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Sunday, September 20. 2009

Vänsterns rätta ansikte
I dag visade vänstern sitt rätta ansikte, med olagligt störande av en värdig manifestation för Palestina, och hatbrott riktat
mot en pensionär med judisk släktbakgrund. Palestinagrupperna och ISM utgjorde tillsammans med Irans
Arbetarkommunistiska Parti och iranska rojalister (!) en mycket stor motdemonstration, något större än
huvuddemonstrationen [RÄTTELSE 2009-09-21 13:27:00: Betydligt större], och försökte störa denna. En ISM:are
anföll fysiskt och brottade ned pensionären Lasse Wilhelmson, som var en av de två talarna på huvuddemonstrationen,
se min annonsering i tidigare inlägg. Huvuddemonstrationens paroller var "Bojkotta Israel" och "Befria Palestina".
Motdemonstrationen utgjordes av regimkritik mot Iran samt att störa huvuddemonstrationen - som Lasse skrev i ett mail,
"Jag måste erkänna att det var en något besynnerlig upplevelse att se trotskister, ismare och pgsare tillsammans med
regimkritiska iranier störa en värdig manifestation för Palestina och bua när vi skanderade "Bojkotta Israel" och "Befria
Palestina"."
Som Anders Püschel skrev på några listor, "Allt detta alltså på grund av att de inte kunde acceptera en uttalat
antisionistisk aktivitet, arrangerad av muslimska organisationer, och dominerad av araber och iranier. Var och en kan
själv dra sina slutsatser om var angriparna och deras organisationer står i förhållande till sionismen och till den arabiska
och muslimska minoriteten i det här landet."
Lasse Wilhelmson kommer själv senare att redogöra för detta, så jag berättar inte fler detaljer just nu.
Men något mycket aktuellt har tagits upp i kommentarer här på bloggen - vaccinationsbedrägeriet. Och kopplingen till
gänget bakom 9/11. Det är alltså fråga om massmördare utan synbart spår av samvete.
Läs hemskt gärna om de anklagelser Len Horowitz nu har lämnat in till FBI mot detta gäng: Len Horowitz - Pandemic
Charges Filed With FBI In NYC, 2009-09-17. Det är alltså rykande färskt. Vad de visar är att den "legala" drogindustrin
medvetet tänkt begå folkmord i vinstsyfte (samt kanske av ideologiska befolkningsreduceringsskäl). Och att detta är
samma gäng som på goda grunder misstänks ligga bakom 11 september attacken mot tusentals oskyldiga för åtta år
sedan. Vidare samma gäng som kontrollerar det mesta av media.
Jag brukar säga att den som ser får leva. Det gäller här. Och snart. Genom detaljerna i ovanstående anklagelser så
har nämligen kopplingen mellan Z-gänget (sionister) och 9/11 + mediekontrollen samt med det planerade folkmordet
genom den nya false-flaggen, vaccinationsbluffen klarnat. Man får hoppas att det är p.g.a. galloperande dumhet och
stupiditet snarare än av absolut ondska som vänstern genom att tiga ihjäl fakta och ifrågasättanden agerar
medbrottslingar till att skydda sionisterna bakom 9/11 från att avslöjas nu i snart 8 år, sedan allt blev tydligt efter 11
september 2001 och så många varit ivriga att förklara - men nästintill inget släppts fram. (Ursäkt: "Bara
konspirationsteorier." Men jag säger: Låt inte räven vakta hönshuset!)
Uppenbarligen initierade kommentatorer här på bloggen skrev nyligen om ungefär samma saker som Len Horowitz, se
http://blog.lege.net/?/235-Censurien-pa-DN.html#c2012
Se även fotnötterna #3 och #4 till http://blog.lege.net/?/236-Begynnande-visdom.html :
3. 911
http://www.bollyn.com/solving-9-11-the-book/
http://criminalstate.com/2009/09/what-role-did-the-u-s-israeli-relationship-play-in-9-11/
4. Flu
http://naturalnews.com/swine_flu.html
http://vaccinationsfaran.se/ (Swedish)
http://blog.lege.net/?/235-Censurien-pa-DN.html#c2012 (Swedish)
Det är inte en slump att drogindustrin, såväl den "legala" som den illegala, motarbetar hälsa.
Alternativmedicinskt intresserade vet att drogindustrin (läkemedelsmaffian) har ett oerhört inflytande över media och
politiker, och håller på att förbjuda kosttillskott och annan behandling de ej kan profitera från. Jag har de senaste
veckorna läst om många undertryckta forskningsresultat inom hälsa, såsom mot cancer, men att människor blir friska för
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en spottstyver ligger inte i samvetslösa "legala" droghandlares intresse. Åter, den som ser får leva. Dags att "connect
the dots". Vår värld styrs av kriminella. Se det, eller låt dem göra vad de har lust med dig. Och vänstern ingår i det
kriminella nätverket. Som sagt, låt oss hoppas att det bara beror på galloperande dumhet och stupiditet snarare än av
absolut ondska.
Leif Erlingsson, spontant och direkt från hjärtat, 2009-09-20. 23:10:00.
Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Iran, Palestina, Zionism, Vänstern kl 23:10
Angående det planerade folkmordet genom "influensavaccin", se även Tom Heneghan: The NSA code phrase for the Avian Flu
BLACK OP is coded "when pigs fly" och övrigt på länken.
