HISTORIELÖSHETEN VÄRLDENS VÄRSTA GISSEL
- en annorlunda syn på
sakernas tillstånd som inte
behöver vara fel, men som kan
leda till bättre åtgärder.

OKTOBER 2022/3 Årg, 41

När västvärldens politiker (bl.a.
Magdalena Andersson i SVT) påstår
att Ryssland oprovocerat startat
krig i Ukraina, borde de veta att
de inte talar sanning. Texten
nedan av Hans Murebro från
nättidningen Newsvoice är
redigerad av oss för
KreaprenörNYTT.

Kreaprenör® nätverksallians i
Medvetandeeran
Sprider kunskap om vad som
verkligen händer med vår kultur.
Kreaprenörer bejakar ett högre
medvetandes ständiga sökande
efter ”det vi vet att vi inte vet”.
STÖD VÅRT 41-ÅRIGA ARBETE
och hjälp oss vidga den trånga
svenska konsensuskorridoren.
Frivillig årsavgift 200:-till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND.

Ty i själva verket har USA med hjälp
av NATO sett till att Ukraina inte
längre är ett land utan en NATO-front
för att få en breddad väg in i
Ryssland. Eller som Carl Gerhsman,
chef för USA:s omstörtande
verksamhet, uttryckte det i
september 2014: ”Ukraina är vår
största ’trofé, och ett viktigt steg på
vägen att störta Putin”.

www.creapreneur.se/Blimedlem.html

*****************************

För att förstå det krig USA startat
i Europa måste vi erinra oss
USA/NATO:s genuina försök under
1990-talet att smula sönder
Ryssland. Man hade kanske lyckats,
om inte Vladimir Putin hade
kommit till makten 1999.

I DETTA NUMMER
* HISTORIELÖSHETEN
– världens värsta gissel.
* Ukraina inte ett land
– utan en NATO-front
* World Economic Forum forts.
– avslöjande rapport om
”Young Global Leaders”
* LoL-redaktionens – slutord om
oss fårskallar i Lögnens tid

William Engdahl, en av världens
främsta geo-politiska experter, har
beskrivit förödelsen i Ryssland under
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Jeltsins tid som en gigantisk våldtäkt
iscensatt av CIA under Georg Bush
d.ä.

vädrade guld och gröna skogar. IMF,
Internationella valutafonden, fanns
också med i bakgrunden.

1980-talet var bekymmersam för
Sovjetunionen. Kriget i Afghanistan

Efter kuppen, som med CIA:s
hjälp förde Jeltsin till makten,

där rebellerna stöddes av USA
genom Mujaheedin, blev mycket

förfogade denne över ofantliga
tillgångar i form av råvaror -

kostsam och tung för regimen, som
en del av det kalla kriget efter andra

krom, nickel, järn och koppar
samt de nu högaktuella olja och

världskriget. Ett kallt krig, där USA
avsiktligt fick ner Sovjet på
knä. Michael Gorbatjevs glasnost
och perestroika var betydelsefulla
steg i rätt riktning mot en
liberalisering, men situationen blev

gas. Ofantliga miljarder
kontrollerades således av en
alkoholberoende rysk
president omgiven av
inställsamma och beräknande
rövare.

alltför svårhanterlig i det väldiga
landet och Gorbatjev förberedde till
slut en upplösning av Sovjetunionen.

Anförda av Harward professorn

Då dök Boris Jeltsin upp, tidvis
uppmuntrad av Gorbachev. Jeltsin
var motståndare till sovjetsystemet
och ville åstadkomma en snabb
liberalisering av imperiet. Ryktet om
honom spred sig snabbt till USA och
Georg Bush omgiven av CIA-agenter
och bankmän, som kunde snärja

en chockterapi för att få ordning på
finanserna i Ryssland, påbörjades
uppstyckningen av den ryska
egendomen. Clinton hade som
bekant tagit sig in i Vita Huset 1993.
De ryska medborgarna blev också
chockade, när de förstod vad som
hände. I själva verket var det frågan

mindre nogräknade sovjetiska KGBdignitärer som inte hade problem i

om att inleda en slakt av den ryska
ekonomin och det ryska samhället,

att förråda det egna landet. Så
bildades Jeltsinmaffian, som skulle

ett ofantligt övergrepp på en
självständig nation. Ryssland

göra sitt bästa för att under 1990talet sänka Ryssland, eller

kämpade i en djup ekonomisk
kris till stor del förorsakad av

som William Engdahl uttrycker det,
genomföra ”the Rape of Russia”.

USA och dess allierade.

I juni 1991 avskaffades
Sovjetunionen av Jeltsin, assisterad

400 ton guld stals från Ryssland
Det behövdes kapital överallt i

av både KGB och CIA, som nu

samhället. Gosbank var regimens

Jeffrey Sachs, som av Bill Clinton
fått uppdraget att genomföra
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bank och den hade resurser.
Ordförande i Gosbank var Viktor

få ner den skyhöga inflationen, som
tidvis låg på 224 %.

