder", där hon bl a skriver `` Är det inte snart
dags för ett juristuppror i alla länder - mot att rättsstatens grundläggande principer bara körs över av USA, FN och EU?''
Det kanske inte är rätt bara för att "rektorn" säger att det är det?...
Anonymt på Sep 22 2005, 11:50
Klicka på (Link) nedan för en bild som grafiskt illustrerar rötterna för den amerikanska seden "Thanksgiving". Det kanske förklarar en
del... Det finns, för att uttrycka det fint, "lik i garderoben", som USA inte har bearbetat medan jag nog tycker att Europa har bearbetat
sin stora skuld i de kanske 100 miljoner offren eller mer för kolonianismen. Eller det har vi kanske inte? Det är kanske där skon
klämmer: Vi är väl rasister hela högen, och Irakierna förtjänar inte att leva, är det så det ligger till?!
Anonymt på Sep 22 2005, 12:31
Klicka på (Link) nedan för länk till BRussels Tribunalen och sidan http://brusselstribunal.org/BritishBombers.htm som är deras nya
länksida till de två brittiska polismördarna som fritogs i Basra av kompisar med stridsvagnar. De kallas på sidan "De Brittiska
Bombmännen", eftersom det är det de är. Deras uppdrag: Att döda civila och få det att se ut som att de "onda" "insurgents" gjorde
det. Här har vi dem som urskiljningslöst dödar kvinnor, barn och civila män. Vi har mött ondskan - och det är vi själva...
Anonymt på Sep 22 2005, 23:13
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