Vad gäller, som jag nu kallar vänstern, "Rotchilds huliganer" i Sverige, så länkar jag här till Palestinagrupperna och ISM och
respektives uttalande inför demonstrationen 2009-09-20:
Palestinagrupperna i Sverige
ISM [International Solidary Movement],
låtsas vara antirasister och projicerar att de som ordnade demonstrationen
[muslimer!] skulle vara rasister!
De enda som tycks ha gjort en rejäl bilddokumentation från händelsen är nationell.nu, så utan att på något sätt stödja dem ideologiskt
länkar jag i informationssyfte till "Massiva demonstrationer spärrade av Sergels torg" på nationell.nu. I det här fallet tycks rasisterna
finnas i vänstern... Som inte kan acceptera muslimska protester mot den sionistiska ideologin.
Anonymt på Sep 21 2009, 09:14
Lasse Wilhelmson:s Al Quds-tal 2009-09-20, som även delades ut till alla demonstranter och som LW gärna vill ska få stor spridning:
Befria Palestina - bekämpa sionismen!
Det är nog nu. Gaza är droppen. Palestinierna är symbolen för den kamp som världens folk för mot USraels nykoloniala krig.
Sionismens mål om en judisk stat i Palestina kan inte genomföras utan folkmord. Den judiska staten förutsätter en rad brott som finns
definierade i FN:s konvention mot folkmord, antagen av Generalförsamlingen den 9 december 1948. Där sägs följande:
"Artikel II: I denna konvention förstås med folkmord envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell,
etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,
(a) att döda medlemmar av gruppen;
(b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
(c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;
(d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
(e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp."
Det innebär att åtminstone kraven a, b och c är uppfyllda och det räcker med ett av dessa för att det skall var folkmord. Här bör
särskilt nämnas den omfattande etniska rensningen av palestinier 1948 Al Nakba, som Ilan Pappe så utförligt dokumenterat och som
var ett resultat av en mycket noggrann planering, den så kallade Plan Dalet.
Sionismens kolonisationsprojekt har pågått över två sekelskiften. Det är en myt att det skulle kunna gå att upprätta en judisk stat i
Palestina utan ett folkmord på palestinierna. Folkmordet är inbyggt i sionismen, det är dess innersta kärna.
En judisk stat förutsätter en kraftig judisk majoritet genom fördrivning av de som bebodde landet. Resultatet ser vi nu i ett rasistiskt
apartheidsystem som skiljer på judar och icke-judar i själva Israel, i Muren, i palestinska flyktingläger i närområdet och som "facts on
the ground", som de fyra kartorna illustrerar. Och nu senast i Gaza.
Palestinian Loss Of Land 1946-2000
Det är nog nu. Det är mer än nog.
En så kallad tvåstatslösning innebär att folkmordet legitimeras i efterhand, då en sådan lösning förnekar de fördrivna palestinska
flyktingarna deras oförytterliga rätt att återvända i enlighet med FN:s resolutioner.
Det finns bara en lösning. En demokratisk stat mellan Medelhavet och Jordanfloden. Inom ramen för en sådan grundprincip kan de
närmast berörda diskutera olika former av övergångslösningar och en tidplan för genomförandet av dessa.
En del menar att detta är orealistiskt på grund av det hat som skapats mellan palestinier och judar. Men då får de som genomfört
kolonisationen, landstölden och folkmordet flytta någon annan stans, om de inte vill leva i fred och som jämlikar med sina offer i deras
hemland. I Algeriet åkte de franska kolonisatörerna hem. I Sydafrika valde de flesta att stanna kvar.
Israel av idag är en entitet med försumbar legitimitet såsom stat i landet Palestina, vilket framgår av min artikel "Israel skall uteslutas
ur FN?". Det finns klent stöd för påståendet att Israel är en FN-skapelse. Det finns ingenting som talar för att denna entitet någonsin
kommer att kunna fungera i enlighet med FN-beslut och internationell rätt, eller existera i fred med sin omgivning. Tvärt om.
Israel är i dag det största hotet mot en fredlig värld och sionismen den ideologi som i första hand rättfärdigar USraels nykoloniala krig
med hänvisning till "Förintelsen" och "antisemitism" och egenproducerad terrorism i form av "false flag operations". Hisbollahs
heroiska seger över den israeliska armén senast i Libanon är ett föredöme för alla folk. Tillsammans med Hamas visar de vägen mot
Palestinas befrielse, som dock även kräver att den judiska lobbyorganisationen AIPAC, den sionistiska makteliten på Wall Street och i
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USA:s privata (!) centralbank Federal Reserv detroniseras.
Allt motstånd mot USraels krigspolitik har vårt helhjärtade stöd. Vårt stöd är villkorslöst. Vi moraliserar inte över våra bröder och
systrars politiska eller religiösa uppfattningar. Inte heller över de metoder de använder. Det är deras sak att avgöra. Vårt stöd grundar
sig på etik, medkänsla och principerna om alla människors lika värde och rätt att göra motstånd mot förtryck och ockupation.
Jerusalem och Palestina är symbolen för alla förtryckta folk i världen. Palestiniernas kamp för att befria Palestina är en del av samma
kamp som förs av afghanerna i Afghanistan och irakierna Irak med flera.
Därför kräver vi idag att de svenska trupperna skall tas hem från Afghanistan, att USA och dess allierade skall lämna Irak och att
Israel skall bojkottas på samma sätt som tidigare skedde med Sydafrika.
Palestina, du finns i våra hjärtan. Befria Palestina - hela Palestina!
Al Qudsdagen i Stockholm, Sergels torg den 20 september 2009
Lasse Wilhelmson
http://lassewilhelmson.wordpress.com/
Anonymt på Sep 21 2009, 09:38
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