Gerashchenko. I november 1991
höll han ett tal i den ryska Duman:

Fabriker stängde och arbetslösa
tog sina liv. Det är vad Putin idag

”I have to report to you ladies and

beskriver, när han talar om en
geopolitisk katastrof. Engdahl

gentlemen that of perhaps 3000 tons
of Gosbank state-owned gold

beskriver situationen;

reservs, we have an estimated less
than 400 tons that we can´t account
for.”

”So, it´s a CIA network from
beginning to end, from the banking
side to you know the direct CIA side.
You have Carter Beast, you have
”Buzzy” Krongard, Jonathan Bush
and Alton Keel and they were the
ones working with Valmet as the
Riggs Valmet Bank in Geneva to pull

Och han berättade för
chockade parlamentsledamöter att
han inte hade en aning om var de
400 tonen guld hade tagit vägen. Det

this money out through shell
companies.

var naturligtvis lögn. Han hade
nämligen, enligt William Engdahl,
redan 1989 förberett en kupp i
samråd med CIA och Bushs ”old

Jonathan Bush, som snodde åt sig
en del av den ryska statskassan,
råkade vara bror till George Bush.
Annars var det de så kallade
oligarkerna som höll sig framme vid
slakten, samma grupp som
svärmade runt Jeltsin och som hade
goda bankkontakter västerut:

boys”, genom att skapa möjlighet att
på ön Jersey förvara den ryska
utrikes guldreserven. Jersey befann
sig på den tiden utanför
internationell finanskontroll.
Guldtackor kunde sedan omvandlas
till dollar att lånas ut till ryska staten
med råvarutillgångar som säkerhet

Vladimir Gusinskij, rik på koppar
Roman Abramovitj, rik på olja
Boris Berezovskij, monopol Lada
Michail Fridman, diverse affärer
Alexander Smolenskij, bankman
Vladimir Potanin, bankman
Michail Chodorkovskij, rik på olja

eller direkta köp av företag till
vrakpris. Oligarkernas makt stärktes
i raketfart.
Lika hastigt sjönk den ryska
kreditvärdigheten och i det läget kom

Vi har läst om dessa personers
affärer, öden & äventyr därefter,
om deras nu beslagtagna
yachter, fotbollslag etc. Dessa
oligarker hade inte bara kapital

Internationella Valutafonden in på
allvar och ändrade i den ryska
konstitutionen för att kunna
kontrollera valutaströmmarna. Man
ville skapa ekonomisk stabilitet och
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utan också politiskt inflytande,
vilket dock minskade betydligt

mannen Putin sedan kom till makten
förändrades allt. Den lille tystlåtne

efter Putins maktövertagande.
Naturligtvis sjönk president Jeltsins

mannen visade sig vara en stålman.
När läser vi om det i västmedia, som

anseende bland den ryska
befolkningen. Ett halvår före

bespottat och vanhedrat Putin sedan
dess. Så politiker som säger att Putin

presidentvalet, hösten 1995, var
läget hopplöst för reformivrarna i

inte blivit provocerad talar inte
sanning.

Ryssland. Ekonomin var i kaos även
om regeringen hade lyckats få ner

Data från IMF angående rysk

inflationen något från föregående års
toppnotering på 224 procent.
Jeltsin var alltmer frånvarande och
hans popularitetssiffror var nere på 5
till 8 procent. Kommunisternas
presidentkandidat

ekonomi under Jeltsins 1990-tal fram
till att Putin tog över 1999 visar att
per capita inkomsten sjönk med 40
%. Det är mer än vad som hände i
USA under den stora depressionen
och som inte var besegrad efter tio
år.

Gennadij Ziuganov började se sig
som en vinnare. Då beslöt de två
mediemagnaterna Vladimir
Gusinskij och Boris

Sedan Putin tog över makten har
per capita inkomsten stigit med

Berezovskij att vända opinionen
och få Jeltsin vald. Vann
kommunisterna skulle oligarkerna
tvingas lämna ifrån sig tjuvgodset
och fly landet.
CIA ställde mediekonsulter och ett
stort antal mutmiljoner till
oligarkernas förfogande. Tillsammans

115%. Detta har skett trots att
Ryssland under ett flertal år varit
utsatt för ekonomisk och medial
krigföring från västmakternas sida.
Vi backar tillbaka några år för att se
vart Sovjetunionen och
Warszawapakten tog vägen. 1991

lyckades man få Jeltsin att vinna
med 52 % av rösterna. Och man

hade båda upplösts. Den logiska
förhoppningen uppstod då hos

kunde fortsätta ödelägga Ryssland till
Västmakternas förtjusning.

tänkande människor att NATO också
skulle försvinna, vilket inte skedde.

De giriga oligarkerna hade inget
intresse av att förbättra villkoren i

Ett febrilt arbete tog vid i

landet, och det gick ganska snart
som det brukar göra när girigbukar

västvärlden för att genom lögner
motivera NATO:s fortbestånd,

slåss om samma kaka. Man blev
osams om de sista bitarna, som

och att NATO.s gräns inte skulle
flyttas en tum längre österut. De

försvann när den ryska staten blev
bankrutt i augusti 1998. När KGB-

dåvarande 16 medlemsstaterna
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skulle vara en garanti för detta.
Att det var verkliga garantier

NATO, absolutely independent and
without American troops; or a united

som gavs från Västmakternas
sida kan bl.a. följande dokument
bekräfta:

Germany keeping its connections
with NATO, but with the guarantee
that NATO´s jurisdiction or troops
will not spread east of the present
boundary…

”This US Embassy Bonn cable
reporting back to Washington details
both of Hans-Dietrich Genscher´s
proposals- that Nato would not

Turning to German unification, Baker
assures Gorbachev that neither the

expand to the east, and that the
former territory of the GDR in a
unified Germany would be treated
differently from other NATO
territory?” – Source: US Deartment
of State, FOIA 199504567 ( National

president nor I intend to extract any
unilateral advantages from the
processes that are taking place, and
that the Americans understand the
importance for the USSR and Europé
of guarantees that not an inch of

Security Archive Flashpoints
Collection, Box 38) 1990-02-09

NATO´s present military jurisdiction
will spreed in an eastern direction.”

”Baxter tells Soviet foreign minister;

Källa: US Department of State. FOIA

A neutral Germany would
undoubtedly acquire its own
independent nuclear capability.
However, a Germany that is firmly
anchored in a changed NATO by that
I mean a NATO that is far less of a
military organization, much more of
a political one, would have no need

Reading Room. Case F-2015 10829,
1990-02-01

for indepandent capability. There
would, of cource, have to be iron-

inte skulle behöva känna sig hotat.

chad guarantees that NATO:s
jurisdiction or forces would not move

Men dessa garantier var alltså inte
värda pappret de var skrivna på.

eastward.” – Source: Gorbachev
Foundation Archive, Fond 1 Opis 1.
1990-02-09

Därför var det också viktigt för dem
att avvisa Vladimir Putins tidiga

Situationen omkring 1991 var alltså
den, att ett väl rustat NATO
uppbackat av en ekonomiskt stark
västvärld gav starka garantier för att
ett ruinerat och illa rustat Ryssland

förfrågningar om att få komma med i
den västliga gemenskapen.

”The key exchange takes place when
Baker asks whether Gorbachev would

Den fientliga strategi som man

prefer a united Germany outside of

från främst USA hade
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manifesterat under hela
efterkrigstiden måste

och säkrat Svarta havet och
Rysslands nya gränser, kan leva utan

vidmakthållas för att kunna
berättiga NATO:s existens. Det

ett fredsavtal med Ukraina, i
synnerhet då det är en bonusvinst,

uppammades en russofobi som
nu är livsnerven i dess strategi

som endast ett fåtal media i väst
rapporterar om. Inspirerade av

och handlanden.

Rysslands intervention i Ukraina
2022, har länder som

Denna strategi har resulterat i en
omringning av Ryssland och en

tillsammans representerar en
majoritet av mänskligheten börjat

makalös uppladdning med dödliga
vapen riktade mot det landet. Den 8
mars 2022 publicerade Congressional
Research Cervice i USA en
omfattande rapport angående USA:s
krig och militära interventioner i

förbereda sig för en multipolär
värld utan USA och NATO och dess
vasallstater.
Eftersom den nya situationen i
Washington och andra huvudstäder
upplevs som ett hot mot fortsatt

världen från 1991 och till nu och
kunde då notera 251 sådana

västlig dominans och expansion, ska
läsare inte bli förvånade om

händelser.
Kriget i Ukraina är bara ett i raden,

attackerna och propagandan mot
Moskva fortsätter.

vilket vi i KreaprenörNYTT har skrivit
om i tidigare artiklar och om USA´s
beroende av sitt militärindustriella
komplex och sin petrodollar. År
1939 yttrade dåvarande USA
ambassadören i London, Joseph
Kennedy; ”Så länge makten finns
i Washington kommer krigen att

Detta var den ryska
statsledningens uttalade
målsättning med den särskilda
militära operationen i Ukraina vid
inmarschen 24 febr. 2022:
1. Skydda invånare i östra
Ukraina

fortsätta.”

2. Av-militarisera Ukraina. Landet
skall vara neutralt (betänk
Sverige 1812-2022 liksom
Schweiz, Irland, Österrike
sedan 1815, 1922, 1955)

UKRAINA INTE ETT LAND
UTAN EN NATOFRONT

3. Av-nazifiera Ukraina. (OBS!
Med ryskt vokabulär betyder
detta av-nazifiering från hatet
av slaverna, vilket ofta
missförstås i väst.)
En utlösande orsak till den
ryska interventionen var den

Denna träffsäkra analys gör
dissidenten Kristoffer Hell i
nättidningen NewsVoice
här redigerad för KreaprenörNYTT.
Det kan vara så att Moskva, efter att
ha räddat sina landsmän i Donbass

ukrainske presidenten Zelenskys
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“Ukraina” en NATO-front

uttalande att Ukraina måste gå med
i NATO och skaffa egna kärnvapen,

I oktober 2022 är det uppenbart att
kriget i Ukraina inte kommer att vara
över förrän NATO upplösts, vilket
förutsätter att det amerikanska
imperiet först förpassats till
historiens soptipp. Den ryska
intervention i Ukraina har också visat
att inte bara Ukraina behöver avnazifieras – utan politiska
etablissemang i hela väst. Tyvärr är
det nog inte mycket Moskva kan göra
på den här fronten – förutom att
skydda sig självt och fortsätta finna
samarbetspartners bortom väst.

ett NATO som sedan slutet på 1990talet, trots löften om det motsatta,
fortsatt avancera allt närmare
Moskva.
Kievs ovilja att stoppa sitt
pågående folkmord på sina egna
medborgare i öst skapade en
situation där Ukraina förlorade mer
än Moskva bad om. Hade Kiev under
våren 2022 hörsammat de ryska
kraven hade Zaporizjzja och Cherson
förmodligen fortfarande varit namnen
på ukrainska län och Donetsk och

UPPFÖLJNING AV VÅR
RAPPORT OM SEKTEN
WORLD ECONOMIC FORUM

Lughansk hade inte varit namnet på
delar av Ryssland.
Ryssland tog till slut över ansvaret
för territorier, där etniska ryssar och
andra regimkritiker förföljdes av
Kiev. Moskvas bonusvinst blev en yta
motsvarande Sverige från Smygehuk
till Uppsala. Regimen i Kiev hade
därmed förlorat kriget. Enligt gängse
spelregler i den internationella
politiken, borde fredsförhandlingar

LÄS ASLÖJANDE RAPPORT
om ”Young Global Leaders”
här
https://www.creapreneur.se/
files/Nyhetsbrev/wefyounggl
oballeaders.pdf

då ha startat, eventuellt efter att
Zelensky först avsatts av besvikna
landsmän.
Istället återuppstod

Anmäl dig till rapportören Jacob
Nordangårds seminarium sön 23
okt kl 15 Hartwickska huset, S:t
Paulsgatan 39A, Stockholm här

Zelenskyregimen, när USA och
NATO, via blodtransfusioner med 22
stödpaket på flera miljarder dollar,
köpte upp hela konflikten och tog

https://pharosmedia.se/shop
#!/biljetter/sort/manual

över förvaltningen av Ukraina, som
nu kan ses som ett dödsbo.
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LOLRedaktionen Laugh Out Loud

FÅRSKALLAR I LÖGNENS TID
Kan någon läsare nämna någon
världshändelse med allvarliga
konsekvenser, där USA:s regering
givit oss hela sanningen, frågar
krönikören Paul Craig Roberts.
Och så räknar han upp;

”Det är synd om
människorna”
som Strindberg sa.
Lars-Olof (LO) Landin

World War I? World War II? The
Korean War? The Vietnam War?
The assassinations of President
John F. Kennedy and his brother
Senator Robert Kennedy and
Martin Luther King? 9/11? The
war in Afghanistan? The Iraq
War? The destruction of
Libya? Assad’s use of chemical
weapons? Covid?
Covid “vaccines”? Ukraine?

PS: Kommentera gärna. Du gör
det enklast i mail till
kreaprenor@ebc.se
Eller kommentera på Facebook
här
www.facebook.com/kreapren
or
Vill du stödja vårt arbete för
att bevara vår kultur, betala
frivillig årsavgift 200 kr eller
ge en gåva till plusgiro
231666-9.
www.creapreneur.se/Blimedlem.html

Det går att överföra på svenska
förhållanden genom att nämna
Bofors-skandalen, mordet på Olof
Palme, Estoniakatastrofen,
demonteringen av vårt
energisystem, misskötseln av Post
och Järnväg, nedläggning av
Försvaret, sjukvårdskrisen och
sprängningen av Nord stream 1
och 2.

Vill du INTE läsa
KreaprenörNYTT i
fortsättningen skicka ”nej
tack” till kreaprenor@ebc.se
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